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سنجش ابعاد سبک زندگی در سينمای دهه چهارم انقالب اسالمی:
تحليل محتوای 30 فيلم اجتماعی پرتماشاگر سينمای 

ايران )1397-1388(
چکیده

هــدف اصلــي ایــن تحقيــق، مطالعــۀ نحــوۀ گزینــش و ارائــۀ ابعــاد ســبک زندگــي در ســينماي دهــۀ چهــارم انقــالب 
ــن  ــه ای ــان ب ــت. محقق ــران )88-97( اس ــينماي ای ــاگر س ــي پرتماش ــاي اجتماع ــاص، در فيلم ه ــور خ ــالمي و به ط اس
منظــور، تعــداد 30 فيلــم داســتاني بلنــد ایرانــي را از مجمــوع 1408 فيلــم کــه طــي ایــن ســال ها فرصــت اکــران یافتــه 
و بــر پــردۀ نقــره اي ســينماهاي سراســر کشــور بــه نمایــش عمومــي درآمده انــد، بــا انتخــاب ســه نمونــه از هــر ســال بــه 
شــيوۀ نمونه گيــري غيرتصادفــي هدفمنــد و بــا توجــه بــه دو معيــار »ژانــر اجتماعــي« و »پرتماشــاگربودن«، بــه روایــت 
ســالنامه هاي آمــاري ســينماي ایــران، انتشــاریافته ازســوي وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمي، مطالعــه و تحليــل کرده انــد؛ 
همچنيــن بــا الهــام از نظریه هــاي علــي شــریعتي و علي اکبــر رشــاد، ســبک زندگــي ایرانــي را بــه ســه گــروه »ســنتي و 
ــاز را از  ــا مطالعــۀ ابعــاد آن هــا، شــاخص هاي مورد ني متجمــد«، »غرب گــرا و متجــدد« و »دینــي و مجــدد« تقســيم و ب

ــد.  ــتخراج کرده ان ــا اس ــن نظریه ه ــۀ ای مجموع
یافته هــاي تحقيــق نشــان مي دهنــد: نحــوۀ برجسته ســازي و انعــکاس مضاميــن و ابعــاد ســبک زندگــي در فيلم هــاي 
ــال  ــدال در س ــه اعت ــوم ب ــت موس ــا دول ــرورزي ب ــت و مه ــه عدال ــوم ب ــت موس ــر دول ــه تغيي ــاوت ب ــه، بي تف مورد مطالع
ميانــي دهــۀ چهــارم انقــالب اســالمي، گرچــه به ظاهــر از ترویــج ســبک زندگــي غرب گــرا و متجــدد حکایــت مي کنــد، 
ــا ســبک زندگــي  امــا درحقيقــت بيشــتر از »ســردرگمي« فيلم ســازان و حّتــي دولتمــردان بيــن ایــن ســبک زندگــي ب
ســنتي و متجمــد پــرده برمــي دارد؛ ازایــن رو، محققــان، فيلم ســازي بــر مبنــاي جریــان فکــری دینــی و مجــدد و ترویــج 
ــت  ــادن »نهض ــاز آن، به راه افت ــه پيش ني ــد ک ــنهاد می دهن ــل پيش ــوان راه ح ــا آن را به عن ــب ب ــی متناس ــبک زندگ س
فيلم ســازی« بــر مبنــای دو رکــن عمــدۀ »نقــد« و »نــوآوری« )بــه معنــای حقيقــی کلمــه( و پایبنــدی بــه الزامــات آن 

ــردان اســت. ــازان و دولتم ازســوی فيلم س

واژههایکلیدی: 
انقالب اسالمی، سينما، ژانر اجتماعی، سبک زندگی، نظریۀ شریعتی، نظریۀ رشاد. 
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مقدمه
تحليل  در  محققان  کوشش  حاصل  تحقيق  این 
و  اجتماعی  ژانر  در  پرتماشاگر  فيلم های  محتوای 
ایران  سينمای  پرتماشاگر  اجتماعی  فيلم های  به اختصار، 
است که همگی طی سال های دهۀ چهارم انقالب اسالمی 
)88-97( بر پردۀ نقره ای سينماهای سراسر کشور فرصت 
مطالب،  گزیش  نحوۀ  با  متناسب  هریک  و  یافته  اکران 
تصویری  ارتباطی،  پيام های  محتوای  و  مضمون  به ویژه 
و  اجتماعی  هنجارهای  و  ارزش ها  فرهنگ،  از  خاص 
به نسبت  تماشاگران  به  زندگی  سبک  از  به طورکلی، 

پرشمار خود ارائه داده اند. 
مطالعه دربارۀ نحوۀ گزینش و ارائۀ مطالب در سينما 
جنبۀ  از  نه تنها  جمعی  ارتباط  وسایل  از  یکی  به عنوان 
حرفۀ فيلم سازی و تحقيقات ارتباطی، بلکه از جنبه های 
نگویيم  اگر  جامعه،  در  فرهنگی  و  اقتصادی  سياسی، 
سينما  به عبارت دیگر،  دارد؛  اهميت  آن  به اندازۀ  بيشتر، 
تنها »تکنولوژی ضبط تصاویر متحرک بر قشر نازک مواد 
حساس به نور، چه در نوار باریک سلولوئيد با سوراخ های 
منظم در دو طرف آن، یا در لوح فشرده« و نمایش تصاویر 
متحرک ضبط شده با نام »فيلم« بر پردۀ نقره ای سالن های 
جنبه های  با  پدیده  یک  بلکه  نيست،  دربسته  تاریک 
قابل مطالعۀ سياسی، اقتصادی و فرهنگی است که به طور 
داشتن  نيز  و  داستانی  و  غيرمستقيم  بيان  »با  عمده 
نگرش ها، اعتقادات و باورهای کم وبيش قابل تشخيص، از 
بحث برانگيز جامعه  و  مورد عالقه  و موضوع های  رویدادها 
به روایت گروه فيلم ساز می گوید و خواسته یا ناخواسته، 
حال وهوای یک دوران را مجسم می کند« )جينکز، 1381: 
197 و 171( و حاصل را به صورت فيلم  داستاني بلند )از 
با  و  درمي آورد؛  نمایش  به  نقره اي  پردۀ  بر  زماني(  نظر 
تأثيرگرفتن از عوامل گوناگون نظير نگرش ها، اعتقادات و 
باورهاي گروه فيلم ساز و در رأس آن، کارگردان به عنوان 
سياست هاي  و  خط مشي  نيز  و  مطالب  اصلي  گزینشگر 
دولت در هر کشور، بر ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي و 
بر  با مطالب همسو،  فيلم  استمرار در ساخت  در صورت 

فرهنگ و سبک زندگي تماشاگران تأثير مي گذارد. 
و وسایل  پيام گيران رسانه ها  به عنوان  بي تردید »ما« 

ارتباط جمعي در عصري به سر مي بریم که پدیدۀ »جهش 
اطالعات« و شکل  گرفتن »دهکدۀ جهاني«، نه یک رؤیاي 
دور، بلکه واقعيت نزدیک است: امروزه »اطالعات مورد نياز 
جمعي  ارتباط  وسایل  و  رسانه ها  به واسطۀ  انسان ها 
گوشۀ  از چهار  همراه[  تلفن  و  اینترنت  بستر  بر   ]به ویژه 
مي گيرد؛  قرار  آن ها  اختيار  در  فراوان  سرعت  با  جهان 
کوچک تر  ابعاد  روزبه روز  بزرگ  جهان  ]به این ترتيب،[ 
مي یابد و انسان ها چه بخواهند و چه نخواهند، گویي در 
یک قبيله یا دهکدۀ جهاني زندگي مي کنند« )رشيدپور، 
1354: 43-42(؛ در دهکدۀ جهاني به آن نحو که سال ها 
پيش مارشال مک لوهان،)1( فيلسوف و نظریه پرداز کانادایي 
مجسم مي کرد: »با وجود رسانه هاي به آساني در دسترس، 
بين فردي  ارتباط  حالت  همه جا  در  انسان ها  بين  ارتباط 
دهکده شباهت  یک  ساکنان  ارتباط  به  بيشتر  و  مي یابد 

پيدا مي کند.« )مک لوهان، 1377: 298( 
ش(،  م/ 1368   1990 ( وب سرویس  اولين  ایجاد 
م/ 1369   1991 ( سي ان ان)2(  جهاني  تلویزیون  تأسيس 
ش(،  م/ 1371   1993 ( یاهو)3(  وب سایت  ایجاد  و  ش( 
دهکدۀ  شکل گيري  مسير  در  حرکت  آغاز  نقطۀ  همگي 
جهاني هستند؛ ضمن آنکه قبل ازاین تاریخ نيز نخستين 
مستقيم  پخش  ماهواره هاي  با  پوشش  تجربه هاي 
ازاین رو،  بود؛  پيوسته  وقوع  به  تلویزیوني)4(  برنامه هاي 
صاحب نظران از همان ابتداي دهۀ  1990 ميالدی ) 1370 
ش( از فعل جهاني شدن)5( استفاده کردند و ابزار آن را نيز 
تکنولوژي اطالعات و ارتباطات)6( ناميدند. )محسنيان راد، 

 )1079 :1384
از  گرچه  رؤیاها،  به واقعيت پيوستن  عصر  در  سينما 
همچنان  اما  است،  گرفته  فاصله  یکه تازي  دوران طالیي 
بي واسطه  و  باشد  ارتباطات  خانوادۀ  مؤثر  عضو  مي تواند 
سایر  پيام گيران  بر  نيز  و  تماشاگران خود  بر  باواسطه  یا 
بازار  در  و  بگذارد  تأثير  ارتباط جمعي  و وسایل  رسانه ها 
پررقابت پيام هاي ارتباطي به افکار عمومي جامعه شکل 

Marshall McLuhan: 1911 – 1980 -1
CNN: Cable News Network -2

Yahoo -3
DBS: Direct Broadcasting Satellite -4

To globalize -5
 ICT: Information and Communications Technology -6
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گروه هاي  عملکرد  نهایي  برآیند  اینکه  به  مشروط  دهد؛ 
دولتمردان  عملکرد  نيز  و  کارگردانان(  )به ویژه  فيلم ساز 
محيط  ایجاد  به منظور  سياست گذاري ها  و  خط مشي  در 
مساعد براي فيلم سازي در گام اّول آن باشد که نمایش 
»به  بی واسطه  به صورت  سينما  نقره اي  پردۀ  بر  فيلم 
نيازهاي خودرضامندي )لذت( و جامعه پذیري تماشاگران 
پاسخ مناسب دهد؛ و بهترین ابزار براي تأمين نياز آن ها 
به طور خاص، حفظ دوستي ها  و  اجتماعي  به هم بستگي 
تلخ  واقعيت هاي  از  فرار  در  و  باشد  خانوادگي  انسجام  و 
و گزندۀ زندگي به مراتب بهتر از رقيب نزدیک هم کارکرد 

)تلویزیون( ایفاي نقش کند.« )تَن، 1388: 346( 
البته این یک »واقعيت« است که در حال حاضر بر 
درصد   22 »تنها  نظرسنجي ها،  آخرین  یافته هاي  مبناي 
ایرانيان اهل سينمارفتن هستند و سهم حضور و تماشاي 
فيلم در سالن هاي نمایش به منظور تأمين نيازهاي خاص 
سيماي  در  فيلم  تماشاي  سهم  و  کاهش  مورد اشاره، 
تلویزیون هاي  داخلي(،  )تلویزیون  اسالمي  جمهوري 
ماهواره اي و به طور مشخص، در تلویزیون هاي ماهواره اي 
فارسي زبان و نيز وبگاه هاي پخش فيلم در اینترنت افزایش 

یافته است.« )ایرنا، 1398( 
نظریه پرداز  و  استاد  این دیدگاه دنيس مک کوایل،)1( 
انگليسي علوم ارتباطات را به یاد مي آورد که سال ها قبل 
در اشاره به نقش باواسطۀ سينما، از آن به عنوان »ذخيرۀ 
فرهنگي« و »آفرینندۀ خالق براي کل فرهنگ توده« نام 

مي برد و مي نویسد: 
برقرار  رسانه ها  سایر  با  وسيع  پيوند  امروزه  »سينما 
یافته  دست  محوري  جایگاه  به  آن ها  بين  در  و  کرده 
است؛ و با وجود اینکه تماشاگران خود را  ]در سالن های 
سایر  تغذیۀ  منبع  به عنوان  اما  داده،  دست  از  نمایش[ 
از  رسانه ها عمل مي کند.« )مک کوایل، 1382: 37-38( 
فراوان  مضامين  به ویژه  و  مطالب  سينما«،  »سرچشمۀ 
براي مطالعه و نقد و به طور خاص، تجزیه وتحليل فيلم ها 
و  اقتصادي  سياسي،  جنبه هاي  نيز  و  حرفه اي  جنبۀ  از 
فرهنگي بيرون مي آید و خواسته یا ناخواسته، مضمون و 
محتواي پيام هاي ارتباطي فيلم هاي مورد مطالعه، با وجود 

Denis McQuail :1935 – 2017 .4 -1

دروازه باني و برجسته سازي مطالب از دیدگاه گردانندگان، 
بر  درازمدت  در  و  مي یابد  اشاعه  رسانه ها  سایر  در 
پيام گيران تأثير مي گذارد و با ساخت اجتماعي واقعيت، 
امکان یادگيري اجتماعي و به دنبال آن، »فرهنگ پذیري 

الکترونيک« را فراهم مي آورد. )دهقان، 1394( 
فرهنگي)2(  هنجارهاي  نظریۀ  مبناي  بر  سينما 
»نه تنها  متفاوت،  ژانرهاي  در  مختلف  فيلم هاي  با 
تأثير مي گذارد  تماشاگران  بر ذهن  و مستقيم  بي واسطه 
باورهاي آن ها شکل مي دهد،  اعتقادات و  به نگرش ها،  و 
دانش،  ذخيرۀ  فرهنگ،  بر  غيرمستقيم  و  باواسطه  بلکه 
جامعه  اوضاع  از  آن ها  ارزیابي هاي  مجموعه  و  هنجارها 
تأثير مي گذارد و به تدریج به شرط ارائۀ تصاویر به نسبت 
همگون از موقعيت ها یا مسائل مورد عالقه و بحث برانگيز 
به خطوط  اکثریت مي تواند  باور  نام  با  آن ها  قبوالندن  و 
رفتاري تماشاگران و حتي پيام گيران سایر رسانه ها شکل 
دهد و چارچوب خاص براي واکنش آن ها به موقعيت ها 
ویندال،  و  )مک  کوایل  آورد.«  به وجود  مشابه  مسائل  یا 

 )102 - 101 :1388
فرهنگي  »بازوي  به عنوان  شرایط  این  در  سينما 
رسانه هاي خبري  مانند  و  نقش مي کند  ایفاي  دولت ها« 
استاد  گربنر،)3(  جرج  که  تلویزیون(  و  رادیو  )مطبوعات، 
به عنوان  آن ها  از  ارتباطات  علوم  آمریکایي  نظریه پرداز  و 
از  نام مي برد، مي کوشد  نظام صنعتي«  فرهنگي  »بازوي 
طریق انتخاب، تأکيد و برجسته سازي مطالب، ]بي واسطه 
یا باواسطه[، هم واقعيت هاي مهم خود و هم اولویت هاي 
جامعه را تعيين کند و درنتيجه، خط مشي و سياست هاي 

کشور را مشخص سازد.« )بدیعي، 1377: 22( 
تعداد و نوع فيلم هایی که فرصت  اکران یافته، بر پردۀ 
نقره اي سينماهاي هر کشور حاصل انتخاب ها و ارزیابي هاي 
آن دسته از افراد، گروه ها، سازمان ها و نهادهاست که به 
آن ها »دروازه بان« مي گویند. دروازه باني)4( در یک برداشت 
ساده »عبارت از یک فرایند است که طي آن، دروازه بان 
از بين تعداد بي شمار از مطالب حاوي اطالعات، تعدادي 
براي  و  مي کند  توليد  پيام  آن ها  از  و  انتخاب  را  محدود 

Cultural Norms Theory -2
George Gerbner :1919–2005 -3

Gatekeeping -4

گر سینمای ايران )1397-1388( تحلیل محتوای 30 فیلم اجتماعی پرتماشا
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مصرف مردم به عنوان پيام گير در رسانه ها و وسایل ارتباط 
فرایند جدا  این  به کار مي گيرد.  ]ازجمله سينما[  جمعي 
ازآنکه مشخص مي کند دروازه بانان کدام دسته از مطالب 
ارتباطي  پيام هاي  محتواي  ماهيت  کرده اند،  انتخاب  را 
مي کند.«  معلوم  سينمایي[  فيلم های  در  ]ازجمله  نيز  را 

)محسنيان راد، 1396: 707( 
کنترل  از  گسترده تر  دروازه باني  فرایند  امروزه  البته 
صرف اطالعات است و تمامي جنبه هاي رمزگذاري پيام 
شکل دهي،  انتقال،  نشر،  از  ممانعت  که  انتخاب  نه تنها 
پيام گير  به  انتقال  مسير  طول  در  را  زمان بندي  و  ارائه 
دربرمي گيرد؛ به عبارت دیگر، »دروازه باني تمامي جنبه هاي 
دربرمي گيرد.«  را  پيام  کنترل  و  نگهداشت  انتخاب، 

)مهدي زاده، 1384: 129( 
دروازه بانان  ازسوي  مطالب  ارائۀ  و  انتخاب  نحوۀ 
و  ارتباطات  علوم  محققان  مورد توجه  که  سال هاست 
نشان دهندۀ  و  بوده  تحقيقات  از  بسياري  انجام  موضوع 
و  رسانه ها  ]در  مطالب  انتخاب  که  است  واقعيت  این 
معيارهای  و  ضوابط  به  توجه  با  جمعی[  ارتباط  وسایل 
خاص صورت می گيرد و دروازه بانان ]از افراد تا نهادها،[ 
آگاهانه سرنوشت یک رویداد و موضوع را از جنبۀ گزارش 
یا کتمان و ميزان و نحوۀ ارائۀ آن در صفحات مطبوعات 
برنامه های  یا  سينمایی  فيلم های  مجالت(،  و  )روزنامه ها 
رادیو و تلویزیون تعيين می کنند. آن ها مطالب را بيشتر 
با توجه به نگرش ها، تمایالت و دیدگاه هاي خود، انتخاب 
که  است  همان  کرده اند  انتخاب  آنچه  مي کنند  تصور  و 
و  شنوندگان  و  تماشاگران،  خوانندگان،  )چه  پيام گيران 
بينندگان( می خواهند. )بدیعی و قندی، 1393: 40 -39( 

ساخت  در  مهم  موضوع  سنجش«،  سطح  »تعيين 
مطالعۀ  با  به عبارت دیگر،  است؛  دروازه بانی  برای  نظریه 
افراد  از تک تک  سطح پيچيدگی واحدهای اجتماعی که 
تا یک ملت متفاوت است، می توان پنج سطح تحليل را 
شخص،  به عنوان  پيام دهنده  یا  ارتباط گر  کرد:  مشخص 
سازمان  رسانه ها،  در  حرفه ای  کار  شيوه های  و  رویه ها 
رسانه ای،  نهادهای جامعه و نظام اجتماعی که در سطح 
وابستگی های مشخص  دروازه بانی گرچه  اجتماعی،  نظام 
به نظام اجتماعی دارد و از آن تأثير می پذیرد، اما فرایندی 

فرهنگ،  بر  و  آورد  به دنبال  را  تغيير  می تواند  که  است 
ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و حّتی ایدئولوژی حاکم 

نيز تأثير بگذارد. )بروجردی علوی، 1372:  24-25(
امروزه با توسعۀ تکنولوژی اطالعات و ارتباطات و نيز 
شناخت  روزمره،  زندگی  در  رسانه ها  گستردۀ  حضور  با 
رسانه ها  واسطۀ  بدون  نگویيم  اگر  واقعيت،  جهان  از  ما 
امکان پذیر نيست، کمتر امکان پذیر است؛ در این شرایط، 
مفهوم بازنمایی)1( یا انعکاس چيزی جز اشاره به ساخت 
اجتماعی واقعيت توسط رسانه ها و به ویژه وسایل ارتباط 
و  رویدادها  بازنمایی  آن،  بارز  مصداق  که  نيست  جمعي 
است  مطالب  سایر  و  خبر  قالب  در  مختلف  موضوع های 
که رسانه های خبری به پيام گيران ارائه می دهند؛ ازاین  رو، 
به آن  واقع است که  از جهان  »جهان رسانه ای شده غير 
)مهدی زاده، 1384:  128- می گویند.«  جهان دست دوم 

 )127
محققان علوم ارتباطات با اهميت یافتن بيش از پيش 
تأثيرگذاری  نحوۀ  در  »ادراکی«  به اصطالح  فرایندهای 
رسانه ها، به ویژه از سال های دهۀ 1980ميالدی )1360، 
ش( به این سو، بيشتر بر این یافتۀ مهم تأکيد می کنند که 
پيام گيران  بر  آن صورت  در  رسانه ها  ارتباطی  »پيام های 
ادراکی  نظام  در  بتوانند  که  می گذارند  مناسب  تأثير 
رسوخ  مصرف کننده  به عنوان  آن ها  اطالعات  پردازش 
کنند و بر نگرش ها و باورها یا ذخيرۀ معرفت پيام گيران 
براین مبنا، »تأثيرگذاری  تأثير بگذارند«؛  در طوالنی مدت 
یا  سينما،[  ]ازجمله  جمعی  ارتباط  وسایل  و  رسانه ها 
اقناعی)2(  پيام های  به  واکنش  در  نگرش  تغيير  به صورت 
و یادگيری الگوهای رفتاری که بعدها در شرایط مناسب 
واکنش های  یا  می کند،  پيدا  جلوه  دارند  بازسازی  امکان 
خاص  تصویر  به سمت  را  پيام گيران  عاطفی  و  احساسی 
)گونتر،  می سازد.«  متمرکز  آن  بر  و  متوجه  ارائه شده، 

1384: 32 و 30(
بر مفهوم  اخير  ارتباطات در سال های  محققان علوم 
»ساخت واقعيت های اجتماعی« به عنوان یکی از مهم ترین 
آثار اجتماعي پيام هاي ارتباطي، تأکيد و دربارۀ آن مطالعه 

Representation -1
Persuasive Messages -2



 ماهنامــه علمــی، تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم، شــماره 53، دی 1399 11

mediamgt.ir گر سینمای ايران )1397-1388( تحلیل محتوای 30 فیلم اجتماعی پرتماشا

و تحقيق کرده اند؛ بر این  مبنا، »امروزه پرسش این نيست 
که پيام های ارتباطی چگونه بر نگرش ها، اعتقادات، باورها 
این  پرسش  بلکه  می گذارند،  تأثير  پيام گيران  رفتار  و 
محيط  از  پيام گيران  تبيين  به  چگونه  رسانه ها  که  است 
که  است  این  بر  اطراف کمک می کنند«؛ چراکه »فرض 
رسانه ها مي توانند با تأکيد و برجسته سازي انتخابي خود 
موضوع هاي  و  رویدادها  بر  نيز  و  هنجارها  و  ارزش ها  بر 
گوناگون، به شکل گيري ادراک ما از محيط اطراف کمک 

کنند.« )تَن، 1388:  287-288( 
نظریۀ یادگيري اجتماعي)1( نه تنها نحوۀ کسب مطالب 
و به ویژه اطالعات از رسانه ها دربارۀ محيط اطراف، که نحوۀ 
مشابه  موقعيت هاي  به  نيز  را  مطالب  تعميم  و  یادگيري 
نظریه،  این  مبناي  بر  مي کند؛  تبيين  روزمره  زندگي  در 
با داشتن »نقش مرکزي«، سازنده  ارتباط جمعي  وسایل 
جامعه پذیري  اصلي  عامل  و  واقعيت ها  هدایت کنندۀ  و 
این  پيام گيران  به عنوان  مردم  و  فرهنگ پذیري هستند  و 
وسایل ارتباطي، »ظرفيت بسيار براي یادگيري مشاهده اي 
دارند که ممکن است به  صورت مستقيم و غيرمستقيم رخ 
شناختي،  شکل  به  مي تواند  یادگيري  این  حاصل  دهد؛ 
عاطفي و رفتاري بروز پيدا کند؛ همچنين، این شناخت، 
یا  فردي  ناپایدار،  یا  پایدار  است  ممکن  رفتار  و  عاطفه 
کنوني،  وضعيت  در  مردم  باشد.  مضر  یا  مفيد  و  گروهي 
به طورکلي  و  اجتماعي  رفتار  شيوه هاي  ارزش ها،  افکار، 
محيط  در  و  مستقيم  مشاهدۀ  با  تنها  را  زندگي  سبک 
طریق  از  غيرمستقيم  به  صورت  بلکه  نمي آموزند،  نزدیک 
الگویابي ها و الگوگيري هاي رسانه اي هم مي آموزند که این 
نظریه به آن توجه کرده است. فرهنگ پذیري الکترونيک 
به عنوان یک مفهوم مهم از این دیدگاه، چيزي جز یادگيري 
از طریق وسایل ارتباط جمعي نيست که گاه به صورت ابزار 
اصلي تغيير، به ویژه در حوزه هاي سياسي و فرهنگی عمل 

مي کند.« )دهقان، 1394( 
سينما به عنوان یکي از وسایل ارتباط جمعي همچنان 
مؤثر، بي واسطه و باواسطه، نقش قابل توجه در شکل گيري 
انتقال دهندۀ فرهنگ،  یا  ایفا مي کند و »سفير  واقعيت ها 

Social Learning Theory -1

و  رفتاري  الگوهاي  و  اجتماعي  آداب ورسوم  ارزش ها، 
نيز  و  ارائه  اصلي  ابزارهاي  »از  به طورکلي،  و  خانوادگي« 
به شمار  زندگي«  سبک  الگوهاي  تغيير  اصلي  عوامل  از 

مي آید. )کرمي و ساروخاني، 1393: 60( 
و  فکر  یک  »بيان  درحقيقت  کلمات،  مانند  فيلم ها 
شکل گرفتن یک عقيده« را مجسم مي کنند و »با امواج 
دارند،  بسيار  تخریب  و  ساخت  قدرت  که  خود  جادویي 
به سادگي  مطالب،  ارائۀ  و  گزینش  نحوۀ  با  متناسب 
 )76  :1396 )صلحي،  مي دهند.«  تغيير  را  ما  احساسات 
دولت ها -چه آن ها را به مفهوم »حکومت« به کار گيریم 
تأثيرگذاري  نحوۀ  به  نسبت  سياسي«)2(-  »دولت  یا 
بي واسطه و باواسطۀ سينما در شکل دهي به افکار عمومي 
بي تفاوت نيستند و از دیدگاه خود، تبيين جایگاه، رسالت 

و مسئوليت اجتماعي آن را در جامعه دنبال مي کنند. 
انتظار دولت ها از سينما در هر جامعه با ساختارهاي 
این  جز  چيزي  فرهنگي،  و  اقتصادي  سياسي،  متفاوت 
اجراي  مسير  در  جمعي  ارتباط  وسيلۀ  این  که  نيست 
و  کوتاه  اهداف  به  دولت ها  دست یافتن  و  سياست ها 
گام  جامعه  بر  حاکم  ارزش هاي  از  دفاع  نيز  و  بلندمدت 

بردارد و همسو با آرمان هاي آن حرکت کند. 
نمي دانستند  خود  شأن  در  قدیم  »دولت هاي  البته 
و  دهند  توضيح  مردم  به  خود  سياست هاي  دربارۀ  که 
به طور معمول نياز نداشتند که ذهن مردم را براي قبول 
سياست ها آماده کنند؛ اما امروزه که ارتباطات اجتماعي 
و وسایل ارتباطي و تبليغاتي وسعت بسيار یافته است و 
افکار عمومي نقش بزرگ در اقدام  دولت ها ایفا مي کنند، 

ــرادف  ــره، مت ــي روزم ــي در زندگ ــت سياس ــت و دول ــوِم حکوم 2- »دو مفه
ــد؛  ــه کار مي رون ــوارد بســيار به جــاي يکديگــر ب ــا يکديگــر هســتند و در م ب
بااين وصــف، بايــد در تحقيقــات علمــي هريــک از ايــن دو را در جــاي خــود 
ســازمان هاي  مجموعــه   ،)Government( حکومــت  کــرد:  اســتعمال 
ــام  ــظ انتظ ــي و حف ــط اجتماع ــن رواب ــراي تأمي ــه ب ــت ک ــي اس اجتماع
ــت  ــر، دول ــظ دقيق ت ــه لف ــا ب ــت )State( ي ــد. دول ــود مي آي ــه به وج جامع
سياســي )Political State(، يــک ســازمان اجتماعــي مهــم اســت کــه از 
طريــق اجــراي قوانيــن وضع شــده به وســيله حکومــت، در يــک ســرزمين بــا 
ــن، نظــام اجتماعــي برقــرار مي کنــد. وجــود دولــت متضمــن  مرزهــاي معّي
ســه امــر اســت: 1. حکومــت يــا ســازماني کــه بــراي تأميــن نظــام اجتماعــي 
قــدرت کافــي دارد؛ 2. ســرزمين معّيــن کــه مرزهــاي مشــخص دارد؛ 3. گروه 
ــد و  ــر مي برن ــرزمين به س ــاي آن س ــل مرزه ــه در داخ ــردم ک ــري از م کثي
ــت نمايشــگر قــدرت حکومــت اســت.«  ــر ســلطۀ حکومــت هســتند. دول زي
)اگ بــرن و نيم کــف، 1350: 301( دولــت در ايــن تحقيــق بــه مفهــوم 

ــت سياســي« اســت. »دول
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مردم  اذهان  دراختيارگرفتن  و  آماده کردن  براي  دولت ها 
به استفادۀ وسيع از وسایل ارتباط جمعي روی آورده اند 
بيشترین  مي کنند  سعي  برنامه ریزي شده  تبليغات  با  و 
مشارکت عمومي را در جهت سياست هاي خود به دست 
برابر  در  را  مردمي  مقاومت  بيشترین  مقابل،  در  و  آورند 
مخالفان خود برانگيزند. از طرف دیگر، دولت ها با اِعمال 
دریچه هاي  جمعي،  ارتباط  وسایل  در  سانسور  و  نظارت 
ذهن مردم را برروي تفکر و تبليغات مخالف مي بندند. این 
از کنترل اجتماعي است که  روش درحقيقت، نوع دیگر 
آن را کنترل تلقيني)1( مي نامند. در کنترل تلقيني، خبري 
براي  نظامي  قواي  به کارگرفتن  و  زور  اعمال خشونت،  از 
ایجاد  بر  تأکيد  آن،  به جاي  و  نيست  مردم  رفتار  کنترل 
دولت هاست.«  سياست هاي  به  آگاهانه  تمایل  تقویت  و 

)آشنا، 1384: 12-13( 
کشور  سينماي  حرکت  روند  مستمر  مطالعۀ  امروزه 
به منظور افزایش شناخت، ارزیابي عملکرد و کمک به ارتقاي 
کيفي آن، نه یک پيشنهاد که یک ضرورت براي تأثيرگذاري 
پررقابت  بازار  در  ایران  سينمای  ارتباطي  پيام هاي  پایدار 
پيام هاي ارتباطي رسانه هاست که دولتمردان و فيلم سازان 
و محققان عالقه مند، هریک با دیدگاه خاص بر آن اتّفاق نظر 
دارند. آن ها به خوبي با علم یا تجربه می دانند که فيلم ها با 
ارائۀ تصویر تکه تکه از واقعيت ها، غيرمستقيم با بيان داستانی، 
پيام های ارتباطی با مضمون و محتوای مشخص را برجسته 
می سازند و با کنار هم قرارگرفتن در یک بازۀ زمانی معّين، 
»هم بستگی« پيام ها را به صورت نامحسوس به وجود می آورند 
و به اولویت های ذهنی پيام گيران شکل می دهند. )ویندال و 

همکاران، 1387: 253( 

مروریبرمنابع 
جامعۀ ایرانی در فاصلۀ بيش از 70 سال، سه جنبش 
یا نهضت به نسبت متفاوت را به منظور تغيير مسير تاریخ 
نهضت   ،)1285( مشروطيت  نهضت  کرد:  تجربه  خود 
نهضت  سرانجام  و   )29-32( نفت  صنعت  ملی شدن 
قریب به اتفاق  باور  به  که   )1357( ایران  ملت  اسالمی 

صاحب نظران حقيقتاً یک »انقالب« بود. 

Suggestive Control -1

علوم  محققان  و  جامعه شناسان  دیدگاه  از  انقالب 
زمينه های  در  کلی  و  بنيادین  شدید،  »تحول  اجتماعی، 
جامعه  یک  ایدئولوژیک  و  فرهنگی  اقتصادی،  سياسی، 
»با  معمول  به طور  ابتدا  که   )37  :1397 )آرنت،  است« 
تندی و خشونت بر اثر طغيان عموم مردم در اوضاع واحوال 
نظام  یک  درنتيجه،  و  می دهد  روی  جامعه  سياسی 
سياسی جدید را جایگزین نظام سياسی قبلی می سازد« 
و  خط مشی  در  دولتمردان  توانایی  به  ]بسته  به تدریج  و 
سياست گذاری های مناسب،[ »با ُکندی و بدون خشونت 
در زمينه های دیگر به ویژه در حوزۀ علم، صنعت، فرهنگ 
و هنر تداوم می یابد« )گيدنز، 1397: 660( تا درنهایت به 
شعارهای انقالب جامۀ عمل بپوشاند و بقای مؤثر آن را 

تضمين کند. در جمع بندي مي توان گفت:
انقالب یکي از انواع جنبش هاي اجتماعي)2( است که 

چهار خصيصۀ بارز دارد: 
و  رفتارهاي جمعي  با  مردم  از  قابل توجهی  تعداد   .1

توده وار در آن شرکت مي کنند؛ 
تغييرات  ایجاد  مشترک  هدف  با  مشارکت  این   .2

اجتماعِي کامل و اساسي صورت مي گيرد؛ 
3. برخوردار از درجات مختلف رهبري و سازمان دهي 

است؛ 
مدت  صرف  متضمن  تقریباً  که  فعاليت هایي  با   .4

به نسبت طوالني است، انجام مي گيرد. 
درحقيقت، »انقالب بيش از هر جنبش دیگر از تداوم 
به دنبال  را  اجتماعي  تغيير  بيشترین  و  است  برخوردار 
بلکه  نيست،  طبقاتي  تضادهاي  از  ناشي  »تنها  و  دارد« 
به ميزان بسيار، ناشي از تضادهاي فکري و رواني است.« 

)محسنيان راد، 1387: 191(
نشان  ایران  اسالمي  جمهوري  اساسي  قانون  مطالعۀ 
ویژگي  آن،  تدوین کنندۀ  دیدگاه خبرگان  از  که  مي دهد 
در  ایران  نهضت هاي  دیگر  به  نسبت  انقالب  این  بنيادي 
سدۀ اخير، مکتبي و اسالمي بودن آن است؛ دراین باره در 

مقدمۀ قانون اساسي مي خوانيم:
نهضت  از  گذر  از  پس  ایران  مسلمان  »ملت 
ضداستبدادي مشروطه و نهضت ضداستعماري ملي شدن 

Social Movements -2
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نفت به این تجربۀ گران بار دست یافت که علت اساسي و 
مشخص عدم موفقيت این نهضت ها، مکتبی نبودن مبارزات 
بوده است. گرچه در نهضت های اخير، خط فکری اسالمی 
و رهبری روحانيت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده 
مواضع  از  مبارزات  این  دور شدن  دليل  به  ولی  داشت، 
اصيل اسالمی، جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد؛ 
ازاینجا وجدان بيدار ملت به رهبری مرجع عالی  قدر تقليد، 
پيگيری  ضرورت  خمينی،  امام  آیت اهلل  العظمی  حضرت 
خط نهضت اصيل مکتبی و اسالمی را دریافت و این بار 
روحانيت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های 
مردمی بوده و نویسندگان و روشن فکران متعهد با رهبری 
ایشان، تحرکی نوین یافت«؛ به عبارت دیگر، اگر در نهضت 
»هدف  نفت،  صنعت  ملی شدن  نهضت  نيز  و  مشروطيت 
و وسيله کم وبيش از یکدیگر منفک بودند و نيکبختی و 
رفاه، هدف بود و اکثریت به طور نسبی تجدد )مدرنيته( را 
وسيله می دانستند، این بار در انقالب اسالمی، هدف اسالم 

و وسيله نيز اسالم بود.« )محسنيان راد، 1387: 220(
این  از  جمعی  ارتباط  وسایل  که  نيست  بی سبب 
اسالمی  انقالب  تکاملی  روند  جهت  در  بایستی  دیدگاه، 
این  در  و  گيرد  قرار  اسالمی  فرهنگ  اشاعۀ  خدمت  در 
زمينه از برخورد سالم اندیشه هاي متفاوت بهره جوید و 
از اشاعه و ترویج خصلت هاي تخریبي و ضداسالمي جداً 
پرهيز کند. دولت نيز مؤظف است همۀ امکانات خود را 
براي باالبردن سطح آگاهي هاي عمومي در همۀ زمينه ها 
و  گروهي  رسانه هاي  مطبوعات،  از  صحيح  استفادۀ  با 
وسایل دیگر به کار برد و محيط مساعد براي رشد فضایل 
مظاهر  کليۀ  با  و  ایجاد  تقوا،  و  ایمان  براساس  اخالقي 
فساد و تباهي مبارزه کند. )اصل سوم( ازآنجاکه خانواده 
و  قوانين  همۀ  باید  است،  اسالمي  جامعۀ  بنيادي  واحد 
مقررات و برنامه ریزي هاي مربوط را در جهت آسان کردن 
تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط 
خانوادگي بر پایۀ حقوق و اخالق اسالمي، وضع و تدوین 

کند. )اصل دهم( 
با  »سينما«  از  همواره  اسالمی  انقالب  رهبران 
از نقش کم نظير آن در  یاد کرده و  تعابير دغدغه برانگيز 
شکل گيری حال و آیندۀ جامعه گفته اند؛ به عنوان نمونه، 

بنيان گذار و رهبر فقيد انقالب در سخنراني تاریخي خود 
از مظاهر تمدن«  را »یکي  در بهشت زهرا )س(، سينما 
مي دانند که »باید در خدمت این مردم و در خدمت تربيت 
این مردم باشد.« )خميني، 1391( یا آیت اهلل خامنه اي، 
رهبر انقالب اسالمي، »کليد پيشرفت کشور را به ميزان 
دیدار  در  )بيانات  زیاد در دستان سينما گران« مي دانند. 
 )1385/3/23 تلویزیون،  و  سينما  کارگردانان  از  جمعي 
و  »سازندگي  »پيشرفت«،  از  انقالب  رهبر  منظور  البته 
بناي یک تمدن است« که »پایۀ اصلي آن نه بر صنعت، 
و کمال  بينش، معرفت  و  فرهنگ  بر  علم، که  و  فناوري 
و  زائران  )بيانات در دیدار  ]استوار[ است.«  انسان  فکري 

مجاوران حرم مطهر رضوي، 1373/1/1(  
بروز  به ویژه  و   57 انقالب  پيروزي  از  پس  سال  سی 
حوادث خشونت بار پس از برگزاري دهمين دورۀ انتخابات 
یک  عنوان  زندگي«  »سبک   ،)1388( ریاست جمهوري 
پيدا مي کند.  انقالب  رهبر  بيانات  در  را  پرتکرار  اصطالِح 
حسن خجسته، از مشاوران سازمان امور سينمایي کشور 

در تبيين برجسته سازي این اصطالح مي گوید: 
دیدگاه  از  ]که  اسالمي  جمهوري  نظام  »دشمنان 
قدرت  شبکۀ  و  صهيونيسم  آمریکا،  خامنه اي،  آیت اهلل 
جهاني هستند، )بيانات در دیدار رئيس و مدیران سازمان 
 88 سال  حوادث  از  پس   ])1394/7/20 صداوسيما، 
ما  عليه  تبليغي  مستقيم  فعاليت هاي  دیگر  که  دریافتند 
به درد نمي خورد و آن ها را به آنچه به دنبال آن هستند، 
نمي رساند. دشمنان می دانند اگر همۀ مردم ایران نيز به 
فعاليت های رسانه ای آن ها توجه کنند، معلوم نيست که 
مطابق ميل آن ها عمل کنند؛ همان طورکه اگر کسی برای 
خوردن شام به یک رستوران می رود، برای همۀ کارهای 
بنابراین،  نمی کند.  مشورت  رستوران  آن   با صاحب  خود 
در  و  کنند  اعتماد  آن ها  به  ما  مردم  که  کرد  کاری  باید 
همۀ امور زندگی از آن ها مشورت بگيرند؛ به همين خاطر، 
پس از حوادث سال 88، دشمنان ما تمرکز فعاليت های 
خود را از حوزۀ سياسی به حوزۀ فرهنگی تغيير داده اند 
این  در  آن ها  هستند.  بلندمدت  تأثيرگذاری  دنبال  به  و 
رویکرد جدید، هدف کوتاه مدت ندارند، بلکه در اصطالح، 
به دنبال تأثير نسلی هستند تا یک نسل جدید را مطابق 
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خاطر  همين  به  ما  دشمنان  بسازند.  می خواهند،  آنچه 
و  سریال  فيلم،  پخش  و  توليد  به سمت  را  خود  رویکرد 
تغيير  مختلف  ساختارهای  در  سرگرم کننده  برنامه های 
داده اند تا بتوانند قواعد اخالقی را تضعيف کنند؛ چراکه 
هر نوع قاعدۀ اخالقی می تواند نقش کنترل کننده داشته 
باشد. وقتی قاعدۀ رابطۀ فرزند با پدر و مادر می شکند، در 
کنار آن، دیگر قواعد اخالقی هم ازبين می روند؛ به همين 
و  سخت تر  خيلي  ما  رسانه اي  فعاليت هاي  امروز  خاطر، 

پيچيده تر از گذشته است.« )خجسته، 1390( 
رهبر انقالب در یکي از سخنراني ها به اهميت توجه 
به مسئلۀ »سبک زندگي در ایران امروز« اشاره مي کنند 

و مي گویند: 
نوین  تمدن سازي  معناي  به  همه جانبه  »پيشرفت 
هدف  و  ایران  ملت  هدف  به عبارت دیگر،  است؛  اسالمي 
است.  اسالمي  نوین  تمدن  یک  ایجاد  اسالمي،  انقالب 
و  ابزاري  بخش  بخش،  یک  دارد:  بخش  دو  تمدن  این 
یک بخش، بخش متني، اصلي و اساسي است که به هر 
دو بخش باید رسيد. بخش ابزاري عبارت است از همين 
مطرح  کشور  پيشرفت  به عنوان  امروز  ما  که  ارزش ها 
اقتدار  اقتصاد،  سياست،  صنعت،  اختراع،  علم،  مي کنيم: 
ابزارهاي  و  تبليغ  بين المللي،  اعتبار  نظامي،  و  سياسي 
و  تهدیدها  فشارها،  علي رغم  ابزاري،  بخش  در  تبليغ. 
تحریم ها، پيشرفت کشور خوب بوده است. اما بخش اصلي 
تشکيل  را  ما  زندگي  متن  که  چيزهاست  آن  اساسي،  و 
مي دهد که همان سبک زندگي است؛ این، بخش حقيقي 
و اصلي تمدن است؛ مثل مسئلۀ خانواده، سبک ازدواج، 
نوع  الگوي مصرف، نوع خوراک،  لباس،  نوع  نوع َمسکن، 
مسئلۀ  زبان،  مسئلۀ  خط،  مسئلۀ  تفریحات،  آشپزي، 
دانشگاه،  در  ما  رفتار  کار،  محل  در  ما  رفتار  کسب وکار، 
رفتار ما در مدرسه، رفتار ما در فعاليت سياسی، رفتار ما 
در ورزش، رفتار ما در رسانه ای که در اختيار ماست، رفتار 
ما با پدر و مادر، رفتار ما با همسر، رفتار ما با فرزند، رفتار 
رئيس،  با  ما  رفتار  دولت،  مأمور  با  ما  رفتار  پليس،  با  ما 
رفتار ما با مرئوس، سفرهای ما، نظافت و طهارت ما، رفتار 
ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بيگانه؛ این ها آن 
بخش های اصلی تمدن هستند که متن زندگی انسان را 

می سازند.« )بيانات رهبر انقالب در دیدار جوانان خراسان 
شمالی، 1391/7/23( 

جامعه شناسان و محققان علوم اجتماعی در غرب، دو 
برداشت متفاوت از مفهوم »سبک زندگی«)1( در یک قرن 
دهۀ  به  آن  سابقۀ  که  اّول  »برداشت  داده اند:  ارائه  اخير 
 1920 ميالدی )1290 ش( بازمی گردد، سبک زندگی را 
معرف ثروت و موقعيت اجتماعی فرد می داند و اغلب آن 
را به عنوان شاخص تعيين طبقۀ اجتماعي به کار مي گيرد. 
دهۀ  1980  به  آن  سابقۀ  که  دوم  برداشت  آنکه  حال 
ميالدی ) 1360 ش( بازمي گردد و جدیدتر است، سبک 
براي تعيين طبقۀ اجتماعي، که یک  نه راهي  را  زندگي 
را در  تنها مي توان آن  نوین مي داند که  اجتماعي  شکل 
متن تغييرات فرهنگي حاصل از مدرنيته و پيامد آن، رشد 
فرهنگ مصرف گرایي جست وجو و تحليل کرد.« )اباذري و 

چاوشيان، 1381: 6( 
سبک زندگي در این برداشت به نسبت جدید، »همان 
شيوۀ زندگي یا به نحو دقيق تر، الگوها و شيوه هاي زندگی 
روزمره است که نه تنها الگوهاي مطلوب فرد از زندگي را 
که  نيز  را  روش ها  و  عادت ها  تمامي  بلکه  دربرمي گيرد، 
فرد یا اعضاي یک گروه به آن ها خو کرده یا در عمل با 
زندگي محدود  دربرمي گيرد. سبک  دارند،  آن ها سروکار 
الگوهاي  مانند  چيزها  تمامي  و  نيست  اثاثيه  و  خانه  به 
روابط اجتماعي، سرگرمي، مصرف و لباس را دربرمي گيرد 
و نگرش ها، ارزش ها و جهان بينی فرد و گروهی را که عضو 
آن است، منعکس مي سازد. کسي که در یک جامعۀ مدرن 
کنش هاي  توصيف  براي  معمول  به طور  مي کند،  زندگي 
خود و دیگران از مفهوم سبک زندگي استفاده مي کند.« 

)چني، 1378: 16( 
جهان  در  به سادگي  نمي توان  که  »همان قدر  البته 
یافتن جامعۀ خالص  یافت،  معاصر، جامعۀ خالص سنتي 
از  درحال گذار  جامعۀ  اما  است؛  دشوار  بسيار  نيز  مدرن 
سنت به مدرنيته کم نيست. شرایط درحال گذار، شرایط 
تاریخي  به گونۀ یک جبر  از چالش هاست که شاید  مملو 
بر سر جوامع سنتي فرود مي آید. حال برخي مانند ژاپن 
از مدرنيته، به سرعت  انتخاب  با وجين سنت و  توانستند 
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برخي  مانند  دیگر  عدۀ  و  دهند  سامان  را  چالش ها 
روشن فکران ایراني دورۀ رضاشاه، مدرنيته را نه به مفهوم 
پيشينيان  رویۀ  به جاي  پيش  رو  سؤاالت  پاسخ  یافتن 
ظاهر  ساختن  در  تنها  بلکه  دانش،  و  خرد  از  )سنت( 

متجددانه دیدند.« )محسنيان راد، 1393: 590-591( 
صورت هاي  از  به هم پيوسته  کل  »یک  زندگي،  سبک 
انگيزه هاي دروني و سالیق و  افراد جامعه مطابق  انتخابي 
نيز ایجاد توازن بين شخصيت ذهني و زیست محيط عيني 
الگو  زندگي،  »سبک  به عبارت دیگر،  آن هاست«؛  انساني  و 
یا مجموعۀ رفتارها، وضعيت ها و دارایي هاست که ناشي از 
الگو یا مجموعه که در آن  سليقه باشد«؛ ازاین  رو »در آن 
]حتي به ظاهر،[ ترجيح و تمایل مطرح نباشد، بحث از سبک 

زندگي جایي ندارد.« )مهدوي کني، 1386: 225 و 205( 
امروزه در بازار پررقابت پيام هاي ارتباطي که آکنده از 
امکانات به ظاهر متنوع براي گزینش سبک زندگي است، 
رسانه ها و به ویژه وسایل ارتباط جمعي نقش مؤثر در ارائۀ 
الگوها و شکل دهي به »اندیشه ها، احساسات، شناخت ها 
درمجموع،  و  دارند  پيام گير  به عنوان  مردم  ُکنش هاي  و 
را مي سازند.« )خادميان،  هویت فردي و اجتماعي آن ها 
1388: 18( »اهميت و رواج فزایندۀ مفهوم سبک زندگي 
در تحليل هاي اجتماعي به صراحت این واقعيت را گوشزد 
از  موجود  پيش ازاین  تا  سنخ شناسي هاي  که  مي کند 
یا  تنوع  از  مناسب  تبيين  نمي توانند  دیگر  پيام گيران، 
و  )کرمي  دهند.«  ارائه  آن ها  اجتماعي  جهان  گوناگوني 
به منظور  »فيلم سازان  ازاین رو،   )61  :1393 ساروخاني، 
احتمالي  پيام گيران  تماشاگران،  به  دسترسي  تسهيل 
و  مي کنند  طبقه بندي  آن ها  زندگي  سبک  مبناي  بر  را 
برای  زمينه سازی  پی  در  خاص  زندگی  سبک  ترجيح  با 
خوانش های مورد نظر خود ازسوی تماشاگران برمی آیند.« 

)کيا و لطفی، 1391: 90( 
»وسایل  مي دهد  نشان  رسانه ها  جامعه شناسی 
تأثير  اجتماعی  هنجارهای  و  ارزش ها  از  هم  ارتباطی، 
تأثير  اجتماعی  و هنجارهای  ارزش ها  بر  و هم  می گيرند 
می گذارند و به بازتوليد آن ها اقدام می کنند«؛ درحقيقت، 
نظام  و  رسانه ها  ارتباطی  پيام های  بين  پویا  رابطۀ  »یک 
ارزشی و هنجاری هر جامعه وجود دارد.« جامعه شناسان 

را  جمعی  ارتباط  »وسایل  اجتماعی،  علوم  محققان  و 
دگرگونی های  ترویج  و  تسریع  عامل  که  معرف  نه تنها 
اجتماعی می دانند و با تأکيد بر دقت نظر در مطالعۀ تغيير 
و تحول نظام های ارزشی جوامع، از اهميت اساسی تحليل 
محتوای کاالهای فرهنگی هر دوره که نقش مؤثر در ارائه 
و تقویت ارزش ها و هنجارها دارند، به عنوان مناسب ترین 
راه برای شناخت تحوالت کالن اجتماعی و فرهنگی در 
حال و آینده مي گویند.« )عظيمي هاشمي، 1383: 152( 
دیدگاه،  این  از  پرتماشاگر  فيلم هاي  محتواي  تحليل 
هنجارهاي  و  ارزش ها  شناخت  براي  تالش  درحقيقت 
اقبال  با جلب  نقره اي سينماست که  پردۀ  بر  اشاعه یافته 
عموم تماشاگران، جنبه هاي خاص از فرهنگ و تغييرات 

فرهنگي احتمالي را منعکس مي سازد.
انعکاس  یا  بازنمایي  نحوۀ  دربارۀ  تحقيق  و  مطالعه 
سبک زندگي در وسایل ارتباط جمعي و به ویژه سينماي 
ایران، گرچه نزدیک به یک دهه سابقه دارد و به سال هاي 
مي توان  نيز  قبل ازآن  اما  بازمي گردد،  پایاني دهۀ 1380 
از مطالعات و تحقيقات انگشت  شمار نام برد که نه به طور 
دربارۀ  که  زندگي،  سبک  انعکاس  نحوۀ  دربارۀ  مشخص 
نحوۀ انعکاس ارزش ها البته با یافته ها و تحليل هاي مرتبط 
با موضوع سبک زندگي انجام گرفته اند و از دیدگاه هریک 
از محققان خود، طبقه بندي خاص از ابعاد آن ارائه داده و 
بر این مبنا نتيجه  گرفته اند که در اینجا به برخي از آن ها 

اشاره مي کنيم:
جامعه شناسی  بازنشستۀ  استاد  رفيع پور،  فرامرز 
با  خود  تحقيق  در  سابق(  )ملی  بهشتی  شهيد  دانشگاه 
به  مطبوعات«  و  سينما  آینۀ  در  ارزش ها  »تغيير  عنوان 
مسئلۀ تغيير نظام ارزشی در جامعۀ ایرانی اشاره می کند 
و از نقش وسایل ارتباط جمعی به ویژه سينما و مطبوعات 

در ترویج و تثبيت آن می گوید و می نویسد:
»نظام اجتماعی ایران در اواخر حکومت پهلوی دچار 
هم  مختلف دست به دست  شرایط  اساسی شد.  دگرگونی 
تمامی  دارابودن  عالوه بر  که  داد  روی  انقالبی  تا  دادند 
و  روسيه  فرانسه،  نظير  جهان  بزرگ  انقالب های  شرایط 
اقتصادی، سياسی، اجتماعی(،  ابعاد  چين )با دربرگرفتن 
بُعد قوی، جدید و بی نظير به نام مذهب نيز آن را تقویت 
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انقالب،  موفقيت آميز  رهبری  مسئلۀ  کنار  در  می کرد. 
و  آزمایش  همچنين  و  قاعده مند  روش های  به کارگيری 
خطا، تغييرات چشمگير در نظام اجتماعی ایران به وجود 
آورد که مهم ترین و درواقع اساسی ترین آن ها تغيير نظام 
ارزشی مسئوالن انقالب و مردم بود؛ تا آنجا که آن ها را 
ارزش هاي  و حفظ  اقتصادی-اجتماعی  عدالت  برپایی  به 
مذهبي برانگيخت؛ ازاین رو، به تدریج نظام اجتماعي ایران 
جامعه  نابرابري ها،  ميزان  از  کاسته شدن  با  و  کرد  تغيير 
دیگر  بار  مردم  و  بازگشت  خود  سنتي  هویت  به سوي 
نمادهاي مذهبي  به  را  و خود  پوشيدند  لباس هاي ساده 
آراستند. این روند که با آغاز جنگ ]تحميلي هشت سالۀ 
عراق عليه ایران )67-1359([ شدت گرفت و همچنان تا 
تثبيت شدن  حال  در  به تدریج  داشت،  ادامه  پایان جنگ 
 68 سال  از  اما  بود؛  جامعه  در  جدید  فرهنگ  ایجاد  و 
تغييرات بنيادي را تجربه کرد که یکي از مهم ترین آن ها 
مردم حتي  اکثریت  براي  که  بود  ارزشي  نظام  دگرگوني 
و  عوامل  از  ناشي  و  محسوس  کم وبيش  نيز  عادي  افراد 
اقدام هاي گوناگون بود که وسایل ارتباط جمعي فقط یکي 

از آن ها به شمار مي آمد.« )رفيع پور، 1378: 5-6( 
فيلم هاي  »پرفروش ترین  محتواي  تحليل  با  رفيع پور 

سال هاي 60، 65، 70 و 72« نتيجه مي گيرد: 
)محسن  بایکوت  و  قادری(  )ایرج  »برزخي ها 
 60 سال  فيلم های  پرفروش ترین  به عنوان  مخملباف( 
انقالبی- ارزش های  تثبيت  و  ترویج  جهت  در   65 و 

درصورتی که  برداشته اند؛  گام  نابرابری  کاهش  و  مذهبی 
افخمی(،  )بهروز  عروس   ،70 سال  فيلم  پرفروش ترین 
آرمان های  به  بی توجهی  و  سودجویی  مادی،  ارزش های 
انسانی، انقالبی و مذهبی را در سطح بسيار باال رواج داده 
است. تأثير فيلم هنرپيشه )محسن مخملباف( نيز که از 
پرفروش ترین فيلم های سال 72 به شمار می رود در همين 
را  مادي  ارزش هاي  که  تفاوت  این  با  است؛  بوده  مسير 
از فيلم  کمتر و بي توجهي به نمادهاي مذهبي را بيشتر 

عروس اشاعه داده است.« )رفيع پور، 1378: 18-19( 
فيلم هاي  در  زندگي  سبک  مؤلفه هاي  »بررسي 
سينمایي دهه های 60، 70 و 80 سينماي ایران« عنوان 
الگوي  شناخت  آن  هدف  که  است  دیگر  تحقيق  یک 

سينماي  دهۀ  سه  پرفروش  فيلم هاي  در  غالب  رفتاری 
ایران است. از دیدگاه محققان، محمدرضا رسولي و غزال 
بي بک آبادي: »مطالعۀ تحوالت این سال هاي ایران، ما را 
سال ها  این  در  آنچه  تمامي  که  مي رساند  نتيجه  این  به 
و  سنت  مفهوم  دو  در  ریشه  مي گذرد،  ایراني  جامعۀ  در 
در  ایران  مسائل  »مجموعه  درحقيقت،  دارد.«  مدرنيته 
این  تاریخ  از 150 سال  نتيجۀ بيش  این سال ها،  تمامي 
کشور است که در نزاع پيوسته بين سنت و مدرنيته شکل 
این  نتيجۀ  نه تنها  امروز  به  تا  اینکه  جالب  است.  گرفته 
بلکه  نيست،  مشخص  قطعي  شکل  به  غرب  مانند  نزاع 
حتي ما تصویر مناسب از جامعۀ درحال گذار ایران را در 
از سنت به  به ما نشان دهد روند گذار  تا  نداریم  اختيار 
مدرنيته با چه شکل  و شمایل و چه شيب و شتاب است؛ 
به احتمال بسيار، این روند در تمامي این سال ها به خاطر 
تحميلي،  جنگ  وقوع  قبيل  از  گوناگون  اتفاقات  وقوع 
و  فرهنگي  و  سياسي  اصالحات  اقتصادي،  سازندگي هاي 
از  مستقيم  و  روند خطي  قدرت، هميشه  جابه جایي هاي 
سنت به مدرنيته نداشته است. براي واکاوي و کشف این 
زندگي  روایت سبک  روایت ها،  جدیدترین  از  یکي  روند، 

مردم ایران در تمامي این سال هاست.«
این  به  محققان  دیدگاه  از  تحقيق  موضوع  اهميت 
خاطر است که »ورود هریک از روش ها و تکنولوژي هاي 
دنياي مدرن، تغييرات بنيادین در زندگي، احساس، تفکر 
آورده  به وجود  را  امروز  انسان  فرهنگ  و  زندگي  و شيوۀ 
است. مطبوعات، سينما، رادیو و تلویزیون، هریک به طور 
دائم تصویرهاي جدید و متفاوت از سبک زندگي منتشر 
و  سليقه ها  به  آن ها  از  تأثيرگرفتن  با  افراد  و  مي کنند 
وسایل  در  موجود  هنر  می دهند.  شکل  خود  ارزش های 
جامعه  انعکاس  و  آینه  سينما،  به ویژه  و  جمعی  ارتباط 
می یابد.«  تعميق  و  شده  مشروط  آن  به واسطۀ  که  است 
تعمق  فرصت  آن،  در  موجود  هنِر  و  »سينما  درحقيقت، 
و تأمل بيشتر از سایر وسایل ارتباط جمعی )مطبوعات، 
رادیو و تلویزیون( دارد که وظيفۀ خبردهی و اطالع رسانی 
آن ها پررنگ تر است؛ درنتيجه، شرایط سياسی، اقتصادي 
سبک  شکل گيري  بر  مستقيم  تأثير  که  فرهنگی  و 
سایر  از  بيش  سينما  در  دارند،  جامعه  یک  افراد  زندگي 
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وسایل ارتباط جمعي قابليت پرداخت دارند.« )رسولي و 
بي بک آبادي، 1391: 98-99(

فيلم هاي  محتواي  تحليل  با  خاتمه  در  محققان 
رفتاري  »الگوي  مي گيرند:  نتيجه  مورد مطالعه 
الگوي  به نمایش درآمده در فيلم های دهه های   60و 70، 
رفتاري با رویکرد فرهنگي در کنار پيروي از سبک زندگي 
مي رویم،   80 دهۀ  به سمت  هرچه  و  است  بوده  سنتي 
فرهنگ  و  مدرن  زندگي  مظاهر  بيشتر  هرچه  ورود  با 
و  رسانه ها  روزافزون  کاربرد  و  افزایش  طریق  از  مدرنيته 
سایر ابزارآالت مدرن، توجه بيشتر به سبک زندگي مدرن 
تا سبک زندگي سنتي و ترکيبي در فيلم هاست. بااینکه 
نيز  فرهنگي  رفتار  الگوي سبک  از  پيروي  انتظار مي رود 
تعبير  به  یا  مادي  رفتار  الگوي  این  اما  کند،  پيدا  ادامه 
جاي  که  است  مصرف گرایي  الگوي  از  پيروي  دقيق تر، 
فرهنگي  الگوي  چراکه  است؛  گرفته  را  فرهنگي  الگوي 
تفکر  به  که  حوزه هاست  آن  به  معطوف  عمده  به طور 
غرب  از  واردکردن  با  که  دارد  نياز  تعليم دیده  تعقل  و 
بوردیو،)1(  تعبير  به  فرهنگي  سرمایۀ  نيست.  امکان پذیر 
پایدار فرد  تمایالت  فرانسوی( دربرگيرندۀ  )جامعه شناس 
است که با انباشت در خالل اجتماعي شدن شکل مي گيرد؛ 
بنابراین، رفتار فرهنگی در آن جامعه ای بروز پيدا می کند 
که فرصت و امکان اجتماعی شدن و رشدیافتن همه جانبه 
نظر  از  گرچه  ایرانی  جامعۀ  باشد.  داده  خود  افراد  به  را 
از  اما  می رسد؛  نظر  به   مدرن  سخت افزاری،  و  فيزیکی 
تا تفکر مدرن فاصله دارد.  نظر فکری و نرم افزاری هنوز 
البته در فيلم های ساخته شده در دهۀ 70، به خصوص در 
از  نيمۀ دوم آن، به خاطر شرایط خاص به وجودآمده بعد 
تا   ]76-84[ اصالحات  به  موسوم  دولت  روی کارآمدن 
حدی شرایط برای طرح مضامين و مفاهيم زندگی مدرن، 
دهۀ  آغاز  با  بااین حال،  است؛  دیگر  دوره های  از  فراهم تر 
80، این روند در فيلم های این دهه جهت عکس می گيرد 
که مطالعۀ آن به تحقيق بيشتر نياز دارد. البته یافتۀ دیگر 
جامعۀ  درحال گذاربودن  به  توجه  با  می رفت  انتظار  که 
ایرانی و نيز تجربۀ نسبتاً طوالنی مدت که از ورود مدرنيته 
ایران می گذرد، شاهد آن باشيم، این است که سبک  به 
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زندگی  سبک  مؤلفه های  تلفيق  که  را  ترکيبی  زندگی 
مشاهده  دیگر  سبک  دو  از  بيش  است،  مدرن  و  سنتی 
کنيم که این طور نيست؛ و این سبک و مؤلفه های مربوط 
فيلم های  به آن، کمترین سبک زندگی مشاهده شده در 
این سه دهه است.« )رسولی و بی بک آبادی، 1391: 123(
بازنشستۀ  استاد  ساروخانی،  باقر  و  کرمی  الهام 
جامعه شناسی دانشگاه تهران نيز در یک تحقيق دیگر با 
عنوان »بررسی جامعه شناختي سبک زندگي در سينماي 
ایران پس از انقالب«، با تلفيق نظریه هاي علي اکبر رشاد 
و علي شریعتي در حوزه هاي دین پژوهی و مطالعات زنان 
فيلم های  در  اشاعه یافته  زندگی  سبک  معاصر،  ایران  در 
با روش تحليل  و  را مطالعه  پرفروش دهۀ 80  اجتماعی 

محتوا دربارۀ آن تحقيق کرده اند.
محققان با تلفيق این نظریه ها، سه نوع سبک زندگی 
»دینی  و  متجدد«  و  »اروپایی مآب  متجمد«،  و  »سنتی 
از  که  گرفته اند  نظر  در  ایرانی  جامعۀ  برای  را  مجدد«  و 
دیدگاه آن ها، »با نگرش غيرارزشی، غيردینی، غيرسياسی 
استفاده  ُمدگرایی،  گفت  می توان  غيرجانب دارانه  حّتی  و 
فراغت  اوقات  گذران  نحوۀ  بدن نما،  و  تنگ  لباس های  از 
ميهمانی های  در  شرکت  و  مخالف  جنس  با  ارتباط  در 
شبانه )پارتي(، مدیریت بدن با آرایش موي سر، استفاده 
رستوران  در  غذا  صرف  زیبایي،  جراحي  و  زیورآالت  از 
موسيقی های  و  التين  واژه های  از  استفاده  کافي شاپ،  و 
موسوم به لس آنجلسی و خارجی در فيلم های موردمطالعه، 
بيشترین ميزان تکرار را داشته و درمجموع، سبک زندگی 
غيردینی و غيرارزشی را در فيلم های اجتماعی پرفروش 
نوع  دو  با  مقایسه  در  گذاشته اند.«  نمایش  به   80 دهۀ 
دیگر سبک  زندگي، »سبک زندگي اروپایی مآب و متجدد، 
بيشترین ميزان ترویج و تبليغ را در فيلم هاي مورد مطالعه 

داشته است.« )کرمي و ساروخاني، 1393: 84 و 59( 
محمود سریع القلم، استاد علوم سياسي دانشگاه شهيد 
زندگي  »سبک  متفاوت،  دیدگاه  از  سابق(  )ملی  بهشتي 
در  و  مي کند  نقد  و  مطالعه  مسئله،  به عنوان  را  ایرانيان« 
پاسخ این پرسش که چه آسيب هایي را براي سبک زندگي 
ایرانيان به طورکلي می توان برشمرد، ابتدا به این نکته اشاره 
نمی توانيم  اصالتاً  ملتی  هيچ  زندگی  سبک  »به  می کند: 



18

ایراد بگيریم، چون سبک زندگی نتيجۀ انباشت تجربه های 
را  معيارها  برخی  می توانيم  اما  است؛  ملت  یک  تاریخی 
مشخص و از آن زاویه آسيب شناسی کنيم. سبک زندگی 
به ویژه  و  ایرانی  فرهنگ  خود  براساس  باید  نيز  را  ایرانی 
فرهنگ دینی آن آسيب شناسی کرد.« سریع القلم در ادامه 
از 9 آسيب عمدۀ سبک زندگی ایرانيان می گوید و آن ها را 

یک به یک مطالعه و تبيين می کند: 
1. مادیگری و خودخواهی، کانون های سبک زندگی 

ایرانيان است؛ 
درصد   50 باالی  ایرانيان  ميانگين  باطن  و  ظاهر   .2

شکاف دارد؛ 
و  زندگی  در  انسانيت  و  معنویت  اخالق،  انعکاس   .3

عمل ایرانيان بسيار محدود است؛ 
4. ایرانيان، خوشبختی را با راحتی اشتباه گرفته اند؛ 

5. ميانگين ایرانيان، افراد کوتاه مدت هستند؛ 
6. سهم خوش گذراني و تفریح در زندگي ایرانيان در 

مقایسه با اروپایي ها باالست؛ 
نگاه  که  است  به نحوي  ایرانيان  ميانگين  تربيت   .7

آن ها اجتماعي نيست؛  
8. هنوز کشور و جامعه به معناي علمي کلمه وجود 

ندارد؛ 
و  اقتصادي  نفوذ  اِعمال  و  ویژه خواري  ]یا  رانت   .9
دنبال  به  جامعه  در  را  طبقاتي  به هم ریختگي  سياسي[، 

آورده است. )سریع القلم، 1396: 17-19( 
سریع القلم به یک نکتۀ دیگر نيز دربارۀ سبک زندگي 

ایرانيان اشاره مي کند و مي گوید: 
»به دالیل تاریخي و سياسي، ایرانيان در جایي آموزش 
نمي بينند که به چه نحو نقد کنند و به چه نحو در برابر 
نقد واکنش نشان دهند. شما اگر مالیم ترین انتقاد را به 
ميانگين ایرانيان داشته باشيد، به احتمال بسيار، دوستي 
آن ها را از دست مي دهيد؛ فکر کنم هرکس این تجربه را 
در زندگي خود داشته باشد. عادت کرده ایم همواره از ما 
تعریف کنند؛ حتي پدر و مادرها نيز عموماً فرزندان خود 
به سختي  ما  کنند.  تربيت  را  آن ها  تا  مي کنند  تأیيد  را 
مي توانيم به یکدیگر تذکر دهيم و یکدیگر را نقد کنيم؛ 
روحي  آمادگي  هم  و  نيستيم  بلد  را  کار  این  روش  هم 

براي پذیرش نقد نداریم. اآلن، هم در مدارس و دانشگاه ها 
نقد  تقریباً  ما  ارتباط جمعي  و وسایل  و هم در رسانه ها 
تعطيل است. گله و شکایت خيلي زیاد است، اما نقد به 
معناي مطرح کردن مستدل نارسایي ها بسيار ضعيف است. 
در  اما  نمي بينيم.  آموزش  جایي  در  مسئله  این  براي  ما 
کشورهاي صنعتي، هم پدر و مادرها، فرزندان خود را نقد 
مدیران  جمعي،  ارتباط  وسایل  و  رسانه ها  هم  مي کنند، 
براي  عمومي  فرهنگ  یک  هم  و  مي کنند  نقد  را  جامعه 
بهبود امور زندگي در سطح جامعه وجود دارد. ما چون در 
به طور  درنتيجه،  نمي بينيم،  آموزش  کار  این  براي  جایي 
طبيعي، ناخودآگاه فرد بزرگ شده در این جامعه آن است 
که من هيچ ایرادي ندارم و دیگران باید مرا تأیيد، تقدیر 

و ستایش کنند.« )سریع القلم، 1396: 20( 
باید کرد؟ به طور مشخص، جایگاه، رسالت و  اما چه 
مسئوليت اجتماعي وسایل ارتباط جمعي ازجمله سينما 

در این زمينه چيست؟ پاسخ این است: 
جمعی،  ارتباط  وسایل  و  رسانه ها  در  ایرانيان  »ما 
و  امکانات  اخذ  براي  و  نکنيم  تعریف  خود  از  این قدر 
ندهيم.  جلوه  وارونه  را  جامعه  واقعيت هاي  مطرح شدن، 
ما  نگاه  تمامي  اینکه  نه  و  کنيم  اصالح  را  خود  باید  ما 
نگاه  نباید  دارد.  نياز  اصالح  به  دولت  تنها  که  باشد  این 
ما این باشد که تمامي آداب، رفتار، کردار و خلقيات ما 
بسيار عالي است و مشکل فقط در دولت است! عقالنيت، 
مقننۀ  قوۀ  سياسي،  نخبگان  فکري  انسجام  قانون گرایي، 
قابل  و کارآمد و قوۀ قضائيۀ بي طرف، نشانه هاي نظم در 
نتيجۀ  و  هستند  جهان شمول  اصول،  این  هستند.  امور 
تجربۀ بشري و هيچ جامعه اي نمي تواند بدون علم، نظم 
کند؛  پيدا  توسعه  قانون گرایي،  و  انسجام  و  عقالنيت  و 
را  مختلف  راه هاي  مي توانند  مدل سازي  در  کشورها  اما 
طي کنند. اصول توسعۀ چيني با اصول توسعۀ ژاپني در 
چيني  مدل  با  ژاپني  مدل  اما  است؛  یکي  نوزدهم،  قرن 
متفاوت است«؛ درحقيقت، »شيوۀ رسيدن این دو کشور 

به توسعه، متفاوت از یکدیگر است.« 
جامعۀ توسعه یافته را با رعایت قاعده و قانون در آن 
بسيار  دالیل  به  ایرانيان  »ميانگين  مي سنجند؛  جامعه 
و  نيستند  قاعده  به  عالقه  مند  رواني،  و  تاریخي  پيچيدۀ 
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استفاده  روش  هر  از  هستند  عالقه مند  خيلي  عوض  در 
به طور عمده هم  یابند که  منافع خود دست  به  تا  کنند 
مقطع  یک  در  باید  را  آسيب  این  هستند.  دنيوي  منافع 
اصالح کرد و تا آن زمان که نتوان این موضوع را اصالح 
کرد، مشتقات مثبت سبک زندگي ناشي از توسعه یافتگي 
و  قانون  زندگي،  سبک  در  کرد.  اصالح  نمي توان  هم  را 
آلمان،  انگليس،  وقتي  است.  کليدي  خيلي  قانون گرایي 
ایاالت متحده آمریکا، ژاپن و بعدها برزیل و دیگران را با 
خود مقایسه مي  کنيم، درمي یابيم که کانون توسعه یافتگي 
آن ها قانون گرایی است. منظور این است که سبک زندگی 
ما )چه شهری، چه مدنی، چه اقتصادی و سياسی و چه در 
حوزه های فرهنگی و آموزشی( باید به سمت قاعده مندی 
در  ارز  به  مربوط  مقررات  می پرسم،  شما  از  برود.  پيش 
است؟  کرده  تغيير  بار  چند  گذشته  سال  چهار  طول 
است؛ حال چگونه  گرفته  تغيير صورت  به ظاهر چندصد 
عمل  قاعده مند  می تواند  خصوصی  بخش  و  کارخانه دار 
نيمروز  هر  در  اقتصادي  قواعد  تغيير  شاهد  وقتي  کند، 
داریم.  را  وضعيت  همين  حوزه ها  تمامي  در  ما  هستيم! 
این  آنکه  پویایي مي گذارند، حال  را  این  نام  برخي  البته 
آلماني ها  اندیشۀ  ثبات  است.  هرج ومرج  و  نيست  پویایي 
و ژاپني ها، آن ها را بدون تردید در موقعيت برتر جهاني 
قرار داده است؛ بنابراین، رعایت قانون و قاعده مندي را در 
به توسعه یافتگي مي دانم.«  کانون سبک زندگي معطوف 

)سریع القلم، 1396: 21(

هدفوپرسشهايتحقیق
هدف اصلی این تحقيق، مطالعۀ نحوۀ گزینش و ارائۀ 
پرتماشاگر  اجتماعي  فيلم هاي  در  زندگي  سبک  ابعاد 
کوشش  محققان  و  است   )97-88( ایران  سينماي 

مي کنند تا به پرسش هاي زیر پاسخ دهند: 
1.پرسشهایاصلي:

ابعاد سبک  نحو  به چه  مورد مطالعه  فيلم هاي   -1-1
زندگي را برجسته و منعکس مي کنند؟ 

2-1- آیا بين نحوۀ برجسته سازي و انعکاس ابعاد سبک 
زندگي در فيلم هاي مورد مطالعه با تغيير دولت در سال مياني 

دهۀ چهارم انقالب اسالمي رابطۀ معنادار وجود دارد؟ 

2.پرسشهايفرعي:
1-2- فيلم هاي مورد مطالعه به چه نحو بُعد دین داري 
و  برجسته  را  مذهبی  و  دیني  ارزش هاي  به  پایبندي  و 

منعکس مي کنند؟ 
بُعد  انعکاس  و  برجسته سازي  نحوۀ  بين  آیا   -2-2
در  مذهبي  و  دیني  ارزش هاي  به  پایبندي  و  دین داري 
فيلم هاي موردمطالعه با تغيير دولت در سال مياني دهۀ 

چهارم انقالب اسالمی رابطۀ معنادار وجود دارد؟ 
بُعد مصرف  نحو  به چه  فيلم هاي مورد مطالعه   -2-3
و به طور خاص، مصرف کاالهاي فرهنگي، خوراک و نوع 

پوشش را برجسته و منعکس مي کنند؟ 
بُعد  انعکاس  و  برجسته سازي  نحوۀ  بين  آیا   -2-4
مصرف و به طور خاص، مصرف کاالهاي فرهنگي، خوراک 
دولت  تغيير  با  مورد مطالعه  فيلم هاي  در  پوشش  نوع  و 
در سال مياني دهۀ چهارم انقالب اسالمي رابطۀ معنادار 

وجود دارد؟ 
5-2- فيلم هاي مورد مطالعه به چه نحو بُعد مدیریت و 

آرایش بدن را برجسته و منعکس مي کنند؟ 
بُعد  انعکاس  و  برجسته سازي  نحوۀ  بين  آیا   -2-6
مدیریت و آرایش بدن در فيلم هاي مورد مطالعه با تغيير 
رابطۀ  اسالمي  انقالب  چهارم  دهۀ  مياني  سال  در  دولت 

معنادار وجود دارد؟ 
گذران  بُعد  نحو  چه  به  مورد مطالعه  فيلم هاي   -2-7

اوقات فراغت را برجسته و منعکس مي کنند؟ 
بُعد  انعکاس  و  برجسته سازی  نحوۀ  بين  آیا   -2-8
تغيير  با  مورد مطالعه  فيلم های  در  فراغت  اوقات  گذران 
رابطۀ  اسالمی  انقالب  چهارم  دهۀ  ميانی  سال  در  دولت 

معنادار وجود دارد؟ 

روشتحقیق 
ابعاد  ارائۀ  و  گزینش  نحوۀ  از  آگاهی  برای  محققان 
تحليل  روش  از  مورد مطالعه  فيلم های  در  زندگی  سبک 
از  یکی  محتوا«)1(  »تحليل  کرده اند.  استفاده  محتوا 
که  می آید  به شمار  اسنادی  مشاهدۀ  اساسی  روش های 
سند  نوع  هر  درحقيقت،  و  متن ها  می توان  آن  به وسيلۀ 

Content Analysis -1
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ثبت و ضبط شده ]ازجمله فيلم[ را خواه مربوط به گذشته 
یا زمان حال، تجزیه وتحليل کرد. روش تحليل محتوا، یک 
برای تجزیۀ پيام هر  برای تحليل داده ها و هم  روند هم 
روش  این  برخی صاحب نظران،  ازاین  رو،  است؛  نوع سند 
غيرمداخله ای)2(  و  غيرواکنشی)1(  روش های  ازجمله  را 

ناميده اند.« )آذری، 1377: 76(
تحليل محتوا، یک روش تحقيق مناسب برای مطالعه 
و تحليل »عينی، منظم و کّمی محتوای آشکار پيام های 
)کریپندورف،  است.  جمعی  ارتباط  وسایل  در  ارتباطی« 
1386: 17( به عبارت دیگر، تحليل محتوا »آزمون نظام مند 
که  است  ارتباطی  نمادهای  تکرارپذیر  و  )سيستماتيک( 
قوانين  مبنای  بر  را  عددی  ارزش های  محققان  آن،  طی 
صفحۀ  ]مانند:  مورد مطالعه  متن  به  اندازه گيری  معتبر 
تلویزیون[ نسبت  برنامۀ رادیو و  روزنامه و مجله، فيلم و 
روابط  آماری،  از روش های  استفاده  با  می دهند و سپس 
به منظور  این عمل  را تحليل می کنند.  ارزش ها  این  بين 
توصيف محتوای پيام های ارتباطی، استخراج نتيجه دربارۀ 
معنی آن یا پی بردن به زمينۀ ارتباط، هم در مرحلۀ توليد 
و  )رایف  می گيرد.«  صورت  مصرف  مرحلۀ  در  هم  و 

همکاران، 1381: 25( 
سکانس، واحد تحليل در این تحقيق است. »سکانس 
درحقيقت بخشی از فيلم و تقریباً معادل یک فصل رمان 
که  بوده  وقایع  یک سری  دارای  معمول  به طور  که  است 
هستند.«  مربوط  به هم  دو  هر  یا  زمانی  و  مکانی  نظر  از 
به طور  »سکانس  به عبارت دیگر،   )169  :1381 )جينکز، 
معمول از چند صحنه شکل می گيرد که همه با یک واحد 
منطقی معنی مرتبط هستند؛ به همين خاطر، طول یک 
سکانس معادل تداوم بصری یا روایی یک اپيزود )بخش( 
تقسيم بندی  فيلم،  مطالعۀ  هنگام  است.  فيلم  درون  در 
این  با  بود، چون  کارساز خواهد  بسيار  به سکانس ها  آن 
بين  روابط  همچنين  و  روایی  ساختار  به  تحليلگر  کار، 

سکانس ها آگاهی می یابد.« )هيوارد، 1381: 147( 
واحد  مورد مطالعه،  فيلم های  سکانس های  تمامی 
بازیگران،  پيام،)3( تمامی سکانس های شامل نقش آفرینی 

Non-reactive -1
Unobtrusive -2

Message unit -3

واحد زمينه)4( و معيارهای ظاهری و بينش ها و نگرش های 
ابرازشده از زبان بازیگران، واحد کدگذاری)5( در این تحقيق 
و  تحقيق  عمليات  روایی  سنجش  برای  محققان  است. 
محاسبۀ ضریب قابليت اعتماد آن پس از کدگذاری اوليه، 
10 درصد از تمامی موارد را دوباره کدگذاری کرده اند که 
ميانگين ضریب به دست آمده برابر 0/82 و قابل قبول است. 

نمونهگیری 
جامعۀ  که  کرد  یادآوری  باید  ابتدا  را  نکته  این 
آماری این تحقيق، تمامی فيلم های داستانی بلند ایرانی 
اسالمی  انقالب  چهارم  دهۀ  سال  های  طی  که   هستند 
)88-97( و به طور مشخص، از شنبه اّول فروردین ماه 88 
تا چهارشنبه 29 اسفندماه 97، فرصت اکران یافته و بر 
پردۀ نقره ای سينماهای سراسر کشور به نمایش عمومی 
درآمده اند؛ بنابراین، تمامی فيلم های داستانی بلند ایرانی 
و خارجی که در اکران خصوصی، در قاب تلویزیون یا بر 
اینترنت به نمایش درآمده اند و همچنين، فيلم های  بستر 
و  ایرانی  مستندهای  و  کوتاه  غيرداستانی  و  داستانی 

خارجی، خارج از جامعۀ آماری این تحقيق هستند. 
نشان  ایران)6(  سينمای  آماری  سالنامه های  مطالعۀ 
فيلم   1408 مورد مطالعه،  زمانی  فاصلۀ  در  می دهد: 
نمایش  به  و  یافته  اکران  فرصت  ایرانی  بلند  داستانی 
عمومی درآمده اند؛ به عبارت ساده تر، 1408 فيلم، جامعۀ 

آماری این تحقيق را تشکيل می دهند. 
محققان با توجه به دامنۀ گستردۀ تحقيق و نيز تعداد 
زیاد فيلم هاي به نمایش درآمده بر پردۀ نقره اي سينماهاي 
غيرتصادفي هدفمند  نمونه گيري  از شيوۀ  سراسر کشور، 
نمونه گيري  »در  کرده اند.  استفاده  آن ها  مطالعۀ  براي 
جامعۀ  از  قبلي  اطالعات  مبناي  بر  محققان  هدفمند، 
داوري  تحقيق،  معّين  اهداف   به  توجه  با  نيز  و  آماري 
شخصي خود را براي انتخاب نمونه به کار مي گيرند.« البته 
به خاطر  را  نمونه ها  »محققان  هدفمند،  نمونه گيري  در 

Context unit -4
Coding unit -5

ــينمايي  ــازمان س ــگاه س ــران در وب ــينماي اي ــاري س ــالنامه هاي آم 6- س
ــاني apf.farhang.gov.ir در  ــه نش ــامي ب ــاد اس ــگ و ارش وزارت فرهن

ــد.  ــرار دارن ــگان ق ــترس هم دس
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سهولت انتخاب نمي کنند، بلکه داوري هاي آن ها بر مبناي 
اطالعات قبلي است که زمينه را براي انتخاب نمونه فراهم 

مي کند.« )مهدي زاده، 1395: 73( 
از  یکي  به عنوان  سينما  تأثيرگذاري  نحوۀ  از  آگاهي 
وسایل ارتباط جمعي در بازار پررقابت پيام و نيز مطالعۀ 
اکران  فرصت  که  فيلم هایی  به  تماشاگران  اقبال  ميزان 
تحقيق،  این  در  تا  داشته  آن  بر  را  محققان  یافته اند، 
براي  را  »پُرتماشاگربودن«  و  اجتماعي«  »ژانر  معياِر  دو 
محدودکردن دامنۀ تحقيق و دستيابي به توانایي مطالعه و 
تحليل محتواي پيام هاي ارتباطي فيلم ها در نظر بگيرند و 
بر مبناي آن، از تعداد 1408 فيلم به عنوان جامعۀ آماري 
سه  انتخاب  با  را  پرتماشاگر  اجتماعي  فيلم   30 تحقيق، 

نمونه از هر سال، مطالعه و تحليل کنند. 

فیلمهايموردمطالعه 
سی فيلم اجتماعي پرتماشاگر سينماي ایران در دهۀ 
چهارم انقالب اسالمي، به ترتيب تعداد تماشاگران در هر 

سال در جدول شماره یک نمایش داده شده است.

دستورالعملتحقیق
محققان براي انجام این تحقيق از مشابه دستورالعمل 
الهام کرمي و باقر ساروخاني در مطالعۀ نحوۀ بازنمایي یا 
انعکاس سبک زندگي در فيلم هاي اجتماعي پرفروش دهۀ 

1380 استفاده کرده اند و بنابراین، نظریه هاي شریعتي و 
رشاد را مبناي مناسب براي تفکيک و تمایز انواع سبک 

زندگي در ایران معاصر مي دانند.
از  و  جامعه شناسی  و  تاریخ  استاد  شریعتی،  علی 
نظریه پردازان بنام انقالب اسالمی با مطالعۀ سير تاریخی 
حضور زن در جهان اسالم و به ویژه ایران، زنان را به سه 
و  اروپایی مآب  و  متجدد  مقدس مآب،  و  »سنتی  گروه، 
این   )55  :1390 )شریعتی،  می کند.  تقسيم  فاطمه وار« 
محققان،  و  صاحب نظران  برخی  دیدگاه  از  تقسيم بندی 
»محدودیتهاي خاص براي تعميم به دیگر اقشار و حتي 
و  )کرمي  ندارد.«  آن  قالب  در  جامعه  کليت  گنجاندن 

ساروخاني، 1393: 64(
اعضاي  از  و  اسالمي  فلسفۀ  استاد  رشاد،  علي اکبر 
و  فکري  جریان  سه  از  نيز  فرهنگي  انقالب  شوراي عالي 
به تعبير خود، از سه گفتمان شاخص در ایران معاصر نام 
مي برد: »گفتمان متجمد سنتي، گفتمان متجدد غرب گرا 
و گفتمان مجدد که هریک طيف خاص از نخبگان فکري 
فکري  رگه هاي  از  و  مي دهند  جاي  خود  در  را  دیني  و 
مي آیند؛  فراهم  باهم  متفاوت  گاه  گرایشِي  جرگه هاي  و 
یک  به عنوان  را  طيف ها  از  هریک  مي توان  به نحوي که 
کرد.«  طبقه بندی  و  تعریف  متمایز،  و  مشخص  جریان 

)رشاد، 1384: 19( 
جریان ها  این  از  هریک  ویژگی های  تبيين  در  رشاد 

جدول 1- فيلم های داستانی بلند ایرانی بر پردۀ نقره ای سينماهای سراسر کشور در سال هاي دهۀ چهارم انقالب اسالمي 
 )97-88(

تعدادسال
88145
89145
90156
91137
92155
93186
94140
95156
96100
9788

1408جمع
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یا به تعبير خود، »گفتمان ها« می نویسد: »جریان سنتی 
یافته های گذشتگان و آرای موجود  بر  و متجمد، تصلب 
جریان  دارد.  پيشينيان  از  بازمانده  مواریث  و  ذخایر  و 
فکر  دلباختۀ  و  شيفته  عمده  به طور  متجمد،  و  غرب گرا 
و فرهنگ مسلط و غالب غربی است و چشم به فراسوی 
مرزهای ایران و جهان اسالم دارد و آنچه را از بيرون مرزها 
فرا برسد، بی تردید مطلوب و مقبول می داند و از هر فکر 
استقبال می کند و  باشد،  را داشته  که نشان غرِب غالب 
به آن اقبال نشان می دهد. جریان احياگر و مجدد که با 
ایران  افت وخيز و فتور و فتوح در جهان اسالم و به ویژه 
ظهور کرده است، نه می خواهد در زمرۀ جریان اّول باشد 
و نه ازجملۀ جریان دوم؛ هم به ارزش مواریث خودی و 
ميراث غنی و قویم فکری و علمی بازمانده از سلف توجه 
و باور دارد و ارزیابانه و عالمانه به آن وفادار است و هم 
به دستاورد فکر بشر معاصر احترام می گذارد و در مقام 
گزینش یافته های معرفتی ملل دیگر است و خود نيز به 
ِجد درصدد تأمل، توليد و ارائۀ اندیشه های تازه و مستقل 

است.« )رشاد، 1384: 147-148(
نظریۀ شریعتی،  نيز  و  نظریه  این  از  الهام  با  محققان 
متجمد،  و  »سنتی  گروه  سه  به  را  ایرانی  زندگی  سبک 
غرب گرا و متجدد و دینی و مجدد« تقسيم و در مطالعۀ 
ابعاد آن ها، شاخص های مورد نياز را از مجموعۀ این نظریه ها 
تمامی  شاخص ها،  این  استخراج  با  و  کرده اند  استخراج 
سکانس های فيلم هاي مورد مطالعه را به شرح زیر کدگذاري 
برنامۀ   از  استفاده  با  را  آن ها  فراواني  توزیع  جدول هاي  و 

رایانه اي )کامپيوتري( اس پی اس اس)1( تنظيم کرده اند:
1. دین داري و پایبندي به ارزش هاي دیني و مذهبي 

با توجه به طبقه بندي پنج گانه؛ 
طبقه بندي  به  توجه  با  فرهنگي  کاالهاي  مصرف   .2

هفت گانه؛ 
3. مصرف موسيقي با توجه به طبقه بندي چهارگانه؛ 

4. مصرف خوراک با توجه به طبقه بندي سه گانه؛ 
طبقه بندي  به  توجه  با  خوراک  مصرف  مکان   .5

سه گانه؛ 
6. نوع پوشش با توجه به طبقه بندي چهارگانه؛ 

 SPSS: Statistical Package for the Social Sciences -1

طبقه بندي  به  توجه  با  بدن  آرایش  و  مدیریت   .7
چهارگانه؛ 

8. گذران اوقات فراغت با توجه به طبقه بندي پنج گانه. 

تعریفهايعملیاتي
الف(سبکزندگي: تمامي سکانس هاي مربوط به 
ایفاي نقش بازیگران در فيلم هاي مورد مطالعه که حاوي 
صحنه هاي احتمالي مورد تأکيد دربارۀ ابعاد سبک زندگي، 
مانند دین داري و پایبندي به ارزش هاي دیني و مذهبي، 
و  مدیریت  پوشش،  خوراک،  فرهنگي،  کاالهاي  مصرف 

آرایش بدن و گذران اوقات فراغت هستند. 
و دیني ارزشهاي به پایبندي و دینداري ب(
مذهبي: محققان، هر سکانس در فيلم هاي مورد مطالعه 
را در صورت وجود این بُعد از سبک زندگي، در یکي از 
این پنج زیرمقوله کدگذاري کرده اند: نماز و روزه؛ ظاهر 
متعارف اسالمي؛ کمک به دیگران؛ توکل، توسل، قناعت، 
اعتقاد به رزاق بودن خداوند و ابراز اعتقاد به  وجود خداوند. 
ج(مصرففرهنگي: محققان، هر سکانس در فيلم هاي 
از سبک زندگي،  بُعد  این  مورد مطالعه را در صورت وجود 
در یکي از این هفت زیرمقوله کدگذاري کرده اند: استفاده از 
واژه هاي بيگانه، کتاب، مطبوعات )روزنامه و مجله(،  اینترنت 
و شبکه هاي اجتماعي، صداوسيما )رادیووتلویزیون داخلي(، 

ماهواره )رادیووتلویزیون خارجي( و  موسيقي. 
در  سکانس  هر  محققان،  موسیقی:  مصرف د(
فيلم های مورد مطالعه را در صورت وجود این بُعد از سبک 
زندگی، در یکی از این چهار زیرمقوله کدگذاری کرده اند: 

پاپ ایراني مجاز، سنتي، لس آنجلسي و خارجي. 
در  سکانس  هر  محققان،  خوراک:  مصرف ه(
فيلم هاي مورد مطالعه را در صورت وجود این بُعد از سبک 
زندگي، در یکي از این سه زیرمقوله کدگذاري کرده اند: 

فست فود، غذاهاي مدرن و غذاهاي سنتي. 
و(مکانمصرفخوراک: محققان، هر سکانس در 
فيلم هاي مورد مطالعه را در صورت وجود این بُعد از سبک 
زندگي، در یکي از این سه زیرمقوله کدگذاري کرده اند: 

رستوران، کافي شاپ، خانه. 
فيلم هاي  در  سکانس  هر  محققان،  پوشش:  ز(
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مورد مطالعه را در صورت وجود این بُعد از سبک زندگي، 
در یکي از این چهار زیرمقوله کدگذاري کرده اند: قيمت، 
ُمد، متفاوت بودن )رنگ و تک بودن( و استفاده از کراوات. 
ح(مدیریتوآرایشبدن: محققان، هر سکانس 
از  بُعد  این  را در صورت وجود  فيلم هاي مورد مطالعه  در 
زیرمقوله کدگذاري  این چهار  از  یکي  در  زندگي،  سبک 
کرده اند: آرایش موي سر، ورزش براي تندرستي، استفاده 

از زیورآالت و جراحي زیبایي. 
ط(گذراناوقاتفراغت: محققان، هر سکانس در 
فيلم های مورد مطالعه را در صورت وجود این بُعد از سبک 
زندگی، در یکی از این پنج زیرمقوله کدگذاری کرده اند: 
مسافرت،  پارتی،  در  شرکت  مخالف،  جنس  با  ارتباط 

ارتباط با دوستان و حضور در مهمانی خانوادگی. 
نمودار شماره یک به طور خالصه، ابعاد و شاخص هاي 
این تحقيق  را در  سبک زندگي و تعریف عملياتي آن ها 

نشان مي دهد. )کرمي و ساروخاني، 1393: 67( 
ي(دولت: منظور از دولت یا به عبارت دقيق تر، »دولت 
سياسي« در این تحقيق، مطالعۀ نحوه تأثيرگذاري احتمالي 
ارتباطي  پيام هاي  محتواي  و  مضمون  بر  دولت ها  تغيير 
فيلم هاي مورد مطالعه است؛ در تمامي سال های دهۀ چهارم 
انقالب اسالمی، به ترتيب، دولت هاي نهم )88-84( و دهم 
دولت هاي  و  مهرورزي«  و  »عدالت  گفتمان  با   )88-92(
گفتمان  با   )96-1400( دوازدهم  و   )92-96( یازدهم 
»اعتدال« بر سر کار بوده اند که نمودار زیر به طور خالصه، 
مي دهد.  نشان  را  گفتمان  دو  این  عمدۀ  فکري  خطوط 

)علي آبادي، 1388: 142؛ روحاني، 1392( 

مطالعۀیافتهها 
ارائۀ  و  گزینش  نحوۀ  از  آگاهی  به منظور  محققان 
پرتماشاگر  اجتماعی  فيلم های  در  زندگی  سبک  ابعاد 
سکانس های  تمامی   ،)1388-97( ایران  سينمای 
فيلم های مورد مطالعه را با توجه به دستورالعمل تحقيق، 
زیر  شرح  به  آن  پرسش های  به  و  کردند   کدگذاری 

پاسخ دادند. 
1.پرسشهایاصلی:

ابعاد سبک  نحو  به چه  مورد مطالعه  فيلم های   -1-1

شمارۀ  جدول  می کنند؟  منعکس  و  برجسته  را  زندگی 
3، تصویر کالن از ابعاد سبک زندگي را در سينماي دهۀ 
چهارم انقالب اسالمي به نمایش مي گذارد که بر مبناي آن 
در فيلم هاي اجتماعي پرتماشاگر این دوره، پس از »نحوۀ 
گذران اوقات فراغت« که بيشترین ميزان تکرار )153 مورد، 
22 درصد( را در سکانس هاي مختلف فيلم هاي مورد مطالعه 
دارد، به ترتيب، »دین داري و پایبندي به ارزش هاي دیني 
فرهنگي«  »مصرف  درصد(،  مورد، 19   131( مذهبي«  و 
)18 مورد، 17 درصد( و »مدیریت و آرایش بدن« )110 
مورد، 16 درصد( در رتبه هاي بعدي از نظر ميزان تکرار در 
سکانس هاي مختلف فيلم ها هستند. »مصرف خوراک« )89 
مورد، 13 درصد( و »پوشش« )93 مورد، 13 درصد( نيز 
کمترین ميزان تکرار را در سکانس هاي مختلف فيلم هاي 

مورد مطالعه دارند. 
2-1- آیا بين نحوۀ برجسته سازي و انعکاس ابعاد سبک 
سال  در  دولت  تغيير  با  مورد مطالعه  فيلم هاي  در  زندگي 
مياني دهۀ چهارم انقالب اسالمي رابطۀ معنادار وجود دارد؟ 
جدول شمارۀ 4، ميزان تکرار سکانس هاي مربوط به 
ابعاد سبک زندگي را در فيلم هاي مورد مطالعه به تفکيک 
اکران در سال هاي استقرار دولت هاي موسوم به عدالت و 
اجراي  به  با توجه  اعتدال نشان مي دهد که  و  مهرورزي 
آن)2(  معنادارنبودن  و  مستقل)1(  نمونۀ  دو  با  تي  آزمون 
در سطح تعيين شده )95 درصد( مي توان نتيجه گرفت: 
بين نحوۀ برجسته سازي و انعکاس ابعاد سبک زندگي در 
فيلم هاي مورد مطالعه با تغيير دولت در سال مياني دهۀ 
چهارم انقالب اسالمي رابطۀ معنادار وجود ندارد و فيلم ها، 
جدا از تغيير دولت ها، از یک الگوي به نسبت مشخص در 
برجسته سازی و انعکاس ابعاد سبک زندگي در دورۀ زماني 

مورد مطالعه پيروي مي کنند. 
2.پرسشهايفرعي:

1-2- فيلم هاي مورد مطالعه به چه نحو بُعد دین داري 
و  برجسته  را  مذهبي  و  دیني  ارزش هاي  به  پایبندي  و 

منعکس مي کنند؟ 
بُعد  انعکاس  جدول شمارۀ 5، نحوۀ برجسته سازی و 

Independent-Samples T Test -1
t= 1.363, df= 10, Sig.= 0.203 ˃ P= 0.05 -2
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نمودار 1- ابعاد و شاخص هاي سبک زندگي در یک نما 
سنتي و متجمد / غرب گرا و متجدد / ديني و مجدد 

سبک زندگي

شاخصبُعد

دين داري

و

پايبندي به ارزش هاي ديني و مذهبي

نماز و روزه

ظاهر متعارف اسالمي

کمک به ديگران

توکل، توسل، قناعت و اعتقاد به رزاق بودن خداوند

ابراز اعتقاد به  وجود خداوند

 

مصرف

 فرهنگي

استفاده از واژه های بيگانه

کتاب

مطبوعات 

اينترنت و شبکه هاي اجتماعي

صداوسيما

ماهواره

موسيقي

پاپ ايراني مجاز

سنتي

لس آنجلسي

خارجي

خوراک

فست فود

غذاهاي مدرن

غذاهاي سنتي

مکاِن مصرف

رستوران

کافي شاپ

خانه

پوشش

قيمت

ُمد

متفاوت بودن 

استفاده از کراوات

مديريت

و

آرايش بدن

آرايش موي سر

ورزش براي تندرستي

استفاده از زيورآالت

جراحي زيبايي

اوقات فراغت

ارتباط با جنس مخالف

شرکت در پارتي

مسافرت

ارتباط با دوستان

حضور در مهماني خانوادگي
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جدول 3- سنجش ابعاد سبک زندگی در فيلم هاي مورد مطالعه 
درصدفراوانيبُعد

19%131دين داري و پايبندي به ارزش هاي ديني و مذهبي

مصرف

17%118فرهنگي

13%89خوراک

13%93پوشش

16%110مديريت و آرايش بدن

22%153اوقات فراغت

694100جمع

نمودار 2- خطوط فکري گفتمان دولت ها 
اعتدالعدالت و مهرورزي

دوازدهميازدهمدهمنهم

ديانت عقالني و رحماني و پرهيز از ارائۀ چهرۀ تندخو، عقل گريز، ضدانساني و مکتب »اسالم« داراي بهترين ايده در تمامي حوزه هاي زندگي
نامناسب براي مناسبات دنياي جديد از »اسالم«

محوربودن »منافع ملي« و »واقع بينی« و مديريت سطح انتظارها برای تحقق تشکيل »دولت اسالمي« بر مبناي اصول و ارزش هاي الهي و انساني
آرمان ها

برپايی »مردم ساالری دينی« با مشارکت گسترده و معنادار مردم و به ويژه 
اقشار کمتر برخوردار و مستضعف

رعايت »حقوق شهروندی« و مالحظۀ هزينه–فايدۀ تصميم گيری ها برای ملت 
ايران و کاربرد »عقالنيت« و »ِخرد جمعی« در گفتار و کردار دولتمردان

پايبندی به اخالق اسالمی– انسانی، رعايت ادب و سنجيده سخن گفتنبرقراری مهرورزی، عشق، عاطفه، همدلی و محبت با مردم

برقراری توسعۀ اقتصادِی سازگار با »عدالت«، به نحوی که بتوان آثار آن را 
تأمين »رفاه« به شيوه های عادالنه در سفره های مردم مشاهده کرد 

مقابله با »فساد« و جلوگيری از بروز برتری و تمايز طبقاتی در جامعۀ 
اسالمی 

مقابله با علل و زمينه های بروز »فساد«، با به کارگرفتن روش های علمی و 
تجربه و دانش بشری، به دور از هياهو و برخورد شعاری 

صف آرايی و به چالش کشيدن معادالت يک سويه و ظالمانۀ »نظام سلطه« 
با تأکيد بر شعارهای الهام بخش، تحول  آفرين و پيشتاز »انقالب اسالمی«

»مديريت روابط« با کشورهای متخاصم و »تقويت روابط« با قدرت های جديد 
و نوظهور منطقه ای و جهانی

می دهد  نشان  مورد مطالعه  فيلم های  در  را  دین داری 
با  اسالمی«  متعارف  »ظاهر  از  پس  آن،  مبنای  بر  که 
بيشترین ميزان تکرار در سکانس های فيلم ها )45 مورد، 
خداوند«  به  وجود  اعتقاد  »ابراز  ترتيب،  به  درصد(،   34
مورد،   25( دیگران«  به  درصد(، »کمک  مورد، 22   29(
مورد،   23( روزه«  و  نماز  »به جای آوردن  و  19درصد( 
18درصد( در رتبه های بعدی از نظر ميزان تکرار هستند. 
خداوند«  رزاق بودن  به  اعتقاد  و  قناعت  توسل،  »توکل، 
فيلم های  سکانس های  در  را  تکرار  ميزان  کمترین  نيز 

مورد مطالعه )9 مورد، 7 درصد( دارد. 
بُعد  انعکاس  و  برجسته سازی  نحوۀ  بين  آیا   -2-2

در  مذهبی  و  دینی  ارزش های  به  پایبندی  و  دین داری 
فيلم های موردمطالعه با تغيير دولت در سال ميانی دهۀ 

چهارم انقالب اسالمی رابطۀ معنادار وجود دارد؟
جدول شمارۀ 6، ميزان تکرار سکانس های مربوط به 
بُعد دین داری و پایبندی به ارزش های دینی و مذهبی را 
سال های  در  اکران  تفکيک  به  مورد مطالعه  فيلم های  در 
استقرار دولت های موسوم به عدالت و مهرورزی و اعتدال 
دو  با  تی  آزمون  اجرای  به  توجه  با  که  می دهد  نشان 
 نمونۀ مستقل و معنادارنبودن آن)1( در سطح تعيين شده 
)95 درصد( می توان نتيجه گرفت: بين نحوۀ برجسته سازی 

t= 1.098 , df= 8 , Sig.= 0.304 ˃ P= 0.05 -1
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جدول 4- سنجش ابعاد سبک زندگي در فيلم هاي مورد مطالعه به تفکيک اکران در سال هاي استقرار دولت های موسوم 
به »عدالت و مهرورزي« و »اعتدال« 

جمعاعتدالعدالت و مهرورزيبُعد

دين داري و پايبندي به ارزش هاي 
ديني و مذهبي

تعداد 
درصد سطري 
درصد ستوني 

79
%60
%21

52
%40
%17

131
100
%19

مصرف

فرهنگی
تعداد 

درصد سطري 
درصد ستوني 

51
%43
%13

67
%57
%21

118
100
%17

خوراک
تعداد 

درصد سطري 
درصد ستوني

60
%67
%16

29
%33
%9

89
100
%13

پوشش
تعداد 

درصد سطري 
درصد ستوني 

47
%51
%12

46
%49
%15

93
100
%13

مديريت و آرايش بدن
تعداد 

درصد سطري 
درصد ستوني 

63
%57
%17

47
%43
%15

110
100
%16

اوقات فراغت

تعداد 
درصد سطري 
درصد ستوني 

82
%54
%21

71
%46
%23

153
100
%22

تعداد جمع
درصد

382
%55

312
%45

694
100

و انعکاس بُعد دین داری در فيلم های مورد مطالعه با تغيير 
رابطۀ  اسالمی  انقالب  چهارم  دهۀ  ميانی  سال   در  دولت 
از  دولت ها،  تغيير  از  فيلم ها، جدا  و  ندارد  وجود  معنادار 
یک الگوی به نسبت مشخص در برجسته سازی و انعکاس 
بُعد دین داری و پایبندی به ارزش های دینی و مذهبی در 

دورۀ زمانی مورد مطالعه پيروی می کنند. 
بُعد مصرف  نحو  به چه  فيلم های مورد مطالعه   -2-3
و به طور خاص، مصرف کاالهای فرهنگی، خوراک و نوع 

پوشش را برجسته و منعکس می کنند؟ 
بُعد  انعکاس  جدول شمارۀ 7، نحوۀ برجسته سازی و 
نشان  مورد مطالعه  فيلم هاي  در  به طورکلی  را  مصرف 
فرهنگي«  »مصرف  از  پس  آن،  مبناي  بر  که  مي دهد 
 118( فيلم ها  سکانس هاي  در  تکرار  ميزان  بيشترین  با 
به پوشش«  ترتيب، »ارزش گذاري  به   مورد، 39 درصد(، 

مورد،   89( خوراک«  »مصرف  و  درصد(   31 مورد،   93(
30 درصد( در رتبه هاي بعدي از نظر ميزان تکرار هستند. 
بُعد  انعکاس  جدول شمارۀ 8، نحوۀ برجسته سازی و 
مصرف فرهنگی را در فيلم های مورد مطالعه نشان می دهد 
که بر مبنای آن، پس از »استفاده از واژه های بيگانه« با 
بيشترین ميزان تکرار در سکانس های فيلم ها )58 مورد، 
49 درصد(، به ترتيب، استفاده از »اینترنت و شبکه هاي 
اجتماعي« )22 مورد، 19 درصد( و »موسيقي« )15 مورد، 
13 درصد( و با فاصله به نسبت زیاد، استفاده از »کتاب« 
)8 مورد، 7 درصد(، »مطبوعات« و »ماهواره« )هریک 6 
تکرار  ميزان  نظر  از  بعدي  رتبه هاي  در  درصد(   5 مورد، 
هستند. استفاده از برنامه هاي »صداوسيما« نيز کمترین 
ميزان تکرار را در سکانس هاي فيلم هاي مورد مطالعه )3 

مورد، 2 درصد( دارد. 
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جدول 5- دین داري و پایبندي به ارزش هاي دیني و مذهبي در فيلم های مورد مطالعه 
درصدفراوانیشاخص

18%23نماز و روزه

34%45ظاهر متعارف اسالمی

19%25کمک به ديگران

7%9توکل، توسل، قناعت و اعتقاد به رزاق بودن خداوند

22%29ابراز اعتقاد به  وجود خداوند

131100جمع

جدول 6- دین داری و پایبندی به ارزش های دینی و مذهبی در فيلم های مورد مطالعه به تفکيک اکران در سال های 
استقرار دولت های موسوم به »عدالت و مهرورزی« و »اعتدال« 

جمعاعتدالعدالت و مهرورزیشاخص

نماز و روزه
تعداد 

درصد سطری 
 درصد ستونی 

13
%56
%17

10
%44
%19

33
100
%18

ظاهر متعارف اسالمی
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

31
%69
%39

14
%31
%27

45
100
%34

کمک به ديگران
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی

16
%64
%20

9
%36
%17

25
100
%19

توکل، توسل، قناعت و اعتقاد به رزاق بودن خداوند
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

8
%89
%10

1
%11
%2

9
100
%7

ابراز اعتقاد به  وجود خداوند
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

11
%38
%14

18
%62
%35

29
100
%22

تعداد جمع
درصد

79
%60

52
%40

131
100

جدول7-مصرفدرفیلمهایموردمطالعه
درصدفراوانیشاخص
39%118فرهنگی

30%89خوراک

31%93پوشش

300100جمع
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جدول 8- مصرف فرهنگي در فيلم هاي مورد مطالعه 
درصدفراوانيشاخص

49%58استفاده از واژه هاي بيگانه

7%8کتاب

5%6مطبوعات )روزنامه و مجله(

19%22اينترنت و شبکه هاي اجتماعي

2%3صداوسيما )راديووتلويزيون داخلي(

5%6ماهواره )راديووتلويزيون خارجي(

13%15موسيقي

118100جمع

انعکاس  و  برجسته سازي  نحوۀ   ،9 شمارۀ  جدول 
نشان  مورد مطالعه  فيلم هاي  در  را  موسيقي  مصرف  بُعد 
ایراني  »پاپ  موسيقی  از  آن، پس  مبناي  بر  که  مي دهد 
فيلم ها  سکانس هاي  در  تکرار  ميزان  بيشترین  با  مجاز« 
موسيقي های  مشترک،  به طور  درصد(،   34 مورد،   5(
در  درصد(   25 مورد،   4 )هریک  »خارجی«  و  »سنتی« 
موسيقی  هستند.  تکرار  ميزان  نظر  از  بعدی  رتبه های 
به اصطالح »لس آنجلسی« نيز کمترین ميزان تکرار را در 
سکانس های فيلم های مورد مطالعه )2 مورد، 16 درصد( 

دارد. 
انعکاس  و  برجسته سازی  نحوۀ   ،10 شمارۀ  جدول 
نشان  مورد مطالعه  فيلم های  در  را  خوراک  مصرف  بُعد 
پس  خوراک،  نوع  زمينۀ  در  آن،  مبنای  بر  که  می دهد 
تکرار در  بيشترین ميزان  با  از مصرف »غذاهای سنتی« 
ترتيب،  به  درصد(،   27 مورد،   24( فيلم ها  سکانس های 
»غذاهای  و  درصد(   15 مورد،   13( »فست فود«  مصرف 
مدرن« )10 مورد، 11 درصد( در رتبه های بعدی از نظر 
ميزان تکرار هستند. در زمينۀ مکان مصرف خوراک نيز 
با بيشترین ميزان تکرار در سکانس هاي  از »خانه«  پس 
»رستوران«  ترتيب،  به  درصد(،   22 مورد،   20(  فيلم ها 
 10 مورد،    9( »کافي شاپ«  و  درصد(   15 مورد،   13(

درصد( در رتبه هاي بعدي از نظر ميزان تکرار هستند. 
جدول شمارۀ 11، نحوۀ برجسته سازي و انعکاس بُعد 
پوشش را در فيلم هاي مورد مطالعه نشان مي دهد که بر 
مبناي آن، پس از ارزش گذاری به »استفاده از کراوات« با 

بيشترین ميزان تکرار در سکانس های فيلم ها )42 مورد، 
46 درصد(، به ترتيب با فاصلۀ به نسبت کم، ارزش گذاری 
به »متفاوت بودن« )18 مورد، 19 درصد(، »قيمت« )17 
مورد، 18 درصد( و »ُمدبودن« )16 مورد، 17 درصد( نوع 

پوشش در رتبه های بعدی از نظر ميزان تکرار هستند. 
بُعد  انعکاس  و  برجسته سازی  نحوۀ  بين  آیا   -2-4
مصرف و به طور خاص، مصرف کاالهای فرهنگی، خوراک 
دولت  تغيير  با  مورد مطالعه  فيلم های  در  پوشش  نوع  و 
در سال ميانی دهۀ چهارم انقالب اسالمی رابطۀ معنادار 

وجود دارد؟ 
مربوط  سکانس های  تکرار  ميزان   ،12 شمارۀ  جدول 
تفکيک  به  مورد مطالعه  فيلم های  در  را  مصرف  بُعد  به 
عدالت  به  موسوم  دولت های  استقرار  سال های  در  اکران 
و مهرورزی و اعتدال نشان می دهد که با توجه به اجرای 
آزمون تی با دو نمونۀ مستقل و معنادارنبودن آن)1( در 
سطح تعيين شده )95 درصد( می توان نتيجه گرفت: بين 
فيلم های  در  مصرف  بُعد  انعکاس  و  برجسته سازی  نحوۀ 
چهارم  دهۀ  ميانی  سال   در  دولت  تغيير  با  مورد مطالعه 
فيلم ها،  و  ندارد  وجود  معنادار  رابطۀ  اسالمی  انقالب 
مشخص  به نسبت  الگوی  یک  از  دولت ها،  تغيير  از  جدا 
زمانی  دورۀ  در  مصرف  بُعد  انعکاس  و  برجسته سازی  در 

مورد مطالعه پيروی می کنند. 
جدول 13- مصرف فرهنگی در فيلم های مورد مطالعه 
به تفکيک اکران در سال های استقرار دولت های موسوم 

t= 0. 458 , df= 4 , Sig.= 0.671 ˃ P= 0.05 -1
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جدول 10- مصرف خوراک در فيلم های مورد مطالعه 
درصدفراوانیشاخص
15%13فست فود

11%10غذاهای مدرن
27%24غذاهای سنتی

مکان مصرف

10%9کافی شاپ 
15%13رستوران 

22%20خانه 
89100جمع

جدول 11- ارزش گذاري به پوشش در فيلم هاي مورد مطالعه 
درصدفراوانيشاخص

18%17قيمت

17%16ُمد

19%18متفاوت بودن

46%42استفاده از کراوات

93100جمع

جدول 9- مصرف موسيقي در فيلم هاي مورد مطالعه 
درصدفراوانيشاخص

34%5پاپ ايراني مجاز
25%4سنتي

16%2لس آنجلسي
25%4خارجي
15100جمع

و  »عدالت  موسوم  دولت های  استقرار  سال های  در  اکران  تفکيک  به  مورد مطالعه  فيلم های  در  مصرف   -12 جدول 
مهرورزی« و »اعتدال« 

جمعاعتدالعدالت و مهرورزیشاخص

فرهنگی
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

51
%43
%32

67
%57
%47

118
100
%39

خوراک
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

60
%67
%38

29
%33
%21

89
100
%30

پوشش
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

47
%51
%30

46
%49
%32

93
100
%31

تعداد جمع
درصد 

158
%53

142
%47

300
100
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مربوط  سکانس های  تکرار  ميزان   ،13 شمارۀ  جدول 
به  مورد مطالعه  فيلم های  در  را  فرهنگی  مصرف  بُعد  به 
تفکيک اکران در سال های استقرار دولت های موسوم به 
عدالت و مهرورزی و اعتدال نشان می دهد که با توجه به 
اجرای آزمون تی با دو نمونۀ مستقل و معنادارنبودن آن)1( 
در سطح تعيين شده )95 درصد( می توان نتيجه گرفت: 
بين نحوۀ برجسته سازی و انعکاس بُعد مصرف فرهنگی در 
فيلم های مورد مطالعه با تغيير دولت در سال ميانی دهۀ 
چهارم انقالب اسالمی رابطۀ معنادار وجود ندارد و فيلم ها، 
مشخص  به نسبت  الگوی  یک  از  دولت ها،  تغيير  از  جدا 
در برجسته سازی و انعکاس بُعد مصرف فرهنگی در دورۀ 

زمانی مورد مطالعه پيروی می کنند. 
جدول شمارۀ 14، ميزان تکرار سکانس های مربوطه 
به  مورد مطالعه  فيلم های  در  را  موسيقی  مصرف  بُعد  به 

t= -0.412 , df=12 , Sig.= 0.688 ˃ P= 0.05 -1

تفکيک اکران در سال های استقرار دولت های موسوم به 
عدالت و مهرورزی و اعتدال نشان می دهد که با توجه به 
اجرای آزمون تی با دو نمونۀ مستقل و معناداربودن آن)2( 
در سطح تعيين شده )95 درصد( می توان نتيجه گرفت: 
بُعد مصرف موسيقی  انعکاس  بين نحوۀ برجسته سازی و 
ميانی  سال  در  دولت  تغيير  با  مورد مطالعه  فيلم های  در 
و  دارد  وجود  معنادار  رابطۀ  اسالمی  انقالب  چهارم  دهۀ 
پاپ  موسيقی های  مصرف  سه درصدی  و  یازده  کاهش 
ایرانی مجاز و خارجی و در مقابل، افزایش هفت درصدی 
دولت  در  لس آنجلسی  و  سنتی  موسيقی های  مصرف 
نشانۀ  مهرورزی،  و  عدالت  دولت  با  مقایسه  در  اعتدال 
انعکاس  و  برجسته سازی  در  دولت ها  تغيير  تأثيرگذاری 

بُعد مصرف موسيقی در دورۀ زمانی مورد مطالعه است. 
جدول شمارۀ 15، ميزان تکرار سکانس های مربوط به 

t= 3.656 , df= 3 , Sig.= 0.035 ˂ P= 0.05 -2

و  »عدالت  موسوم  دولت های  استقرار  سال های  در  اکران  تفکيک  به  مورد مطالعه  فيلم های  در  مصرف   -13 جدول 
مهرورزی« و »اعتدال« 

جمعاعتدالعدالت و مهرورزیشاخص

استفاده از واژه های بيگانه
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

21
%36
%41

37
%64
%55

58
100
%49

کتاب
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی

2
%25
%4

6
%75
%9

8
100
%7

مطبوعات )روزنامه و مجله(
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

3
%50
%6

3
%50
%5

6
100
%5

اينترنت و شبکه های اجتماعی
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

7
%32
%14

15
%68
%22

22
100
%19

صداوسيما )راديووتلويزيون داخلی(
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

3
%100
%6

0
0
0

3
100
%2

ماهواره )راديو و تلويزيون خارجی(
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

4
%67
%8

2
%33
%3

6
100
%5

موسيقی
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

11
%73
%21

4
%27
%6

15
100
%13

تعداد جمع
درصد 

51
%43

67
%57

118
100
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جدول 14- مصرف موسيقی در فيلم های مورد مطالعه به تفکيک اکران در سال های استقرار دولت های موسوم به »عدالت 
و مهرورزی« و »اعتدال« 
جمعاعتدالعدالت و مهرورزیشاخص

پاپ ايرانی مجاز
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

4
%80
%36

1
%20
%25

5
100
%33

سنتی
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

2
%67
%18

1
%33
%25

3
100
%20

لس آنجلسی
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

2
%67
%18

1
%33
%25

3
100
%20

خارجی
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

3
%75
%28

1
%25
%25

4
100
%27

تعداد جمع
درصد 

11
%73

4
%27

15
100

جدول 15- مصرف خوراک در فيلم های مورد مطالعه به تفکيک اکران در سال های استقرار دولت های موسوم به »عدالت 
و مهرورزی« و »اعتدال« 

جمعاعتدالعدالت و مهرورزیشاخص

فست فود
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

3
%23
%5

10
%77
%34

13
100
%15

غذاهای مدرن
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی

9
%90
%15

1
%10
%4

10
100
%11

غذاهای سنتی
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

16
%67
%27

8
%33
%28

24
100
%27

کافی شاپ
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

6
%67
%10

3
%33
%10

9
100
%10

رستوران
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

8
%62
%13

5
%38
%17

13
100
%15

خانه
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

18
%90
%30

2
%10
%7

20
100
%22

تعداد جمع
درصد 

60
%67

39
%33

89
100
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جدول 16- ارزش گذاري به پوشش در فيلم هاي مورد مطالعه به تفکيک اکران در سال هاي استقرار دولت هاي موسوم به 
»عدالت و مهرورزي« و »اعتدال« 

جمعاعتدالعدالت و مهرورزيشاخص

قيمت
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

6
%35
%13

11
%65
%24

17
100
%18

ُمد
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

11
%69
%23

5
%31
%11

16
100
%17

متفاوت بودن
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

4
%22
%9

14
%78
%30

18
100
%19

استفاده از کراوات
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

26
%62
%55

16
%38
%35

42
100
%46

تعداد جمع
درصد 

47
%51

46
%49

93
100

بُعد مصرف خوراک را در فيلم های مورد مطالعه به تفکيک 
و  عدالت  به  موسوم  دولت  استقرار  سال های  در  اکران 
اجرای  به  با توجه  اعتدال نشان می دهد که  و  مهرورزی 
آزمون تی با دو نمونۀ مستقل و معنادارنبودن آن)1( در 
سطح تعيين شده )95 درصد( می توان نتيجه گرفت: بين 
در  خوراک  مصرف  بُعد  انعکاس  و  برجسته سازی  نحوۀ 
فيلم هاي مورد مطالعه با تغيير دولت در سال مياني دهۀ 
چهارم انقالب اسالمي رابطۀ معنادار وجود ندارد و فيلم ها، 
مشخص  به نسبت  الگوي  یک  از  دولت ها،  تغيير  از  جدا 
در برجسته سازي و انعکاس بُعد مصرف خوراک در دورۀ 

زماني مورد مطالعه پيروي مي کنند.
مربوط  سکانس هاي  تکرار  ميزان   ،16 شمارۀ  جدول 
تفکيک  به  مورد مطالعه  فيلم هاي  در  را  پوشش  بُعد  به 
عدالت  به  موسوم  دولت هاي  استقرار  سال هاي  در  اکران 
و مهرورزي و اعتدال نشان مي دهد که با توجه به اجراي 
آزمون تي با دو نمونۀ مستقل و معنادارنبودن آن)2( در 
سطح تعيين شده )95 درصد( مي توان نتيجه گرفت: بين 
فيلم هاي  در  پوشش  بُعد  انعکاس  و  برجسته سازي  نحوۀ 
چهارم  دهۀ  مياني  سال  در  دولت  تغيير  با  مورد مطالعه 

t= 1.855 , df= 10 , Sig.= 0.093 ˃ P= 0.05 -1
t= 0.045 , df= 6 , Sig.= 0.965 ˃ P= 0.05 -2

فيلم ها،  و  ندارد  وجود  معنادار  رابطۀ  اسالمي  انقالب 
مشخص  به نسبت  الگوي  یک  از  دولت ها،  تغيير  از  جدا 
زماني  دورۀ  در  پوشش  بُعد  انعکاس  و  برجسته سازي  در 

مورد مطالعه پيروي مي کنند. 
5-2- فيلم هاي مورد مطالعه به چه نحو بُعد مدیریت و 

آرایش بدن را برجسته و منعکس مي کنند؟ 
جدول شمارۀ 17، نحوۀ برجسته سازي و انعکاس بُعد 
مدیریت و آرایش بدن را در فيلم هاي مورد مطالعه نشان 
با  موي سر«  »آرایش  از  آن، پس  مبناي  بر  که  مي دهد 
بيشترین ميزان تکرار در سکانس های فيلم ها )49 مورد، 
44 درصد(، به ترتيب، »استفاده از زیورآالت« )35 مورد، 
درصد(  مورد، 20   22( زیبایی«  و »جراحی  درصد(   32
»ورزش  هستند.  تکرار  ميزان  نظر  از  بعد  رتبه های  در 
سکانس هاي  در  را  ميزان  کمترین  نيز  تندرستی«  برای 

فيلم هاي مورد مطالعه )4 مورد، 4 درصد( دارد. 
بُعد  انعکاس  و  برجسته سازي  نحوۀ  بين  آیا   -2-6
مدیریت و آرایش بدن در فيلم هاي سينمایي مورد مطالعه 
با تغيير دولت در سال مياني دهۀ چهارم انقالب اسالمي 

رابطۀ معنادار وجود دارد؟ 
مربوط  سکانس هاي  تکرار  ميزان   ،18 شمارۀ  جدول 
به بُعد مدیریت و آرایش بدن را در فيلم هاي مورد مطالعه 
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به تفکيک اکران در سال هاي استقرار دولت هاي موسوم 
به عدالت و مهرورزي و اعتدال نشان مي دهد که با توجه 
به اجراي آزمون تي با دو نمونۀ مستقل و معنادارنبودن 
نتيجه  تعيين شده )95 درصد( مي توان  آن)1( در سطح 
مدیریت  بُعد  انعکاس  و  برجسته سازي  نحوۀ  بين  گرفت: 
دولت  تغيير  با  مورد مطالعه  فيلم هاي  در  بدن  آرایش  و 
در سال مياني دهۀ چهارم انقالب اسالمي رابطۀ معنادار 
وجود ندارد و فيلم ها، جدا از تغيير دولت ها، از یک الگوي 
به نسبت مشخص در برجسته سازي و انعکاس بُعد مدیریت 
و آرایش بدن در دورۀ زماني مورد مطالعه پيروي مي کنند. 
گذران  بُعد  نحو  چه  به  مورد مطالعه  فيلم هاي   -2-7

اوقات فراغت را برجسته و منعکس مي کنند؟ 

t= 1.259 , df= 6 , Sig.= 0.255 ˃ P= 0.05 -1

انعکاس  و  برجسته سازي  نحوۀ   ،19 شمارۀ  جدول 
مورد مطالعه  فيلم هاي  در  را  فراغت  اوقات  گذران  بُعد 
نشان مي دهد که بر مبناي آن، پس از »ارتباط با جنس 
مخالف« با بيشترین ميزان تکرار در سکانس هاي فيلم ها 
)86 مورد، 56 درصد(، به ترتيب با فاصلۀ به نسبت زیاد، 
»ارتباط با دوستان« )30 مورد، 20 درصد( و »حضور در 
رتبه هاي  در  مورد،  11 درصد(   16( مهماني خانوادگي« 
بعدي از نظر ميزان تکرار هستند. »مسافرت« )8 مورد، 5 
درصد( و »شرکت در پارتي« )13 مورد، 8 درصد( نيز به 
ترتيب کمترین ميزان تکرار را در سکانس هاي فيلم هاي 

مورد مطالعه دارند. 
بُعد  انعکاس  و  برجسته سازي  نحوۀ  بين  آیا   -2-8
تغيير  با  مورد مطالعه  فيلم هاي  در  فراغت  اوقات  گذران 

جدول 17- نحوۀ مدیریت و آرایش بدن در فيلم هاي مورد مطالعه 
درصدفراوانيشاخص

44%49آرايش موي سر

4%4ورزش براي تندرستي

32%35استفاده از زيورآالت

20%22جراحي زيبايي

110100جمع

جدول 18- نحوۀ مدیریت و آرایش بدن در فيلم هاي مورد مطالعه به تفکيک اکران در سال هاي استقرار دولت هاي موسوم 
به »عدالت و مهرورزي« و »اعتدال« 

جمعاعتدالعدالت و مهرورزيشاخص

آرايش موي سر
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

30
%61
%41

19
%39
%51

49
100
%44

ورزش براي تندرستي
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

3
%75
%41

1
%25
%3

4
100
%4

استفاده از زيورآالت
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

26
%74
%36

9
%26
%24

35
100
%32

جراحي زيبايي
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

14
%64
%19

8
%36
%22

22
100
%20

جمع
تعداد 
درصد 

73
%66

37
%34

110
100
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جدول 19- گذران اوقات فراغت در فيلم هاي مورد  مطالعه 
درصدفراوانيشاخص

56%86ارتباط با جنس مخالف

8%13شرکت در پارتي

5%8مسافرت

20%30ارتباط با دوستان

11%16حضور در مهماني خانوادگي

153100جمع

رابطۀ  اسالمي  انقالب  چهارم  دهۀ  مياني  سال  در  دولت 
معنادار وجود دارد؟ 

مربوط  سکانس هاي  تکرار  ميزان   ،20 شمارۀ  جدول 
فيلم هاي مورد مطالعه  در  را  فراغت  اوقات  بُعد گذران  به 
به تفکيک اکران در سال هاي استقرار دولت هاي موسوم 
به عدالت و مهرورزي و اعتدال نشان مي دهد که با توجه 
به اجراي آزمون تي با دو نمونۀ مستقل و معنادارنبودن 
نتيجه  مي توان  درصد(   95( تعيين شده  سطح  در  آن)1( 
گذران  بُعد  انعکاس  و  برجسته سازی  نحوۀ  بين  گرفت: 
دولت  تغيير  با  مورد مطالعه  فيلم های  در  فراغت  اوقات 
در سال ميانی دهۀ چهارم انقالب اسالمی رابطۀ معنادار 
وجود ندارد و فيلم ها، جدا از تغيير دولت ها، از یک الگوی 
به نسبت مشخص در برجسته سازی و انعکاس بُعد گذران 
اوقات فراغت در دورۀ زمانی مورد مطالعه پيروی می کنند.

خالصهونتیجهگیری
این تحقيق به منظور مطالعۀ نحوۀ گزینش و ارائۀ ابعاد 
انقالب اسالمی و  سبک زندگی در سينمای دهۀ چهارم 
به طور خاص، در فيلم های اجتماعی پرتماشاگر سينمای 
را  زیر  موارد  درنهایت  و  گرفت  صورت   )97-88( ایران 

مشخص کرد: 
فيلم  در30   محققان  که  سکانس   652 از   .1
به  درصد   24 ترتيب،  به  کردند؛  کدگذاری  مورد مطالعه 
بُعد »گذران اوقات فراغت«، 20 درصد به بُعد »دین داری 
18درصد  مذهبی«،  و  دینی  ارزش های  به  پایبندی  و 
بُعد  به  درصد   17 فرهنگی«،  کاالهای  »مصرف  بُعد  به 

t= 0.216 , df= 8 , Sig.= 0.835 ˃ P= 0.05 -1

»مدیریت و آرایش بدن« و 14 درصد به بُعد »پوشش« 
اختصاص دارد و بُعد »مصرف خوراک« با فاصلۀ به نسبت 
را  آن  از  ناچيز  تنها یک بخش  فراوانی،  و 7 درصد  زیاد 
دربردارد؛ به عبارت دیگر، ساختار کل سکانس های مربوط 
انعکاس  و  برجسته سازی  بر  مورد مطالعه  فيلم های  در 
به  پایبندی  و  »دین داری  فراغت«،  اوقات  »گذران  ابعاد 
ارزش های دینی و مذهبی«، »مصرف کاالهای فرهنگی«، 
و  است  متمرکز  »پوشش«  و  بدن«  آرایش  و  »مدیریت 
بُعد  انعکاس  و  برجسته سازی  به  ایرانی کمتر  فيلم سازان 

»مصرف خوراک« در فيلم های مورد مطالعه پرداخته اند. 
2. در بُعد گذران اوقات فراغت، داده ها نشان می دهند 
درصد(   56( مربوط  سکانس های  از  نيمی  از  بيش  که 
را  آن  و  دارند  اختصاص  مخالف«  جنس  با  »ارتباط  به 
برجسته و منعکس می کنند؛ حال آنکه با فاصلۀ به نسبت 
در  »حضور  درصد(،   20( دوستان«  با  »ارتباط  زیاد، 
مهمانی خانوادگی« )11 درصد(، »شرکت در پارتی« )8 
درصد( و »مسافرت« )5 درصد(، به ترتيب در رتبه های 

بعدی هستند و اهميت کمتری برای فيلم سازان دارند. 
3. در بُعد دین داری و پایبندی به ارزش های دینی و 
مذهبی، بيش از یک سوم سکانس های مربوط )34 درصد( 
را  آن  و  دارند  اختصاص  اسالمی«  متعارف  »ظاهر  به 
برجسته و منعکس می کنند؛ حال آنکه با فاصلۀ به نسبت 
کم، »ابراز اعتقاد به  وجود خداوند« )22 درصد(، »کمک 
درصد(،   18( روزه«  و  »نماز  و  درصد(   19( دیگران«  به 
توسل،  »توکل،  و  هستند  بعدی  رتبه های  در  ترتيب  به 
قناعت و اعتقاد به رزاق بودن خداوند« )7 درصد( با فاصلۀ 
به نسبت زیاد، کمترین اهميت را برای فيلم سازان دارند. 

گر سینمای ايران )1397-1388( تحلیل محتوای 30 فیلم اجتماعی پرتماشا
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جدول 20- گذران اوقات فراغت در فيلم هاي مورد مطالعه به تفکيک اکران در سال هاي استقرار دولت هاي موسوم به 
»عدالت و مهرورزي« و »اعتدال« 

جمعاعتدالعدالت و مهرورزيشاخص

ارتباط با جنس مخالف
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

41
%48
%50

45
%52
%63

86
100
%56

شرکت در پارتي
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

8
%62
%10

5
%38
%7

13
100
%8

مسافرت
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

5
%63
%6

3
%37
%4

8
100
%5

ارتباط با دوستان
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

18
%60
%22

12
%40
%17

30
100
%20

حضور در مهماني خانوادگي
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

10
%63
%12

6
%37
%9

16
100
%11

تعداد جمع
درصد 

82
%54

71
%46

153
100

4. در بُعد مصرف کاالهای فرهنگی یا مصرف فرهنگی، 
داده ها نشان می دهند که نزدیک به نيمی از سکانس های 
بيگانه«  واژه های  از  »استفاده  به  درصد(   49( مربوط 
اختصاص دارند و آن را برجسته و منعکس می کنند؛ حال 
 19( اجتماعی«  شبکه های  و  »اینترنت  از  استفاده  آنکه 
در  ترتيب،  به  درصد(،   13( »موسيقی«  انواع  و  درصد( 
رتبه های بعدی هستند و استفاده از »کتاب« )7 درصد(، 
درصد(   5 )هریک  »ماهواره«  برنامه های  و  »مطبوعات« 
و درنهایت، برنامه های »صداوسيما« )2 درصد( با فاصلۀ 
به نسبت زیاد، کمترین اهميت را برای فيلم سازان دارند و 

در رتبه های انتهایی هستند. 
کل  ساختار  بدن،  آرایش  و  مدیریت  بُعد  در   .5
سکانس های مربوط بر برجسته سازی و انعکاس »آرایش 
 32( زیورآالت«  از  »استفاده  درصد(،   44( سر«  موی 
است  متمرکز  درصد(   20( زیبایی«  »جراحی  و  درصد( 
و »ورزش برای تندرستی« )4 درصد( با فاصلۀ به نسبت 

زیاد، تنها یک بخش ناچيز آن را دربردارد. 
سکانس های  از  نيمی  به  نزدیک  پوشش،  بُعد  در   .6

مربوط )45 درصد( به »استفاده از کراوات« برای مردان 
اختصاص دارند و آن را برجسته و منعکس می کنند و در 
»متفاوت بودن«  به هم،  نزدیک  فاصلۀ  با  بعدی،  رتبه های 
»ُمدبودن«  و  درصد(   18( »قيمت«  درصد(،   19(
و  دارند  اهميت  زنان  به ویژه  و  مردان  برای  پوشش  نوع 

فيلم سازان بر آن ارزش گذاری می کنند. 
7. در بُعد مصرف خوراک، مصرف »غذاهای سنتی« 
مصرف  از  بيش  درصد(   22( »خانه«  در  درصد(   27(
»فست فود« )15 درصد( و »غذاهای مدرن« )11 درصد( 
در »رستوران« )15 درصد( و »کافی شاپ« )10 درصد( 
فيلم های  در  فيلم سازان  توجه  مورد  و  دارد  اهميت 

مورد مطالعه است. 
اما در خاتمه یادآوری دو نکتۀ مهم از دیدگاه محققان 

ضروری به نظر می رسد:
نحوۀ  بين  که  می دهند  نشان  تحقيق  یافته های   .1
برجسته سازی و انعکاس ابعاد سبک زندگی در فيلم های 
چهارم  دهۀ  ميانی  سال  در  دولت  تغيير  با  مورد مطالعه 
انقالب اسالمی رابطۀ معنادار وجود ندارد و الاقل سينمای 
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موسوم  دولت های  تغيير  به  بی تفاوت  ایران،  اجتماعی 
به  نسبت  الگوی  از یک  اعتدال،  یا  مهرورزی  و  به عدالت 
انعکاس  و  برجسته سازی  حّتی  می کند.  پيروی  مشخص 
بُعد مصرف موسيقی نيز که به ظاهر با تغيير دولت ها رابطۀ 
معنادار دارد، اگر نگویيم اصاًل، کمتر نشانۀ تغيير سياست 
و بيشتر نشانۀ تغيير سطحی زودگذر است. البته این حق 
و حّتی اگر درست تر بگویيم، تکليف هر دولت است که 
به منظور دستيابی به چشم انداز و برآوردن اهداف کوتاه و 
به ویژه در حوزۀ حساس و چالش برانگيز  بلندمدت خود، 
فرهنگ و رسانه ، استراتژی ها و سياست های مشخصی را 
سازمان های  و  نهادها  تمامی  از  و  کند  تدوین  و  طراحی 
سينمایی  امور  سازمان  از  مشخص،  به طور  و  تأثيرگذار 
باشد  داشته  انتظار  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  در 
فيلم سازي،  مراحل  تمامي  و  برنامه ریزی ها  در  بخواهد  و 
و  استراتژي ها  این  با  فيلم، همسو  اکران  تا  ایده  از طرح 
قابل قبول،  و  منطقي  انحراف  ميزان  با  البته  سياست ها، 

حرکت و اقدام کنند. 
ازاین  رو، دولت ها نياز دارند تا در هر مقطع زماني و به 
هر مناسبت داراي اهميت، روند فيلم سازي را با سازوکار 
مناسب بسنجند تا با ارائۀ تصویر روشن از واقعيت موجود، 
هم ميزان پيشرفت را به  نسبت مدت مشابه قبل مقایسه 
کنند و هم فاصله را تا چشم انداز متعالی مورد نظر کوتاه 
و کوتاه تر سازند و درنهایت، زمينه را برای ارتقای کّمی و 
کيفی فيلم سازی در جامعه فراهم کنند. پيش نياز حرکت 
در این مسير، تبيين جایگاه، رسالت و مسئوليت اجتماعی 
سينما در جامعۀ ایرانی و دستيابی به اجماع نسبی دربارۀ 
آن، از دیدگاه دولتمردان، فيلم سازان و تماشاگران است 
تا این پرسش های همچنان بی پاسخ، پاسخ بيابند که اوالً، 
به طور  اجتماعی  سينمای  و  عام  به طور  سينما  رسالت 
خاص چه باید باشد؟ ثانياً، کدام فيلم ها با چه ویژگی ها 
اجتماعی  مسئوليت  و  رسالت  می توانند  شيوه  چه  به  و 
به عبارت دیگر،  رسانند؛  به انجام  مطلوب  به نحو  را  خود 
فيلم سازی مطلوب در کشور ما باید به چه شيوه و با چه 

ویژگی ها باشد؟ 
مطالعۀ دیدگاه هاي دولتمردان و فيلم سازان و مقایسۀ 
شرایط  به  توجه  با  تماشاگران،  دیدگاه هاي  با  آن ها 

می تواند  درحال توسعه،  کشور  یک  به عنوان  ایران  خاص 
را  فيلم سازی  و  دهد  خاتمه  احتمالی  سوءتفاهم های  به 
خواستۀ  کند.  هدایت  جامعه  پيشرفت  و  توسعه  راه  در 
قانون  سوم  اصل  در  آنچه  جز  نباید  نيز  طرف ها  همۀ 
اساسي آمده است، باشد. برداشت هاي متفاوت را باید با 

گفت وشنود به هم نزدیک کرد و به تفاهم رسيد. 
اصل سوم قانون اساسي مي گوید: 

همۀ  است...  مؤظف  ایران  اسالمي  جمهوري  دولت 
امکانات خود را براي امور زیر به کار برد: 

- باالبردن سطح آگاهي هاي عمومي در همۀ زمينه ها 
و  گروهي  رسانه هاي  و  مطبوعات  از  صحيح  استفادۀ  با 

وسایل دیگر. 
فرهنگي  و  اجتماعي  و  سياسي  آزادي هاي  تأمين   -

در حدود قانون. 
- مشارکت عامۀ مردم در تعيين سرنوشت سياسي، 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خویش. 
- تأمين حقوق همه جانبۀ افراد، از زن و مرد و ایجاد 
امنيت قضائي عادالنه براي همه و تساوي عموم در برابر 

قانون. 
براي  مؤثر  و  خاص  شيوۀ  یک  »تکرار«   .2
»دروني سازي« ارزش ها و هنجارها در رسانه ها و وسایل 
ارتباط جمعی است؛ بر این مبنا، محققان به منظور مطالعۀ 
الگوی تکرار مضامين اصلی)1( در فيلم های مورد مطالعه، 

آن ها را در هشت طبقه به شرح زیر کدگذاری کردند: 
الف(مسائلخانوادگیوعاطفی)منفی(: طالق، 
روابط  در  اختالل  ازدواج،  مشکالت  عشق،  در  بی وفایی 
مضامين  سایر  و  خيانت  ناخواسته،  بارداری  زناشویی، 

مرتبط. 
عشق،  )مثبت(:  عاطفی و خانوادگی مسائل ب(

وفاداری، ازدواج و سایر مضامين مرتبط. 
اجتماعی ارزشهای و اخالقی مسائل پ(
تظاهر،  ریاکاری،  دروغ گویی،  پنهان کاری،  )منفی(: 
پيش داوری، تعصب، غرور، لج بازی و سایر مضامين مرتبط. 

ــر  ــرار کمت ــوی تک ــی، الگ ــن فرع ــه مضامي ــه اينک ــه ب ــا توج ــان ب 1- محقق
ــی را  ــن اصل ــا مضامي ــد، تنه ــل را کاهــش می دادن ــت تحلي ــتند و قابلي داش

ــد.  ــل کردن ــا را تحلي ــرار آن ه ــوی تک ــه و الگ مطالع
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اجتماعی ارزشهای و اخالقی مسائل ت(
)مثبت(: رفاقت، معرفت، جوانمردی، عمل نيک، همدلی 

و سایر مضامين مرتبط. 
ث(تقابلهايگفتماني: قناعت/زیاده خواهي، سنت/

مدرنيته، دین/دنيا، نظر/عمل و سایر مضامين مرتبط. 
اختالالت  خودباوري،  رواني:  و روحي مسائل ج(

رواني، بحران ميان سالي و سایر مضامين مرتبط. 
شرط بندي،  مخدر،  مواد  مافياي  جرائم:  انواع چ(
خشونت هاي  تجاوز،  کالهبرداري،  دزدي،  جنين،  سقط 

خانگي، قتل و سایر مضامين مرتبط. 
مسئلهساز اجتماعي واقعیتهاي ح(
)پروبلماتیک()1(:فقر، بيکاري، قصاص، مسکن، داللي، فاصلۀ 

طبقاتي و سایر مضامين مرتبط. )قوام دوست، 1397: 142( 
جدول شمارۀ 21 نشان مي دهد: از 48 مضمون اصلي 
کردند،  کدگذاري  مورد مطالعه  فيلم  در30   محققان  که 
ارزش هاي  و  اخالقي  »مسائل  به  درصد   27 ترتيب،  به 
به  درصد   15 جرائم«،  »انواع  نيز  و  )منفي(«  اجتماعي 
به  درصد   13 و  )منفي(«  عاطفی  و  خانوادگی  »مسائل 
و  دارد؛  اختصاص  مسئله ساز«  اجتماعی  »واقعيت های 
»مسائل خانوادگی و عاطفی )مثبت(« و نيز »تقابل های 
گفتمانی« با 6 درصد فراوانی، »مسائل اخالقی و ارزش های 
اجتماعی )مثبت(« با 4 درصد فراوانی و »مسائل روحی و 
روانی« با 2 درصد فراوانی، بخش کمتر آن را دربردارند؛ 

Problematic -1

فيلم های  در  اصلی  مضامين  کل  ساختار  به عبارت دیگر، 
مورد مطالعه بر برجسته سازی و انعکاس مضامين »مسائل 
اجتماعي )منفي(«، »انواع جرائم«،  ارزش هاي  و  اخالقي 
»واقعيت های  و  )منفي(«  عاطفی  و  خانوادگی  »مسائل 
کمتر  فيلم سازان  و  است  متمرکز  مسئله ساز«  اجتماعی 
خانوادگی  »مسائل  مضامين  انعکاس  و  برجسته سازي  به 
»مسائل  گفتماني«،  »تقابل هاي  )مثبت(«،  عاطفی  و 
اخالقی و ارزش های اجتماعی )مثبت(« و »مسائل روحي 

و رواني« در فيلم هاي مورد مطالعه پرداخته اند. 
را  اصلی  مضامين  تکرار  ميزان   ،22 شمارۀ  جدول 
سال های  در  اکران  تفکيک  به  مورد مطالعه  فيلم های  در 
استقرار دولت های موسوم به عدالت و مهرورزی و اعتدال 
دو  با  تی  آزمون  اجرای  به  توجه  با  که  می دهد  نشان 
 نمونۀ مستقل و معنادارنبودن آن)2( در سطح تعيين شده 
)95 درصد( می توان نتيجه گرفت: بين نحوۀ برجسته سازی 
و انعکاس مضامين در فيلم های مورد مطالعه با تغيير دولت 
در سال ميانی دهۀ چهارم انقالب اسالمی رابطۀ معنادار 
وجود ندارد و فيلم ها، جدا از تغيير دولت ها، از یک الگوی 
به نسبت مشخص در برجسته سازی و انعکاس مضامين در 

دورۀ زمانی مورد مطالعه پيروی می کنند. 
مطالعۀ نحوۀ برجسته سازي و انعکاس مضامين و ابعاد 
انقالب اسالمي و  سبک زندگي در سينماي دهۀ چهارم 
به طور خاص، در فيلم های اجتماعی پرتماشاگر سينمای 

t= 0.599 , df= 14 , Sig.= 0.559 ˃ P= 0.05 -2

جدول 21- مضامين اصلي در فيلم هاي مورد  مطالعه
درصدفراوانيمضمون

15%7مسائل خانوادگي و عاطفي )منفي( 

6%3مسائل خانوادگي و عاطفي )مثبت( 

27%13مسائل اخالقي و ارزش هاي اجتماعي )منفي( 

4%2مسائل اخالقي و ارزش هاي اجتماعي )مثبت( 

6%3تقابل هاي گفتماني 
2%1مسائل روحي و رواني 

27%13انواع جرائم 

13%6واقعيت هاي اجتماعي مسئله ساز )پروبلماتيک( 

48100جمع 
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جدول 22- مضامين اصلي در فيلم هاي مورد مطالعه به تفکيک اکران در سال هاي استقرار دولت هاي موسوم به »عدالت 
و مهرورزي« و »اعتدال« 

جمعاعتدالعدالت و مهرورزيمضمون

مسائل خانوادگي و عاطفي )منفي( 
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

5
%71
%19

2
%29
%9

7
100
%15

مسائل خانوادگي و عاطفي )مثبت(
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

2
%67
%7

1
%33
%5

3
100
%6

مسائل اخالقي و ارزش هاي اجتماعي )منفي( 
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

7
%54
%26

6
%46
%29

13
100
%27

مسائل اخالقي و ارزش هاي اجتماعي )مثبت(
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

0
0
0

2
%100
%9

2
100
%4

تقابل هاي گفتماني 
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

2
%67
%7

1
%33
%5

3
100
%6

مسائل روحي و رواني
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

0
0
0

1
%100
%5

1
100
%2

انواع جرائم
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

7
%54
%26

6
%46
%29

13
100
%27

واقعيت هاي اجتماعي مسئله ساز )پروبلماتيک(
تعداد 

درصد سطری 
درصد ستونی 

4
%67
%15

2
%33
%9

6
100
%13

تعداد جمع 
درصد 

27
%56

21
%44

48
100

زندگی  سبک  ترویج  از  به ظاهر  گرچه   ،)97-88( ایران 
درحقيقت،  اما  می کند،  حکایت  متجدد«  و  »غرب گرا 
بيشتر از »سردرگمی« فيلم سازان و دولتمردان بين این 
پرده  متجمد«  و  »سنتی  زندگی  با سبک  زندگی  سبک 
برمی دارد و از انفعال و نبود ابتکار عمل در برابر جریان 
فکری ریشه دار در غرب )که می گوید آهسته و پيوسته، 
زمينه را برای دگرگونی های گسترده و دامنه دار فرهنگی 
در جامعه فراهم می کند، به هویت ها شکل می دهد و آن ها 
را مي سازد(، تنها ظاهرگرایي و التقاط را برجاي مي گذارد 
و درنهایت، سينماي به ظاهر ملي را به ابزار جنگ نرم و 

خاموش غرب عليه انقالب اسالمي تبدیل مي کند. 
اما چه باید کرد و به چه نحو باید از تجربۀ سينماي 

دهۀ چهارم انقالب اسالمي درس گرفت تا بتوان سينما 
و به ویژه سينماي اجتماعي متفاوت را که به حقيقت »از 
باشد، در دهۀ  پيشرفت کشور«  مظاهر تمدن« و »کليد 

پنجم انقالب اسالمي تجربه کرد؟ 
تحقيق  یک  به  نياز  گرچه  مهم  پرسش  این  پاسخ 
نيز  تحقيق  این  یافته هاي  مبناي  بر  اما  دارد،  جداگانه 
مي توان به یک پاسخ مقدماتي دست یافت: سينماي ایران 
فکري  جریان  مبناي  بر  فيلم سازي  به  هميشه  از  بيش 
»دیني و متجدد« و ترویج سبک زندگي متناسب با آن نياز 
دارد که پيش نياز آن، به راه افتادن »نهضت فيلم سازي« بر 

مبناي دو رکن عمدۀ »نقد« و »نوآوري« است. 
نوآوري  و  است  منفي بافي  تنها  نوآوري،  بدون  »نقد 
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بدون نقد، تنها یک تکاپوي در معرض زوال و انزواست؛ 
چراکه فکر و ایدۀ نو بدون بازگویي نواقص و نقایص افکار و 
ایده هاي کهن، زمينۀ پذیرش پيدا نمي کند و چه بسا افکار 
و ایده هاي مندرس با مزاحمت هاي خود، آن را به وقفه و 

زوال دچار مي سازند.« )رشاد، 1384: 95( 
با  تا  دارد  »ناقد« مسئوليت  به عنوان  ایراني  فيلم ساز 
»ارائۀ انتقادهاي مستند، دقيق و خردگرایانه که از اغراض 
شخصي به دور و از شهامت وي سرچشمه گرفته باشند، 
آگاه  احتمالي،  کج روي هاي  و  از خطاها  را  عمومي  افکار 
مطالبه  دولتمردان  نظارت  کنار  در  را  عمومي  نظارت  و 
کند تا مانع گسترش خطاها و اشتباهات احتمالي و عامل 
کاهش عملکردهاي نادرست و افزایش مشارکت مردم در 
مسير رشد و پيشرفت جامعه باشد«؛ البته به این شرط 
که برجسته سازي و انعکاس مضامين و ابعاد سبک زندگي 
و  مستقيم  که  نباشد  به نحوي  فيلم ها  سکانس هاي  در 
غيرمستقيم، »افزایش نوميدي و کاهش عزت نفس مردم 
را به دنبال آورد و عامل بازدارنده در مسير رشد و پيشرفت 

جامعه باشد.« )محسنيان راد، 1377: 43( 
گذشتگان  از  هرآنچه  ترک  و  طرد  نيز  »نوآوري 
بازمانده است، نيست و ازاین  رو، افراط و تفریط در طرد و 
اخذ مطلق افکار و ایده ها، تنها انقطاع تاریخي را به دنبال 
مي آورد و نوآوري را به ضد خود تبدیل مي کند. سيطرۀ 
نوآوري است که  اختناق سپيد، مانع اساسي پيش روي 
در عصر ما چيزي جز احساس ترس از بيان افکار و طرح 
ارادۀ  این،  و   )96  :1384 )رشاد،  نيست«  نو  ایده هاي 
دولتمردان را در عمل طلب مي کند تا زمينۀ فيلم سازي را 
به نحوي فراهم کنند که مالحظه کاري و فضاي غيرمساعد 
و مسموم ناشي از عرض اندام جریان هاي سنتي و به ویژه 
متجدد، فيلم سازان تحول خواه را به حاشيه نراند و آن ها را 

از نوآوري و نوگویي بازندارد. 
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برشمرد،  به طورکلي مي توان  ایرانيان  براي سبک زندگي 

هفته نامۀ اميد اندیشه، شمارۀ 74: صص 17-21. 
- شریعتي، علي، )1390(، مجموعۀ آثار )جلد 21(، 

تهران: انتشارات چاپخش. 
تهران:  بيان،  فن  اسرار   ،)1396( محمد،  صلحی،   -

انتشارات نخبگان. 
ارزش هاي   ،)1383( مژگان،  هاشمي،  عظيمي   -
موردي  مطالعۀ  سينما،  از  زنان  به  انتقال یافته 
و  پژوهش  فصلنامۀ   ،1379 سال  فيلم  پرمخاطب ترین 

سنجش،  11 )2(: صص 187-149. 
و  اسالمي  انقالب   ،)1388( گيتا،  علي آبادي،   -
گفتمان هاي انتخاباتي در ایران، فصلنامۀ رسانه،  20 )1(: 

صص 119-149. 
- قوام دوست، جعفر، )1397(، مطالعۀ تأثير تغييرات 
اجتماعي بر سينماي ایران: با تأکيد بر دو سطح مسائل 
معاونت  تهران:  اخير،  دهۀ  یک  در  اجتماعي  انحرافات  و 
توسعۀ فناوري و مطالعات سينمایي سازمان امور سينمایي 

و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي. 
بررسی   ،)1393( باقر،  ساروخانی،  الهام؛  کرمی،   -
پس  ایران  سينمای  در  زندگی  سبک  جامعه شناختی 
 ،)1380 دهۀ  پرفروش  اجتماعی  )فيلم های  انقالب  از 

فصلنامۀ جامعه پژوهی فرهنگی، 5  )1(: صص 86-59. 
محتوا،  تحليل   ،)1386( کلوس،  کرپيندورف،   -

ترجمه هوشنگ نایبي، تهران: نشر ني. 
بازنمایي   ،)1391( کيوان،  لطفي،  علي اصغر؛  کيا،   -
الگوهاي سبک زندگي در سریال هاي تلویزیوني، فصلنامۀ 

رسانه،  23 )3(: صص 107-89. 
- گونتر، بری، )1384(، روش های تحقيق رسانه ای، 
کل  اداره   تهران:  سرکيسيان،  وازگن  نيکو؛  مينو  ترجمه 

پژوهش های سيمای جمهوری اسالمی ایران. 
ترجمه  جامعه شناسی،   ،)1397( آنتونی،  گيدنز،   -

منوچهر صبوری، تهران: نشر نی. 
- محسنيان راد، مهدي، )1377(، انتقاد در مطبوعات 
ایران، فصلنامۀ علوم اجتماعي،  6 )1(:  و وضعيت آن در 

صص 74-17. 
چهار  در  ایران   ،)1384( مهدي،  محسنيان راد،   -

کهکشان ارتباطي، تهران: انتشارات سروش. 
مندرج  ارزش های   ،)1387( مهدی،  محسنيان راد،   -
در مطبوعات: مقایسۀ انقالب مشروطيت و انقالب اسالمی، 
فصلنامۀ علوم اجتماعی،   15 )4 و 3(: صص 222-189. 

در  انتقاد  )1393(، وضعيت  مهدی،  - محسنيان راد، 
مطبوعات ایران، در حسرت فهم درست )روایت 42 سال 
پژوهش ارتباطی در ایران(، تهران: انتشارات سيمای شرق 
و دفتر مطالعات و برنامه ریزي رسانه ها، صص 603-528. 
ارتباط شناسی،   ،)1396( مهدي،  محسنيان راد،   -

گر سینمای ايران )1397-1388( تحلیل محتوای 30 فیلم اجتماعی پرتماشا
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تهران: انتشارات سروش. 
نظریۀ  بر  درآمدي   ،)1382( دنيس،  مک  کوایل،   -
مرکز  تهران:  اجاللي،  پرویز  ترجمه  جمعي،  ارتباطات 

مطالعات و تحقيقات رسانه ها. 
 ،)1388( سون،  ویندال،  دنيس؛  کوایل،  مک    -
مدل هاي ارتباطات جمعي، ترجمه گودرز ميراني، تهران: 

دفتر پژوهش هاي رادیو. 
درک  براي   ،)1377( مارشال،  هربرت  مک لوهان،   -
تحقيقات،  مرکز  تهران:  آذري،  سعيد  ترجمه  رسانه ها، 
صداوسيماي  سازمان  برنامه اي  سنجش  و  مطالعات 

جمهوري اسالمي ایران. 
مفهوم سبک   ،)1386( محمدسعيد،  مهدوي کني،   -
زندگي و گسترۀ آن در علوم اجتماعي، فصلنامۀ تحقيقات 

فرهنگي،  1)1(: صص 230-199. 
- مهدی زاده، سيدمحمد، )1384(، »بررسی محتوایی 
و حرفه ای مطالب هفت خبرگزاری غيردولتی«، فصلنامۀ 

رسانه،  16 )3(، صص 163-133. 
و  کيفي  تحليل   ،)1395( سيدمحمد،  مهدي زاده،   -
گفتماني برنامۀ »پرگار«، تهران: مرکز پژوهش و سنجش 

افکار صداوسيما. 
جين،  اولسون،  نبو؛  سيگنایتزر،  سون؛  ویندال،   -
عليرضا  ترجمه  ارتباطات،  نظریه های  کاربرد   ،)1387(

دهقان، تهران: انتشارات جامعه شناسان. 
در  کليدي  مفاهيم   ،)1381( سوزان،  هيوارد،   -
نشر  تهران:  محمدي،  فتاح  ترجمه  سينمایي،  مطالعات 

هزارۀ سوم. 


