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  شناختي سبك زندگي در سينماي ايران پس از انقالب جامعهبررسي 
 )1380 دهةهاي اجتماعي پرفروش  فيلم(

  *الهام كرمي

  **باقر ساروخاني

  يدهكچ
رسـانه، از فرهنـگ،   مثابة  به ،كه سينما هدف پژوهش حاضر بررسي تصويري است

طور كلي سبك زندگي به مخاطبان خود ارائه  و به ،ها و هنجارهاي اجتماعي ارزش
شـده در   هـاي اكـران   از فـيلم  ،به همين منظور تعداد سـي فـيلم سـينمايي    .دهد مي
و  »شـده در وزارت ارشـاد   ژانر اجتماعي ثبت«، با درنظرگرفتن دو مالك 1380  دهة

چهـارچوب  . نـد شـد انتخاب و بررسـي  ) ميزان استقبال مخاطبين(» بودن پرفروش«
شريعتي و رشاد انتخاب شده است كـه سـه    ةتلفيقي از نظري »سبك زندگي«نظري 

را » ديني و مجـدد «و  ،»مĤب و متجدد اروپايي«، »سنتي و متجمد«زندگي  نوع سبك
هاي  دهد كه در فيلم نشان مي هاي پژوهش يافته. اند براي جامعه ايران در نظر گرفته

ترين ميزان ترويج  بيش» مĤب و متجدد اروپايي«هاي سبك زندگي  مؤلفه شده بررسي
  .سبك زندگي داشته است و تبليغ را نسبت به دو نوع ديگر

ژانر اجتمـاعي،  داري،  دينهنجارهاي اجتماعي، سينما، سبك زندگي،  :ها دواژهيكل
  .نظرية رشاد، نظرية شريعتي

  
  مقدمه. 1

ها، معمـوالً تغييـرات    به آن محدودرسي  يا دست هاي جمعي رسانهنبود  سببدر گذشته، به 
                                                                                                 

) مسئول ةنويسند( گركارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعي، دانشگاه علوم و تحقيقات تهران، پژوهش *
madineh313@gmail.com   

  saroukhani@yahoo.comواحد علوم و تحقيقات تهران  ،اسالمي شناسي، دانشگاه آزاد استاد گروه جامعه **
  8/3/1393: تاريخ پذيرش 20/12/1392: تاريخ دريافت
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كننـده در ايـن    تعيـين داد و عوامـل   ها رخ نمي خانوادهتوجهي در سبك زندگي افراد و  قابل
با  ،اما امروزه .ندقوميت بود همچونشده به صورت غير رسمي  وضعي يهنجارها اكثراً زمينه

ها صـورت گرفتـه اسـت و بـا توجـه بـه جايگـاه         رسانه ةعرصاي كه در  پيشرفت گسترده
از ابزارهـاي   هـا  رسانهاند، بايد گفت  المللي يافته در سطوح ملي و بينها  رسانهاي كه  فزاينده

كـه   ،هـا  د و فـيلم نشـو  الگوهاي سبك زندگي و از عوامل تغيير آن محسوب مي ةاصلي ارائ
دهنـده آداب و رسـوم    نـد سـفير و انتقـال   نتوا آيند، مـي  مي درها به نمايش  توسط اين رسانه

پيـام بـه    ةفرسـتند نظر مـد هـاي   و ارزش ،اجتماعي، الگوهاي رفتاري خـانوادگي، فرهنـگ  
  .گيرندگان آن باشد
و  ،از زمان پيدايش تاكنون و در ادوار مختلف، تصاويري متنوع، متفـاوت  ،سينماي ايران

منزلـة   بـه  ،گاه متناقض از شهرها و روستاهاي ايران به نمـايش گذاشـته اسـت زيـرا سـينما     
گانه از آغاز تاكنون، مكاني بـراي تضـارب آرا و بيـان     ترين هنر در ميان هنرهاي هفت مدرن
بعد از گذشت  و )1391 ،رستگارخالد و كاوه(هاي متفاوت و گاه مخالف بوده است  ديدگاه

هـاي   گـويي بـه محـرك    آن در ايران، اين سينما شرايط الزم براي پاسـخ  هشت دهه از عمر
  .يافته استخاص خود را  ةبيروني جامعه را پيدا كرده و تماشاچي سينما هم سليق

را از زوايـاي    تـوان آن  و مـي  اسـت سبك زندگي عنواني است كه داراي ابعاد متعددي 
سبك زندگي در نظر گرفته شود، مثابة  افراد به ةروزمراگر عملكردهاي . كردمختلف بررسي 

امكانـات   سـبب گزينش سـبك زنـدگي، سـينما بـه      برايدر دنياي آكنده از امكانات متنوع 
يابد و بررسي چگونگي بازتاب سبك زندگي توسط اين هنـر و   خاصي كه دارد اهميت مي

در يا به عبـارتي ديگـر سـبك زنـدگي      ،سينما و سبك زندگي .كند رسانه ضرورت پيدا مي
ديگـر   يي هستند كه هريك بار معنايي خاصي را به همراه دارند و در كنار يكها واژه ،سينما

  .ها كاري بس دشوار است قراردادن و تحليل آن
سـازي   دو برداشـت و دو گونـه مفهـوم    سبك زندگي شناسي از مفهوم در ادبيات جامعه

، دگرد باز مي 1920  ةدهبه  آن  ةسابقكه  ،بندي نخست در فرمول ؛عمل آمده استه متفاوت ب
در مقـام   و غالبـاً  هبـود ت اجتمـاعي افـراد   عيثروت و موق) indicator( سبك زندگي معرف

در  .)1935 چـاپمن، ؛ 1955 ،نيچـاپ ( سـت ار رفته اك هاجتماعي ب  ةشاخصي براي تعيين طبق
بلكه شـكل اجتمـاعي    ،اجتماعي ةسبك زندگي نه راهي براي تعيين طبق ،بندي دوم فرمول

 گرايي رفدر متن تغييرات فرهنگي مدرنيته و رشد فرهنگ مص فقطشود كه  نويني دانسته مي
ــي  ــا م ــد معن ــدنز،گ( ياب ــبورد ؛1994و  1991 ي ــتون ؛1984 و،ي    ؛1991و  1987 ،فدرس
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هـا و   اين معنا سـبك زنـدگي راهـي اسـت بـراي تعريـف ارزش      در  .)1987 وري،ي لش و
روز  هـاي اجتمـاعي روزبـه    افراد كه اهميت آن براي تحليـل  )هويت( ها و رفتارهاي نگرش

ناشـي   مفهوم سبك زندگي در علوم اجتماعي ظاهراً  ةفزايند جاهميت و روا .يابد افزايش مي
تواننـد تنـوع و گونـاگوني دنيـاي      هـاي موجـود نمـي    شناسـي  از اين واقعيت است كه سنخ

  .)28 -  3: 1381چاوشيان و اباذري، ( اجتماعي را توضيح دهند
  

  سبك زندگي. 2

و  اجتماعي استعلوم هاي سهل ممتنع در علوم انساني و  از واژه) life style( سبك زندگي
، در عـين حـال   اند بررسي كردهرا   كه به صورت خاص آن ،پردازان و كارشناسان اكثر نظريه

به اين مسئله اذعان دارنـد كـه    ،دهند كه تعاريفي در حد وسع خود از سبك زندگي ارائه مي
 برخي بر اين باورند كه ميشل سـوبل . توان براي آن در نظر گرفت تعريفي جامع و مانع نمي

)Sobel( ، سبك زندگي نگاشته  ةدربارترين متن را  مفصل ،1981در سال)؛1387 ان،يـ خادم 
كـه برخـي از   ارائه شده است  اين مفهومتعاريف مختلفي از  سوبلپس از  ).1382 ،يفاضل
 :شود ها در ادامه آورده مي آن

 ؛)442: 1380 ،يساروخان( اتيح گذران يها وهيشو  ،آداب عادات،. 1
هـا و   ميان گروه) از مواد و كاالهاي نمادين(گيري  بهرهمصرف و  جيرا يالگوها نواعا. 2

در شود،  گونه كه در مطالعات فرهنگي مطرح مي آن ،سبك زندگي .طبقات مختلف اجتماعي
هاي  گزينش ةواسطگيرد چراكه فرد هويت خود را به  كانون هويت فردي يا گروهي قرار مي

كند كه از ميان انبوهي از اقالم و الگوهاي معين رفتاري ممكن، كه حكـم   معناداري بيان مي
 ؛)170: 1387ويك،  و سج ادگار(دهد  هاي نمادين را دارند، صورت مي رمزگان

 ؛)Sydney, 2001: 743( كند گروه بر اساس آن زندگي ميهايي كه فرد يا  راه. 3
كـه باعـث افتـراق    اشاره دارد سبك زندگي به الگوهاي نسبتاً متمايز عمل و فرهنگ . 4
 ).Turner, 2006: 339( شود مي) مردم(افراد 

تـر   شده از سبك زندگي، به صورت جـامع  و ديگر تعاريف ارائه ،با الهام از اين تعاريف
هـا، عقايـد، باورهـا و     هـا، ارزش  نگـرش ( چه ذهني و چـه عينـي   ،هر عملي توان گفت مي

و  اسـت توسط فرد بروز و ظهور يابد بـر هويـت او مـؤثر     و اختيار ةكه به واسط ،)ها كنش
سـبك زنـدگي بـر ماهيـت و محتـواي       ،به عبارت ديگـر . دهد سبك زندگي او را نشان مي
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و  ،داللت دارد و مبين اغراض، نيات، معاني هاي معنادار افراد در هر جامعه تعامالت و كنش
تفاسير فرد در جريان عمل روزمره و زندگي روزانه است و سبب تمايز و تفكيك افـراد از  

  .گردد ديگر مي يك
) هاي نظريات واژهبه صورت خالصه و فقط با ذكر نام و كليد( پردازاني نظريهدرادامه، به 

  :اند گي نظرياتي ارائه كردهكه در رابطه با سبك زنداشاره خواهد شد 
  ؛)مصرف و سبك زندگي() Veblen( تورشتاين وبلن. 1
  ؛)فرهنگ مدرن و سبك زندگي( )Simmel( گئورگ زيمل. 2
  ؛)ها و سبك زندگي رسانه() Giddens( آنتوني گيدنز. 3
  ؛)مصرف فرهنگي و سبك زندگي() chaney( ديويد چيني. 4
  ؛)مصرف و سبك زندگي(ميشل سوبل . 5
  ؛)انتخاب و سبك زندگي() Weber( ماكس وبر. 6
  ؛)انتخاب و سبك زندگي( )Adler( آلفرد آدلر. 7
  .)فرهنگ، تمايز و سبك زندگي() Bourdieu( پير بورديو. 8
  

  ة تحقيقپيشين. 3
و شـده   توجـه  بـه آن هاي اخيـر   سالدر بررسي سبك زندگي در سينما موضوعي است كه 

، دو پژوهش به 1391و  1389هاي  در سال .انجام شده استدر اين زمينه نيز هايي  پژوهش
هاي  هاي سبك زندگي در فيلم بررسي مؤلفه«: اند هكردصورت خاص اين موضوع را بررسي 

 ،يآبـاد  بـك يبغزال  هدف محقق،عنوان تحقيقي است كه » 80و  ،70، 60هاي  سينمايي دهه
 1380و  ،1370، 1360 ةسـه دهـ  ي سـينمايي  ها شناسايي الگوي رفتار غالب در فيلمدر آن 

پژوهش حـاكي از آن اسـت   اين ي ها يافته. ه استبود ،با روش تحليل محتوا ،سينماي ايران
. اسـت ي اين سه دهه غالب بـوده  ها كه سبك زندگي سنتي و الگوي رفتار فرهنگي در فيلم

سـبك   1380 ةتي و در دهنسبك زندگي س 1370و  1360 ةي سينمايي دهها عمدتاً در فيلم
امير رستگارخالد و مهدي كاوه نيز در پژوهشي با عنوان . زندگي مدرن نشان داده شده است

شناسي هنر و  بازنمايي در جامعه ةگيري از نظري با بهره ،»80 ةبازنمايي سبك زندگي در ده«
با استفاده از الگوي تبييني بورديو در خصوص سبك زندگي، به بررسي سـبك زنـدگي در   

از ميان ابعـاد   ،دهد كه نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي .اند پرداخته 1380 ةسينماي ده
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 داشـته را  1380 ةترين ميزان بازنمايي در سـينماي دهـ   سبك زندگي، مصرف فرهنگي بيش
ها، اوقات فراغـت، مـديريت بـدن،     بعد از مصرف فرهنگي ابعاد ديگري مانند نگرش. است

تـرين   ترتيب بيش بهو الگوي مصرف غذا  ،اي هزينههاي  هاي اخالقي، عادت اولويت ارزش
  .اند هاي سينمايي اين دهه را داشته بازنمايي در فيلم  ميزان

  
 هدف اصلي تحقيق. 4

شناختي سـبك زنـدگي در سـينماي ايـران پـس از       هدف اصلي اين پژوهش بررسي جامعه
  .است 1380 ةهاي اجتماعي پرفروش ده انقالب و به صورت خاص فيلم

 

 اهداف فرعي تحقيق. 5

 :اهداف فرعي پژوهش حاضر عبارت است از
 ؛تعريفي از سبك زندگي بر اساس معيارهاي اجتماعي و فرهنگي ةارائ. 1
شـده در سـينماي ايـران پـس      هاي سبك زندگي ارائـه  ها و مؤلفه بررسي شاخص. 2

 ؛انقالب از
 .انقالبشده در سينماي ايران پس از  بررسي الگوهاي سبك زندگي ارائه. 3
 

 سؤاالت تحقيق. 6

 هايي دارد؟ شود چه ويژگي هاي سينمايي ارائه مي اي كه در فيلم سبك زندگي. 1
يك از انـواع   شود با كدام هاي سينمايي ارائه مي تصاويري كه از سبك زندگي در فيلم. 2

 تري دارد؟ سبك زندگي انطباق بيش
هـاي   شـود، بـا ارزش   و تبليـغ مـي  هاي سينمايي ترويج  كه در فيلم  ،آيا سبك زندگي. 3
 اسالمي منطبق است؟ ةجامع
 هـاي  يـك از انـواع سـبك    انتقاد از كدام ياشده در پي تجويز  هاي سينمايي اكران فيلم. 4

 زندگي است؟
شده در كشور با الگوي خاصي  هاي سينمايي اكران شده در فيلم آيا سبك زندگي ارائه. 5

 منطبق است؟
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  هاي پژوهش فرضيه. 7
ايرانـي    ــ   اسـالمي كه متناسب با فرهنگ  ،رسد الگوي جامعي از سبك زندگي ه نظر ميب. 1

 ؛شده بعد از انقالب ارائه نشده است هاي سينمايي ساخته در فيلم ،باشد
هاي سينمايي سعي بر اين است كـه سـبك زنـدگي سـنتي و      رسد در فيلم به نظر مي. 2

 شود؛ديني در جامعه مورد انتقاد قرار گيرد و در برخي موارد تقبيح 
شـود بـا    هاي سينمايي ارائه مـي  رسد تصويري كه از سبك زندگي در فيلم به نظر مي. 3

 ؛تر انطباق دارد مĤب و متجدد بيش سبك زندگي اروپايي
با بخش د شو هاي سينمايي ترويج و تبليغ مي زندگي كه در فيلم رسد سبك به نظر مي. 4
 ؛اسالمي انطباق ندارد ةجامعهاي  اي از ارزش عمده
روابط  هاي سينمايي شده در فيلم رسد چند ويژگي بارز سبك زندگي اشاعه به نظر مي. 5

هاي التين، مـدگرايي، صـرف    رويه از واژه بي ةآزاد با جنس مخالف، جراحي زيبايي، استفاد
  .هاي ديني باشد به ارزش نبودنبند پايو فود در مكاني غير از منزل،  فستغذاهاي مدرن و 

  
  ارچوب نظري پژوهشهچ. 8

امكان سـنجش آن بـا تعـداد محـدودي از     نبود و  ،با توجه به پيچيدگي مفهوم سبك زندگي
كه از چندين سنجيده شود هايي  مؤلفهها و  ها، سعي بر اين است كه اين مفهوم با معرف مؤلفه

براي تفكيك و متمايزساختن انواع سبك زنـدگي در   ،طور كلي به. نظريه استخراج شده است
بندي را بتوان از نظريات شريعتي و رشاد استخراج  ترين تقسيم رسد مناسب ايران، به نظر مي

تعميم آن براي حدوديتي است اما مشده طرح مشريعتي در رابطه با زنان  ةهرچند نظري. كرد
  .و حتي گنجاندن كليت جامعه در قالب آن، وجود ندارد ،به ديگر اقشار جامعه

  :تقسيم كرده استمعاصر ايران را به سه دسته  ةهاي موجود در جامع رشاد گفتمان
ها و ذخاير بازمانده از پيشينيان تصلب دارد و از نوآوري  كه بر دريافت تجمدم گفتمان. 1

  ؛گريزان و هراسناك استو تحول 
چنـان كـه    غرب است و از آن بسيار تأثير پذيرفته اسـت، آن  ةكه دلبست متجدد گفتمان. 2

  ؛كند نگرد و معنا مي تفكر غربي مي ةخويش را از منظر و زاوي
سو، نه متصلب بر مواريث معرفتي گذشته است و نه منقطـع از   كه از يك مجدد گفتمان. 3

  ).1388رشاد، ( شدن در آن در پي نفي غرب است و نه خواستار هضمآن و از سوي ديگر، نه 
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 ،»مـĤب  اروپاييزن متجدد و «، »مĤب مقدسزن سنتي و «شريعتي نيز زنان را به سه گروه 
، با الهام از اين نظريات ،درنتيجه. است كردهتقسيم ) 55: 1390شريعتي، (» وار زنان فاطمه«و 

توان چنين استنباط  ند، ميا كردهكه به صورت خاص ايران و سبك زندگي ايراني را بررسي 
و  ،»مـĤب و متجـدد   اروپـايي «، »سنتي و متجمد«كرد كه سبك زندگي در ايران به سه گروه 

  .شود تقسيم مي» ديني و مجدد«
شـده اسـتخراج    هايي از نظريات مطـرح  هاي زندگي شاخص بررسي اين سبك با هدف

  .شود ها اشاره مي به آن 1 است كه در جدول هشد
 هاي سبك زندگي مؤلفه. 1جدول 

  منبع هاشاخص
؛ 1382؛ فاضلي، 1981 ،؛ سوبل1378؛ چيني،1391گيدنز، )پوششوفرهنگي، خوراك،(مصرف 

  .1386؛ وبلن،1380،بورديو
 .1382فاضلي، اوقات فراغت
  .1382فاضلي، ؛ 1381آزاد ارمكي و چاوشيان،  مديريت بدن

 .1384زند،شجاعي )عدم التزام ديني/التزام ديني(داري  دين

پژوهش را به  شده در هاي ارزيابي هاي مؤلفه مدل مفهومي كه در ادامه آمده است معرف
كه منطبق با جامعه و  ،»ديني و مجدد«هاي سبك زندگي  مؤلفه .دهد صورت جزئي نشان مي
داري در  توان با توجه به مدل سـنجش ديـن   ميبه صورت خاص را  ،فرهنگ اسالمي است

البته در پژوهش پيش رو صـرفاً   .كرد، استخراج است زند ارئه شده كه توسط شجاعي ،ايران
اسـت   شـده و نگرش ابراز و اظهارشـده توسـط بـازيگران بررسـي      ،معيارهاي ظاهر، بينش

  .)21: 1384زند،  شجاعي(
  ايران داري در مدل سنجش دين. 2جدول 

ابعاد وجودي 
  انسان

وجوه
پيامدهاي   داري هاي دين نشانه  داري ابعاد دين  ابعاد دين دين

  داري دين
  بينش الهي داشتن معلومات ديني معتقدبودن اعتقادات معرفتي  ذهن

  عاطفي  روان

 بودنمؤمن ايمانيات

  

  اهل معنابودن

  عباديات
اهل
 عبادت
 بودن

 انجام فردي عبادت
انجام جمعي  بودن متخلق

 عبادت
      اخالقيات
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 متشرع  شرعيات  عملي  تن
  بودن

عمل به تكاليف
 فردي

 داشتن ظاهر ديني

  بودن متقي

  ابراز هويت ديني

عمل به تكاليف 
  جمعي

 اهتمام  داشتن
  شعائري 

 داشتن مشاركت ديني
 خانواده ديني در اهتمام

روش تحليل فرم و سـاختار يـا   : نيز دو روش وجود دارد ها تحليل و بررسي فيلم براي
  .»نگر روش برون«و روش تحليل مضمون و محتوا يا  »نگر روش درون«

كه درصدد شرح فـيلم يـا يـافتن علـل پيـدايش آن       ،نگر اغلب از بياني مستدل روش برون
دهد ولي  اي به دست مي اطالعات ارزندهنگر  بدون ترديد روش برون. كند است، استفاده مي
نگر  درونروش . اي است كه قادر به حل مشكالت هنري اساسي نيست ماهيت آن به گونه

 را اسـت،  نظر در آن تكامـل يافتـه  مدكه اثر  ،و فكري ،تا حدودي فضاي تاريخي، اخالقي
م اسـت  هنـري فـيل   ةجنبنگر مسئوليت اصلي منتقد متوجه  در روش درون .كند بررسي مي

  .)170: 1389جينكز، (

نگر كه ناظر بـر تشـريح محتـواي فـيلم      برونيعني روش  ،در اين پژوهش از روش اول
شـده   مضامين آن بر اساس مـدل مفهـومي طراحـي    شده استو تالش  شدهاست، استفاده 

هاي مختلفي وجود دارد  در رابطه با ارتباط فيلم و جامعه نيز ديدگاه. استخراج و تحليل شود
بـه   ،امـا در ايـن پـژوهش   . دانند نماي زمان خود مي تمام ةبرخي حتي سينما و فيلم را آينو 

كه ناظر بر تأثير فيلم  ،»اشاعه ةنظري«پذيري افراد،  ها در جامعه تأكيد بر محوريت رسانه سبب
را   آننفسه بلكـه  ال در اين روش ارزش فيلم را نه في« است؛نظر مد ،و سينما بر جامعه است

يـا   ،اشـاعه  ةنظريـ  .)173: 1389جينكـز،  (» كننـد  تبليغاتي بررسي مي ةوسيلبه صورت يك 
به . داند هاي مردم مي و بينش ،ها دادن به افكار، نگرش شكلسينما را ابزاري براي  ،دهي شكل

توانـد بـا    طور كه سينما مي اين رويكرد درصدد اثبات اين مدعاست كه همان ،عبارت ديگر
ــان ــي    دادن و نش ــد، م ــا كن ــته ايف ــي شايس ــه نقش ــات جامع ــد در  اقعي ــتتوان دادن و  جه
مـداراني كـه    سازان يا سياست در مسير دلخواه فيلم ،بخشيدن به افكار مخاطبانش  وسو سمت

تـر   شـناختي  تـر و جامعـه   صورت كامل ،درواقع. نيز عمل كند ،ها نظارت دارند بر توليد فيلم
دهي همان است كه در مكتب فرانكفورت با ادبياتي ديگر اما تقريبـاً بـه همـين     شكل ةنظري

هاي گروهي و از جمله سينما و تلويزيـون   پردازان رسانه اين نظريه ؛شود معنا به كار برده مي
  .دانند وار مي دهي به فرهنگ توده را ابزارهايي نيرومند براي شكل
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 مدل مفهومي. 3جدول 

  »ديني و مجدد«/»اروپايي مĤب و متجدد«/»سنتي و متجمد«
  ها شاخص ابعاد  

  سبك زندگي

بندي به  پاي(داري  دين
  )هاي ديني ارزش

  نماز و روزه
 ظاهر اسالمي

 كمك به ديگران
  )ها مساجد و زيارتگاه(حضور در اماكن مذهبي 

  و اعتقاد به رزاقيت خداوند ،توكل، قناعت
  وجود خداوندابراز اعتقاد به 

  مصرف

  فرهنگي

  هاي التين استفاده از واژه
  اينترنت

  موسيقي

  پاپ ايراني
  سنتي

  آنجلسي لس
  خارجي

  سينما و تئاتر
  روزنامه
  كتاب

  خوراك

  فود فست
  غذاهاي مدرن
  غذاهاي سنتي

مكان 
  صرف غذا

  رستوران
  شاپ كافي

  منزل

  پوشش

  قيمت
  مد
  بودن متفاوت

  )بودن رنگ و تك(
  استفاده از كراوات

 آرايش موي سر مديريت بدن
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  ورزش براي تندرستي
  استفاده از زيورآالت
 جراحي زيبايي

  اوقات فراغت

  ارتباط با جنس مخالف
 شركت در پارتي

  مسافرت
 ارتباط با دوستان

  مهماني خانوادگي حضور در

  
  تحقيق روش. 9

هاي سـينمايي تلفيقـي از    شناختي سبك زندگي در فيلم بررسي جامعه برايدر اين پژوهش 
اسـتفاده   »اسـنادي «و روش ) كيفي و كمـي () content analysis(» تحليل محتوا« هاي روش

كه در مدل نظـري تحقيـق آمـده     ،هاي سبك زندگي براي يافتن و بررسي مؤلفه. شده است
هريـك از   ةو با مشـاهد  شده طراحي )inverse questionnaire( معكوس ةنام است، پرسش

افـزار   در قسمت تحليل محتواي كمـي نيـز از نـرم    .است تكميل شدهشده  انتخابهاي  فيلم
Excel ترسيم نمودارها استفاده شده است براي.  
  
  واحد تحليل 1.9

تـوان نـور،    براي فيلم سينمايي مـي . است» صحنه يا سكانس«تحليل در اين پژوهش واحد 
از تركيـب نماهـا سـكانس يـا     . سكانس را به عنوان واحد تحليل برگزيد ـ و پالن ،سكانس

  .)1391 ك،يد اف( شود صحنه ساخته مي

  
  آماري ةجامع 2.9
وقوع انقالب اسالمي ايران  ازكه  است بلند داستاني هاي آماري اين تحقيق تمام فيلم ةجامع

 ،بنـابراين . ساخته شده و به نمايش عمومي درآمده اسـت  1391 سال تا پايان) 1357بهمن (
و همچنـين   ،انـد  تلويزيون به نمـايش درآمـده   ياهاي خصوصي  هايي كه در اكران فيلم ةكلي
ارهـاي  بـر اسـاس آم  . گيرنـد  مـي  آماري اين مطالعه قـرار  ةهاي مستند، خارج از جامع فيلم
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هايي كه در خصوص تاريخ سـينماي ايـران نوشـته     و كتاب ،شده توسط وزارت ارشاد ارائه
 1391تا پايان سـال  ) 1358از سال (فيلم بعد از انقالب اسالمي ايران  1796اند، حدود  شده

  .)1382صابري، (به صورت عمومي اكران شده است 
  
  گيري نمونه 3.9

شـده   و اكران شده هاي ساخته و همچنين تعداد زياد فيلم ،تحقيق ةبا توجه به گستردگي دامن
و  شـده  ترين تعداد فيلم سـاخته  اي كه بيش به عنوان دهه ،1380 ةبعد از انقالب اسالمي، ده

در اين . بررسي انتخاب شد برايداشته است،  1370و  1360 ةشده را نسبت به دو ده اكران
و همچنـين اسـتقبال    ،تأثيرگـذاري رسـانه   فيلم وجود داشت كه بنابر اصـل  724دهه تعداد 

ده در وزارت ارشـاد و  شـ  هـا، دو مـالك ژانـر اجتمـاعي ثبـت      توجه مخاطبين و بيننده قابل
تحقيـق و قابليـت بررسـي     ةبراي محدودكردن دامنـ ) ترين تعداد بيننده بيش(بودن  پرفروش

 30، تعـداد  1380 ةفيلم پرفـروش دهـ   125از بين  بر اين اساس،. ها در نظر گرفته شد فيلم
  .است شدهاجتماعي و پرفروش انتخاب و تحليل و بررسي ) فيلم سهاز هر سال (فيلم 

  1380 ةده) بر اساس تعداد بيننده( هاي اجتماعي پرفروش فيلم. 4جدول 
  )ريال(مبلغ فروش   تعداد بيننده سال كارگردان نام فيلم  رديف

  5576293500  1417364 80 ياسدديسع قوآواز  1
  4431551500  1200411 80 فرهنگوشيدار تهرانيهاشب  2
  4590163000  921576 80 ييضايببهرام كشيسگ  3
  6152870000  1464387 81 يصدرعاملرسول دارمسالپانزدهترانهمن  4
  5679179000  1189869 81 حكمتژهيمن زنانزندان  5
  4713064500  1072369 81 يرانيجدونيفر آخرشام  6
  3197763500  572705 82 يمعتمداحمدرضا ديپرقفسازياديوانه  7
  2937848000  538322 82 يالنيمنهيتهم پنجمواكنش  8
  2345776000  384993 82 آرافرمانبهمن آبيروياخانه  9
  10766379000  1662644 83 يزيتبركمال مارمولك  10
  6358433500  999654 83 درخشندهپوران باددرشمعي  11
  2508582000  401632 83 الهنعمتديحم بوتيك  12
  8905683900  1274546 84 يقادررجيا آكواريوم  13
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  4495322000  633315 84 يالنيمنهيتهم ياديززن  14
  3063700400  389010 84 ييايميكمسعود حكم  15
  16512036500  1899231 85 يالنيمنهيتهم بسآتش  16
  6910151000  672921 85 مقدمسامان ستارهكافه  17
  6291460500  592705 85 ايكيحاتمميابراه پدرنامبه  18
  4761604000  435068 86 ييايميكمسعود رئيس  19
  351827500  393628 86 يقادررجيا محاكمه  20

/اعتماديبن  بازي خون  21
  عبدالوهاب

86  282353  3181870000  

  17299546000  1222243 87 آوربختسايپر يزنگدايره  22
  15453486000  1110615 87 ايكيحاتمميابراه دعوت  23
  7618479000  524205 87 يقيحقيمان كنعان  24
  15368875000  887108 88 يفرهاداصغر يالةدربار  25
  11565817500  688196 88 يالنيمنهيتهم استارسوپر  26
  10127546500  499245 88 يريماريماز قانونكتاب  27
  14937670500  668730 89 جوانرامبد حوادخترآدم،پسر  28
  9428423000  367718 89 يالنيمنهيتهم حسابهيتسو  29
  5448552500  231377 89 انياسعدونيهما مسوطال  30
  
  ها يافته. 10

و حجم زياد ايـن قسـمت، از ذكـر آن     ،ها بودن تحليل محتواي كيفي فيلم مفصلبا توجه به 
  .شود ي آورده ميهاي مربوط به تحليل محتواي كم و صرفاً يافتهد شو خودداري مي

  
  سنجش ابعاد سبك زندگي 1.10
تأكيـد   1380 ةدهـ هاي اجتماعي پرفـروش   دهد كه در فيلم شده نشان مي انجامهاي  بررسي

 ؛اسـت ه شـد  انجـام و پوشـش    و قيمت لباس ،بودن متفاوتزيادي بر ظاهر افراد مانند مد، 
هـيچ تناسـبي بـا فرهنـگ      ،در اكثـر مـوارد   ،شـود  هـا نشـان داده مـي    ظواهري كه در فـيلم 

 كـه  قرار دارد هاي غرب تأثير تبليغات رسانه تحتايراني ندارد و ابداعاتي است كه   ـ  اسالمي
كـردن نمادهـاي    درونيبومي ديگر كشورها از جمله ايران اسالمي و   تغيير فرهنگبا هدف 
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 هـاي  نوع پوششي كـه در فـيلم  . گيرد مĤب صورت مي سبك زندگي متجددانه و اروپايي
مصـاديق بـارز هنجارشـكني     ، ازدر ايـن دهـه   ،ترويج شده به نحوي است كـه  1380 ةده

كارآمـدن مسـئوليني كـه سياسـت      شده است، هرچند شـرايط سياسـي و روي   محسوب مي
فرهنـگ و رسـانه را در پـيش     ةعرصـ اي مختلف، از جملـه  ه در عرصه» تسامح و تساهل«

تـوان   مي؛ مثالً اين نوع از سبك زندگي داشته است ةاشاعتوجهي بر روند  قابلگرفتند، تأثير 
كه تنها بخش محدودي از موي سـر  هايي   شالاستفاده از به مانتوهاي بسيار كوتاه و تنگ و 

در » بلوز و شـلوار «ظاهرشدن زنان با و زننده،  هاي غليظ و پوشانند، استفاده از آرايش را مي
بلكه سبك زندگي سـنتي   ،با سبك زندگي ديني در تضاد است فقطها اشاره كرد كه نه  فيلم
، پوشش بـازيگران زن در فـيلم   يزنگ رهيداپوشش بهاره رهنما در فيلم . پذيرد را نمي  آننيز 
شـده   معرفـي هايي از الگوهاي  نمونه وميآكوارپوشش مهناز افشار در فيلم و ، سابح هيتسو

  !است  مؤثري چون سينما به زنان جامعه  ةرسانتوسط 
را در ميان ابعـاد  ) درصد 42مورد يعني  3942( ترين فراواني كه بيش ،»پوشش«بعد از 

درخصوص جزئيـات آن   ،هاي پوشش در قسمت بررسي مؤلفه( سبك زندگي داشته است
بـا   »داري دين«و ) درصد 18( بار تكرار 1649با  »بدنمديريت «، )ه خواهد شددتوضيح دا

از ديگر مواردي است كـه   »مصرف فرهنگي« .اند گرفتهقرار ) درصد 16 ( بار تكرار 1497
. بودن وضعيت فرهنگي در اين قسمت مشخص خواهد شـد  با توضيح جزئيات آن بحراني

 هـا  هاي مختلف فيلم نهبار تكرار در صح 801با  »چگونگي گذران اوقات فراغت« درادامه،
 3( بـار تكـرار   263بـا   »خـوراك «ترين ميزان تكرار را داشـته و در پايـان    بيش )درصد  9(

  .آمده است) درصد
  سنجش ابعاد سبك زندگي. 5 جدول
  درصد  فراواني ابعاد

  0.16  1497 )هاي دينيبندي به ارزشپاي(داريدين

  مصرف
  0.12  1095 مصرف فرهنگي

  0.3  263 خوراك
  0.42  3942 پوشش

  0.18  1649 مديريت بدن
  0.9  801 اوقات فراغت

  100  9247 مجموع



  

 84معادل 
ر بـه  ت شي

ملـزم بـه   
روحانيت 

 ،مس  و  ال
ن تكـرار  

حاج «هر 
ده اسـت   

ظـاهر   رم
بـا  القات 
از  »زنـدان 

 ةدهنـد  ان
ي از ايـن  

سـبك  «و 
ديگـر  از   

هـاي   زش  
» ز و روزه 

مبار،  1240( ر
شها، بي ك از فيلم

ه هر مسلماني م
لباس ردر مقام  

طالدر فيلم س 
ترين ميزان  بيش
ظاه پنجم  واكنش

شـدوير كشيده 
دار سـال  پانزده  

 از آن هنگام مال
ز« كه مأموران 

هر اسالمي نشا
بلكه در برخي ،

و »تعصـب  ةـان 
آمـده دسـت  ـه  
بنـدي بـه ارز ي

آوردن نمـاز جـا 

 ... قالب

  ك زندگي

  )يني
رين ميزان تكرا

شده در هريك ح
ودي شرعي كه

،مارمولكفيلم
اين لبا .است ته

ك طلبه است،
وا  در فيلم. ست

 اسالمي به تصو
ترانه  من فيلم

ي مانند استفاده
، قدرت حاكم
يزان تكرار ظوا

،نيست 1380ة
نشـ« بـه مثابـة  

هـاي بـ بـه داده  
عملي دين و پاي

ج به«، )درصد  9

ماي ايران پس از انق

سنجش ابعاد سبك

هاي د  به ارزش
تر بيش داري، ين
مطرح مسئلةب با

ه به عنوان حدو
هر اسالمي در ف
سخر قرار گرفته
ي و اجتماعي يك

داشته اس شده سي
عه، به صورت

در! شود في مي
كاربردهايي ،تي
به عنوان نماد ن

مي به بيان ديگر،
دهةي پرفروش

وواقع شـده  ر
با توجـه ب سئله
نمادهاي عم. ت
( مرتبه 131» د

ك زندگي در سينما

س. 1نمودار 

بندي پاي(اري
هاي بعد دي ؤلفه

متناسب ،ست كه
و نه ، از جامعه
ظاه. رفته است

رد تحقير و تمس
خصوصيرايط
هاي بررس  فيلم

شر مذهبي جامع
و متعصب معرف
 ابزاري حكومت

زنان زندانفيلم
ب. شود  داده مي

هاي اجتماعي لم
تمسخر و تحقير

مساين ! ده است
قابل بررسي است
ه وجود خداوند

شناختي سبك  جامعه

د نجش بعد دين
در ميان مؤمي،
را داشته اس) رار

خاص ي قشر
، به كار ر است

مور ،هبي جامعه
شرع آن بررسي

هاي مختلف نه
قش ةنمايندمثابة  

و ،مذهبي، سنتي
به عنوان ،»چادر

در فو  دان دارد
كنند، نشان  مي
دادن آن در فيل ه

مورد تم مفاهيم
تصوير شد» تي

 سبك زندگي ق
ابراز اعتقاد به« 

بررسي   72

  

سن 1.1.10
ظاهر اسالم

تكردرصد 
عنوان نماد
رعايت آن
و قشر مذه
كه موضوع
را در صحن

به ،»صفدر
كه فردي م

چ«اسالمي 
پدر در زند
آن استفاده
مثبت جلوه

اينها  فيلم
زندگي سنت

هاي مؤلفه
ديني مانند



 73   وخاني

  

عتقـاد بـه   
. اسـت ده  

 بـه  ،قانون
بـراي  ـط  
و  است ه

د عملـي    

  

م كرمي و باقر سارو

و اع ،ل، قناعت
تكرار شـد شده
قا كتابو  ،مس

فقـصـداي اذان  
يلم استفاده شده

  .راه نيست
ت ديگـر ابعـا

  .ه است
  )يني

  درصد
0.03  
0.84  
0.02  
0.02  
0.09  
100  

  )يني

براز اعتقاد به 
وجود خداوند

131    

الهام

توكل«و ، )رصد
ش هاي بررسي م

م و طال، مولك
از ص هـا  ز فيلم

ي معنوي به فيل
همر ،دينيجب

مهجوريت سبب
ت گنجانده شد

هاي د ي به ارزش
  فراواني

42  
1240  
31  
23  
131  
1497  

هاي د ي به ارزش

توكل، قناعت و 
اعتقاد به 

رزاقيت خداوند

ا
و

23    

در  2( مرتبه 31
هاي فيلم  صحنه
مارمهاي  ر فيلم

تعدادي ديگر از
تزريق فضاي يا)

يك امر واجثابة
به» ود خداوند

در اين قسمت)
بندي پاي(داري  دين

 
 
 ي

 ان
 رزاقيت خداوند

  خداوند

  

بندي پاي(داري  دين

كمك به
ديگران

31    

»مك به ديگران
در) درصد 2(

زان تكرار را در
در ت. شته است

)ظهربودن ياحر
مث به ، براي نماز

ز اعتقاد به وجو
)هاي ديني رزش

سنجش بعد د. 7ل
هاشاخص

نماز و روزه
ظاهر اسالمي
كمك به ديگرا

و اعتقاد به ر،اعت
راز اعتقاد به وجود
 مجموع

سنجش بعد د. 2ر

ظاهر اسالميزه

1240    

كم«، )درصد 3(
بار 23» داوند

ترين ميز بيش زه
داش ،ها ضوع آن

سحمثالً ( زمان
شدن ن با آماده
ابراز«ه از مؤلفه

بندي به ار پاي(
جدول

توكل، قنا
ابر

نمودار

0
20
40
60
80
10
12
14

نماز و روز

42   

(مرتبه  42
رزاقيت خد

روز و نماز
تناسب موض

دادن نشان
صداي اذان
استفاده

(داري  دين

0
0
0
0
00
00
00



و  ،»وراك
 قسـمت   
پس از آن 

 )درصد 5

  

نمـايش   9
كرار شده 
ضـيح داده    

خو«، » فرهنگي
در هـر(هـا   آن

و پس ترين مقدار
5( مرتبه تكرار 

9ل وجـد در ي  
تك) درصد 60( 

 در ادامـه توض

0

 ... قالب

مصرف«ناوين
راي هريك از آ

ت بيش) درصد 7
263 با وراكخ

  صرف
  درصد
0.20  
0.5  
0.75  
100  

  صرف

صرف فرهنگـي
بار 652 شده ي

كـه(  موسيقي

پوشش

0.75

ماي ايران پس از انق

ه شاخص با عن
شده بر ي تعريف

75( مرتبه تكرار
و خ) درصد 20

سنجش بعد مص. 8
 فراواني 

 1095 ي
263 
3942 
5300 

  

سنجش بعد مص. 3

  يف فرهنگ
هاي مص ز مؤلفه

فيلم بررسي 30
بار از انواع ست

خوراك

0.05

ك زندگي در سينما

  ف
دگي داراي سه

هاي ب با مؤلفه
م 3942شش با

( مرتبه تكرار 
  .ند

جدول
هاشاخص

مصرف فرهنگي
 خوراك
 پوشش
 مجموع

نمودار

مصرف يها لفه
 براي هريك از
ز موسيقي در
بيس در هر فيلم

 فرهنگي

0.2

شناختي سبك  جامعه

نجش بعد مصرف
زند ابعاد سبك

ست كه متناسب
پوش )شود ده مي
1095 با رهنگي
ا را داشته ميزان

مؤل سنجش 1.2
آمده دست ي به
استفاده از. ست

د متوسط طور ه

0

0.2

0.4

0.6

0.8

مصرف
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سن 2.1.10
اين بعد از

ا» پوشش«
توضيح داد
مصرف فر

ترين م بيش

2.1.10
هاي داده

داده شده ا
بهاست كه 

2

4

6

8
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 مـورد  34
 اي قايسـه    

 و تطـابق   
سـتفاده از  

در  )صـد 
ها، صـرفاً  

  

م كرمي و باقر سارو

41ن با فراواني 
سـت امـا در مق

و ـده  در سـينما
اس، )درصـد  7(

درص 1( جموعـاً 
ه رنت، در فيلم

  
 
  
 
  
 
 
 

كتاب

75

الهام

هاي التين ز واژه
هـا نيس ي مؤلفـه  

شـ ارهاي تبليغ
( مرتبـه  75 ب

سينما و تئاتر مج
 استفاده از اينتر

  .ت
  صرف فرهنگي

درصد واني
34 0.31 
7 0.006

65 0.60 
5 0.004
15 0.01 
75  0.07 

109  100 

  صرف فرهنگي

ا و
ر

روزنامه

515

استفاده از سيقي
گـذاري  ارزش

هنجا   به تفاوت
ستفاده از كتـاب
 از اينترنت و س

است كه گفتني
بوده است» گوو

هاي مص جش مؤلفه
فراو ا

1 ي التين

2
 تر

5
5

 95

هاي مص جش مؤلفه

سينماموسيقي
تئاتر

652

موس بعد از. ت
جا هدف ر اين

توان داري مي ن
ا. برد پيجددانه

و استفاده، )صد
گ. ر شده است

cha ( و گفت«يا
سنج .9جدول 

هاشاخص
هاياستفاده از واژه

 اينترنت
موسيقي
سينما و تئات
 روزنامه
  كتاب
مجموع

سنج. 4نمودار 

ماينترنت

7

ستفاده شده است
در. قرار دارد )د

هاي دين  مؤلفه
بك زندگي متج

درص 1( مرتبه 1
تكرا 1380 ةه

at(» چت«نجام
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20
30
40
50
60
70

استفاده از 
هاي  واژه

التين

341

اس) شود مي
درصد 31(

سطحي با
ها با سبك آن

5روزنامه 
دهاي  فيلم

به منظور ان

  

0
0
0
0
0
0
0
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  يقيموس يها مؤلفه سنجش 1.1.2.1.10
ترين ميزان  بيش) مرتبه تكرار 345( درصد 53آنجلسي با فراواني  استفاده از موسيقي لس

مهم و قابـل توجـه ميـزان اسـتفاده از      ةنكت. را داشته است شده بررسيهاي  استفاده در فيلم
 پـذير  است كه لزوم استفاده از آن توجيـه  )درصد 42( مرتبه تكرار 277موسيقي خارجي با 

، اسـتار  سـوپر هـا ماننـد    چرا كه اسـتفاده از موسـيقي خـارجي در بسـياري از فـيلم     ! نيست
نماد سبك زندگي متجددانه و گسستن از سـبك  منزلة  به پنجم واكنش و ،كيبوت، ياديز  زن

) درصـد  5( مرتبـه  30موسيقي پاپ ايراني و سنتي مجموعاً  از .رود زندگي سنتي به كار مي
  .شده استاستفاده 

  هاي موسيقي سنجش مؤلفه. 10 جدول
  درصد فراواني هاشاخص

  0.003 2 پاپ ايراني
  0.047 28 سنتي

  0.53 345 آنجلسيلس
  0.42 277 خارجي
  100 652 مجموع

  

  
  هاي موسيقي سنجش مؤلفه. 5نمودار 

  خوراك يها مؤلفهسنجش  2.2.1.10
موضـوعي   شـده  بررسي هاي هاي غذايي و نوع غذا در فيلم نمايش وعده رسد به نظر مي

0.003
0.047

0.50.45

0

0.2

0.4

0.6

خارجيآنجلسيلسسنتيپاپ ايراني
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 نيـز  ـدود   
به تكـرار  

رتبه م 59 
ه شـد اده  

ود نـوعي   

  

 آمـده  12
 993نـي   

م كرمي و باقر سارو

ين مقـدار محـ
مرتب 9فود با  ت
با »رستوران«ز 
اسـتفا) درصـد  

ع خانواده، خـو

  رصد
0.0  
0.0  
0.3  
0.2  
0.2  
0.1  
10  

كه در جـدول  
بـا فراوا »بـاس  

منزل

39

الهام

در ميان همـي. ت
ن مقدار و فست

ازن صرف غذا 
15( »منـزل «ز

منزل و در جمع

  ي خوراك
در  فراواني

9 3
11  4
91  35
59  3
54  0
39  5
263  0

   خوراك

طور ك همان ،ش
قيمـت لب«و ) د

شاپ كافيان

54

خته شده است
ترين بيش )رصد

مكانبراي اما . ت
بيش از )درصد

شاپ، به جاي م
  .انه است

هاي سنجش مؤلفه
 

 ن
 ي

 رستوران
 شاپكافي

 منزل

هاي سنجش مؤلفه

 
هاي پوشش مؤلفه
درصد 33(ورد

غذاهاي
سنتي

رستور

91
59

درت به آن پردا
در 35(ه تكرار

ر را داشته است
د 20( »شاپ في

ش توران و كافي
 زندگي متجدد

.11جدول 
هاشاخص
 فودفست

غذاهاي مدرن
غذاهاي سنتي

  ن صرف غذا

 مجموع

س. 6نمودار 

پوشش يها لفه
 به هريك از مؤ

مو 1307راواني

غذاهايود
مدرن

غ

11

ند بهزيرا  ؛ست
مرتبه 91سنتي با

ترين مقدار كم) 
كاف«و  )درصد 

ف غذا در رست
هاي سبك ؤلفه

مكان

مؤل سنجش 3.2
ميزان توجهس

با فر »بودن فاوت

0

50

100

فوفست

9

محوري نيس
غذاهاي س

)درصد 3(
23( تكرار
صرف ؛است

ديگر از مؤ

  

2.1.10
ساسابر 
متفا«، است



 ار گرفتـه  
بـا  . سـت 
بـا  » نيـان 

ـن نمـاد   
نگ ايران 

بـه    از آن 
 ،يزنگـ  ره

 ت اسـت 
و ، راسـتار 

، حكـم ي  
  .شده است

  

قـرا شده ررسي
 اهميت بوده اس

ايران« كه بـراي
نحوي كه ايـ به 
متعلق به فرهنا 

اسـتفاده د نيـز  
رهيـ دا  در فـيلم  

شركتئيس يك
سوپرادر فـيلم   

هـاي در فـيلم  وه 
وات استفاده شد

ه از 
ت

0.
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هاي بر انان فيلم
داراي )درصد

هايي ي از فيلم
.ابهام قرار دارد

راود ساني كه خ
شـود ش داده مي

»گ بازنشسـته  
ه و كسي كه رئ
تارگان جامعـه   

عـالو به. كنعان
توجهي از كراو ل

  ي پوشش
  درصد 
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100  

  ي پوشش

استفاده بودن
كراوات

0.3
2

ماي ايران پس از انق

كارگرد مدنظر
22(مورد  835

وات در بسياري
اي از ا لهها   در

و كس ،ر متمول
نمايشكه  يسم

سـرهنگ« شـود؛
شر باالي جامعه
عنوان نمـاد سـتا

كدر فيلم متمول
به ميزان قابليز

هاي سنجش مؤلفه
فراواني 
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835 

 1307 
 807 ات

3942 

هاي سنجش مؤلفه

متفاوتد

0.22
33

ك زندگي در سينما

ها ز ساير مالك
5نيز با فراواني

ي استفاده از كرا
شود ساخته مي

براي اقشارفقط
بلكه در مراس ،د

ش و تـرويج مـي
نمايندة قشمثابة

به عن» ب حسيني
وان نماد قشر م

ني وميآكوار و ،ه
.12جدول 
هاشاخص
 قيمت
 مد
بودنمتفاوت

استفاده از كراوا
 مجموع

.7نمودار 

مدمت

0.252

شناختي سبك  جامعه

بيش از) درصد 
ن »مدبودن« چند
وجودي ةفلسف
ايراني س ـ سالمي

فها نه  از فيلم ي
شود مي استفاده
تبليـغ و سترده

م به» نيا ضا شريفي
شهاب«، سب ش

به عنو» ضا فروتن
ستاره كافه، كي

0
0.1
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0.3
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قيم
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25( مورد
، هرچاست

فاين حال، 
فرهنگ اس
در بسياري

دانند، نمي
صورت گس

محمدرضا«
شآتدر فيلم 
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كيبوت، سيرئ
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سـر،   يو 
  اين ميان

 را داشـته  
 كه از آن 
 ز جامعـه     
 و پـايين       

سـر   موي
مأموريـت    
  .رار دارد

يت بـدن   
را » ظـاهر 

فـيلم   30       
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  سنجش بعد اوقات فراغت 4.1.10
 اسـت  فعـاليتي غيراجبـاري  ، طور كه در قسمت تعريف مفاهيم آمد همان ،اوقات فراغت
و بـه منظـور اسـتراحت،     اي از اشتغاالت غيراجباري كه فرد با كمال ميل يعني مجموعه

ايجاد تنوع، و گسترش اطالعات و آموزش خويشتن، بدون توجـه بـه اهـداف مـادي و     
  .)1380بيرو، (پردازد  به آن مي مشاركت اجتماعي، ارادي

شـركت در  «، »ارتباط با جنس مخالف«هاي  كه با مؤلفه ،عد از سبك زندگياين ب در
سنجيده شـده   »حضور در مهماني خانوادگي«و  ،»ارتباط با دوستان«، »مسافرت«، »پارتي

 69(مرتبـه تكـرار    554تـرين ميـزان فراوانـي را بـا      است، ارتباط با جنس مخالف بـيش 
 2(ترين ميـزان   هاي خانوادگي كم اما حضور در مهماني ،به خود اختصاص داده) درصد
) درصـد  12( و شركت در پـارتي ) درصد 12(ارتباط با دوستان ! را داشته است) درصد

قرار گرفته  شده هاي بررسي اوقات فراغت افراد در فيلمهاي  هاي بعدي مؤلفه در جايگاه
 ! استمطرح شده شده به جامعه  الگوهاي معرفيمثابة  بهو 

مسعود  ةساخت ،حكمو  سيرئو  ،ايرج قادري ةساخت ،محاكمه ها مانند در برخي فيلم
در اسـت   مـدت بـه نمـايش در آمـده     طـوالني زماني  با جزئيات كامل و  كيميايي، پارتي

هشدار براي قشر جـوان جامعـه   فقط رسد و نه  صورتي كه كامالً غيرضروري به نظر مي
  !آيدشمار به نيز تواند تبليغ  بلكه مي ،شود محسوب نمي

  سنجش بعد اوقات فراغت. 14جدول 

  درصد  فراواني  ها شاخص

  0.69  554  ارتباط با جنس مخالف

  0.12  96  شركت در پارتي

  0.04  32  مسافرت

  0.12  103  ارتباط با دوستان

  0.02  16  حضور در مهماني خانوادگي

  100  801  مجموع
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 سنجش بعد اوقات فراغت. 9نمودار 

  
  هاي تحقيق بررسي فرضيه. 11

ردشـدن   يـا سعي بـر ايـن اسـت كـه تأييـد       هاي پژوهش، با توجه به يافته، در اين قسمت
  .شودهاي پژوهش بررسي  فرضيه

كه متناسب بـا فرهنـگ    ،رسد الگوي جامعي از سبك زندگي به نظر مي: نخست ةفرضي
  .شده بعد از انقالب ارائه نشده است هاي سينمايي ساخته در فيلم ،ايراني باشد ـ اسالمي
بنـدي بـه    پـاي ( شـده  هاي بررسـي  يك از مؤلفه دهد در هيچ هاي پژوهش نشان مي داده
) ، مديريت بدن و اوقـات فراغـت  )پوششو فرهنگي، خوراك، (هاي ديني، مصرف  ارزش

و به عبارت ديگر بـا فرهنـگ    ،باشد» ديني و مجدد«الگوهايي كه متناسب با سبك زندگي 
ايـن فرضـيه    ،درنتيجـه . ايراني تناسب داشته باشد، به مخاطبين ارائه نشده اسـت  ـ اسالمي
  .شود تأييد مي

سبك زندگي به هاي سينمايي سعي بر اين است كه  رسد در فيلم ميبه نظر : دوم فرضية
  .شود ،تقبيح نيز و در برخي موارد، سنتي و ديني در جامعه انتقاد

به اقشار خاصي  ،و حتي سنتي ،نوع پوشش اسالمي و ديني شده هاي بررسي در اكثر فيلم
آيـد   مـي  دربـه نمـايش   اي كـه از ايـن اقشـار     زمان چهره شود و هم از جامعه نسبت داده مي

افـرادي متعصـب، سـنتي،    مثابـة   اقشار مذهبي به ؛ مثالًستنياي مطلوب و مورد قبول  وجهه

0.69

0.120.040.120.02
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

ارتباط با جنس
مخالف

حضور در مهماني ارتباط با دوستانمسافرتشركت در پارتي
خانوادگي
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شوند كه در ارتباط با نسل جديد همـواره بـا    نشان داده مي» گذشته«و متعلق به  ،گر پرخاش
هاي التين  استفاده از واژه و )شاپ رستوران و كافي(مكان صرف غذا ! هستندمشكل مواجه 

ـ   بـودن سـبك زنـدگي آن    متفـاوت دادن باالبودن قشر اجتماعي افراد و  نشان براي  ةهـا نمون
  .كند هاست كه اين فرضيه را تأييد مي در فيلم شده هاي بررسي ديگري از مؤلفه

هـاي سـينمايي ارائـه     رسد تصويري كه از سبك زندگي در فيلم به نظر مي: سوم ةيفرض
  .تر انطباق دارد مĤب و متجدد بيش وپاييشود با سبك زندگي ار مي

كـه اكثـراً    شـده  هاي اسـتفاده  هاي التين و نوع موسيقي استفاده از واژه(مصرف فرهنگي 
اي با يك يـا دو فرزنـد،    هاي هسته ، به تصويركشيدن خانواده)آنجلسي و خارجي است لس

بدن و آرايش مـوي  حد و فراوان از كراوات در پوشش، مدگرايي، مديريت  از  بيش ةاستفاد
و همچنين به نمايش گذاشتن منـازل مسـكوني    ،سر، استفاده از كاالهاي لوكس و تجمالتي

كه احساس محروميت نسبي در مخاطب  ،ها اتفاق فيلم به غيرمتعارف و اعياني در اكثر قريب
مـĤب اسـت كـه     هايي از ترويج سبك زندگي متجددانه و اروپـايي  ، خود نمونهكند ايجاد مي

 .كند مربوطه را تأييد مي ةفرضي
هاي سينمايي ترويج و  سبك زندگي كه در فيلم نوعي از رسد به نظر مي: چهارم يةفرض
  .اسالمي انطباق ندارد ةهاي جامع اي از ارزش با بخش عمده شود تبليغ مي
حدوحصـر   ارتباط بي) درصد 70حدود (كه تا حد زيادي  ،گذران اوقات فراغت ةنحو

حـدود  (و همچنين شركت در پـارتي  كند،  جنس مخالف را ترويج مي و خارج از عرف با
اكثريـت جامعـه تطـابق نـدارد، اسـتفاده از       شـدة  فتـه هـاي پذير  كـه بـا ارزش   ،)درصد 12

هـاي   نما و كوتاه، استفاده از آرايش بدن و هاي تنگ مانند لباس ،هاي بسيار نامناسب پوشش
بودن سر و گردن زنان  ي سر و مشخصاي از مو بودن قسمت عمده غليظ و محرك، بيرون

 ةاسالمي انطبـاق نـدارد و فرضـي    ةهاي جامع وجه با ارزش كه به هيچ اند هايي بازيگر نمونه
  .كند را تأييد ميشده  مطرح

هـاي   شـده در فـيلم   بارز سبك زندگي اشـاعه  هاي رسد ويژگي به نظر مي: پنجم يةفرض
هـاي   رويه از واژه بي ةاستفاد. 3جراحي زيبايي، . 2روابط آزاد با جنس مخالف، . 1سينمايي 

. 6و فـود و در مكـاني غيـر از منـزل،      صرف غذاهاي مدرن و فست. 5مدگرايي، . 4التين، 
  .دنهاي ديني باش به ارزش نبودنبند پاي

، اسـتفاده از  )درصـد  10(، جراحـي زيبـايي   )درصـد  69(روابط آزاد با جنس مخـالف  
، صـرف غـذا در مكـاني غيـر از منـزل      )درصـد  22(دگرايي ، م)درصد 31(هاي التين  واژه
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صـرفاً ظـاهري از   (هاي دينـي   به ارزش نبودنبند و پاي ،)درصد 35شاپ،  رستوران و كافي(
 ةتمسخر و تحقير داشته اسـت، اسـتفاد   ةجنبدين به نمايش درآمده كه در بسياري از موارد 

آمادگي براي انجام فرايض  برايالعملي  گونه عكس ها كه هيچ ابزاري از صداي اذان در فيلم
  .دهد فوق را نشان مي ةتأييد فرضي )شود ديني نشان داده نمي

  
  گيري نتيجه. 12

فـيلم  نخسـتين  وجودآمـدن سـينما در ايـران و اكـران      با گذشت بيش از يك قـرن از بـه  
حـال   هاي ارتباط جمعي در ترين رسانه يكي از مهممثابة  سينمايي در كشور، اين پديده به

نام داشت كه  يراب و يآب اولين فيلم بلند داستاني تاريخ سينماي كشور. ايفاي نقش است
بود اما توجه مسئولين وقت به تأثيرگذاري فيلم بـر مخـاطبين خـود و    » صامت«هر چند 

 چرا كه اين فيلم ،دهد ها در راستاي اهداف موردنظر را نشان مي همچنين تغيير نگرش آن
كـه كـريم آقـا     بـود  نوسـازي شـهرها و تغييـر شـكل ظـاهري پايتخـت      تبليـغ  «با هدف 

بـه  ). 43: 1379بهـارلو،  (» كـرد  بوذرجمهري به دستور رضاشاه در آن جهت كوشش مـي 
. شـده اسـت   مـي يك ابزار استفاده در مقام از همان آغاز فعاليت، بيان ديگر از اين رسانه، 

مانند نقـش تفريحـي،   (شده است  ها تعريف هاي مختلفي كه براي رسانه با توجه به نقش
و همچنين  )ايجاد احساس تعلق اجتماعيبراي سازي و ابزاري  سازي، آگاه خبري، همگن

و  ،از جملـه اقنـاع، تبليـغ   (براي سينما بيـان كـرده اسـت    » گارت جوت«كاركردهايي كه 
دار  دگرگوني گسترده و دامنهمهم و مؤثر در اين زمينه  ةتوان گفت مسئل مي )پذيري جامعه

در شـرايط   ،امـروزه . هاسـت  شـدن هويـت   گيري و سـاخته  و روش شكل ،فرهنگ، سبك
و فكـري خـارجي    ،اي، يك جريان نيرومند محـرك مـادي، اجتمـاعي    زندگي چندرسانه

. گـذارد  تغيير داخلي در هر جامعه تأثير ميفرايندهاي و بر  كند مي همواره از مرزها عبور
تـك افـراد يـك     ها بر سبك زندگي تك اهداف آنو  ،چگونگي روند اين تغييرات، جهت

  .دهنده آن، محسوس و ملموس است عناصر تشكيلمثابة  به ،جامعه
هاي  سينما از لحاظ بررسي فيلم ةپژوهش در زمين ةپيشينبا توجه به بررسي ، اين نوشتار

و  ،ن پژوهشي است كه با درنظرگرفتن اين مالكنخستي ،)ژانر اجتماعي(سينمايي اجتماعي 
هـا و   در رابطه با محتواي فيلم. ها، انجام شده است همچنين ميزان مخاطبين و استقبال از آن

توان  و حتي غيرجانبدارانه مي ،آمده با نگرشي غيرارزشي، غيرديني، غيرسياسي دست نتايج به
يـابي بـه    كه در كشورهاي مختلف وجود دارد، در راستاي دست ،گفت هر نظام و حكومتي
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هاي حاكم بر آن، انتظار دارد  و همچنين دفاع از ارزش ،و بلندمدت خود مدت اهاهداف كوت
سـو بـا    هاي ارتباطي در بخش فرهنگي، هـم  از جمله رسانه ،هاي مختلف داخلي كه دستگاه

هـاي   اين در حالي اسـت كـه نظـارت حـداقلي دسـتگاه     . هاي آن جامعه حركت كنند آرمان
بـه سـمت تعميـق و     فقـط نظام جمهوري اسالمي نـه   سينماي كهمسئول باعث شده است 

گـري و   اباحه ةروز به سمت ترويج و اشاع هاي ديني حركت نكند بلكه روزبه ترويج ارزش
با درنظرگرفتن دو بعد براي بخش فرهنگي كشور شايد بهتـر بتـوان   . نمايي پيش برود عريان

  .مطلوب ةآيند .2وضعيت موجود،  .1: كرداين مسئله را بيان 
مطلـوبي كـه بـراي جمهـوري اسـالمي در      ة آينـد ؛ شود مطلوب اشاره مي ةآيندبتدا به ا
. توان مشاهده كرد ساله مي انداز بيست هاي مختلف ترسيم شده است را در سند چشم بخش

يافتـه بـا جايگـاه اول     ايران كشـوري اسـت توسـعه   «: در پاراگراف دوم اين سند آمده است
بخش در جهان  و فناوري در سطح منطقه با هويت اسالمي و انقالبي، الهام ،اقتصادي، علمي

با هويت  بتواندكه يك جامعه  براي آن .»الملل و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين ،اسالم
از جملـه  . بايد فرهنـگ پويـايي داشـته باشـد     قطعاًبخش باشد  الهامدر جهان اسالم خويش 
يعني از ابزارها و  برشمرد؛ آن» پايداري«و » پذيري انتقال«توان  مي راهاي فرهنگ پويا  ويژگي

در بتـوان  استفاده شود و در عين حال » هاي فرهنگي ارزش«هاي روز براي انتقال  تكنولوژي
هـاي   نشـانه فقـط  با توصـيف شـرايط موجـود نـه     . كردهاي مهاجم مقاومت  مقابل فرهنگ

بلكه خود به ابزاري  ،شود مبلّغ فرهنگ ديده نميهاي  مقاومت و پايداري در فرهنگ و رسانه
  .اند براي ترويج و تبليغ فرهنگ مهاجم تبديل گشته

هـا نشـان    آمده از بررسي محتـوايي كيفـي و كمـي فـيلم     دست بهنتايج : وضعيت موجود
 ءوضعيت پوشش و حجاب جـز (نما  بدنهاي تنگ و  دهد كه مدگرايي، استفاده از لباس مي

 70حـدود  (، چگونگي گـذران اوقـات فراغـت    )اليتغير در اسالم استهاي ثابت و  ارزش
درصـد   60(، مـديريت بـدن   )درصد شركت در پارتي 12درصد ارتباط با جنس مخالف و 

، صرف غذا )درصد جراحي زيبايي 10و  ،درصد استفاده از زيورآالت 29آرايش موي سر، 
آنجلسي و  هاي لس ستفاده از موسيقيهاي التين و ا شاپ، استفاده از واژه در رستوران و كافي

تكنيكي خـاص و مـؤثر   » تكرار«اند كه  ترين ميزان تكرار را داشته بيش) درصد 95(خارجي 
ها سبك زندگي غيرديني و غيرارزشي را بـه نمـايش    اين مؤلفه! است» سازي دروني«جهت 

شده در  ند سير طيتوا اما حداقل مي ،شايد نتايج حاضر قابليت تعميم نداشته باشد. گذارد مي
  .كندخوبي توصيف  هاي اخير را به گذشته و سال ةده
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بـر   تقويت هويت ملـي مبتنـي  «، شدهانداز به آن اشاره  كه در سند چشم ر،مهم ديگ ةنكت
بار بر مهاجرت بـه  » 105«بيش از  شده هاي بررسي در فيلم. است» اخالقي ةجامع«و » اسالم

مرتبه از كلمات » 297«اي از آن، تأكيد شده و بيش از  فاضله ةبا ترسيم مدين ،خارج از كشور
در  شـده  هـا و ابعـاد بررسـي    شـاخص  ءجزاين دو مؤلفه ! است شدهركيك و ناسزا استفاده 

دهـد كـه چـه     ها نشان مي حد و غيرطبيعي آن از  اما تكرار بيش ،سبك زندگي قرار نداشتند
  ي قدم برداشته است؟ت هويت ملمداري و تقوي ميزان سينما در راستاي اخالق
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