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سنجش ابعاد سبک زندگی در سینمای دهه چهارم انقالب اسالمی:

تحليل محتوای  30فيلم اجتماعی پرتماشاگر سینمای
ايران ()1397-1388
چکیده
هــدف اصلــي ايــن تحقيــق ،مطالعــۀ نحــوۀ گزينــش و ارائــۀ ابعــاد ســبک زندگــي در ســينماي دهــۀ چهــارم انقــاب
اســامي و بهطــور خــاص ،در فيلمهــاي اجتماعــي پرتماشــاگر ســينماي ايــران ( )97-88اســت .محققــان بــه ايــن
منظــور ،تعــداد  30فيلــم داســتاني بلنــد ايرانــي را از مجمــوع  1408فيلــم کــه طــي ايــن ســالها فرصــت اکــران يافتــه
و بــر پــردۀ نقــرهاي ســينماهاي سراســر کشــور بــه نمایــش عمومــي درآمدهانــد ،بــا انتخــاب ســه نمونــه از هــر ســال بــه
شــيوۀ نمونهگيــري غيرتصادفــي هدفمنــد و بــا توجــه بــه دو معيــار «ژانــر اجتماعــي» و «پرتماشــاگربودن» ،بــه روايــت
ســالنامههاي آمــاري ســينماي ايــران ،انتشــاريافته ازســوي وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامي ،مطالعــه و تحليــل کردهانــد؛
همچنيــن بــا الهــام از نظريههــاي علــي شــريعتي و علياکبــر رشــاد ،ســبک زندگــي ايرانــي را بــه ســه گــروه «ســنتي و
متجمــد»« ،غربگــرا و متجــدد» و «دينــي و مجــدد» تقســيم و بــا مطالعــۀ ابعــاد آنهــا ،شــاخصهاي موردنيــاز را از
مجموعــۀ ايــن نظريههــا اســتخراج کردهانــد.
يافتههــاي تحقیــق نشــان ميدهنــد :نحــوۀ برجستهســازي و انعــکاس مضاميــن و ابعــاد ســبک زندگــي در فيلمهــاي
موردمطالعــه ،بيتفــاوت بــه تغييــر دولــت موســوم بــه عدالــت و مهــرورزي بــا دولــت موســوم بــه اعتــدال در ســال
ميانــي دهــۀ چهــارم انقــاب اســامي ،گرچــه بهظاهــر از ترويــج ســبک زندگــي غربگــرا و متجــدد حکايــت ميکنــد،
امــا درحقيقــت بيشــتر از «ســردرگمي» فيلمســازان و ح ّتــي دولتمــردان بيــن ايــن ســبک زندگــي بــا ســبک زندگــي
ســنتي و متجمــد پــرده برمـيدارد؛ ازایـنرو ،محققــان ،فيلمســازي بــر مبنــاي جريــان فکــری دینــی و مجــدد و ترویــج
ســبک زندگــی متناســب بــا آن را بهعنــوان راهحــل پیشــنهاد میدهنــد کــه پیشنیــاز آن ،بهراهافتــادن «نهضــت
فیلمســازی» بــر مبنــای دو رکــن عمــدۀ «نقــد» و «نــوآوری» (بــه معنــای حقیقــی کلمــه) و پایبنــدی بــه الزامــات آن
ازســوی فیلمســازان و دولتمــردان اســت.
واژههای کلیدی:
انقالب اسالمی ،سینما ،ژانر اجتماعی ،سبک زندگی ،نظریۀ شریعتی ،نظریۀ رشاد.
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،53دی 1399

مقدمه
این تحقیق حاصل کوشش محققان در تحلیل
محتوای فیلمهای پرتماشاگر در ژانر اجتماعی و
بهاختصار ،فیلمهای اجتماعی پرتماشاگر سینمای ایران
است که همگی طی سالهای دهۀ چهارم انقالب اسالمی
( )97-88بر پردۀ نقرهای سینماهای سراسر کشور فرصت
اکران یافته و هریک متناسب با نحوۀ گزیش مطالب،
بهویژه مضمون و محتوای پیامهای ارتباطی ،تصویری
خاص از فرهنگ ،ارزشها و هنجارهای اجتماعی و
بهطورکلی ،از سبک زندگی به تماشاگران بهنسبت
پرشمار خود ارائه دادهاند.
مطالعه دربارۀ نحوۀ گزینش و ارائۀ مطالب در سینما
بهعنوان یکی از وسایل ارتباط جمعی نهتنها از جنبۀ
حرفۀ فیلمسازی و تحقیقات ارتباطی ،بلکه از جنبههای
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی در جامعه ،اگر نگوییم
بیشتر ،بهاندازۀ آن اهمیت دارد؛ بهعبارتدیگر ،سینما
تنها «تکنولوژی ضبط تصاویر متحرک بر قشر نازک مواد
حساس به نور ،چه در نوار باریک سلولوئید با سوراخهای
منظم در دو طرف آن ،یا در لوح فشرده» و نمایش تصاویر
متحرک ضبطشده با نام «فیلم» بر پردۀ نقرهای سالنهای
تاریک دربسته نیست ،بلکه یک پدیده با جنبههای
قابلمطالعۀ سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی است که بهطور
عمده «با بيان غیرمستقیم و داستانی و نیز داشتن
نگرشها ،اعتقادات و باورهای کموبیش قابلتشخیص ،از
رویدادها و موضوعهای موردعالقه و بحثبرانگیز جامعه
به روایت گروه فیلمساز میگوید و خواسته یا ناخواسته،
حالوهوای یک دوران را مجسم میکند» (جینکز:1381 ،
م داستاني بلند (از
 197و  )171و حاصل را بهصورت فیل 
نظر زماني) بر پردۀ نقرهاي به نمايش درميآورد؛ و با
تأثيرگرفتن از عوامل گوناگون نظير نگرشها ،اعتقادات و
باورهاي گروه فيلمساز و در رأس آن ،کارگردان بهعنوان
گزينشگر اصلي مطالب و نيز خطمشي و سياستهاي
دولت در هر کشور ،بر ارزشها و هنجارهاي اجتماعي و
در صورت استمرار در ساخت فيلم با مطالب همسو ،بر
فرهنگ و سبک زندگي تماشاگران تأثير ميگذارد.
بيترديد «ما» بهعنوان پيامگيران رسانهها و وسايل
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ارتباط جمعي در عصري بهسر ميبريم که پديدۀ «جهش
اطالعات» و شکلگرفتن «دهکدۀ جهاني» ،نه یک رؤياي
دور ،بلکه واقعيت نزديک است :امروزه «اطالعات موردنياز
انسانها بهواسطۀ رسانهها و وسايل ارتباط جمعي
[بهويژه بر بستر اينترنت و تلفن همراه] از چهار گوشۀ
جهان با سرعت فراوان در اختيار آنها قرار ميگيرد؛
[بهاينترتيب ]،جهان بزرگ روزبهروز ابعاد کوچکتر
مييابد و انسانها چه بخواهند و چه نخواهند ،گويي در
يک قبيله يا دهکدۀ جهاني زندگي ميکنند» (رشيدپور،
)42-43 :1354؛ در دهکدۀ جهاني به آن نحو که سالها
پيش مارشال مکلوهان (((،فيلسوف و نظريهپرداز کانادايي
مجسم ميکرد« :با وجود رسانههاي بهآساني در دسترس،
ارتباط بين انسانها در همهجا حالت ارتباط بينفردي
مييابد و بيشتر به ارتباط ساکنان يک دهکده شباهت
پيدا ميکند( ».مکلوهان)298 :1377 ،
ايجاد اولين وبسرويس ( 1990م 1368/ش)،
تأسيس تلویزيون جهاني سيانان((( ( 1991م1369/
ش) و ايجاد وبسايت ياهو((( ( 1993م 1371/ش)،
همگي نقطۀ آغاز حرکت در مسير شکلگيري دهکدۀ
جهاني هستند؛ ضمن آنکه قبلازاين تاريخ نيز نخستين
تجربههاي پوشش با ماهوارههاي پخش مستقيم
برنامههاي تلویزيوني((( به وقوع پيوسته بود؛ ازاينرو،
صاحبنظران از همان ابتداي دهۀ 1990میالدی (1370
ش) از فعل جهانيشدن((( استفاده کردند و ابزار آن را نيز
تکنولوژي اطالعات و ارتباطات((( ناميدند( .محسنيانراد،
)1079 :1384
سينما در عصر بهواقعيتپيوستن رؤياها ،گرچه از
دوران طاليي يکهتازي فاصله گرفته است ،اما همچنان
ميتواند عضو مؤثر خانوادۀ ارتباطات باشد و بيواسطه
یا باواسطه بر تماشاگران خود و نيز بر پيامگيران ساير
رسانهها و وسايل ارتباط جمعي تأثير بگذارد و در بازار
پررقابت پيامهاي 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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دهد؛ مشروط به اينکه برآيند نهايي عملکرد گروههاي
فيلمساز (بهویژه کارگردانان) و نيز عملکرد دولتمردان
در خطمشي و سياستگذاريها بهمنظور ايجاد محيط
مساعد براي فيلمسازي در گام ا ّول آن باشد که نمايش
فيلم بر پردۀ نقرهاي سينما بهصورت بیواسطه «به
نيازهاي خودرضامندي (لذت) و جامعهپذيري تماشاگران
پاسخ مناسب دهد؛ و بهترين ابزار براي تأمين نياز آنها
به همبستگي اجتماعي و بهطور خاص ،حفظ دوستيها
و انسجام خانوادگي باشد و در فرار از واقعيتهاي تلخ
و گزندۀ زندگي بهمراتب بهتر از رقيب نزديک همکارکرد
(تلویزيون) ايفاي نقش کند( ».تَن)346 :1388 ،
البته اين يک «واقعيت» است که در حال حاضر بر
مبناي يافتههاي آخرين نظرسنجيها« ،تنها  22درصد
ايرانيان اهل سينمارفتن هستند و سهم حضور و تماشاي
فيلم در سالنهاي نمايش بهمنظور تأمين نيازهاي خاص
مورداشاره ،کاهش و سهم تماشاي فيلم در سيماي
جمهوري اسالمي (تلویزيون داخلي) ،تلویزيونهاي
ماهوارهاي و بهطور مشخص ،در تلویزيونهاي ماهوارهاي
فارسيزبان و نيز وبگاههاي پخش فيلم در اينترنت افزايش
يافته است( ».ايرنا)1398 ،
اين ديدگاه دنيس مککوايل (((،استاد و نظريهپرداز
انگليسي علوم ارتباطات را بهياد ميآورد که سالها قبل
در اشاره به نقش باواسطۀ سينما ،از آن بهعنوان «ذخيرۀ
فرهنگي» و «آفرينندۀ خالق براي کل فرهنگ توده» نام
ميبرد و مينویسد:
«سينما امروزه پيوند وسيع با ساير رسانهها برقرار
کرده و در بين آنها به جايگاه محوري دست يافته
است؛ و با وجود اينکه تماشاگران خود را[ در سالنهای
نمايش] از دست داده ،اما بهعنوان منبع تغذيۀ ساير
رسانهها عمل ميکند( ».مککوايل )37-38 :1382 ،از
«سرچشمۀ سينما» ،مطالب و بهويژه مضامين فراوان
براي مطالعه و نقد و بهطور خاص ،تجزيهوتحليل فيلمها
از جنبۀ حرفهاي و نيز جنبههاي سياسي ،اقتصادي و
فرهنگي بيرون ميآيد و خواسته یا ناخواسته ،مضمون و
محتواي پيامهاي ارتباطي فيلمهاي موردمطالعه ،با وجود
Denis McQuail:1935–2017 .4 -1
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دروازهباني و برجستهسازي مطالب از دیدگاه گردانندگان،
در ساير رسانهها اشاعه مييابد و در درازمدت بر
پيامگيران تأثير ميگذارد و با ساخت اجتماعي واقعيت،
امکان يادگيري اجتماعي و به دنبال آن« ،فرهنگپذيري
الکترونيک» را فراهم ميآورد( .دهقان)1394 ،
(((
سينما بر مبناي نظريۀ هنجارهاي فرهنگي
با فيلمهاي مختلف در ژانرهاي متفاوت« ،نهتنها
بيواسطه و مستقيم بر ذهن تماشاگران تأثير ميگذارد
و به نگرشها ،اعتقادات و باورهاي آنها شکل ميدهد،
بلکه باواسطه و غيرمستقيم بر فرهنگ ،ذخيرۀ دانش،
هنجارها و مجموعه ارزيابيهاي آنها از اوضاع جامعه
تأثير ميگذارد و بهتدريج به شرط ارائۀ تصاوير بهنسبت
همگون از موقعيتها يا مسائل موردعالقه و بحثبرانگيز
و قبوالندن آنها با نام باور اکثريت ميتواند به خطوط
رفتاري تماشاگران و حتي پيامگيران ساير رسانهها شکل
دهد و چارچوب خاص براي واکنش آنها به موقعيتها
يا مسائل مشابه بهوجود آورد( ».مککوايل و ويندال،
)102-101 :1388
سينما در اين شرايط بهعنوان «بازوي فرهنگي
دولتها» ايفاي نقش ميکند و مانند رسانههاي خبري
(مطبوعات ،راديو و تلویزيون) که جرج گربنر (((،استاد
و نظريهپرداز آمريکايي علوم ارتباطات از آنها بهعنوان
«بازوي فرهنگي نظام صنعتي» نام ميبرد ،ميکوشد از
طريق انتخاب ،تأکيد و برجستهسازي مطالب[ ،بيواسطه
یا باواسطه] ،هم واقعيتهاي مهم خود و هم اولويتهاي
جامعه را تعيين کند و درنتيجه ،خطمشي و سياستهاي
کشور را مشخص سازد( ».بديعي)22 :1377 ،
ت اکران يافته ،بر پردۀ
تعداد و نوع فيلمهايی که فرص 
نقرهاي سينماهاي هر کشور حاصل انتخابها و ارزيابيهاي
آن دسته از افراد ،گروهها ،سازمانها و نهادهاست که به
آنها «دروازهبان» ميگويند .دروازهباني((( در يک برداشت
ساده «عبارت از يک فرايند است که طي آن ،دروازهبان
از بين تعداد بيشمار از مطالب حاوي اطالعات ،تعدادي
محدود را انتخاب و از آنها پيام توليد ميکند و براي
Cultural Norms Theory -2
George Gerbner :1919–2005 -3
Gatekeeping -4
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مصرف مردم بهعنوان پيامگير در رسانهها و وسايل ارتباط
جمعي [ازجمله سينما] بهکار ميگيرد .اين فرايند جدا
ازآنکه مشخص ميکند دروازهبانان کدام دسته از مطالب
را انتخاب کردهاند ،ماهيت محتواي پيامهاي ارتباطي
را نيز [ازجمله در فيلمهای سينمايي] معلوم ميکند».
(محسنيانراد)707 :1396 ،
البته امروزه فرايند دروازهباني گستردهتر از کنترل
صرف اطالعات است و تمامي جنبههاي رمزگذاري پيام
نهتنها انتخاب که ممانعت از نشر ،انتقال ،شکلدهي،
ارائه و زمانبندي را در طول مسير انتقال به پيامگير
دربرميگيرد؛ بهعبارتديگر« ،دروازهباني تمامي جنبههاي
انتخاب ،نگهداشت و کنترل پيام را دربرميگيرد».
(مهديزاده)129 :1384 ،
نحوۀ انتخاب و ارائۀ مطالب ازسوي دروازهبانان
سالهاست که موردتوجه محققان علوم ارتباطات و
موضوع انجام بسياري از تحقيقات بوده و نشاندهندۀ
این واقعیت است که انتخاب مطالب [در رسانهها و
وسایل ارتباط جمعی] با توجه به ضوابط و معیارهای
خاص صورت میگیرد و دروازهبانان [از افراد تا نهادها]،
آگاهانه سرنوشت یک رویداد و موضوع را از جنبۀ گزارش
یا کتمان و میزان و نحوۀ ارائۀ آن در صفحات مطبوعات
(روزنامهها و مجالت) ،فیلمهای سینمایی یا برنامههای
رادیو و تلویزیون تعیین میکنند .آنها مطالب را بیشتر
با توجه به نگرشها ،تمايالت و ديدگاههاي خود ،انتخاب
و تصور ميکنند آنچه انتخاب کردهاند همان است که
پیامگیران (چه خوانندگان ،تماشاگران ،و شنوندگان و
بینندگان) میخواهند( .بدیعی و قندی)39-40:1393 ،
«تعیین سطح سنجش» ،موضوع مهم در ساخت
نظریه برای دروازهبانی است؛ بهعبارتدیگر ،با مطالعۀ
سطح پیچیدگی واحدهای اجتماعی که از تکتک افراد
تا یک ملت متفاوت است ،میتوان پنج سطح تحلیل را
مشخص کرد :ارتباطگر یا پیامدهنده بهعنوان شخص،
رویهها و شیوههای کار حرفهای در رسانهها ،سازمان
رسانهای ،نهادهای جامعه و نظام اجتماعی که در سطح
نظام اجتماعی ،دروازهبانی گرچه وابستگیهای مشخص
به نظام اجتماعی دارد و از آن تأثیر میپذیرد ،اما فرایندی
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است که میتواند تغییر را بهدنبال آورد و بر فرهنگ،
ارزشها و هنجارهای اجتماعی و حتّی ایدئولوژی حاکم
نیز تأثیر بگذارد( .بروجردی علوی)24-25:1372 ،
امروزه با توسعۀ تکنولوژی اطالعات و ارتباطات و نیز
با حضور گستردۀ رسانهها در زندگی روزمره ،شناخت
ما از جهان واقعیت ،اگر نگوییم بدون واسطۀ رسانهها
امکانپذیر نیست ،کمتر امکانپذیر است؛ در این شرایط،
مفهوم بازنمایی((( یا انعکاس چیزی جز اشاره به ساخت
اجتماعی واقعیت توسط رسانهها و بهویژه وسایل ارتباط
جمعي نیست که مصداق بارز آن ،بازنمایی رویدادها و
موضوعهای مختلف در قالب خبر و سایر مطالب است
که رسانههای خبری به پیامگیران ارائه میدهند؛ ازاینرو،
«جهان رسانهایشده غیر از جهان واقع است که به آن
جهان دستدوم میگویند( ».مهدیزاده-128 :1384 ،
)127
محققان علوم ارتباطات با اهمیتیافتن بیش از پیش
فرایندهای بهاصطالح «ادراکی» در نحوۀ تأثیرگذاری
رسانهها ،بهویژه از سالهای دهۀ 1980میالدی (،1360
ش) به اینسو ،بیشتر بر این یافتۀ مهم تأکید میکنند که
«پیامهای ارتباطی رسانهها در آن صورت بر پیامگیران
تأثیر مناسب میگذارند که بتوانند در نظام ادراکی
پردازش اطالعات آنها بهعنوان مصرفکننده رسوخ
کنند و بر نگرشها و باورها یا ذخیرۀ معرفت پیامگیران
در طوالنیمدت تأثیر بگذارند»؛ براینمبنا« ،تأثیرگذاری
رسانهها و وسایل ارتباط جمعی [ازجمله سینما ]،یا
(((
بهصورت تغییر نگرش در واکنش به پیامهای اقناعی
و یادگیری الگوهای رفتاری که بعدها در شرایط مناسب
امکان بازسازی دارند جلوه پیدا میکند ،یا واکنشهای
احساسی و عاطفی پیامگیران را بهسمت تصویر خاص
ارائهشده ،متوجه و بر آن متمرکز میسازد( ».گونتر،
 32 :1384و )30
محققان علوم ارتباطات در سالهای اخیر بر مفهوم
«ساخت واقعیتهای اجتماعی» بهعنوان یکی از مهمترين
آثار اجتماعي پيامهاي ارتباطي ،تأکيد و دربارۀ آن مطالعه
Representation -1
Persuasive Messages -2
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و تحقیق کردهاند؛ بر این مبنا« ،امروزه پرسش این نیست
که پیامهای ارتباطی چگونه بر نگرشها ،اعتقادات ،باورها
و رفتار پیامگیران تأثیر میگذارند ،بلکه پرسش این
است که رسانهها چگونه به تبیین پیامگیران از محیط
اطراف کمک میکنند»؛ چراکه «فرض بر اين است که
رسانهها ميتوانند با تأکيد و برجستهسازي انتخابي خود
بر ارزشها و هنجارها و نیز بر رويدادها و موضوعهاي
گوناگون ،به شکلگيري ادراک ما از محيط اطراف کمک
کنند( ».تَن)287-288:1388 ،
نظريۀ يادگيري اجتماعي((( نهتنها نحوۀ کسب مطالب
و بهويژه اطالعات از رسانهها دربارۀ محيط اطراف ،که نحوۀ
يادگيري و تعميم مطالب را نيز به موقعيتهاي مشابه
در زندگي روزمره تبيين ميکند؛ بر مبناي اين نظريه،
وسايل ارتباط جمعي با داشتن «نقش مرکزي» ،سازنده
و هدايتکنندۀ واقعيتها و عامل اصلي جامعهپذيري
و فرهنگپذيري هستند و مردم بهعنوان پيامگيران اين
وسايل ارتباطي« ،ظرفيت بسيار براي يادگيري مشاهدهاي
دارند که ممکن است ب هصورت مستقيم و غيرمستقيم رخ
دهد؛ حاصل اين يادگيري ميتواند به شکل شناختي،
عاطفي و رفتاري بروز پيدا کند؛ همچنين ،اين شناخت،
عاطفه و رفتار ممکن است پايدار يا ناپايدار ،فردي يا
گروهي و مفيد يا مضر باشد .مردم در وضعيت کنوني،
افکار ،ارزشها ،شيوههاي رفتار اجتماعي و بهطورکلي
سبک زندگي را تنها با مشاهدۀ مستقيم و در محيط
نزديک نميآموزند ،بلکه ب هصورت غيرمستقيم از طريق
الگويابيها و الگوگيريهاي رسانهاي هم ميآموزند که اين
نظريه به آن توجه کرده است .فرهنگپذيري الکترونيک
بهعنوان يک مفهوم مهم از اين ديدگاه ،چيزي جز يادگيري
از طريق وسايل ارتباط جمعي نيست که گاه بهصورت ابزار
اصلي تغيير ،بهويژه در حوزههاي سياسي و فرهنگی عمل
ميکند( ».دهقان)1394 ،
سينما بهعنوان يکي از وسايل ارتباط جمعي همچنان
مؤثر ،بيواسطه و باواسطه ،نقش قابلتوجه در شکلگيري
واقعيتها ايفا ميکند و «سفير يا انتقالدهندۀ فرهنگ،
Social Learning Theory -1

mediamgt.ir

ارزشها ،آدابورسوم اجتماعي و الگوهاي رفتاري و
خانوادگي» و بهطورکلي« ،از ابزارهاي اصلي ارائه و نيز
از عوامل اصلي تغيير الگوهاي سبک زندگي» بهشمار
ميآيد( .کرمي و ساروخاني)60 :1393 ،
فيلمها مانند کلمات ،درحقيقت «بيان يک فکر و
شکلگرفتن يک عقيده» را مجسم ميکنند و «با امواج
جادويي خود که قدرت ساخت و تخريب بسيار دارند،
متناسب با نحوۀ گزينش و ارائۀ مطالب ،بهسادگي
احساسات ما را تغيير ميدهند( ».صلحي)76 :1396 ،
دولتها -چه آنها را به مفهوم «حکومت» بهکار گيريم
يا «دولت سياسي»((( -نسبت به نحوۀ تأثيرگذاري
بيواسطه و باواسطۀ سينما در شکلدهي به افکار عمومي
بيتفاوت نيستند و از ديدگاه خود ،تبيين جايگاه ،رسالت
و مسئوليت اجتماعي آن را در جامعه دنبال ميکنند.
انتظار دولتها از سينما در هر جامعه با ساختارهاي
متفاوت سياسي ،اقتصادي و فرهنگي ،چيزي جز اين
نيست که اين وسيلۀ ارتباط جمعي در مسير اجراي
سياستها و دستيافتن دولتها به اهداف کوتاه و
بلندمدت و نيز دفاع از ارزشهاي حاکم بر جامعه گام
بردارد و همسو با آرمانهاي آن حرکت کند.
البته «دولتهاي قديم در شأن خود نميدانستند
که دربارۀ سياستهاي خود به مردم توضيح دهند و
بهطور معمول نياز نداشتند که ذهن مردم را براي قبول
سياستها آماده کنند؛ اما امروزه که ارتباطات اجتماعي
و وسايل ارتباطي و تبليغاتي وسعت بسيار يافته است و
افکار عمومي نقش بزرگ در اقدام دولتها ايفا ميکنند،
« -2دو مفهــو ِم حکومــت و دولــت سياســي در زندگــي روزمــره ،متــرادف
بــا يکديگــر هســتند و در مــوارد بســيار بهجــاي يکديگــر ب ـهکار ميرونــد؛
بااينوصــف ،بايــد در تحقيقــات علمــي هريــک از ايــن دو را در جــاي خــود
اســتعمال کــرد :حکومــت ( ،)Governmentمجموعــه ســازمانهاي
اجتماعــي اســت کــه بــراي تأميــن روابــط اجتماعــي و حفــظ انتظــام
جامعــه بهوجــود ميآيــد .دولــت ( )Stateيــا بــه لفــظ دقيقتــر ،دولــت
سياســي ( ،)Political Stateيــک ســازمان اجتماعــي مهــم اســت کــه از
طريــق اجــراي قوانيــن وضعشــده بهوســيله حکومــت ،در يــک ســرزمين بــا
معيــن ،نظــام اجتماعــي برقــرار ميکنــد .وجــود دولــت متضمــن
مرزهــاي ّ
ســه امــر اســت .1 :حکومــت يــا ســازماني کــه بــراي تأميــن نظــام اجتماعــي
معيــن کــه مرزهــاي مشــخص دارد؛  .3گروه
قــدرت کافــي دارد؛  .2ســرزمين ّ
کثيــري از مــردم کــه در داخــل مرزهــاي آن ســرزمين بهســر ميبرنــد و
زيــر ســلطۀ حکومــت هســتند .دولــت نمايشــگر قــدرت حکومــت اســت».
(اگبــرن و نيمکــف )301 :1350 ،دولــت در ايــن تحقيــق بــه مفهــوم
«دولــت سياســي» اســت.
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دولتها براي آمادهکردن و دراختيارگرفتن اذهان مردم
به استفادۀ وسيع از وسايل ارتباط جمعي روی آوردهاند
و با تبليغات برنامهريزيشده سعي ميکنند بيشترين
مشارکت عمومي را در جهت سياستهاي خود بهدست
آورند و در مقابل ،بيشترين مقاومت مردمي را در برابر
مخالفان خود برانگيزند .از طرف ديگر ،دولتها با ا ِعمال
نظارت و سانسور در وسايل ارتباط جمعي ،دريچههاي
ذهن مردم را برروي تفکر و تبليغات مخالف ميبندند .اين
روش درحقيقت ،نوع ديگر از کنترل اجتماعي است که
آن را کنترل تلقیني((( مينامند .در کنترل تلقیني ،خبري
از اعمال خشونت ،زور و بهکارگرفتن قواي نظامي براي
کنترل رفتار مردم نيست و بهجاي آن ،تأکيد بر ايجاد
و تقويت تمايل آگاهانه به سياستهاي دولتهاست».
(آشنا)12-13 :1384 ،
امروزه مطالعۀ مستمر روند حرکت سينماي کشور
بهمنظور افزايش شناخت ،ارزيابي عملکرد و کمک به ارتقاي
کيفي آن ،نه يک پيشنهاد که يک ضرورت براي تأثيرگذاري
پايدار پيامهاي ارتباطي سينمای ایران در بازار پررقابت
پيامهاي ارتباطي رسانههاست که دولتمردان و فيلمسازان
و محققان عالقهمند ،هريک با ديدگاه خاص بر آن اتّفاقنظر
دارند .آنها بهخوبي با علم يا تجربه میدانند که فیلمها با
ارائۀ تصویر تکهتکه از واقعیتها ،غیرمستقیم با بیان داستانی،
پیامهای ارتباطی با مضمون و محتوای مشخص را برجسته
معین،
میسازند و با کنار هم قرارگرفتن در یک بازۀ زمانی ّ
«همبستگی» پیامها را بهصورت نامحسوس بهوجود میآورند
و به اولویتهای ذهنی پیامگیران شکل میدهند( .ویندال و
همکاران)253 :1387 ،

انقالب از دیدگاه جامعهشناسان و محققان علوم
اجتماعی« ،تحول شدید ،بنیادین و کلی در زمینههای
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و ایدئولوژیک یک جامعه
است» (آرنت )37 :1397 ،که ابتدا بهطور معمول «با
تندی و خشونت بر اثر طغیان عموم مردم در اوضاعواحوال
سیاسی جامعه روی میدهد و درنتیجه ،یک نظام
سیاسی جدید را جایگزین نظام سیاسی قبلی میسازد»
و بهتدریج [بسته به توانایی دولتمردان در خطمشی و
سیاستگذاریهای مناسب« ]،با ُکندی و بدون خشونت
در زمینههای دیگر بهویژه در حوزۀ علم ،صنعت ،فرهنگ
و هنر تداوم مییابد» (گیدنز )660 :1397 ،تا درنهایت به
شعارهای انقالب جامۀ عمل بپوشاند و بقای مؤثر آن را
تضمین کند .در جمعبندي ميتوان گفت:
(((
انقالب يکي از انواع جنبشهاي اجتماعي است که
چهار خصيصۀ بارز دارد:
 .1تعداد قابلتوجهی از مردم با رفتارهاي جمعي و
تودهوار در آن شرکت ميکنند؛
 .2اين مشارکت با هدف مشترک ايجاد تغييرات
اجتماعي کامل و اساسي صورت ميگيرد؛
ِ
 .3برخوردار از درجات مختلف رهبري و سازماندهي
است؛
ً
 .4با فعاليتهايي که تقريبا متضمن صرف مدت
بهنسبت طوالني است ،انجام ميگيرد.
درحقيقت« ،انقالب بيش از هر جنبش ديگر از تداوم
برخوردار است و بيشترين تغيير اجتماعي را بهدنبال
دارد» و «تنها ناشي از تضادهاي طبقاتي نيست ،بلکه
به ميزان بسيار ،ناشي از تضادهاي فکري و رواني است».
(محسنيانراد)191 :1387 ،
مطالعۀ قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نشان
ميدهد که از ديدگاه خبرگان تدوينکنندۀ آن ،ويژگي
بنيادي اين انقالب نسبت به ديگر نهضتهاي ايران در
سدۀ اخير ،مکتبي و اسالميبودن آن است؛ دراینباره در
مقدمۀ قانون اساسي ميخوانيم:
«ملت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت
ضداستبدادي مشروطه و نهضت ضداستعماري مليشدن

Suggestive Control -1

Social Movements -2

مروری بر منابع
جامعۀ ایرانی در فاصلۀ بیش از  70سال ،سه جنبش
یا نهضت بهنسبت متفاوت را بهمنظور تغییر مسیر تاریخ
خود تجربه کرد :نهضت مشروطیت ( ،)1285نهضت
ملیشدن صنعت نفت ( )29-32و سرانجام نهضت
اسالمی ملت ایران ( )1357که به باور قریببهاتفاق
صاحبنظران حقیقتاً یک «انقالب» بود.
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نفت به اين تجربۀ گرانبار دست يافت که علت اساسي و
مشخص عدمموفقيت اين نهضتها ،مکتبینبودن مبارزات
بوده است .گرچه در نهضتهای اخیر ،خط فکری اسالمی
و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده
داشت ،ولی به دلیل دورشدن این مبارزات از مواضع
اصیل اسالمی ،جنبشها بهسرعت به رکود کشانده شد؛
ازاینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید،
حضرت آیتاهللالعظمی امام خمینی ،ضرورت پیگیری
خط نهضت اصیل مکتبی و اسالمی را دریافت و این بار
روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضتهای
مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری
ایشان ،تحرکی نوین یافت»؛ بهعبارتدیگر ،اگر در نهضت
مشروطیت و نیز نهضت ملیشدن صنعت نفت« ،هدف
و وسیله کموبیش از یکدیگر منفک بودند و نیکبختی و
رفاه ،هدف بود و اکثریت بهطور نسبی تجدد (مدرنیته) را
وسیله میدانستند ،این بار در انقالب اسالمی ،هدف اسالم
و وسیله نیز اسالم بود( ».محسنیانراد)220 :1387 ،
بیسبب نیست که وسایل ارتباط جمعی از این
دیدگاه ،بایستی در جهت روند تکاملی انقالب اسالمی
در خدمت اشاعۀ فرهنگ اسالمی قرار گیرد و در این
زمینه از برخورد سالم انديشههاي متفاوت بهره جويد و
از اشاعه و ترويج خصلتهاي تخريبي و ضداسالمي جدا ً
پرهيز کند .دولت نيز مؤظف است همۀ امکانات خود را
براي باالبردن سطح آگاهيهاي عمومي در همۀ زمينهها
با استفادۀ صحيح از مطبوعات ،رسانههاي گروهي و
وسايل ديگر بهکار برد و محيط مساعد براي رشد فضايل
اخالقي براساس ايمان و تقوا ،ايجاد و با کليۀ مظاهر
فساد و تباهي مبارزه کند( .اصل سوم) ازآنجاکه خانواده
واحد بنيادي جامعۀ اسالمي است ،بايد همۀ قوانين و
مقررات و برنامهريزيهاي مربوط را در جهت آسانکردن
تشکيل خانواده ،پاسداري از قداست آن و استواري روابط
خانوادگي بر پايۀ حقوق و اخالق اسالمي ،وضع و تدوين
کند( .اصل دهم)
رهبران انقالب اسالمی همواره از «سینما» با
تعابیر دغدغهبرانگیز یاد کرده و از نقش کمنظیر آن در
شکلگیری حال و آیندۀ جامعه گفتهاند؛ بهعنوان نمونه،
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بنیانگذار و رهبر فقید انقالب در سخنراني تاريخي خود
در بهشت زهرا (س) ،سينما را «يکي از مظاهر تمدن»
ميدانند که «بايد در خدمت اين مردم و در خدمت تربيت
اين مردم باشد( ».خميني )1391 ،يا آيتاهلل خامنهاي،
رهبر انقالب اسالمي« ،کليد پيشرفت کشور را به ميزان
زياد در دستان سينماگران» ميدانند( .بيانات در ديدار
جمعي از کارگردانان سينما و تلویزيون)1385/3/23 ،
البته منظور رهبر انقالب از «پيشرفت»« ،سازندگي و
بناي يک تمدن است» که «پايۀ اصلي آن نه بر صنعت،
فناوري و علم ،که بر فرهنگ و بينش ،معرفت و کمال
فکري انسان [استوار] است( ».بيانات در ديدار زائران و
مجاوران حرم مطهر رضوي)1373/1/1 ،
سی سال پس از پيروزي انقالب  57و بهويژه بروز
حوادث خشونتبار پس از برگزاري دهمين دورۀ انتخابات
رياستجمهوري (« ،)1388سبک زندگي» عنوان يک
اصطالح پرتکرار را در بيانات رهبر انقالب پيدا ميکند.
ِ
حسن خجسته ،از مشاوران سازمان امور سينمايي کشور
در تبيين برجستهسازي اين اصطالح ميگويد:
«دشمنان نظام جمهوري اسالمي [که از ديدگاه
آيتاهلل خامنهاي ،آمريکا ،صهيونيسم و شبکۀ قدرت
جهاني هستند( ،بيانات در ديدار رئيس و مديران سازمان
صداوسيما ])1394/7/20 ،پس از حوادث سال 88
دريافتند که ديگر فعاليتهاي مستقيم تبليغي عليه ما
بهدرد نميخورد و آنها را به آنچه به دنبال آن هستند،
نميرساند .دشمنان میدانند اگر همۀ مردم ایران نیز به
فعالیتهای رسانهای آنها توجه کنند ،معلوم نیست که
مطابق میل آنها عمل کنند؛ همانطورکه اگر کسی برای
خوردن شام به یک رستوران میرود ،برای همۀ کارهای
ن رستوران مشورت نمیکند .بنابراین،
خود با صاحب آ 
باید کاری کرد که مردم ما به آنها اعتماد کنند و در
همۀ امور زندگی از آنها مشورت بگیرند؛ به همین خاطر،
پس از حوادث سال  ،88دشمنان ما تمرکز فعالیتهای
خود را از حوزۀ سیاسی به حوزۀ فرهنگی تغییر دادهاند
و به دنبال تأثیرگذاری بلندمدت هستند .آنها در این
رویکرد جدید ،هدف کوتاهمدت ندارند ،بلکه در اصطالح،
به دنبال تأثیر نسلی هستند تا یک نسل جدید را مطابق
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آنچه میخواهند ،بسازند .دشمنان ما به همین خاطر
رویکرد خود را بهسمت تولید و پخش فیلم ،سریال و
برنامههای سرگرمکننده در ساختارهای مختلف تغییر
دادهاند تا بتوانند قواعد اخالقی را تضعیف کنند؛ چراکه
هر نوع قاعدۀ اخالقی میتواند نقش کنترلکننده داشته
باشد .وقتی قاعدۀ رابطۀ فرزند با پدر و مادر میشکند ،در
کنار آن ،دیگر قواعد اخالقی هم ازبین میروند؛ به همین
خاطر ،امروز فعالیتهاي رسانهاي ما خيلي سختتر و
پيچيدهتر از گذشته است( ».خجسته)1390 ،
رهبر انقالب در يکي از سخنرانيها به اهميت توجه
به مسئلۀ «سبک زندگي در ايران امروز» اشاره ميکنند
و ميگويند:
«پيشرفت همهجانبه به معناي تمدنسازي نوين
اسالمي است؛ بهعبارتديگر ،هدف ملت ايران و هدف
انقالب اسالمي ،ايجاد يک تمدن نوين اسالمي است.
اين تمدن دو بخش دارد :يک بخش ،بخش ابزاري و
يک بخش ،بخش متني ،اصلي و اساسي است که به هر
دو بخش بايد رسيد .بخش ابزاري عبارت است از همين
ارزشها که ما امروز بهعنوان پيشرفت کشور مطرح
ميکنيم :علم ،اختراع ،صنعت ،سياست ،اقتصاد ،اقتدار
سياسي و نظامي ،اعتبار بينالمللي ،تبليغ و ابزارهاي
تبليغ .در بخش ابزاري ،عليرغم فشارها ،تهديدها و
تحريمها ،پيشرفت کشور خوب بوده است .اما بخش اصلي
و اساسي ،آن چيزهاست که متن زندگي ما را تشکيل
ميدهد که همان سبک زندگي است؛ اين ،بخش حقيقي
و اصلي تمدن است؛ مثل مسئلۀ خانواده ،سبک ازدواج،
نوع َمسکن ،نوع لباس ،الگوي مصرف ،نوع خوراک ،نوع
آشپزي ،تفريحات ،مسئلۀ خط ،مسئلۀ زبان ،مسئلۀ
کسبوکار ،رفتار ما در محل کار ،رفتار ما در دانشگاه،
رفتار ما در مدرسه ،رفتار ما در فعاليت سیاسی ،رفتار ما
در ورزش ،رفتار ما در رسانهای که در اختیار ماست ،رفتار
ما با پدر و مادر ،رفتار ما با همسر ،رفتار ما با فرزند ،رفتار
ما با پلیس ،رفتار ما با مأمور دولت ،رفتار ما با رئیس،
رفتار ما با مرئوس ،سفرهای ما ،نظافت و طهارت ما ،رفتار
ما با دوست ،رفتار ما با دشمن ،رفتار ما با بیگانه؛ اینها آن
بخشهای اصلی تمدن هستند که متن زندگی انسان را
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میسازند( ».بیانات رهبر انقالب در دیدار جوانان خراسان
شمالی)1391/7/23 ،
جامعهشناسان و محققان علوم اجتماعی در غرب ،دو
برداشت متفاوت از مفهوم «سبک زندگی»((( در یک قرن
اخیر ارائه دادهاند« :برداشت ا ّول که سابقۀ آن به دهۀ
 1920میالدی ( 1290ش) بازمیگردد ،سبک زندگی را
معرف ثروت و موقعیت اجتماعی فرد میداند و اغلب آن
را بهعنوان شاخص تعيين طبقۀ اجتماعي بهکار ميگيرد.
حال آنکه برداشت دوم که سابقۀ آن به دهۀ 1980
میالدی ( 1360ش) بازميگردد و جديدتر است ،سبک
زندگي را نه راهي براي تعيين طبقۀ اجتماعي ،که يک
شکل اجتماعي نوين ميداند که تنها ميتوان آن را در
متن تغييرات فرهنگي حاصل از مدرنيته و پيامد آن ،رشد
فرهنگ مصرفگرايي جستوجو و تحليل کرد( ».اباذري و
چاوشيان)6 :1381 ،
سبک زندگي در اين برداشت بهنسبت جديد« ،همان
شيوۀ زندگي يا بهنحو دقيقتر ،الگوها و شيوههاي زندگی
روزمره است که نهتنها الگوهاي مطلوب فرد از زندگي را
دربرميگيرد ،بلکه تمامي عادتها و روشها را نيز که
فرد يا اعضاي يک گروه به آنها خو کرده يا در عمل با
آنها سروکار دارند ،دربرميگيرد .سبک زندگي محدود
به خانه و اثاثيه نيست و تمامي چيزها مانند الگوهاي
روابط اجتماعي ،سرگرمي ،مصرف و لباس را دربرميگيرد
و نگرشها ،ارزشها و جهانبینی فرد و گروهی را که عضو
آن است ،منعکس ميسازد .کسي که در يک جامعۀ مدرن
زندگي ميکند ،بهطور معمول براي توصيف کنشهاي
خود و ديگران از مفهوم سبک زندگي استفاده ميکند».
(چني)16 :1378 ،
البته «همانقدر که نميتوان بهسادگي در جهان
معاصر ،جامعۀ خالص سنتي يافت ،يافتن جامعۀ خالص
مدرن نيز بسيار دشوار است؛ اما جامعۀ درحالگذار از
سنت به مدرنيته کم نيست .شرايط درحالگذار ،شرايط
مملو از چالشهاست که شايد بهگونۀ يک جبر تاريخي
بر سر جوامع سنتي فرود ميآيد .حال برخي مانند ژاپن
توانستند با وجين سنت و انتخاب از مدرنيته ،بهسرعت
Life style -1
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چالشها را سامان دهند و عدۀ ديگر مانند برخي
روشنفکران ايراني دورۀ رضاشاه ،مدرنيته را نه به مفهوم
يافتن پاسخ سؤاالت پيش رو بهجاي رويۀ پيشينيان
(سنت) از خرد و دانش ،بلکه تنها در ساختن ظاهر
متجددانه ديدند( ».محسنيانراد)590-591 :1393 ،
سبک زندگي« ،يک کل بههمپيوسته از صورتهاي
انتخابي افراد جامعه مطابق انگيزههاي دروني و ساليق و
نيز ايجاد توازن بين شخصيت ذهني و زيستمحيط عيني
و انساني آنهاست»؛ بهعبارتديگر« ،سبک زندگي ،الگو
يا مجموعۀ رفتارها ،وضعيتها و داراييهاست که ناشي از
نرو «در آن الگو يا مجموعه که در آن
سلیقه باشد»؛ ازاي 
[حتي بهظاهر ]،ترجيح و تمايل مطرح نباشد ،بحث از سبک
زندگي جايي ندارد( ».مهدويکني 225 :1386 ،و )205
امروزه در بازار پررقابت پيامهاي ارتباطي که آکنده از
امکانات بهظاهر متنوع براي گزينش سبک زندگي است،
رسانهها و بهويژه وسايل ارتباط جمعي نقش مؤثر در ارائۀ
الگوها و شکلدهي به «انديشهها ،احساسات ،شناختها
و ُکنشهاي مردم بهعنوان پيامگير دارند و درمجموع،
هويت فردي و اجتماعي آنها را ميسازند( ».خادميان،
« )18 :1388اهميت و رواج فزايندۀ مفهوم سبک زندگي
در تحليلهاي اجتماعي بهصراحت اين واقعيت را گوشزد
ميکند که سنخشناسيهاي تا پيشازاين موجود از
پيامگيران ،ديگر نميتوانند تبيين مناسب از تنوع يا
گوناگوني جهان اجتماعي آنها ارائه دهند( ».کرمي و
ساروخاني )61 :1393 ،ازاينرو« ،فيلمسازان بهمنظور
تسهيل دسترسي به تماشاگران ،پيامگيران احتمالي
را بر مبناي سبک زندگي آنها طبقهبندي ميکنند و
با ترجیح سبک زندگی خاص در پی زمینهسازی برای
خوانشهای موردنظر خود ازسوی تماشاگران برمیآیند».
(کیا و لطفی)90 :1391 ،
جامعهشناسی رسانهها نشان ميدهد «وسایل
ارتباطی ،هم از ارزشها و هنجارهای اجتماعی تأثیر
میگیرند و هم بر ارزشها و هنجارهای اجتماعی تأثیر
میگذارند و به بازتولید آنها اقدام میکنند»؛ درحقیقت،
«یک رابطۀ پویا بین پیامهای ارتباطی رسانهها و نظام
ارزشی و هنجاری هر جامعه وجود دارد ».جامعهشناسان
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و محققان علوم اجتماعی« ،وسایل ارتباط جمعی را
نهتنها معرف که عامل تسریع و ترویج دگرگونیهای
اجتماعی میدانند و با تأکید بر دقتنظر در مطالعۀ تغییر
و تحول نظامهای ارزشی جوامع ،از اهمیت اساسی تحلیل
محتوای کاالهای فرهنگی هر دوره که نقش مؤثر در ارائه
و تقویت ارزشها و هنجارها دارند ،بهعنوان مناسبترین
راه برای شناخت تحوالت کالن اجتماعی و فرهنگی در
حال و آینده ميگويند( ».عظيميهاشمي)152 :1383 ،
تحليل محتواي فيلمهاي پرتماشاگر از اين ديدگاه،
درحقيقت تالش براي شناخت ارزشها و هنجارهاي
اشاعهيافته بر پردۀ نقرهاي سينماست که با جلب اقبال
عموم تماشاگران ،جنبههاي خاص از فرهنگ و تغييرات
فرهنگي احتمالي را منعکس ميسازد.
مطالعه و تحقيق دربارۀ نحوۀ بازنمايي يا انعکاس
سبک زندگي در وسايل ارتباط جمعي و بهويژه سينماي
ايران ،گرچه نزديک به يک دهه سابقه دارد و به سالهاي
پاياني دهۀ  1380بازميگردد ،اما قبلازآن نيز ميتوان
از مطالعات و تحقيقات انگشتشمار نام برد که نه بهطور
مشخص دربارۀ نحوۀ انعکاس سبک زندگي ،که دربارۀ
نحوۀ انعکاس ارزشها البته با يافتهها و تحليلهاي مرتبط
با موضوع سبک زندگي انجام گرفتهاند و از ديدگاه هريک
از محققان خود ،طبقهبندي خاص از ابعاد آن ارائه داده و
بر این مبنا نتيجه گرفتهاند که در اينجا به برخي از آنها
اشاره ميکنيم:
فرامرز رفيعپور ،استاد بازنشستۀ جامعهشناسی
دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) در تحقیق خود با
عنوان «تغییر ارزشها در آینۀ سینما و مطبوعات» به
مسئلۀ تغییر نظام ارزشی در جامعۀ ایرانی اشاره میکند
و از نقش وسایل ارتباط جمعی بهویژه سینما و مطبوعات
در ترویج و تثبیت آن میگوید و مینویسد:
«نظام اجتماعی ایران در اواخر حکومت پهلوی دچار
دگرگونی اساسی شد .شرایط مختلف دستبهدست هم
دادند تا انقالبی روی داد که عالوهبر دارابودن تمامی
شرایط انقالبهای بزرگ جهان نظیر فرانسه ،روسیه و
چین (با دربرگرفتن ابعاد اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی)،
بُعد قوی ،جدید و بینظیر به نام مذهب نیز آن را تقویت
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میکرد .در کنار مسئلۀ رهبری موفقیتآمیز انقالب،
بهکارگیری روشهای قاعدهمند و همچنین آزمایش و
خطا ،تغییرات چشمگیر در نظام اجتماعی ایران بهوجود
آورد که مهمترین و درواقع اساسیترین آنها تغییر نظام
ارزشی مسئوالن انقالب و مردم بود؛ تا آنجا که آنها را
به برپایی عدالت اقتصادی-اجتماعی و حفظ ارزشهاي
مذهبي برانگيخت؛ ازاينرو ،بهتدريج نظام اجتماعي ايران
تغيير کرد و با کاستهشدن از ميزان نابرابريها ،جامعه
بهسوي هويت سنتي خود بازگشت و مردم بار ديگر
لباسهاي ساده پوشيدند و خود را به نمادهاي مذهبي
آراستند .اين روند که با آغاز جنگ [تحميلي هشتسالۀ
عراق عليه ايران ( ])1359-67شدت گرفت و همچنان تا
پايان جنگ ادامه داشت ،بهتدريج در حال تثبيتشدن
و ايجاد فرهنگ جديد در جامعه بود؛ اما از سال 68
تغييرات بنيادي را تجربه کرد که يکي از مهمترين آنها
دگرگوني نظام ارزشي بود که براي اکثريت مردم حتي
افراد عادي نيز کموبيش محسوس و ناشي از عوامل و
اقدامهاي گوناگون بود که وسايل ارتباط جمعي فقط يکي
از آنها بهشمار ميآمد( ».رفيعپور)5-6 :1378 ،
رفيعپور با تحليل محتواي «پرفروشترين فيلمهاي
سالهاي  70 ،65 ،60و  »72نتيجه ميگيرد:
«برزخيها (ایرج قادری) و بایکوت (محسن
مخملباف) بهعنوان پرفروشترین فیلمهای سال 60
و  65در جهت ترویج و تثبیت ارزشهای انقالبی-
مذهبی و کاهش نابرابری گام برداشتهاند؛ درصورتیکه
پرفروشترین فیلم سال  ،70عروس (بهروز افخمی)،
ارزشهای مادی ،سودجویی و بیتوجهی به آرمانهای
انسانی ،انقالبی و مذهبی را در سطح بسیار باال رواج داده
است .تأثیر فیلم هنرپیشه (محسن مخملباف) نیز که از
پرفروشترین فیلمهای سال  72بهشمار میرود در همين
مسير بوده است؛ با اين تفاوت که ارزشهاي مادي را
کمتر و بيتوجهي به نمادهاي مذهبي را بيشتر از فيلم
عروس اشاعه داده است( ».رفيعپور)18-19 :1378 ،
«بررسي مؤلفههاي سبک زندگي در فيلمهاي
سينمايي دهههای  70 ،60و  80سينماي ايران» عنوان
یک تحقيق ديگر است که هدف آن شناخت الگوي
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رفتاری غالب در فيلمهاي پرفروش سه دهۀ سينماي
ايران است .از ديدگاه محققان ،محمدرضا رسولي و غزال
بيبکآبادي« :مطالعۀ تحوالت اين سالهاي ايران ،ما را
به اين نتيجه ميرساند که تمامي آنچه در اين سالها
در جامعۀ ايراني ميگذرد ،ريشه در دو مفهوم سنت و
مدرنیته دارد ».درحقيقت« ،مجموعه مسائل ايران در
تمامي اين سالها ،نتيجۀ بیش از  150سال تاريخ اين
کشور است که در نزاع پيوسته بين سنت و مدرنيته شکل
گرفته است .جالب اينکه تا به امروز نهتنها نتيجۀ اين
نزاع مانند غرب به شکل قطعي مشخص نيست ،بلکه
حتي ما تصوير مناسب از جامعۀ درحالگذار ايران را در
اختيار نداريم تا به ما نشان دهد روند گذار از سنت به
مدرنيته با چه شکل و شمايل و چه شيب و شتاب است؛
به احتمال بسيار ،اين روند در تمامي اين سالها بهخاطر
وقوع اتفاقات گوناگون از قبيل وقوع جنگ تحميلي،
سازندگيهاي اقتصادي ،اصالحات سياسي و فرهنگي و
جابهجاييهاي قدرت ،هميشه روند خطي و مستقيم از
سنت به مدرنيته نداشته است .براي واکاوي و کشف اين
روند ،يکي از جديدترين روايتها ،روايت سبک زندگي
مردم ايران در تمامي اين سالهاست».
اهميت موضوع تحقيق از ديدگاه محققان به اين
خاطر است که «ورود هريک از روشها و تکنولوژيهاي
دنياي مدرن ،تغييرات بنيادين در زندگي ،احساس ،تفکر
و شيوۀ زندگي و فرهنگ انسان امروز را بهوجود آورده
است .مطبوعات ،سينما ،راديو و تلویزيون ،هريک بهطور
دائم تصويرهاي جديد و متفاوت از سبک زندگي منتشر
ميکنند و افراد با تأثيرگرفتن از آنها به سليقهها و
ارزشهای خود شکل میدهند .هنر موجود در وسایل
ارتباط جمعی و بهویژه سینما ،آینه و انعکاس جامعه
است که بهواسطۀ آن مشروط شده و تعمیق مییابد».
درحقیقت« ،سینما و هن ِر موجود در آن ،فرصت تعمق
و تأمل بیشتر از سایر وسایل ارتباط جمعی (مطبوعات،
رادیو و تلویزیون) دارد که وظیفۀ خبردهی و اطالعرسانی
آنها پررنگتر است؛ درنتیجه ،شرايط سیاسی ،اقتصادي
و فرهنگی که تأثير مستقيم بر شکلگيري سبک
زندگي افراد يک جامعه دارند ،در سينما بيش از ساير

تحليل محتوای  30فيلم اجتماعی پرتماشاگر سینمای ايران ()1397-1388

وسايل ارتباط جمعي قابليت پرداخت دارند( ».رسولي و
بيبکآبادي)98-99 :1391 ،
محققان در خاتمه با تحليل محتواي فيلمهاي
موردمطالعه نتيجه ميگيرند« :الگوي رفتاري
بهنمايشدرآمده در فيلمهای دهههای 60 و  ،70الگوي
رفتاري با رويکرد فرهنگي در کنار پيروي از سبک زندگي
سنتي بوده است و هرچه بهسمت دهۀ  80ميرويم،
با ورود هرچه بيشتر مظاهر زندگي مدرن و فرهنگ
مدرنيته از طريق افزايش و کاربرد روزافزون رسانهها و
ساير ابزارآالت مدرن ،توجه بيشتر به سبک زندگي مدرن
تا سبک زندگي سنتي و ترکيبي در فيلمهاست .بااينکه
انتظار ميرود پيروي از الگوي سبک رفتار فرهنگي نيز
ادامه پيدا کند ،اما اين الگوي رفتار مادي يا به تعبير
دقيقتر ،پيروي از الگوي مصرفگرايي است که جاي
الگوي فرهنگي را گرفته است؛ چراکه الگوي فرهنگي
بهطور عمده معطوف به آن حوزههاست که به تفکر
و تعقل تعليمديده نياز دارد که با واردکردن از غرب
(((
امکانپذير نيست .سرمايۀ فرهنگي به تعبير بورديو،
(جامعهشناس فرانسوی) دربرگيرندۀ تمایالت پايدار فرد
است که با انباشت در خالل اجتماعيشدن شکل ميگیرد؛
بنابراین ،رفتار فرهنگی در آن جامعهای بروز پیدا میکند
که فرصت و امکان اجتماعیشدن و رشدیافتن همهجانبه
را به افراد خود داده باشد .جامعۀ ایرانی گرچه از نظر
فیزیکی و سختافزاری ،مدرن ب ه نظر میرسد؛ اما از
نظر فکری و نرمافزاری هنوز تا تفکر مدرن فاصله دارد.
البته در فیلمهای ساختهشده در دهۀ  ،70بهخصوص در
نیمۀ دوم آن ،بهخاطر شرایط خاص بهوجودآمده بعد از
رویکارآمدن دولت موسوم به اصالحات [ ]76-84تا
حدی شرایط برای طرح مضامین و مفاهیم زندگی مدرن،
فراهمتر از دورههای دیگر است؛ بااینحال ،با آغاز دهۀ
 ،80این روند در فیلمهای این دهه جهت عکس میگیرد
که مطالعۀ آن به تحقيق بیشتر نیاز دارد .البته یافتۀ دیگر
که انتظار میرفت با توجه به درحالگذاربودن جامعۀ
ایرانی و نیز تجربۀ نسبتاً طوالنیمدت که از ورود مدرنیته
به ایران میگذرد ،شاهد آن باشیم ،این است که سبک
2002-Pierre Bordieu:1930 -1
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زندگی ترکیبی را که تلفیق مؤلفههای سبک زندگی
سنتی و مدرن است ،بیش از دو سبک دیگر مشاهده
کنیم که اینطور نیست؛ و این سبک و مؤلفههای مربوط
به آن ،کمترین سبک زندگی مشاهدهشده در فیلمهای
این سه دهه است( ».رسولی و بیبکآبادی)123 :1391 ،
الهام کرمی و باقر ساروخانی ،استاد بازنشستۀ
جامعهشناسی دانشگاه تهران نیز در یک تحقیق ديگر با
عنوان «بررسی جامعهشناختي سبک زندگي در سينماي
ايران پس از انقالب» ،با تلفيق نظريههاي علياکبر رشاد
و علي شريعتي در حوزههاي دينپژوهی و مطالعات زنان
در ایران معاصر ،سبک زندگی اشاعهیافته در فیلمهای
اجتماعی پرفروش دهۀ  80را مطالعه و با روش تحلیل
محتوا دربارۀ آن تحقیق کردهاند.
محققان با تلفیق این نظریهها ،سه نوع سبک زندگی
«سنتی و متجمد»« ،اروپاییمآب و متجدد» و «دینی
و مجدد» را برای جامعۀ ایرانی در نظر گرفتهاند که از
دیدگاه آنها« ،با نگرش غیرارزشی ،غیردینی ،غیرسیاسی
و حتّی غیرجانبدارانه میتوان گفت ُمدگرایی ،استفاده
از لباسهای تنگ و بدننما ،نحوۀ گذران اوقات فراغت
در ارتباط با جنس مخالف و شرکت در میهمانیهای
شبانه (پارتي) ،مديريت بدن با آرايش موي سر ،استفاده
از زيورآالت و جراحي زيبايي ،صرف غذا در رستوران
و کافيشاپ ،استفاده از واژههای التین و موسیقیهای
موسوم به لسآنجلسی و خارجی در فیلمهای موردمطالعه،
بیشترین میزان تکرار را داشته و درمجموع ،سبک زندگی
غیردینی و غیرارزشی را در فیلمهای اجتماعی پرفروش
دهۀ  80به نمایش گذاشتهاند ».در مقايسه با دو نوع
ديگر سبک زندگي« ،سبک زندگي اروپاییمآب و متجدد،
بيشترين ميزان ترويج و تبليغ را در فيلمهاي موردمطالعه
داشته است( ».کرمي و ساروخاني 84 :1393 ،و )59
محمود سريعالقلم ،استاد علوم سياسي دانشگاه شهيد
بهشتي (ملی سابق) از دیدگاه متفاوت« ،سبک زندگي
ايرانيان» را بهعنوان مسئله ،مطالعه و نقد ميکند و در
پاسخ اين پرسش که چه آسيبهايي را براي سبک زندگي
ايرانيان بهطورکلي میتوان برشمرد ،ابتدا به این نکته اشاره
میکند« :به سبک زندگی هیچ ملتی اصالتاً نمیتوانیم
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ایراد بگیریم ،چون سبک زندگی نتیجۀ انباشت تجربههای
تاریخی یک ملت است؛ اما میتوانیم برخی معیارها را
مشخص و از آن زاویه آسیبشناسی کنیم .سبک زندگی
ایرانی را نیز باید براساس خود فرهنگ ایرانی و بهویژه
فرهنگ دینی آن آسیبشناسی کرد ».سریعالقلم در ادامه
از  9آسیب عمدۀ سبک زندگی ایرانیان میگوید و آنها را
یکبهیک مطالعه و تبیین میکند:
 .1مادیگری و خودخواهی ،کانونهای سبک زندگی
ایرانیان است؛
 .2ظاهر و باطن میانگین ایرانیان باالی  50درصد
شکاف دارد؛
 .3انعکاس اخالق ،معنویت و انسانیت در زندگی و
عمل ایرانیان بسیار محدود است؛
 .4ایرانیان ،خوشبختی را با راحتی اشتباه گرفتهاند؛
 .5ميانگين ايرانيان ،افراد کوتاهمدت هستند؛
 .6سهم خوشگذراني و تفريح در زندگي ايرانيان در
مقايسه با اروپاييها باالست؛
 .7تربیت ميانگين ايرانيان بهنحوي است که نگاه
آنها اجتماعي نيست؛
 .8هنوز کشور و جامعه به معناي علمي کلمه وجود
ندارد؛
 .9رانت [يا ويژهخواري و ا ِعمال نفوذ اقتصادي و
سياسي] ،بههمريختگي طبقاتي را در جامعه به دنبال
آورده است( .سريعالقلم)17-19 :1396 ،
سريعالقلم به يک نکتۀ ديگر نیز دربارۀ سبک زندگي
ايرانيان اشاره ميکند و ميگويد:
«به داليل تاريخي و سياسي ،ايرانيان در جايي آموزش
نميبينند که به چه نحو نقد کنند و به چه نحو در برابر
نقد واکنش نشان دهند .شما اگر ماليمترين انتقاد را به
ميانگين ايرانيان داشته باشيد ،به احتمال بسيار ،دوستي
آنها را از دست ميدهيد؛ فکر کنم هرکس اين تجربه را
در زندگي خود داشته باشد .عادت کردهايم همواره از ما
تعريف کنند؛ حتي پدر و مادرها نيز عموماً فرزندان خود
را تأييد ميکنند تا آنها را تربيت کنند .ما بهسختي
ميتوانيم به یکديگر تذکر دهيم و يکديگر را نقد کنيم؛
هم روش اين کار را بلد نيستيم و هم آمادگي روحي
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براي پذيرش نقد نداريم .اآلن ،هم در مدارس و دانشگاهها
و هم در رسانهها و وسايل ارتباط جمعي ما تقريباً نقد
تعطيل است .گله و شکايت خيلي زياد است ،اما نقد به
معناي مطرحکردن مستدل نارساييها بسيار ضعيف است.
ما براي اين مسئله در جايي آموزش نميبينيم .اما در
کشورهاي صنعتي ،هم پدر و مادرها ،فرزندان خود را نقد
ميکنند ،هم رسانهها و وسايل ارتباط جمعي ،مديران
جامعه را نقد ميکنند و هم يک فرهنگ عمومي براي
بهبود امور زندگي در سطح جامعه وجود دارد .ما چون در
جايي براي اين کار آموزش نميبينيم ،درنتيجه ،بهطور
طبيعي ،ناخودآگاه فرد بزرگشده در اين جامعه آن است
که من هيچ ايرادي ندارم و ديگران بايد مرا تأييد ،تقدير
و ستايش کنند( ».سريعالقلم)20 :1396 ،
اما چه بايد کرد؟ بهطور مشخص ،جايگاه ،رسالت و
مسئوليت اجتماعي وسايل ارتباط جمعي ازجمله سينما
در اين زمينه چيست؟ پاسخ این است:
«ما ايرانيان در رسانهها و وسایل ارتباط جمعی،
اينقدر از خود تعريف نکنيم و براي اخذ امکانات و
مطرحشدن ،واقعيتهاي جامعه را وارونه جلوه ندهيم.
ما بايد خود را اصالح کنيم و نه اينکه تمامي نگاه ما
اين باشد که تنها دولت به اصالح نياز دارد .نبايد نگاه
ما اين باشد که تمامي آداب ،رفتار ،کردار و خلقيات ما
بسيار عالي است و مشکل فقط در دولت است! عقالنيت،
قانونگرايي ،انسجام فکري نخبگان سياسي ،قوۀ مقننۀ
ل و کارآمد و قوۀ قضائيۀ بيطرف ،نشانههاي نظم در
قاب 
امور هستند .اين اصول ،جهانشمول هستند و نتيجۀ
تجربۀ بشري و هيچ جامعهاي نميتواند بدون علم ،نظم
و عقالنيت و انسجام و قانونگرايي ،توسعه پيدا کند؛
اما کشورها در مدلسازي ميتوانند راههاي مختلف را
طي کنند .اصول توسعۀ چيني با اصول توسعۀ ژاپني در
قرن نوزدهم ،يکي است؛ اما مدل ژاپني با مدل چيني
متفاوت است»؛ درحقيقت« ،شيوۀ رسيدن اين دو کشور
به توسعه ،متفاوت از يکديگر است».
جامعۀ توسعهيافته را با رعايت قاعده و قانون در آن
جامعه ميسنجند؛ «ميانگين ايرانيان به داليل بسيار
پيچيدۀ تاريخي و رواني ،عالقهمند به قاعده نيستند و
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در عوض خيلي عالقهمند هستند از هر روش استفاده
کنند تا به منافع خود دست يابند که بهطور عمده هم
منافع دنيوي هستند .اين آسيب را بايد در يک مقطع
اصالح کرد و تا آن زمان که نتوان اين موضوع را اصالح
کرد ،مشتقات مثبت سبک زندگي ناشي از توسعهيافتگي
را هم نميتوان اصالح کرد .در سبک زندگي ،قانون و
قانونگرايي خيلي کليدي است .وقتي انگليس ،آلمان،
اياالت متحده آمريکا ،ژاپن و بعدها برزيل و ديگران را با
خود مقايسه ميکنيم ،درمييابيم که کانون توسعهيافتگي
آنها قانونگرایی است .منظور این است که سبک زندگی
ما (چه شهری ،چه مدنی ،چه اقتصادی و سیاسی و چه در
حوزههای فرهنگی و آموزشی) باید بهسمت قاعدهمندی
پیش برود .از شما میپرسم ،مقررات مربوط به ارز در
طول چهار سال گذشته چند بار تغییر کرده است؟
بهظاهر چندصد تغییر صورت گرفته است؛ حال چگونه
کارخانهدار و بخش خصوصی میتواند قاعدهمند عمل
کند ،وقتي شاهد تغيير قواعد اقتصادي در هر نيمروز
هستيم! ما در تمامي حوزهها همين وضعيت را داريم.
البته برخي نام اين را پويايي ميگذارند ،حال آنکه اين
پويايي نيست و هرجومرج است .ثبات انديشۀ آلمانيها
و ژاپنيها ،آنها را بدون ترديد در موقعيت برتر جهاني
قرار داده است؛ بنابراين ،رعايت قانون و قاعدهمندي را در
کانون سبک زندگي معطوف به توسعهيافتگي ميدانم».
(سريعالقلم)21 :1396 ،
هدف و پرسشهاي تحقيق
هدف اصلی اين تحقيق ،مطالعۀ نحوۀ گزينش و ارائۀ
ابعاد سبک زندگي در فيلمهاي اجتماعي پرتماشاگر
سينماي ايران ( )97-88است و محققان کوشش
ميکنند تا به پرسشهاي زير پاسخ دهند:
 .1پرسشهای اصلي:
 -1-1فيلمهاي موردمطالعه به چه نحو ابعاد سبک
زندگي را برجسته و منعکس ميکنند؟
 -1-2آيا بين نحوۀ برجستهسازي و انعکاس ابعاد سبک
زندگي در فيلمهاي موردمطالعه با تغيير دولت در سال مياني
دهۀ چهارم انقالب اسالمي رابطۀ معنادار وجود دارد؟
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 .2پرسشهاي فرعي:
 -2-1فيلمهاي موردمطالعه به چه نحو بُعد دينداري
و پايبندي به ارزشهاي ديني و مذهبی را برجسته و
منعکس ميکنند؟
 -2-2آيا بين نحوۀ برجستهسازي و انعکاس بُعد
دينداري و پايبندي به ارزشهاي ديني و مذهبي در
فيلمهاي موردمطالعه با تغيير دولت در سال مياني دهۀ
چهارم انقالب اسالمی رابطۀ معنادار وجود دارد؟
 -2-3فيلمهاي موردمطالعه به چه نحو بُعد مصرف
و بهطور خاص ،مصرف کاالهاي فرهنگي ،خوراک و نوع
پوشش را برجسته و منعکس ميکنند؟
 -2-4آيا بين نحوۀ برجستهسازي و انعکاس بُعد
مصرف و بهطور خاص ،مصرف کاالهاي فرهنگي ،خوراک
و نوع پوشش در فيلمهاي موردمطالعه با تغيير دولت
در سال مياني دهۀ چهارم انقالب اسالمي رابطۀ معنادار
وجود دارد؟
 -2-5فيلمهاي موردمطالعه به چه نحو بُعد مديريت و
آرايش بدن را برجسته و منعکس ميکنند؟
 -2-6آيا بين نحوۀ برجستهسازي و انعکاس بُعد
مديريت و آرايش بدن در فيلمهاي موردمطالعه با تغيير
دولت در سال مياني دهۀ چهارم انقالب اسالمي رابطۀ
معنادار وجود دارد؟
 -2-7فيلمهاي موردمطالعه به چه نحو بُعد گذران
اوقات فراغت را برجسته و منعکس ميکنند؟
 -2-8آيا بين نحوۀ برجستهسازی و انعکاس بُعد
گذران اوقات فراغت در فیلمهای موردمطالعه با تغيير
دولت در سال میانی دهۀ چهارم انقالب اسالمی رابطۀ
معنادار وجود دارد؟
روش تحقیق
محققان برای آگاهی از نحوۀ گزینش و ارائۀ ابعاد
سبک زندگی در فیلمهای موردمطالعه از روش تحلیل
محتوا استفاده کردهاند« .تحلیل محتوا»((( یکی از
روشهای اساسی مشاهدۀ اسنادی بهشمار میآید که
بهوسیلۀ آن میتوان متنها و درحقیقت ،هر نوع سند
Content Analysis -1

19

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

ثبت و ضبطشده [ازجمله فیلم] را خواه مربوط به گذشته
یا زمان حال ،تجزیهوتحلیل کرد .روش تحلیل محتوا ،یک
روند هم برای تحلیل دادهها و هم برای تجزیۀ پیام هر
نوع سند است؛ ازاینرو ،برخی صاحبنظران ،این روش
(((
را ازجمله روشهای غیرواکنشی((( و غیرمداخلهای
نامیدهاند( ».آذری)76 :1377 ،
تحلیل محتوا ،یک روش تحقیق مناسب برای مطالعه
کمی محتوای آشکار پیامهای
و تحلیل «عینی ،منظم و ّ
ارتباطی» در وسایل ارتباط جمعی است( .کریپندورف،
 )17 :1386بهعبارتدیگر ،تحلیل محتوا «آزمون نظاممند
(سیستماتیک) و تکرارپذیر نمادهای ارتباطی است که
طی آن ،محققان ارزشهای عددی را بر مبنای قوانین
معتبر اندازهگیری به متن موردمطالعه [مانند :صفحۀ
روزنامه و مجله ،فیلم و برنامۀ رادیو و تلویزیون] نسبت
میدهند و سپس با استفاده از روشهای آماری ،روابط
بین این ارزشها را تحلیل میکنند .این عمل بهمنظور
توصیف محتوای پیامهای ارتباطی ،استخراج نتیجه دربارۀ
معنی آن یا پیبردن به زمینۀ ارتباط ،هم در مرحلۀ تولید
و هم در مرحلۀ مصرف صورت میگیرد( ».رایف و
همکاران)25 :1381 ،
سکانس ،واحد تحلیل در این تحقیق است« .سکانس
درحقیقت بخشی از فیلم و تقریباً معادل یک فصل رمان
است که بهطور معمول دارای یکسری وقایع بوده که
از نظر مکانی و زمانی یا هر دو بههم مربوط هستند».
(جینکز )169 :1381 ،بهعبارتدیگر« ،سکانس بهطور
معمول از چند صحنه شکل میگیرد که همه با یک واحد
منطقی معنی مرتبط هستند؛ به همین خاطر ،طول یک
سکانس معادل تداوم بصری یا روایی یک اپیزود (بخش)
در درون فیلم است .هنگام مطالعۀ فیلم ،تقسیمبندی
آن به سکانسها بسیار کارساز خواهد بود ،چون با این
کار ،تحلیلگر به ساختار روایی و همچنین روابط بین
سکانسها آگاهی مییابد( ».هیوارد)147 :1381 ،
تمامی سکانسهای فیلمهای موردمطالعه ،واحد
پیام (((،تمامی سکانسهای شامل نقشآفرینی بازیگران،

Context unit -4
Coding unit -5

Non-reactive -1
Unobtrusive -2
Message unit -3

 -6ســالنامههاي آمــاري ســينماي ايــران در وبــگاه ســازمان ســينمايي
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامي بــه نشــاني  apf.farhang.gov.irدر
دســترس همــگان قــرار دارنــد.
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واحد زمینه((( و معیارهای ظاهری و بینشها و نگرشهای
ابرازشده از زبان بازیگران ،واحد کدگذاری((( در این تحقیق
است .محققان برای سنجش روایی عملیات تحقیق و
محاسبۀ ضریب قابلیت اعتماد آن پس از کدگذاری اولیه،
 10درصد از تمامی موارد را دوباره کدگذاری کردهاند که
میانگین ضریب بهدستآمده برابر  0/82و قابلقبول است.
نمونهگیری
این نکته را ابتدا باید یادآوری کرد که جامعۀ
آماری این تحقیق ،تمامی فیلمهای داستانی بلند ایرانی
هستند که طی سالهای دهۀ چهارم انقالب اسالمی
( )97-88و بهطور مشخص ،از شنبه ا ّول فروردینماه 88
تا چهارشنبه  29اسفندماه  ،97فرصت اکران یافته و بر
پردۀ نقرهای سینماهای سراسر کشور به نمایش عمومی
درآمدهاند؛ بنابراین ،تمامی فیلمهای داستانی بلند ایرانی
و خارجی که در اکران خصوصی ،در قاب تلویزیون یا بر
بستر اینترنت بهنمایش درآمدهاند و همچنین ،فیلمهای
داستانی و غیرداستانی کوتاه و مستندهای ایرانی و
خارجی ،خارج از جامعۀ آماری این تحقیق هستند.
مطالعۀ سالنامههای آماری سینمای ایران((( نشان
میدهد :در فاصلۀ زمانی موردمطالعه 1408 ،فیلم
داستانی بلند ایرانی فرصت اکران یافته و به نمایش
عمومی درآمدهاند؛ به عبارت سادهتر 1408 ،فیلم ،جامعۀ
آماری این تحقیق را تشکیل میدهند.
محققان با توجه به دامنۀ گستردۀ تحقيق و نيز تعداد
زياد فيلمهاي بهنمايشدرآمده بر پردۀ نقرهاي سينماهاي
سراسر کشور ،از شيوۀ نمونهگيري غيرتصادفي هدفمند
براي مطالعۀ آنها استفاده کردهاند« .در نمونهگيري
هدفمند ،محققان بر مبناي اطالعات قبلي از جامعۀ
معين تحقيق ،داوري
آماري و نیز با توجه به اهدافّ 
شخصي خود را براي انتخاب نمونه بهکار ميگيرند ».البته
در نمونهگيري هدفمند« ،محققان نمونهها را بهخاطر
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جدول  -1فیلمهای داستانی بلند ایرانی بر پردۀ نقرهای سینماهای سراسر کشور در سالهاي دهۀ چهارم انقالب اسالمي
()97-88
سال
88

تعداد
145

90

156

145

89

137

91

155

92

186

93

140

94

156

95

100

96

88

97
جمع

سهولت انتخاب نميکنند ،بلکه داوريهاي آنها بر مبناي
اطالعات قبلي است که زمينه را براي انتخاب نمونه فراهم
ميکند( ».مهديزاده)73 :1395 ،
آگاهي از نحوۀ تأثيرگذاري سينما بهعنوان يکي از
وسايل ارتباط جمعي در بازار پررقابت پيام و نيز مطالعۀ
ميزان اقبال تماشاگران به فيلمهايی که فرصت اکران
يافتهاند ،محققان را بر آن داشته تا در اين تحقيق،
دو معيا ِر «ژانر اجتماعي» و «پُرتماشاگربودن» را براي
محدودکردن دامنۀ تحقيق و دستيابي به توانايي مطالعه و
تحليل محتواي پيامهاي ارتباطي فيلمها در نظر بگيرند و
بر مبناي آن ،از تعداد  1408فيلم بهعنوان جامعۀ آماري
تحقيق 30 ،فيلم اجتماعي پرتماشاگر را با انتخاب سه
نمونه از هر سال ،مطالعه و تحليل کنند.
فيلمهاي موردمطالعه
سی فيلم اجتماعي پرتماشاگر سينماي ايران در دهۀ
چهارم انقالب اسالمي ،به ترتيب تعداد تماشاگران در هر
سال در جدول شماره یک نمایش داده شده است.
دستورالعمل تحقيق
محققان براي انجام اين تحقيق از مشابه دستورالعمل
الهام کرمي و باقر ساروخاني در مطالعۀ نحوۀ بازنمايي يا
انعکاس سبک زندگي در فيلمهاي اجتماعي پرفروش دهۀ

1408

 1380استفاده کردهاند و بنابراين ،نظريههاي شريعتي و
رشاد را مبناي مناسب براي تفکيک و تمايز انواع سبک
زندگي در ايران معاصر ميدانند.
علی شریعتی ،استاد تاریخ و جامعهشناسی و از
نظریهپردازان بنام انقالب اسالمی با مطالعۀ سیر تاریخی
حضور زن در جهان اسالم و بهویژه ایران ،زنان را به سه
گروه« ،سنتی و مقدسمآب ،متجدد و اروپاییمآب و
فاطمهوار» تقسیم میکند( .شریعتی )55 :1390 ،این
تقسیمبندی از دیدگاه برخی صاحبنظران و محققان،
«محدوديتهاي خاص براي تعميم به ديگر اقشار و حتي
گنجاندن کليت جامعه در قالب آن ندارد( ».کرمي و
ساروخاني)64 :1393 ،
علياکبر رشاد ،استاد فلسفۀ اسالمي و از اعضاي
شورايعالي انقالب فرهنگي نيز از سه جريان فکري و
به تعبير خود ،از سه گفتمان شاخص در ايران معاصر نام
ميبرد« :گفتمان متجمد سنتي ،گفتمان متجدد غربگرا
و گفتمان مجدد که هريک طيف خاص از نخبگان فکري
و ديني را در خود جاي ميدهند و از رگههاي فکري
گرايشي گاه متفاوت باهم فراهم ميآيند؛
و جرگههاي
ِ
بهنحويکه ميتوان هريک از طيفها را بهعنوان یک
جریان مشخص و متمایز ،تعریف و طبقهبندی کرد».
(رشاد)19 :1384 ،
رشاد در تبیین ویژگیهای هریک از این جریانها
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

رديف

خروس جنگي
دربارۀ اِلي
دو خواهر
شير و عسل
تسويهحساب
سالم بر عشق
جدايي نادر از سيمين
سعادتآباد
يه حبه قند
گشت ارشاد 1
من مادر هستم
انتهاي خيابان هشتم
رسوايي 1
هيس ،دخترها فرياد نميزنند
حوض نقاشي
طبقۀ حساس
آتشبس 2
فرش قرمز (رد کارپت)
در مدت معلوم (فيالمدت المعلوم)
کوچۀ بينام
ُرخ ديوانه
فروشنده
سالم بمبئي
بار ُکد
آينه بغل
اکسيدان
رگ خواب
التاري
به وقت شام
مغزهاي کوچک زنگزده

نام فيلم

مسعود اطيابي
اصغر فرهادي
محمد بانکي
آرش معيريان
تهمينه ميالني
اصغر نعيمي
اصغر فرهادي
مازيار ميري
رضا ميرکريمي
سعيد سهيلي
فريدون جيراني
عليرضا اميني
مسعود دهنمکي
پوران درخشنده
مازيار ميري
کمال تبريزي
تهمينه ميالني
رضا عطاران
وحيد اميرخاني
هاتف عليمرداني
ابوالحسن داوودي
اصغر فرهادي
قربان محمدپور
مصطفي کيايي
منوچهر هادي
حامد محمدي
حميد نعمتاهلل
محمدحسين مهدويان
ابراهيم حاتميکيا
هومن سيدي

کارگردان

88
88
88
89
89
89
90
90
90
91
91
91
92
92
92
93
93
93
94
94
94
95
95
95
96
96
96
97
97
97

سال

جدول  -1فيلمهاي اجتماعي پرتماشاگر سينماي ايران در دهۀ چهارم انقالب اسالمي ()97-88
164,035,1
740,878
300,831
251,376
026,367
813,360
155,145,1
317,480
643,375
986,416
027,400
714,255
739,963
044,832
464,351
188,939
689,870
631,701
493,645
694,597
787,493
050,160,2
202,152,2
099,711,1
697,650,2
540,310,1
623,600
520,647,1
020,587,1
651,307,1

تعداد تماشاگر

ميانگین قيمت بليت
(به ريال)
016,15
725,15
570,15
682,18
020,23
579,18
404,25
214,27
876,27
916,32
121,34
505,30
824,34
742,36
619,38
844,40
031,41
754,39
134,58
481,62
376,56
753,72
781,63
381,65
273,76
667,82
083,82
328,87
016,80
627,97

500,612,202,16
000,195,285,15
750,614,404,14
500,408,167,7
000,578,418,9
000,696,905,6
300,775,091,29
000,203,071,13
000,561,471,10
000,467,232,16
000,479,245,15
750,275,809,8
800,378,063,37
400,656,529,33
200,699,648,15
000,316,930,42
500,273,248,40
000,538,977,30
000,380,775,39
000,275,344,37
000,649,837,27
440,196,149,157
990,771,269,137
000,799,873,111
422,059,177,202
660,021,388,108
840,161,301,49
320,630,874,143
890,766,986,126
910,883,661,127

ميزان فروش (به ريال)
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یا به تعبیر خود« ،گفتمانها» مینویسد« :جریان سنتی
و متجمد ،تصلب بر یافتههای گذشتگان و آرای موجود
و ذخایر و مواریث بازمانده از پیشینیان دارد .جریان
غربگرا و متجمد ،بهطور عمده شیفته و دلباختۀ فکر
و فرهنگ مسلط و غالب غربی است و چشم به فراسوی
مرزهای ایران و جهان اسالم دارد و آنچه را از بیرون مرزها
فرا برسد ،بیتردید مطلوب و مقبول میداند و از هر فکر
که نشان غربِ غالب را داشته باشد ،استقبال میکند و
به آن اقبال نشان میدهد .جریان احیاگر و مجدد که با
افتوخیز و فتور و فتوح در جهان اسالم و بهویژه ایران
ظهور کرده است ،نه میخواهد در زمرۀ جریان ا ّول باشد
و نه ازجملۀ جریان دوم؛ هم به ارزش مواریث خودی و
میراث 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 میگذارد و در مقام
گزینش یافتههای معرفتی ملل دیگر است و خود نیز به
جِ د درصدد تأمل ،تولید و ارائۀ اندیشههای تازه و مستقل
است( ».رشاد)147-148 :1384 ،
محققان با الهام از این نظریه و نیز نظریۀ شریعتی،
سبک زندگی ایرانی را به سه گروه «سنتی و متجمد،
غربگرا و متجدد و دینی و مجدد» تقسیم و در مطالعۀ
ابعاد آنها ،شاخصهای موردنیاز را از مجموعۀ این نظریهها
استخراج کردهاند و با استخراج این شاخصها ،تمامی
سکانسهای فیلمهاي موردمطالعه را به شرح زير کدگذاري
و جدولهاي توزيع فراواني آنها را با استفاده از برنام ۀ
رايانهاي (کامپيوتري) اسپیاساس((( تنظيم کردهاند:
 .1دينداري و پايبندي به ارزشهاي ديني و مذهبي
با توجه به طبقهبندي پنجگانه؛
 .2مصرف کاالهاي فرهنگي با توجه به طبقهبندي
هفتگانه؛
 .3مصرف موسيقي با توجه به طبقهبندي چهارگانه؛
 .4مصرف خوراک با توجه به طبقهبندي سهگانه؛
 .5مکان مصرف خوراک با توجه به طبقهبندي
سهگانه؛
 .6نوع پوشش با توجه به طبقهبندي چهارگانه؛
SPSS: Statistical Package for the Social Sciences -1

mediamgt.ir

 .7مديريت و آرايش بدن با توجه به طبقهبندي
چهارگانه؛
 .8گذران اوقات فراغت با توجه به طبقهبندي پنجگانه.
تعريفهاي عملياتي
الف) سبک زندگي :تمامي سکانسهاي مربوط به
ايفاي نقش بازيگران در فيلمهاي موردمطالعه که حاوي
صحنههاي احتمالي موردتأکيد دربارۀ ابعاد سبک زندگي،
مانند دينداري و پايبندي به ارزشهاي ديني و مذهبي،
مصرف کاالهاي فرهنگي ،خوراک ،پوشش ،مديريت و
آرايش بدن و گذران اوقات فراغت هستند.
ب) دينداري و پايبندي به ارزشهاي ديني و
مذهبي :محققان ،هر سکانس در فيلمهاي موردمطالعه
را در صورت وجود اين بُعد از سبک زندگي ،در يکي از
اين پنج زيرمقوله کدگذاري کردهاند :نماز و روزه؛ ظاهر
متعارف اسالمي؛ کمک به ديگران؛ توکل ،توسل ،قناعت،
اعتقاد به رزاقبودن خداوند و ابراز اعتقاد ب ه وجود خداوند.
ج) مصرف فرهنگي :محققان ،هر سکانس در فيلمهاي
موردمطالعه را در صورت وجود اين بُعد از سبک زندگي،
در يکي از اين هفت زيرمقوله کدگذاري کردهاند :استفاده از
واژههاي بيگانه ،کتاب ،مطبوعات (روزنامه و مجله) ،اينترنت
و شبکههاي اجتماعي ،صداوسيما (راديووتلویزيون داخلي)،
ماهواره (راديووتلویزيون خارجي) و موسيقي.
د) مصرف موسیقی :محققان ،هر سکانس در
فیلمهای موردمطالعه را در صورت وجود این بُعد از سبک
زندگی ،در یکی از این چهار زیرمقوله کدگذاری کردهاند:
پاپ ايراني مجاز ،سنتي ،لسآنجلسي و خارجي.
ﻫ) مصرف خوراک :محققان ،هر سکانس در
فيلمهاي موردمطالعه را در صورت وجود اين بُعد از سبک
زندگي ،در يکي از اين سه زيرمقوله کدگذاري کردهاند:
فستفود ،غذاهاي مدرن و غذاهاي سنتي.
و) مکان مصرف خوراک :محققان ،هر سکانس در
فيلمهاي موردمطالعه را در صورت وجود اين بُعد از سبک
زندگي ،در يکي از اين سه زيرمقوله کدگذاري کردهاند:
رستوران ،کافيشاپ ،خانه.
ز) پوشش :محققان ،هر سکانس در فيلمهاي
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موردمطالعه را در صورت وجود اين بُعد از سبک زندگي،
در يکي از اين چهار زيرمقوله کدگذاري کردهاند :قيمت،
ُمد ،متفاوتبودن (رنگ و تکبودن) و استفاده از کراوات.
ح) مديريت و آرايش بدن :محققان ،هر سکانس
در فيلمهاي موردمطالعه را در صورت وجود اين بُعد از
سبک زندگي ،در يکي از اين چهار زيرمقوله کدگذاري
کردهاند :آرايش موي سر ،ورزش براي تندرستي ،استفاده
از زيورآالت و جراحي زيبايي.
ط) گذران اوقات فراغت :محققان ،هر سکانس در
فیلمهای موردمطالعه را در صورت وجود این بُعد از سبک
زندگی ،در یکی از این پنج زیرمقوله کدگذاری کردهاند:
ارتباط با جنس مخالف ،شرکت در پارتی ،مسافرت،
ارتباط با دوستان و حضور در مهمانی خانوادگی.
نمودار شماره یک بهطور خالصه ،ابعاد و شاخصهاي
سبک زندگي و تعريف عملياتي آنها را در اين تحقيق
نشان ميدهد( .کرمي و ساروخاني)67 :1393 ،
ي) دولت :منظور از دولت يا به عبارت دقيقتر« ،دولت
سياسي» در اين تحقيق ،مطالعۀ نحوه تأثيرگذاري احتمالي
تغيير دولتها بر مضمون و محتواي پيامهاي ارتباطي
فيلمهاي موردمطالعه است؛ در تمامي سالهای دهۀ چهارم
انقالب اسالمی ،به ترتیب ،دولتهاي نهم ( )84-88و دهم
( )88-92با گفتمان «عدالت و مهرورزي» و دولتهاي
يازدهم ( )92-96و دوازدهم ( )96-1400با گفتمان
«اعتدال» بر سر کار بودهاند که نمودار زير بهطور خالصه،
خطوط فکري عمدۀ اين دو گفتمان را نشان ميدهد.
(عليآبادي142 :1388 ،؛ روحاني)1392 ،
مطالعۀ یافتهها
محققان بهمنظور آگاهی از نحوۀ گزینش و ارائۀ
ابعاد سبک زندگی در فیلمهای اجتماعی پرتماشاگر
سینمای ایران ( ،)1388-97تمامی سکانسهای
فیلمهای موردمطالعه را با توجه به دستورالعمل تحقیق،
کدگذاری کردند و به پرسشهای آن به شرح زیر
پاسخ دادند.
 .1پرسشهای اصلی:
 -1-1فیلمهای موردمطالعه به چه نحو ابعاد سبک
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زندگی را برجسته و منعکس میکنند؟ جدول شمارۀ
 ،3تصوير کالن از ابعاد سبک زندگي را در سينماي دهۀ
چهارم انقالب اسالمي بهنمايش ميگذارد که بر مبناي آن
در فيلمهاي اجتماعي پرتماشاگر اين دوره ،پس از «نحوۀ
گذران اوقات فراغت» که بيشترين ميزان تکرار ( 153مورد،
 22درصد) را در سکانسهاي مختلف فيلمهاي موردمطالعه
دارد ،به ترتيب« ،دينداري و پايبندي به ارزشهاي ديني
و مذهبي» ( 131مورد 19 ،درصد)« ،مصرف فرهنگي»
( 18مورد 17 ،درصد) و «مديريت و آرایش بدن» (110
مورد 16 ،درصد) در رتبههاي بعدي از نظر ميزان تکرار در
سکانسهاي مختلف فيلمها هستند« .مصرف خوراک» (89
مورد 13 ،درصد) و «پوشش» ( 93مورد 13 ،درصد) نيز
کمترين ميزان تکرار را در سکانسهاي مختلف فيلمهاي
موردمطالعه دارند.
 -1-2آيا بين نحوۀ برجستهسازي و انعکاس ابعاد سبک
زندگي در فيلمهاي موردمطالعه با تغيير دولت در سال
مياني دهۀ چهارم انقالب اسالمي رابطۀ معنادار وجود دارد؟
جدول شمارۀ  ،4ميزان تکرار سکانسهاي مربوط به
ابعاد سبک زندگي را در فيلمهاي موردمطالعه به تفکيک
اکران در سالهاي استقرار دولتهاي موسوم به عدالت و
مهرورزي و اعتدال نشان ميدهد که با توجه به اجراي
(((
آزمون تي با دو نمونۀ مستقل((( و معنادارنبودن آن
در سطح تعيينشده ( 95درصد) ميتوان نتيجه گرفت:
بين نحوۀ برجستهسازي و انعکاس ابعاد سبک زندگي در
فيلمهاي موردمطالعه با تغيير دولت در سال مياني دهۀ
چهارم انقالب اسالمي رابطۀ معنادار وجود ندارد و فيلمها،
جدا از تغيير دولتها ،از يک الگوي بهنسبت مشخص در
برجستهسازی و انعکاس ابعاد سبک زندگي در دورۀ زماني
موردمطالعه پيروي ميکنند.
 .2پرسشهاي فرعي:
 -2-1فيلمهاي موردمطالعه به چه نحو بُعد دينداري
و پايبندي به ارزشهاي ديني و مذهبي را برجسته و
منعکس ميکنند؟
جدول شمارۀ  ،5نحوۀ برجستهسازی و انعکاس بُعد
Independent-Samples T Test -1
t= 1.363, df= 10, Sig.= 0.203 ˃ P= 0.05 -2
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نمودار  -1ابعاد و شاخصهاي سبک زندگي در يک نما

سنتي و متجمد  /غربگرا و متجدد  /ديني و مجدد
بُعد

شاخص

دينداري

ظاهر متعارف اسالمي

نماز و روزه
کمک به ديگران

و

توکل ،توسل ،قناعت و اعتقاد به رزاقبودن خداوند

پايبندي به ارزشهاي ديني و مذهبي

ابراز اعتقاد بهوجود خداوند
استفاده از واژههای بیگانه
کتاب
مطبوعات
اينترنت و شبکههاي اجتماعي
صداوسيما

فرهنگي

ماهواره
پاپ ايراني مجاز
سنتي

موسيقي

لسآنجلسي
خارجي
فستفود
غذاهاي مدرن
غذاهاي سنتي

خوراک
مصرف

رستوران
کافيشاپ

مکان مصرف
ِ

سبک زندگي

خانه
قيمت
ُمد

پوشش

متفاوتبودن
استفاده از کراوات
آرايش موي سر

مديريت

ورزش براي تندرستي

و

استفاده از زيورآالت

آرايش بدن

جراحي زيبايي
ارتباط با جنس مخالف
شرکت در پارتي
مسافرت

اوقات فراغت

ارتباط با دوستان
حضور در مهماني خانوادگي
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نمودار  -2خطوط فکري گفتمان دولتها
عدالت و مهرورزي
نهم

اعتدال
دهم

مکتب «اسالم» داراي بهترين ايده در تمامي حوزههاي زندگي
تشکيل «دولت اسالمي» بر مبناي اصول و ارزشهاي الهي و انساني

دوازدهم

یازدهم

ديانت عقالني و رحماني و پرهيز از ارائۀ چهرۀ تندخو ،عقلگريز ،ضدانساني و
نامناسب براي مناسبات دنياي جديد از «اسالم»

محوربودن «منافع ملي» و «واقعبینی» و مدیریت سطح انتظارها برای تحقق
آرمانها

برپایی «مردمساالری دینی» با مشارکت گسترده و معنادار مردم و بهویژه
اقشار کمتر برخوردار و مستضعف

رعایت «حقوق شهروندی» و مالحظۀ هزینه–فایدۀ تصمیمگیریها برای ملت
ایران و کاربرد «عقالنیت» و «خِرد جمعی» در گفتار و کردار دولتمردان

برقراری مهرورزی ،عشق ،عاطفه ،همدلی و محبت با مردم

پایبندی به اخالق اسالمی– انسانی ،رعایت ادب و سنجیده سخنگفتن

اقتصادی سازگار با «عدالت» ،بهنحویکه بتوان آثار آن را
برقراری توسعۀ
ِ
در سفرههای مردم مشاهده کرد

تأمین «رفاه» به شیوههای عادالنه

مقابله با «فساد» و جلوگیری از بروز برتری و تمایز طبقاتی در جامعۀ
اسالمی

صفآرایی و بهچالشکشیدن معادالت یکسویه و ظالمانۀ «نظام سلطه»
با تأکید بر شعارهای الهامبخش ،تحولآفرین و پیشتاز «انقالب اسالمی»

مقابله با علل و زمینههای بروز «فساد» ،با بهکارگرفتن روشهای علمی و
تجربه و دانش بشری ،به دور از هیاهو و برخورد شعاری

«مدیریت روابط» با کشورهای متخاصم و «تقویت روابط» با قدرتهای جدید
و نوظهور منطقهای و جهانی

جدول  -3سنجش ابعاد سبک زندگی در فیلمهاي موردمطالعه
بُعد

دينداري و پايبندي به ارزشهاي ديني و مذهبي
فرهنگي

118

%17

131

%19

خوراک

89

%13

پوشش

93

%13

مديريت و آرایش بدن

110

%16

مصرف

اوقات فراغت

153

%22

جمع

694

100

دینداری را در فیلمهای موردمطالعه نشان میدهد
که بر مبنای آن ،پس از «ظاهر متعارف اسالمی» با
بیشترین میزان تکرار در سکانسهای فیلمها ( 45مورد،
 34درصد) ،به ترتیب« ،ابراز اعتقاد به وجود خداوند»
( 29مورد 22 ،درصد)« ،کمک به دیگران» ( 25مورد،
19درصد) و «بهجایآوردن نماز و روزه» ( 23مورد،
18درصد) در رتبههای بعدی از نظر میزان تکرار هستند.
«توکل ،توسل ،قناعت و اعتقاد به رزاقبودن خداوند»
نیز کمترین میزان تکرار را در سکانسهای فیلمهای
موردمطالعه ( 9مورد 7 ،درصد) دارد.
 -2-2آیا بین نحوۀ برجستهسازی و انعکاس بُعد
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فراواني

درصد

دینداری و پایبندی به ارزشهای دینی و مذهبی در
فیلمهای موردمطالعه با تغییر دولت در سال میانی دهۀ
چهارم انقالب اسالمی رابطۀ معنادار وجود دارد؟
جدول شمارۀ  ،6میزان تکرار سکانسهای مربوط به
بُعد دینداری و پایبندی به ارزشهای دینی و مذهبی را
در فیلمهای موردمطالعه به تفکیک اکران در سالهای
استقرار دولتهای موسوم به عدالت و مهرورزی و اعتدال
نشان میدهد که با توجه به اجرای آزمون تی با دو
نمونۀ مستقل و معنادارنبودن آن((( در سطح تعیینشده
( 95درصد) میتوان نتیجه گرفت :بین نحوۀ برجستهسازی
t= 1.098 , df= 8 , Sig.= 0.304 ˃ P= 0.05 -1
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جدول  -4سنجش ابعاد سبک زندگي در فيلمهاي موردمطالعه به تفکيک اکران در سالهاي استقرار دولتهای موسوم
به «عدالت و مهرورزي» و «اعتدال»
عدالت و مهرورزي

اعتدال

جمع

بُعد

تعداد
درصد سطري
درصد ستوني

79
%60
%21

52
%40
%17

131
100
%19

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 آرایش بدن

تعداد
درصد سطري
درصد ستوني

63
%57
%17

47
%43
%15

110
100
%16

تعداد
درصد سطري
درصد ستوني

82
%54
%21

71
%46
%23

153
100
%22

تعداد
درصد

382
%55

312
%45

694
100

دينداري و پايبندي به ارزشهاي
ديني و مذهبي

مصرف

اوقات فراغت
جمع

و انعکاس بُعد دینداری در فیلمهای موردمطالعه با تغییر
دولت در سال میانی دهۀ چهارم انقالب اسالمی رابطۀ
معنادار وجود ندارد و فیلمها ،جدا از تغییر دولتها ،از
یک الگوی بهنسبت مشخص در برجستهسازی و انعکاس
بُعد دینداری و پایبندی به ارزشهای دینی و مذهبی در
دورۀ زمانی موردمطالعه پیروی میکنند.
 -2-3فیلمهای موردمطالعه به چه نحو بُعد مصرف
و بهطور خاص ،مصرف کاالهای فرهنگی ،خوراک و نوع
پوشش را برجسته و منعکس میکنند؟
جدول شمارۀ  ،7نحوۀ برجستهسازی و انعکاس بُعد
مصرف را بهطورکلی در فیلمهاي موردمطالعه نشان
ميدهد که بر مبناي آن ،پس از «مصرف فرهنگي»
با بيشترين ميزان تکرار در سکانسهاي فيلمها (118
مورد 39 ،درصد) ،به ترتيب« ،ارزشگذاري به پوشش»

( 93مورد 31 ،درصد) و «مصرف خوراک» ( 89مورد،
 30درصد) در رتبههاي بعدي از نظر ميزان تکرار هستند.
جدول شمارۀ  ،8نحوۀ برجستهسازی و انعکاس بُعد
مصرف فرهنگی را در فیلمهای موردمطالعه نشان میدهد
که بر مبنای آن ،پس از «استفاده از واژههای بیگانه» با
بیشترین میزان تکرار در سکانسهای فیلمها ( 58مورد،
 49درصد) ،به ترتیب ،استفاده از «اینترنت و شبکههاي
اجتماعي» ( 22مورد 19 ،درصد) و «موسيقي» ( 15مورد،
 13درصد) و با فاصله بهنسبت زياد ،استفاده از «کتاب»
( 8مورد 7 ،درصد)« ،مطبوعات» و «ماهواره» (هریک 6
مورد 5 ،درصد) در رتبههاي بعدي از نظر ميزان تکرار
هستند .استفاده از برنامههاي «صداوسيما» نيز کمترين
ميزان تکرار را در سکانسهاي فيلمهاي موردمطالعه (3
مورد 2 ،درصد) دارد.
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جدول  -5دينداري و پايبندي به ارزشهاي ديني و مذهبي در فيلمهای موردمطالعه

درصد

شاخص

فراوانی

نماز و روزه

23

%18

ظاهر متعارف اسالمی

45

%34

کمک به دیگران

25

%19

توکل ،توسل ،قناعت و اعتقاد به رزاقبودن خداوند

9

%7

ابراز اعتقاد ب ه وجود خداوند

29

%22

جمع

131

100

جدول  -6دینداری و پایبندی به ارزشهای دینی و مذهبی در فیلمهای موردمطالعه به تفکیک اکران در سالهای
استقرار دولتهای موسوم به «عدالت و مهرورزی» و «اعتدال»
شاخص

نماز و روزه
ظاهر متعارف اسالمی
کمک به دیگران
توکل ،توسل ،قناعت و اعتقاد به رزاقبودن خداوند
ابراز اعتقاد بهوجود خداوند

جمع

جدول  -7مصرف در فیلمهای موردمطالعه
شاخص

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی
تعداد
درصد سطری
درصد ستونی
تعداد
درصد سطری
درصد ستونی
تعداد
درصد سطری
درصد ستونی
تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

13
%56
%17
31
%69
%39
16
%64
%20
8
%89
%10
11
%38
%14

10
%44
%19
14
%31
%27
9
%36
%17
1
%11
%2
18
%62
%35

33
100
%18
45
100
%34
25
100
%19
9
100
%7
29
100
%22

تعداد
درصد

79
%60

52
%40

131
100

فراوانی

درصد

خوراک

89

%30

پوشش

93

%31

جمع

300

100

فرهنگی

28

عدالت و مهرورزی

اعتدال

جمع

118

%39
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جدول  -8مصرف فرهنگي در فيلمهاي موردمطالعه
شاخص
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استفاده از واژههاي بيگانه

فراواني
58

درصد

کتاب

8

مطبوعات (روزنامه و مجله)

6

%7

اينترنت و شبکههاي اجتماعي

22

صداوسيما (راديووتلویزيون داخلي)

3

%19

ماهواره (راديووتلویزيون خارجي)

6

%2

موسيقي

15

%5

%13

جمع

118

100

جدول شمارۀ  ،9نحوۀ برجستهسازي و انعکاس
بُعد مصرف موسيقي را در فيلمهاي موردمطالعه نشان
ميدهد که بر مبناي آن ،پس از موسيقی «پاپ ايراني
مجاز» با بيشترين ميزان تکرار در سکانسهاي فيلمها
( 5مورد 34 ،درصد) ،بهطور مشترک ،موسيقيهای
«سنتی» و «خارجی» (هریک  4مورد 25 ،درصد) در
رتبههای بعدی از نظر میزان تکرار هستند .موسیقی
بهاصطالح «لسآنجلسی» نیز کمترین میزان تکرار را در
سکانسهای فیلمهای موردمطالعه ( 2مورد 16 ،درصد)
دارد.
جدول شمارۀ  ،10نحوۀ برجستهسازی و انعکاس
بُعد مصرف خوراک را در فیلمهای موردمطالعه نشان
میدهد که بر مبنای آن ،در زمینۀ نوع خوراک ،پس
از مصرف «غذاهای سنتی» با بیشترین میزان تکرار در
سکانسهای فیلمها ( 24مورد 27 ،درصد) ،به ترتیب،
مصرف «فستفود» ( 13مورد 15 ،درصد) و «غذاهای
مدرن» ( 10مورد 11 ،درصد) در رتبههای بعدی از نظر
میزان تکرار هستند .در زمینۀ مکان مصرف خوراک نیز
پس از «خانه» با بیشترین میزان تکرار در سکانسهاي
فيلمها ( 20مورد 22 ،درصد) ،به ترتيب« ،رستوران»
( 13مورد 15 ،درصد) و «کافيشاپ» ( 9مورد10 ،
درصد) در رتبههاي بعدي از نظر ميزان تکرار هستند.
جدول شمارۀ  ،11نحوۀ برجستهسازي و انعکاس بُعد
پوشش را در فيلمهاي موردمطالعه نشان ميدهد که بر
مبناي آن ،پس از ارزشگذاری به «استفاده از کراوات» با

%49
%5

بیشترین میزان تکرار در سکانسهای فیلمها ( 42مورد،
 46درصد) ،به ترتیب با فاصلۀ به نسبت کم ،ارزشگذاری
به «متفاوتبودن» ( 18مورد 19 ،درصد)« ،قیمت» (17
مورد 18 ،درصد) و « ُمدبودن» ( 16مورد 17 ،درصد) نوع
پوشش در رتبههای بعدی از نظر میزان تکرار هستند.
 -2-4آیا بین نحوۀ برجستهسازی و انعکاس بُعد
مصرف و بهطور خاص ،مصرف کاالهای فرهنگی ،خوراک
و نوع پوشش در فیلمهای موردمطالعه با تغییر دولت
در سال میانی دهۀ چهارم انقالب اسالمی رابطۀ معنادار
وجود دارد؟
جدول شمارۀ  ،12میزان تکرار سکانسهای مربوط
به بُعد مصرف را در فیلمهای موردمطالعه به تفکیک
اکران در سالهای استقرار دولتهای موسوم به عدالت
و مهرورزی و اعتدال نشان میدهد که با توجه به اجرای
آزمون تی با دو نمونۀ مستقل و معنادارنبودن آن((( در
سطح تعیینشده ( 95درصد) میتوان نتیجه گرفت :بین
نحوۀ برجستهسازی و انعکاس بُعد مصرف در فیلمهای
موردمطالعه با تغییر دولت در سال میانی دهۀ چهارم
انقالب اسالمی رابطۀ معنادار وجود ندارد و فیلمها،
جدا از تغییر دولتها ،از یک الگوی بهنسبت مشخص
در برجستهسازی و انعکاس بُعد مصرف در دورۀ زمانی
موردمطالعه پیروی میکنند.
جدول  -13مصرف فرهنگی در فیلمهای موردمطالعه
به تفکیک اکران در سالهای استقرار دولتهای موسوم
t= 0. 458 , df= 4 , Sig.= 0.671 ˃ P= 0.05 -1
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جدول  -9مصرف موسيقي در فيلمهاي موردمطالعه
شاخص

درصد

فراواني

پاپ ايراني مجاز

5

لسآنجلسي

2

%16
%25

جمع

15

100

سنتي

%34
%25

4
4

خارجي

جدول  -10مصرف خوراک در فیلمهای موردمطالعه

فراوانی

درصد

شاخص

10

%11

13

%15
%22

89

100

فراواني

درصد

ُمد

16

%17

متفاوتبودن

18

%19

استفاده از کراوات

42

%46

جمع

93

100

13

فستفود

غذاهای مدرن
غذاهای سنتی

24

کافیشاپ

9

خانه

20

رستوران

مکان مصرف

%15

جمع

%27
%10

جدول  -11ارزشگذاري به پوشش در فيلمهاي موردمطالعه
شاخص
قيمت

%18

17

جدول  -12مصرف در فیلمهای موردمطالعه به تفکیک اکران در سالهای استقرار دولتهای موسوم «عدالت و
مهرورزی» و «اعتدال»
شاخص

فرهنگی
خوراک
پوشش
جمع

30

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی
تعداد
درصد

عدالت و مهرورزی
51
%43
%32
60
%67
%38
47
%51
%30
158
%53

اعتدال
67
%57
%47
29
%33
%21
46
%49
%32
142
%47

جمع

118
100
%39
89
100
%30
93
100
%31
300
100
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جدول  -13مصرف در فیلمهای موردمطالعه به تفکیک اکران در سالهای استقرار دولتهای موسوم «عدالت و
مهرورزی» و «اعتدال»
شاخص

استفاده از واژههای بیگانه
کتاب
مطبوعات (روزنامه و مجله)

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی
تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

اینترنت و شبکههای اجتماعی

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

صداوسیما (رادیووتلویزیون داخلی)

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

ماهواره (رادیو و تلویزیون خارجی)
موسیقی
جمع

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی
تعداد
درصد

اعتدال

عدالت و مهرورزی

37
%64
%55

21
%36
%41

6
%75
%9
3
%50
%5
15
%68
%22
0
0
0

2
%25
%4
3
%50
%6
7
%32
%14
3
%100
%6

2
%33
%3

4
%67
%8

4
%27
%6
67
%57

11
%73
%21
51
%43

جمع
58
100
%49

8
100
%7
6
100
%5
22
100
%19
3
100
%2
6
100
%5

15
100
%13
118
100

جدول شمارۀ  ،13میزان تکرار سکانسهای مربوط
به بُعد مصرف فرهنگی را در فیلمهای موردمطالعه به
تفکیک اکران در سالهای استقرار دولتهای موسوم به
عدالت و مهرورزی و اعتدال نشان میدهد که با توجه به
(((
اجرای آزمون تی با دو نمونۀ مستقل و معنادارنبودن آن
در سطح تعیینشده ( 95درصد) میتوان نتیجه گرفت:
بین نحوۀ برجستهسازی و انعکاس بُعد مصرف فرهنگی در
فیلمهای موردمطالعه با تغییر دولت در سال میانی دهۀ
چهارم انقالب اسالمی رابطۀ معنادار وجود ندارد و فیلمها،
جدا از تغییر دولتها ،از یک الگوی بهنسبت مشخص
در برجستهسازی و انعکاس بُعد مصرف فرهنگی در دورۀ
زمانی موردمطالعه پیروی میکنند.
جدول شمارۀ  ،14میزان تکرار سکانسهای مربوطه
به بُعد مصرف موسیقی را در فیلمهای موردمطالعه به

تفکیک اکران در سالهای استقرار دولتهای موسوم به
عدالت و مهرورزی و اعتدال نشان میدهد که با توجه به
(((
اجرای آزمون تی با دو نمونۀ مستقل و معناداربودن آن
در سطح تعیینشده ( 95درصد) میتوان نتیجه گرفت:
بین نحوۀ برجستهسازی و انعکاس بُعد مصرف موسیقی
در فیلمهای موردمطالعه با تغییر دولت در سال میانی
دهۀ چهارم انقالب اسالمی رابطۀ معنادار وجود دارد و
کاهش یازده و سهدرصدی مصرف موسیقیهای پاپ
ایرانی مجاز و خارجی و در مقابل ،افزایش هفتدرصدی
مصرف موسیقیهای سنتی و لسآنجلسی در دولت
اعتدال در مقایسه با دولت عدالت و مهرورزی ،نشانۀ
تأثیرگذاری تغییر دولتها در برجستهسازی و انعکاس
بُعد مصرف موسیقی در دورۀ زمانی موردمطالعه است.
جدول شمارۀ  ،15میزان تکرار سکانسهای مربوط به

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

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

31

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

جدول  -14مصرف موسیقی در فیلمهای موردمطالعه به تفکیک اکران در سالهای استقرار دولتهای موسوم به «عدالت
و مهرورزی» و «اعتدال»
شاخص

پاپ ایرانی مجاز

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

سنتی

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

لسآنجلسی

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

خارجی

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی
تعداد
درصد

جمع

عدالت و مهرورزی
4
%80
%36

2
%67
%18

2
%67
%18
3
%75
%28
11
%73

اعتدال
1
%20
%25

1
%33
%25

1
%33
%25
1
%25
%25
4
%27

جمع
5
100
%33

3
100
%20

3
100
%20
4
100
%27
15
100

جدول  -15مصرف خوراک در فیلمهای موردمطالعه به تفکیک اکران در سالهای استقرار دولتهای موسوم به «عدالت
و مهرورزی» و «اعتدال»
شاخص

فستفود

32

عدالت و مهرورزی

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

3
%23
%5

اعتدال
10
%77
%34

جمع
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

کافیشاپ

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

جمع

تعداد
درصد

60
%67

39
%33

89
100
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جدول  -16ارزشگذاري به پوشش در فيلمهاي موردمطالعه به تفکيک اکران در سالهاي استقرار دولتهاي موسوم به
«عدالت و مهرورزي» و «اعتدال»
شاخص

قيمت

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

عدالت و مهرورزي
6
%35
%13

ُمد

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

11
%69
%23

متفاوتبودن

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

استفاده از کراوات

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

4
%22
%9

جمع

تعداد
درصد

بُعد مصرف خوراک را در فیلمهای موردمطالعه به تفکیک
اکران در سالهای استقرار دولت موسوم به عدالت و
مهرورزی و اعتدال نشان میدهد که با توجه به اجرای
آزمون تی با دو نمونۀ مستقل و معنادارنبودن آن((( در
سطح تعیینشده ( 95درصد) میتوان نتیجه گرفت :بین
نحوۀ برجستهسازی و انعکاس بُعد مصرف خوراک در
فیلمهاي موردمطالعه با تغيير دولت در سال مياني دهۀ
چهارم انقالب اسالمي رابطۀ معنادار وجود ندارد و فيلمها،
جدا از تغيير دولتها ،از يک الگوي بهنسبت مشخص
در برجستهسازي و انعکاس بُعد مصرف خوراک در دورۀ
زماني موردمطالعه پيروي ميکنند.
جدول شمارۀ  ،16ميزان تکرار سکانسهاي مربوط
به بُعد پوشش را در فيلمهاي موردمطالعه به تفکيک
اکران در سالهاي استقرار دولتهاي موسوم به عدالت
و مهرورزي و اعتدال نشان ميدهد که با توجه به اجراي
آزمون تي با دو نمونۀ مستقل و معنادارنبودن آن((( در
سطح تعيينشده ( 95درصد) ميتوان نتيجه گرفت :بين
نحوۀ برجستهسازي و انعکاس بُعد پوشش در فيلمهاي
موردمطالعه با تغيير دولت در سال مياني دهۀ چهارم
t= 1.855 , df= 10 , Sig.= 0.093 ˃ P= 0.05 -1
t= 0.045 , df= 6 , Sig.= 0.965 ˃ P= 0.05 -2

26
%62
%55
47
%51

اعتدال
11
%65
%24

5
%31
%11
14
%78
%30

16
%38
%35
46
%49

جمع
17
100
%18

16
100
%17
18
100
%19

42
100
%46
93
100

انقالب اسالمي رابطۀ معنادار وجود ندارد و فيلمها،
جدا از تغيير دولتها ،از يک الگوي بهنسبت مشخص
در برجستهسازي و انعکاس بُعد پوشش در دورۀ زماني
موردمطالعه پيروي ميکنند.
 -2-5فيلمهاي موردمطالعه به چه نحو بُعد مديريت و
آرايش بدن را برجسته و منعکس ميکنند؟
جدول شمارۀ  ،17نحوۀ برجستهسازي و انعکاس بُعد
مديريت و آرايش بدن را در فيلمهاي موردمطالعه نشان
ميدهد که بر مبناي آن ،پس از «آرايش موي سر» با
بيشترين ميزان تکرار در سکانسهای فیلمها ( 49مورد،
 44درصد) ،به ترتیب« ،استفاده از زیورآالت» ( 35مورد،
 32درصد) و «جراحی زیبایی» ( 22مورد 20 ،درصد)
در رتبههای بعد از نظر میزان تکرار هستند« .ورزش
برای تندرستی» نیز کمترین میزان را در سکانسهاي
فيلمهاي موردمطالعه ( 4مورد 4 ،درصد) دارد.
 -2-6آيا بين نحوۀ برجستهسازي و انعکاس بُعد
مديريت و آرايش بدن در فيلمهاي سينمايي موردمطالعه
با تغيير دولت در سال مياني دهۀ چهارم انقالب اسالمي
رابطۀ معنادار وجود دارد؟
جدول شمارۀ  ،18ميزان تکرار سکانسهاي مربوط
به بُعد مديريت و آرايش بدن را در فيلمهاي موردمطالعه
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جدول  -17نحوۀ مديريت و آرايش بدن در فيلمهاي موردمطالعه
شاخص

فراواني

آرايش موي سر

49

ورزش براي تندرستي

4

درصد
%44
%4

%32

استفاده از زيورآالت

35

جراحي زيبايي

22

%20

جمع

110

100

جدول  -18نحوۀ مديريت و آرايش بدن در فيلمهاي موردمطالعه به تفکيک اکران در سالهاي استقرار دولتهاي موسوم
به «عدالت و مهرورزي» و «اعتدال»
شاخص

آرايش موي سر

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

ورزش براي تندرستي

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

استفاده از زيورآالت

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

جراحي زيبايي

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

جمع

تعداد
درصد

عدالت و مهرورزي
30
%61
%41
3
%75
%41
26
%74
%36

14
%64
%19

73
%66

به تفکيک اکران در سالهاي استقرار دولتهاي موسوم
به عدالت و مهرورزي و اعتدال نشان ميدهد که با توجه
به اجراي آزمون تي با دو نمونۀ مستقل و معنادارنبودن
آن((( در سطح تعيينشده ( 95درصد) ميتوان نتيجه
گرفت :بين نحوۀ برجستهسازي و انعکاس بُعد مديريت
و آرايش بدن در فيلمهاي موردمطالعه با تغيير دولت
در سال مياني دهۀ چهارم انقالب اسالمي رابطۀ معنادار
وجود ندارد و فيلمها ،جدا از تغيير دولتها ،از يک الگوي
بهنسبت مشخص در برجستهسازي و انعکاس بُعد مديريت
و آرايش بدن در دورۀ زماني موردمطالعه پيروي ميکنند.
 -2-7فيلمهاي موردمطالعه به چه نحو بُعد گذران
اوقات فراغت را برجسته و منعکس ميکنند؟
t= 1.259 , df= 6 , Sig.= 0.255 ˃ P= 0.05 -1

34

اعتدال
19
%39
%51
1
%25
%3
9
%26
%24

8
%36
%22

37
%34

جمع
49
100
%44
4
100
%4
35
100
%32

22
100
%20

110
100

جدول شمارۀ  ،19نحوۀ برجستهسازي و انعکاس
بُعد گذران اوقات فراغت را در فيلمهاي موردمطالعه
نشان ميدهد که بر مبناي آن ،پس از «ارتباط با جنس
مخالف» با بيشترين ميزان تکرار در سکانسهاي فيلمها
( 86مورد 56 ،درصد) ،به ترتيب با فاصلۀ بهنسبت زياد،
«ارتباط با دوستان» ( 30مورد 20 ،درصد) و «حضور در
مهماني خانوادگي» ( 16مورد 11 ،درصد) در رتبههاي
بعدي از نظر ميزان تکرار هستند« .مسافرت» ( 8مورد5 ،
درصد) و «شرکت در پارتي» ( 13مورد 8 ،درصد) نيز به
ترتيب کمترين ميزان تکرار را در سکانسهاي فيلمهاي
موردمطالعه دارند.
 -2-8آيا بين نحوۀ برجستهسازي و انعکاس بُعد
گذران اوقات فراغت در فيلمهاي موردمطالعه با تغيير
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جدول  -19گذران اوقات فراغت در فيلمهاي مورد مطالعه
شاخص
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ارتباط با جنس مخالف

فراواني
86

درصد

شرکت در پارتي

13

مسافرت

8

%8

ارتباط با دوستان

30

حضور در مهماني خانوادگي

16

%20

%11

جمع

153

100

دولت در سال مياني دهۀ چهارم انقالب اسالمي رابطۀ
معنادار وجود دارد؟
جدول شمارۀ  ،20ميزان تکرار سکانسهاي مربوط
به بُعد گذران اوقات فراغت را در فيلمهاي موردمطالعه
به تفکيک اکران در سالهاي استقرار دولتهاي موسوم
به عدالت و مهرورزي و اعتدال نشان ميدهد که با توجه
به اجراي آزمون تي با دو نمونۀ مستقل و معنادارنبودن
آن((( در سطح تعيينشده ( 95درصد) ميتوان نتيجه
گرفت :بين نحوۀ برجستهسازی و انعکاس بُعد گذران
اوقات فراغت در فیلمهای موردمطالعه با تغییر دولت
در سال میانی دهۀ چهارم انقالب اسالمی رابطۀ معنادار
وجود ندارد و فیلمها ،جدا از تغییر دولتها ،از یک الگوی
بهنسبت مشخص در برجستهسازی و انعکاس بُعد گذران
اوقات فراغت در دورۀ زمانی موردمطالعه پیروی میکنند.
خالصه و نتیجهگیری
این تحقیق بهمنظور مطالعۀ نحوۀ گزینش و ارائۀ ابعاد
سبک زندگی در سینمای دهۀ چهارم انقالب اسالمی و
بهطور خاص ،در فیلمهای اجتماعی پرتماشاگر سینمای
ایران ( )97-88صورت گرفت و درنهایت موارد زیر را
مشخص کرد:
 .1از  652سکانس که محققان در 30فیلم
موردمطالعه کدگذاری کردند؛ به ترتیب 24 ،درصد به
بُعد «گذران اوقات فراغت» 20 ،درصد به بُعد «دینداری
و پایبندی به ارزشهای دینی و مذهبی»18 ،درصد
به بُعد «مصرف کاالهای فرهنگی» 17 ،درصد به بُعد
t= 0.216 , df= 8 , Sig.= 0.835 ˃ P= 0.05 -1

%56
%5

«مدیریت و آرایش بدن» و  14درصد به بُعد «پوشش»
اختصاص دارد و بُعد «مصرف خوراک» با فاصلۀ بهنسبت
زیاد و  7درصد فراوانی ،تنها یک بخش ناچیز از آن را
دربردارد؛ بهعبارتدیگر ،ساختار کل سکانسهای مربوط
در فیلمهای موردمطالعه بر برجستهسازی و انعکاس
ابعاد «گذران اوقات فراغت»« ،دینداری و پایبندی به
ارزشهای دینی و مذهبی»« ،مصرف کاالهای فرهنگی»،
«مدیریت و آرایش بدن» و «پوشش» متمرکز است و
فیلمسازان ایرانی کمتر به برجستهسازی و انعکاس بُعد
«مصرف خوراک» در فیلمهای موردمطالعه پرداختهاند.
 .2در بُعد گذران اوقات فراغت ،دادهها نشان میدهند
که بیش از نیمی از سکانسهای مربوط ( 56درصد)
به «ارتباط با جنس مخالف» اختصاص دارند و آن را
برجسته و منعکس میکنند؛ حال آنکه با فاصلۀ بهنسبت
زیاد« ،ارتباط با دوستان» ( 20درصد)« ،حضور در
مهمانی خانوادگی» ( 11درصد)« ،شرکت در پارتی» (8
درصد) و «مسافرت» ( 5درصد) ،به ترتیب در رتبههای
بعدی هستند و اهمیت کمتری برای فیلمسازان دارند.
 .3در بُعد دینداری و پایبندی به ارزشهای دینی و
مذهبی ،بیش از یکسوم سکانسهای مربوط ( 34درصد)
به «ظاهر متعارف اسالمی» اختصاص دارند و آن را
برجسته و منعکس میکنند؛ حال آنکه با فاصلۀ بهنسبت
کم« ،ابراز اعتقاد به وجود خداوند» ( 22درصد)« ،کمک
به دیگران» ( 19درصد) و «نماز و روزه» ( 18درصد)،
به ترتیب در رتبههای بعدی هستند و «توکل ،توسل،
قناعت و اعتقاد به رزاقبودن خداوند» ( 7درصد) با فاصلۀ
بهنسبت زیاد ،کمترین اهمیت را برای فیلمسازان دارند.
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جدول  -20گذران اوقات فراغت در فيلمهاي موردمطالعه به تفکيک اکران در سالهاي استقرار دولتهاي موسوم به
«عدالت و مهرورزي» و «اعتدال»
شاخص

ارتباط با جنس مخالف

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

عدالت و مهرورزي

شرکت در پارتي

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

8
%62
%10

45
%52
%63
5
%38
%7

86
100
%56
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

جمع

تعداد
درصد

 .4در بُعد مصرف کاالهای فرهنگی یا مصرف فرهنگی،
دادهها نشان میدهند که نزدیک به نیمی از سکانسهای
مربوط ( 49درصد) به «استفاده از واژههای بیگانه»
اختصاص دارند و آن را برجسته و منعکس میکنند؛ حال
آنکه استفاده از «اینترنت و شبکههای اجتماعی» (19
درصد) و انواع «موسیقی» ( 13درصد) ،به ترتیب ،در
رتبههای بعدی هستند و استفاده از «کتاب» ( 7درصد)،
«مطبوعات» و برنامههای «ماهواره» (هریک  5درصد)
و درنهایت ،برنامههای «صداوسیما» ( 2درصد) با فاصلۀ
بهنسبت زیاد ،کمترین اهمیت را برای فیلمسازان دارند و
در رتبههای انتهایی هستند.
 .5در بُعد مدیریت و آرایش بدن ،ساختار کل
سکانسهای مربوط بر برجستهسازی و انعکاس «آرایش
موی سر» ( 44درصد)« ،استفاده از زیورآالت» (32
درصد) و «جراحی زیبایی» ( 20درصد) متمرکز است
و «ورزش برای تندرستی» ( 4درصد) با فاصلۀ بهنسبت
زیاد ،تنها یک بخش ناچیز آن را دربردارد.
 .6در بُعد پوشش ،نزدیک به نیمی از سکانسهای

36

41
%48
%50

اعتدال

جمع

10
%63
%12

6
%37
%9

16
100
%11

82
%54

71
%46

153
100

مربوط ( 45درصد) به «استفاده از کراوات» برای مردان
اختصاص دارند و آن را برجسته و منعکس میکنند و در
رتبههای بعدی ،با فاصلۀ نزدیک بههم« ،متفاوتبودن»
( 19درصد)« ،قیمت» ( 18درصد) و « ُمدبودن»
نوع پوشش برای مردان و بهویژه زنان اهمیت دارند و
فیلمسازان بر آن ارزشگذاری میکنند.
 .7در بُعد مصرف خوراک ،مصرف «غذاهای سنتی»
( 27درصد) در «خانه» ( 22درصد) بیش از مصرف
«فستفود» ( 15درصد) و «غذاهای مدرن» ( 11درصد)
در «رستوران» ( 15درصد) و «کافیشاپ» ( 10درصد)
اهمیت دارد و مورد توجه فیلمسازان در فیلمهای
موردمطالعه است.
اما در خاتمه یادآوری دو نکتۀ مهم از دیدگاه محققان
ضروری بهنظر میرسد:
 .1یافتههای تحقیق نشان میدهند که بین نحوۀ
برجستهسازی و انعکاس ابعاد سبک زندگی در فیلمهای
موردمطالعه با تغییر دولت در سال میانی دهۀ چهارم
انقالب اسالمی رابطۀ معنادار وجود ندارد و الاقل سینمای
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اجتماعی ایران ،بیتفاوت به تغییر دولتهای موسوم
به عدالت و مهرورزی یا اعتدال ،از یک الگوی بهنسبت
مشخص پیروی میکند .حتّی برجستهسازی و انعکاس
بُعد مصرف موسیقی نیز که بهظاهر با تغییر دولتها رابطۀ
معنادار دارد ،اگر نگوییم اص ً
ال ،کمتر نشانۀ تغییر سیاست
و بیشتر نشانۀ تغییر سطحی زودگذر است .البته این حق
و حتّی اگر درستتر بگوییم ،تکلیف هر دولت است که
بهمنظور دستیابی به چشمانداز و برآوردن اهداف کوتاه و
بلندمدت خود ،بهویژه در حوزۀ حساس و چالشبرانگیز
فرهنگ و رسانه ،استراتژیها و سیاستهای مشخصی را
طراحی و تدوین کند و از تمامی نهادها و سازمانهای
تأثیرگذار و بهطور مشخص ،از سازمان امور سینمایی
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انتظار داشته باشد
و بخواهد در برنامهریزیها و تمامي مراحل فيلمسازي،
از طرح ايده تا اکران فيلم ،همسو با اين استراتژيها و
سياستها ،البته با میزان انحراف منطقي و قابلقبول،
حرکت و اقدام کنند.
ازاينرو ،دولتها نياز دارند تا در هر مقطع زماني و به
هر مناسبت داراي اهميت ،روند فيلمسازي را با سازوکار
مناسب بسنجند تا با ارائۀ تصوير روشن از واقعيت موجود،
هم ميزان پيشرفت را به نسبت مدت مشابه قبل مقايسه
کنند و هم فاصله را تا چشمانداز متعالی موردنظر کوتاه
کمی و
و کوتاهتر سازند و درنهایت ،زمینه را برای ارتقای ّ
کیفی فیلمسازی در جامعه فراهم کنند .پیشنیاز حرکت
در این مسیر ،تبیین جایگاه ،رسالت و مسئولیت اجتماعی
سینما در جامعۀ ایرانی و دستیابی به اجماع نسبی دربارۀ
آن ،از دیدگاه دولتمردان ،فیلمسازان و تماشاگران است
تا این پرسشهای همچنان بیپاسخ ،پاسخ بیابند که اوالً،
رسالت سینما بهطور عام و سینمای اجتماعی بهطور
خاص چه باید باشد؟ ثانیاً ،کدام فیلمها با چه ویژگیها
و به چه شیوه میتوانند رسالت و مسئولیت اجتماعی
خود را بهنحو مطلوب بهانجام رسانند؛ بهعبارتدیگر،
فیلمسازی مطلوب در کشور ما باید به چه شیوه و با چه
ویژگیها باشد؟
مطالعۀ دیدگاههاي دولتمردان و فيلمسازان و مقايسۀ
آنها با ديدگاههاي تماشاگران ،با توجه به شرايط
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خاص ايران بهعنوان یک کشور درحالتوسعه ،میتواند
به سوءتفاهمهای احتمالی خاتمه دهد و فیلمسازی را
در راه توسعه و پیشرفت جامعه هدایت کند .خواستۀ
همۀ طرفها نيز نبايد جز آنچه در اصل سوم قانون
اساسي آمده است ،باشد .برداشتهاي متفاوت را بايد با
گفتوشنود بههم نزديک کرد و به تفاهم رسيد.
اصل سوم قانون اساسي ميگويد:
دولت جمهوري اسالمي ايران مؤظف است ...همۀ
امکانات خود را براي امور زير بهکار برد:
 باالبردن سطح آگاهيهاي عمومي در همۀ زمينههابا استفادۀ صحيح از مطبوعات و رسانههاي گروهي و
وسايل ديگر.
 تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگيدر حدود قانون.
 مشارکت عامۀ مردم در تعيين سرنوشت سياسي،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي خويش.
 تأمين حقوق همهجانبۀ افراد ،از زن و مرد و ايجادامنيت قضائي عادالنه براي همه و تساوي عموم در برابر
قانون.
« .2تکرار» يک شيوۀ خاص و مؤثر براي
«درونيسازي» ارزشها و هنجارها در رسانهها و وسایل
ارتباط جمعی است؛ بر این مبنا ،محققان بهمنظور مطالعۀ
الگوی تکرار مضامین اصلی((( در فیلمهای موردمطالعه،
آنها را در هشت طبقه به شرح زیر کدگذاری کردند:
الف) مسائل خانوادگی و عاطفی (منفی) :طالق،
بیوفایی در عشق ،مشکالت ازدواج ،اختالل در روابط
زناشویی ،بارداری ناخواسته ،خیانت و سایر مضامین
مرتبط.
ب) مسائل خانوادگی و عاطفی (مثبت) :عشق،
وفاداری ،ازدواج و سایر مضامین مرتبط.
پ) مسائل اخالقی و ارزشهای اجتماعی
(منفی) :پنهانکاری ،دروغگویی ،ریاکاری ،تظاهر،
پیشداوری ،تعصب ،غرور ،لجبازی و سایر مضامین مرتبط.
 -1محققــان بــا توجــه بــه اینکــه مضامیــن فرعــی ،الگــوی تکــرار کمتــر
داشــتند و قابلیــت تحلیــل را کاهــش میدادنــد ،تنهــا مضامیــن اصلــی را
مطالعــه و الگــوی تکــرار آنهــا را تحلیــل کردنــد.
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جدول  -21مضامين اصلي در فيلمهاي موردمطالعه
مسائل خانوادگي و عاطفي (منفي)

فراواني
7

درصد

مضمون

مسائل خانوادگي و عاطفي (مثبت)

3

%6

%15

مسائل اخالقي و ارزشهاي اجتماعي (منفي)

13

مسائل اخالقي و ارزشهاي اجتماعي (مثبت)

2

%27

تقابلهاي گفتماني

3

مسائل روحي و رواني

1

%6
%2

انواع جرائم

13

واقعيتهاي اجتماعي مسئلهساز (پروبلماتيک)

6

%27

%13

جمع

48

100

%4

ت) مسائل اخالقی و ارزشهای اجتماعی
(مثبت) :رفاقت ،معرفت ،جوانمردی ،عمل نیک ،همدلی
و سایر مضامین مرتبط.
ث) تقابلهاي گفتماني :قناعت/زيادهخواهي ،سنت/
مدرنيته ،دين/دنيا ،نظر/عمل و ساير مضامين مرتبط.
ج) مسائل روحي و رواني :خودباوري ،اختالالت
رواني ،بحران ميانسالي و ساير مضامين مرتبط.
چ) انواع جرائم :مافياي مواد مخدر ،شرطبندي،
سقط جنين ،دزدي ،کالهبرداري ،تجاوز ،خشونتهاي
خانگي ،قتل و ساير مضامين مرتبط.
مسئلهساز
اجتماعي
واقعيتهاي
ح)
(پروبلماتيک)((( :فقر ،بيکاري ،قصاص ،مسکن ،داللي ،فاصلۀ
طبقاتي و ساير مضامين مرتبط( .قوامدوست)142 :1397 ،
جدول شمارۀ  21نشان ميدهد :از  48مضمون اصلي
که محققان در 30فيلم موردمطالعه کدگذاري کردند،
به ترتيب 27 ،درصد به «مسائل اخالقي و ارزشهاي
اجتماعي (منفي)» و نیز «انواع جرائم» 15 ،درصد به
«مسائل خانوادگی و عاطفی (منفي)» و  13درصد به
«واقعیتهای اجتماعی مسئلهساز» اختصاص دارد؛ و
«مسائل خانوادگی و عاطفی (مثبت)» و نیز «تقابلهای
گفتمانی» با  6درصد فراوانی« ،مسائل اخالقی و ارزشهای
اجتماعی (مثبت)» با  4درصد فراوانی و «مسائل روحی و
روانی» با  2درصد فراوانی ،بخش کمتر آن را دربردارند؛

بهعبارتدیگر ،ساختار کل مضامین اصلی در فیلمهای
موردمطالعه بر برجستهسازی و انعکاس مضامین «مسائل
اخالقي و ارزشهاي اجتماعي (منفي)»« ،انواع جرائم»،
«مسائل خانوادگی و عاطفی (منفي)» و «واقعیتهای
اجتماعی مسئلهساز» متمرکز است و فيلمسازان کمتر
به برجستهسازي و انعکاس مضامین «مسائل خانوادگی
و عاطفی (مثبت)»« ،تقابلهاي گفتماني»« ،مسائل
اخالقی و ارزشهای اجتماعی (مثبت)» و «مسائل روحي
و رواني» در فيلمهاي موردمطالعه پرداختهاند.
جدول شمارۀ  ،22میزان تکرار مضامین اصلی را
در فیلمهای موردمطالعه به تفکیک اکران در سالهای
استقرار دولتهای موسوم به عدالت و مهرورزی و اعتدال
نشان میدهد که با توجه به اجرای آزمون تی با دو
نمونۀ مستقل و معنادارنبودن آن((( در سطح تعیینشده
( 95درصد) میتوان نتیجه گرفت :بین نحوۀ برجستهسازی
و انعکاس مضامین در فیلمهای موردمطالعه با تغییر دولت
در سال میانی دهۀ چهارم انقالب اسالمی رابطۀ معنادار
وجود ندارد و فیلمها ،جدا از تغییر دولتها ،از یک الگوی
بهنسبت مشخص در برجستهسازی و انعکاس مضامین در
دورۀ زمانی موردمطالعه پیروی میکنند.
مطالعۀ نحوۀ برجستهسازي و انعکاس مضامين و ابعاد
سبک زندگي در سينماي دهۀ چهارم انقالب اسالمي و
بهطور خاص ،در فیلمهای اجتماعی پرتماشاگر سینمای

Problematic -1

t= 0.599 , df= 14 , Sig.= 0.559 ˃ P= 0.05 -2
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جدول  -22مضامين اصلي در فيلمهاي موردمطالعه به تفکيک اکران در سالهاي استقرار دولتهاي موسوم به «عدالت
و مهرورزي» و «اعتدال»
مضمون

مسائل خانوادگي و عاطفي (منفي)
مسائل خانوادگي و عاطفي (مثبت)
مسائل اخالقي و ارزشهاي اجتماعي (منفي)
مسائل اخالقي و ارزشهاي اجتماعي (مثبت)
تقابلهاي گفتماني
مسائل روحي و رواني
انواع جرائم

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

واقعيتهاي اجتماعي مسئلهساز (پروبلماتيک)

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

جمع

تعداد
درصد

ایران ( ،)97-88گرچه بهظاهر از ترویج سبک زندگی
«غربگرا و متجدد» حکایت میکند ،اما درحقیقت،
بیشتر از «سردرگمی» فیلمسازان و دولتمردان بین این
سبک زندگی با سبک زندگی «سنتی و متجمد» پرده
برمیدارد و از انفعال و نبود ابتکار عمل در برابر جریان
فکری ریشهدار در غرب (که میگوید آهسته و پیوسته،
زمینه را برای دگرگونیهای گسترده و دامنهدار فرهنگی
در جامعه فراهم میکند ،به هویتها شکل میدهد و آنها
را ميسازد) ،تنها ظاهرگرايي و التقاط را برجاي ميگذارد
و درنهایت ،سينماي بهظاهر ملي را به ابزار جنگ نرم و
خاموش غرب عليه انقالب اسالمي تبديل ميکند.
اما چه بايد کرد و به چه نحو بايد از تجربۀ سينماي

اعتدال

عدالت و مهرورزي

2
%29
%9
1
%33
%5

5
%71
%19

2
%67
%7

6
%46
%29

7
%54
%26

2
%100
%9
1
%33
%5
1
%100
%5
6
%46
%29
2
%33
%9
21
%44

0
0
0

2
%67
%7
0
0
0

7
%54
%26
4
%67
%15
27
%56

جمع
7
100
%15
3
100
%6

13
100
%27

2
100
%4
3
100
%6
1
100
%2
13
100
%27
6
100
%13
48
100

دهۀ چهارم انقالب اسالمي درس گرفت تا بتوان سينما
و بهويژه سينماي اجتماعي متفاوت را که به حقيقت «از
مظاهر تمدن» و «کليد پيشرفت کشور» باشد ،در دهۀ
پنجم انقالب اسالمي تجربه کرد؟
پاسخ اين پرسش مهم گرچه نياز به يک تحقيق
جداگانه دارد ،اما بر مبناي يافتههاي اين تحقيق نيز
ميتوان به يک پاسخ مقدماتي دست يافت :سينماي ايران
بيش از هميشه به فيلمسازي بر مبناي جريان فکري
«ديني و متجدد» و ترويج سبک زندگي متناسب با آن نياز
دارد که پيشنياز آن ،بهراهافتادن «نهضت فيلمسازي» بر
مبناي دو رکن عمدۀ «نقد» و «نوآوري» است.
«نقد بدون نوآوري ،تنها منفيبافي است و نوآوري
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بدون نقد ،تنها يک تکاپوي در معرض زوال و انزواست؛
چراکه فکر و ايدۀ نو بدون بازگويي نواقص و نقايص افکار و
ايدههاي کهن ،زمينۀ پذيرش پيدا نميکند و چهبسا افکار
و ايدههاي مندرس با مزاحمتهاي خود ،آن را به وقفه و
زوال دچار ميسازند( ».رشاد)95 :1384 ،
فيلمساز ايراني بهعنوان «ناقد» مسئوليت دارد تا با
«ارائۀ انتقادهاي مستند ،دقيق و خردگرايانه که از اغراض
شخصي به دور و از شهامت وي سرچشمه گرفته باشند،
افکار عمومي را از خطاها و کجرويهاي احتمالي ،آگاه
و نظارت عمومي را در کنار نظارت دولتمردان مطالبه
کند تا مانع گسترش خطاها و اشتباهات احتمالي و عامل
کاهش عملکردهاي نادرست و افزايش مشارکت مردم در
مسیر رشد و پيشرفت جامعه باشد»؛ البته به اين شرط
که برجستهسازي و انعکاس مضامين و ابعاد سبک زندگي
در سکانسهاي فيلمها بهنحوي نباشد که مستقيم و
غيرمستقيم« ،افزايش نوميدي و کاهش عزت نفس مردم
را بهدنبال آورد و عامل بازدارنده در مسير رشد و پيشرفت
جامعه باشد( ».محسنيانراد)43 :1377 ،
«نوآوري نيز طرد و ترک هرآنچه از گذشتگان
بازمانده است ،نيست و ازاينرو ،افراط و تفريط در طرد و
اخذ مطلق افکار و ايدهها ،تنها انقطاع تاريخي را بهدنبال
ميآورد و نوآوري را به ضد خود تبديل ميکند .سيطرۀ
اختناق سپيد ،مانع اساسي پيش روي نوآوري است که
در عصر ما چيزي جز احساس ترس از بيان افکار و طرح
ايدههاي نو نيست» (رشاد )96 :1384 ،و اين ،ارادۀ
دولتمردان را در عمل طلب ميکند تا زمينۀ فيلمسازي را
بهنحوي فراهم کنند که مالحظهکاري و فضاي غيرمساعد
و مسموم ناشي از عرض اندام جريانهاي سنتي و بهويژه
متجدد ،فيلمسازان تحولخواه را به حاشيه نراند و آنها را
از نوآوري و نوگويي بازندارد.
منابع:
 اباذری ،یوسف؛ چاووشیان ،حسن ،)1381( ،ازطبقۀ اجتماعی تا سبک زندگی :رویکردهای نوین در
تحلیل جامعهشناختی هویت اجتماعی ،نامۀ؟ علوم
اجتماعی ،)1( 20،صص .27-3
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 اگبرن ،ویلیام؛ نیمکف ،میر ،)1350( ،زمینۀجامعهشناسی ،اقتباس :ا .ح .آریانپور ،تهران :مؤسسۀ
انتشارات فرانکلین.
 ايرنا ،)1398( ،مصرف فرهنگي ايرانيان در يکنگاه ،خبرگزاري جمهوري اسالمي (ُ ،)irna.irکد خبر:
 ،2544تاريخ مشاهده.1399/1/3 :
 آذري ،غالمرضا ،)1377( ،کاربرد تحليل محتوا درسينما ،فصلنامۀ رسانه ،)2( 9،صص.76-81
 آرنت ،هانا ،)1397( ،انقالب ،ترجمه عزتاهللفوالدوند ،تهران :انتشارات خوارزمی.
 آشنا ،حسامالدین ،)1384( ،از سیاست تا فرهنگ:سیاستهای فرهنگی دولت در ایران (،)1304-1320
تهران :انتشارات سروش.
 بدیعی ،نعیم؛ قندی ،حسین ،)1393( ،روزنامهنگارینوینف تهران :انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.
 بديعي ،نعيم« ،)1377( ،تحليل محتواي مطالب 10روزنامۀ ايران» ،فصلنامۀ رسانه :)1( 9،صص .22-33
 بروجردی علوی ،مهدخت« ،)1372( ،دروازهبانیخبر چیست ،دروازهبانان کیستاند» ،فصلنامۀ رسانه4 ،
 :)1(صص .25-18
 تَن ،الکسيس ،)1388( ،نظريهها و پژوهشهايارتباط جمعي ،ترجمه نعيم بديعي ،تهران :انتشارات
مؤسسۀ همشهري.
 جينکز ،ويليام ،)1381( ،ادبيات فيلم :جايگاهسينما در علوم انساني ،ترجمه محمدتقي احمديان و
شهال حکيميان ،تهران :انتشارات سروش.
 چنی ،دیوید .)1378( ،سبک زندگی ،ترجمه حسنچاوشیان ،تهران :دبیرخانۀ شورای فرهنگ عمومی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 خادميان ،طليعه ،)1388( ،سبک زندگي و مصرففرهنگي ،تهران :انتشارات جهان کتاب.
 خجسته ،حسن« ،)1390( ،آیا دشمن میتواندکنار سفرۀ ما بنشیند» ،خبرگزاری جمهوری اسالمی
(ایرنا) (ُ ،)irna.irکد خبر ،30742159 :تاریخ مشاهده:
.1398/11/13
 -خمینی ،روحاهلل« ،)1391( ،سخنرانی تاریخی امام در
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بهشت زهرا» ،پرتال امام خمینی (imam-khomeini.
ُ .)irکد مطلب ،43268 :تاریخ مشاهده.1398/11/16 :
 دهقان ،عليرضا« ،)1394( ،رسانهها و يادگيرياجتماعي» ،وبگاه مرکز آموزشوپژوهش مؤسسۀ
همشهري (ُ ،)hamshahri training.irکد مطلب:
 ،3850تاريخ مشاهده.1398/11/14 :
 رايف ،دانيل؛ ليسي ،استفن؛ فيکو ،فريدريک جي،( ،)1381تحليل پيامهاي رسانهاي ،کاربرد تحليل محتواي
کمي در تحقيق ،ترجمه مهدخت بروجرديعلوي ،تهران:
ّ
انتشارات سروش و مرکز تحقيقات ،مطالعات و سنجش
برنامهاي صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران.
 رسولي ،محمدرضا؛ بیبکآبادی ،غزال،)1391( ،«بررسی مؤلفههای سبک زندگی در فیلمهای سینمایی
دهۀ  70 ،60و  80سینمای ایران» ،فصلنامۀ انجمن ایرانی
مطالعات فرهنگی و ارتباطات :)1( 7،صص .126-97
 رشاد ،علياکبر ،)1384( ،دينپژوهي معاصر :درنگو درايتي در گفتمانهاي سهگانۀ متجمد ،متجدد و
مجدد ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.
 رشيدپور ،ابراهيم ،)1354( ،آينههاي جيبي آقايمکلوهان ،تهران :انتشارات راديووتلویزيون ملي ايران.
 رفيعپور ،فرامرز ،)1378( ،تغيير ارزشها در آينۀسينما و مطبوعات ،فصلنامۀ پژوهش :)2( 3،صص .29-5
 روحاني ،حسن ،)1392( ،متن کامل برنامه،اصول کلي و خطمشي دولت يازدهم ،خبرگزاري مهر
( ،)mehrnews.comشناسۀ خبر ،2110886 :تاريخ
مشاهده.1396/10/20 :
 سریعالقلم ،محمود ،)1396( ،چه آسیبهايي رابراي سبک زندگي ايرانيان بهطورکلي ميتوان برشمرد،
هفتهنامۀ اميد انديشه ،شمارۀ  :74صص .17-21
 شريعتي ،علي ،)1390( ،مجموعۀ آثار (جلد ،)21تهران :انتشارات چاپخش.
 صلحی ،محمد ،)1396( ،اسرار فن بیان ،تهران:انتشارات نخبگان.
 عظيمي هاشمي ،مژگان ،)1383( ،ارزشهايانتقاليافته به زنان از سينما ،مطالعۀ موردي
پرمخاطبترين فيلم سال  ،1379فصلنامۀ پژوهش و
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سنجش :)2( 11،صص .187-149
 عليآبادي ،گيتا ،)1388( ،انقالب اسالمي وگفتمانهاي انتخاباتي در ايران ،فصلنامۀ رسانه:)1( 20،
صص .119-149
 قوامدوست ،جعفر ،)1397( ،مطالعۀ تأثير تغييراتاجتماعي بر سينماي ايران :با تأکيد بر دو سطح مسائل
و انحرافات اجتماعي در يک دهۀ اخير ،تهران :معاونت
توسعۀ فناوري و مطالعات سينمايي سازمان امور سينمايي
و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
 کرمی ،الهام؛ ساروخانی ،باقر ،)1393( ،بررسیجامعهشناختی سبک زندگی در سینمای ایران پس
از انقالب (فیلمهای اجتماعی پرفروش دهۀ ،)1380
فصلنامۀ جامعهپژوهی فرهنگی :)1(5 ،صص .86-59
 کرپیندورف ،کلوس ،)1386( ،تحليل محتوا،ترجمه هوشنگ نايبي ،تهران :نشر ني.
 کيا ،علياصغر؛ لطفي ،کيوان ،)1391( ،بازنماييالگوهاي سبک زندگي در سريالهاي تلویزيوني ،فصلنامۀ
رسانه :)3( 23،صص .107-89
 گونتر ،بری ،)1384( ،روشهای تحقیق رسانهای،ترجمه مینو نیکو؛ وازگن سرکیسیان ،تهران :اداره کل
پژوهشهای سیمای جمهوری اسالمی ایران.
 گیدنز ،آنتونی ،)1397( ،جامعهشناسی ،ترجمهمنوچهر صبوری ،تهران :نشر نی.
 محسنيانراد ،مهدي ،)1377( ،انتقاد در مطبوعاتو وضعيت آن در ايران ،فصلنامۀ علوم اجتماعي:)1( 6 ،
صص .74-17
 محسنيانراد ،مهدي ،)1384( ،ايران در چهارکهکشان ارتباطي ،تهران :انتشارات سروش.
 محسنیانراد ،مهدی ،)1387( ،ارزشهای مندرجدر مطبوعات :مقایسۀ انقالب مشروطیت و انقالب اسالمی،
فصلنامۀ علوم اجتماعی 4( 15،و  :)3صص .222-189
 محسنیانراد ،مهدی ،)1393( ،وضعیت انتقاد درمطبوعات ایران ،در حسرت فهم درست (روایت  42سال
پژوهش ارتباطی در ایران) ،تهران :انتشارات سیمای شرق
و دفتر مطالعات و برنامهريزي رسانهها ،صص .603-528
 -محسنيانراد ،مهدي ،)1396( ،ارتباطشناسی،
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تهران :انتشارات سروش.
 مک کوايل ،دنيس ،)1382( ،درآمدي بر نظريۀارتباطات جمعي ،ترجمه پرويز اجاللي ،تهران :مرکز
مطالعات و تحقيقات رسانهها.
ک کوايل ،دنيس؛ ويندال ،سون،)1388( ،
 م مدلهاي ارتباطات جمعي ،ترجمه گودرز ميراني ،تهران:
دفتر پژوهشهاي راديو.
 مکلوهان ،هربرت مارشال ،)1377( ،براي درکرسانهها ،ترجمه سعيد آذري ،تهران :مرکز تحقيقات،
مطالعات و سنجش برنامهاي سازمان صداوسيماي
جمهوري اسالمي ايران.
 مهدويکني ،محمدسعيد ،)1386( ،مفهوم سبکزندگي و گسترۀ آن در علوم اجتماعي ،فصلنامۀ تحقيقات
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فرهنگي :)1(1،صص .230-199
 مهدیزاده ،سیدمحمد« ،)1384( ،بررسی محتواییو حرفهای مطالب هفت خبرگزاری غیردولتی» ،فصلنامۀ
رسانه ،)3( 16،صص .163-133
 مهديزاده ،سيدمحمد ،)1395( ،تحليل کيفي وگفتماني برنامۀ «پرگار» ،تهران :مرکز پژوهش و سنجش
افکار صداوسيما.
 ویندال ،سون؛ سیگنایتزر ،نبو؛ اولسون ،جین،( ،)1387کاربرد نظریههای ارتباطات ،ترجمه علیرضا
دهقان ،تهران :انتشارات جامعهشناسان.
 هيوارد ،سوزان ،)1381( ،مفاهيم کليدي درمطالعات سينمايي ،ترجمه فتاح محمدي ،تهران :نشر
هزارۀ سوم.

