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چکیده
این مقاله با بهرهگيري از نظریه «بازنمایي» در جامعهشناسي هنر و استفاده از الگوي
تبييني بوردیو درباره «سبك زندگي» تالش ميكند فرآیند برساختهشدن مفهوم دهه
شصت در سبك زندگي بازنمایيشده در فيلمهاي سينمایي پرفروش دهه نود را بررسي
كند .پرسش اصلي مقاله این است كه آیا تصویري كه از سبك زندگي دهه شصت در
سينماي دهه نود بازنمایي شده ،همراستا با گفتمان جمهوري اسالمي است؟ بررسي چند
مورد از فيلمهاي توليدشده در دهه نود با استفاده از روش تحليل محتوا ،نشان ميدهد
مصرف فرهنگي نامرتبط با ارزشهاي انقالب بيشترین ميزان بازنمایي سبك زندگي دهه
شصت در سينماي دهه نود را به خود اختصاص داده و دهه شصت به عنوان دوراني
«تمسخرآميز»« ،شرمسارگونه» و «پایانیافته» در سينماي دهه نود بازنمایي شده است.
واژگان کلیدی :بازنمایي ،سبببك زندگي ،مصببرف فرهنگي ،س بينما ،گفتمان جمهوري
اسالمي.
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مقدمه
مفهوم دهه شببصببت كه در این پژوهش رایج و مورد تأكيد قرار مي گيرد ،ابتنایي اسبباسببي بر
گفتمان مقام معظم رهبري دارد كه نش ب تگرفته از گفتمان انقالب اسببالمي اسببت .معظم له در
روز ۹1خردادماه  ۹۳۱1در اجتماع مردم در آئين بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام (ره)،
ضبمن اشباره مسبتقيم به مفهوم دهه شبصت برخي ابعاد آن را از حيث اوصاف ،وقایع و نتایج
تبيين نمودند .رهبر معظم انقالب اسالمي با «مظلوم» توصيفنمودن این دهه فرمودند:

«نکتبه اي مربوط ببه دهبه 18؛ دهبه اول پيروزي انقالب و دهه زندگي امام؛ یك دهه مظلوم
اسبت .دهه تعيين كننده در سرنوشت ایران و ایراني .دهه فوقالعاده مهم و حساس و در عين حال
ناشبببناخته و اخيرًا به وسبببيله برخي بلندگوها مورد تهاجم قرار گرفت .دهه 18؛ دهه آزمون هاي
بزرگ و پيروزي هاي بزرگ اسبت .دهه خشن ترین تروریسم در كشور است .در طول چند سال،
هزاران نفر از آحاد مردم ،مسب ولين و قشرهاي مختلف به وسيله تروریست ها به شهادت رسيدند.
در این تروریسم ،من عدد نميگویم اما گفته شده تا  ۹7هزار انسان با شرف و ارزشمند فدا شدند
كه در ميان آن ها شبخصيت هایي همچون شهيد مطهري و بهشتي وجود دارند .دهه  18دهه جنگ
تحميلي اسبببت؛ یعني انقالب و عمر امبام صبببرف جنگ تحميلي عليه ایران شبببد .دهه  18دهه
سببخت ترین تحریم هاسببت؛ همه چيز را تحریم كردند .دهه 18دهه افتخارات بزرگ اسببت ،دهه
مبارزه با تجزیه طلبي اسبببت .گروه هایي را تحریك كردند و پول دادند كه به جان نظام جمهوري
اسببالمي بيندازند و تجزیه طلبي كنند .ملت ایران و جوانان ما آن چنان محکم ایسببتادند كه بر همه
اینها پيروز شدند كه مس له مهمي است .به كساني كه اهل فکر هستند و راجع به دهه  18قضاوت
مي كنند ،توصبيه ميكنم جاي شهيد و جالد عوض نشود .در دهه  ،18ملت ایران مظلوم واقع شد
و تروریسبببتها و منافقين و پشبببتيبان هاي آنها و قدرتهایي كه آنها را به وجود آوردند به ملت
ایران جفا كردند .ملت ایران دفاع كرد و پيروز شد و توط هها را خنثي كرد .جوان هاي ما ایستادند.
امبام بزرگوار ببا آن چهره نوراني و قلخ خداباور ایسبببتاد و بر مشبببکالت فائم آمد .امام رحلت
كردند؛ بعد از رحلت امام عدهاي اميدوار شببدند كه بتوانند راه امام را برگردانند كه نتوانسببتند .بعد
از سال ها عده اي در خارج از كشور و عوامل شان در داخل منتظر بودند ،انقالب پير شود و حمله
كنند و همان بسبباط قبل از انقالب را در ایران برقرار كنند ،اما نتوانسببتند .علتش همان جا به هاي
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راه امام است .جسم امام از ميان ما رفت اما روح ،راه و نَفَس امام در جامعه ما زنده است( ».پایگاه
اطالعرساني دفتر مقام معظم رهبري ،خرداد )۹۳۱1
گرچه پرداخت به دهه شبصت در گفتمان معظم له سابقهاي طوالني داشته ،اما توصيفات و
شاخصهایي كه در این فراز از سوي ایشان برشمرده ميشود براي مخاطخ ،قابل تأمل است.
چندي بعد ،در  5۳فروردین  ۹۳۱7رهبر معظم انقالب در دیدار با جمعي از كارگزاران
نظام ،ابعاد شبناختي فرهنگي و اجتماعي دهه شبصت را چنان فراتر بردند كه به روشني ،وجوه
معرفتي از آن قابل استنباط است:

«شبما آقایان و بعضبي از خواهرهایي كه اینجا هستند ...خيلي از شماها از اوایل انقالب در
ميدان فعاليت هاي انقالبي بودهاید ،یعني دهه شببصببت را به خوبي درک كردهاید[ .آیا] یادتان
هسببت احسبباسببات خودتان در آن دهه را؟ یادتان هسببت رفتار خودتان در آن دهه را؟ یادتان
هسبت بياعتنایي به مال را كه در آن دهه داشبتيد؟ اهتمام به خدمت را كه در آن دهه داشتيد؟
یادمان ميرود؛ این اشببکال كار اسببت ...ما در جمهوري اسببالمي احتياج داریم به تعمير قلخ
خودمان؛ به این نياز داریم چون جمهوري اسالمي با یك حکومت متعارف معمولي در دنيا فرق
دارد( ».پایگاه اطالعرساني دفتر مقام معظم رهبري ،فروردین)۹۳۱7
جدول شماره  .2دهه شصت درکالم مقام معظم رهبری
تبیین دهه شصت درکالم مقام معظم رهبری
دهه اول پيروزي انقالب

دهه حيات بابركت امام بزرگوار(ره)
اوصاف دهه شصت
دهه مهم و ناشناخته

دهه مورد تهاجم

دهه مظلوم

وقایع دهه شصت
خشن ترین تروریسم در كشور

دفاع مقدس

سختترین تحریمها

مبارزه با تجزیهطلبي

شاخصها و نتایج دهه شصت
تعيينكننده در سرنوشت ایراني

پيروزيهاي بزرگ

سربلنديهاي بزرگ

راهکار بازگشت به ارزشهای دهه شصت
تعمير قلخ

افتخارات بزرگ
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بنبابراین ،بر مبنباي گفتمبان مقام معظم رهبري مجموعه اي روایي از ظوابطي چون تبيين،
اوصباف ،وقایع ،شباخص و نتایج و راه كار بازگشبت ،در خصبوص دهه شصت قابل برداشت
اسبت كه در كل شباخصه هاي اصلي آن را افتخارات بزرگ ،پيروزي هاي بزرگ ،سربلنديهاي
بزرگ و ایفاي نقش تعيين كننده در سببرنوشببت جامعه ایراني معرفي مي نماید .این ایفاي نقش
تعيينكننده به طبع در زمينه جامعه ایراني وجهي مثبت دارد كه در كنار سببه شبباخص دیگر این
دهه را به دوراني روشن و كامالً افتخارآميز و قابل ستایش بدل مينماید.
در گفتمان مقام معظم رهبري این دهه ،در عين حال كه «هيچ وجه منفي و ضعفي» نداشته،
بلکه به گونهاي بيمثال گویا به «آبروي سایر دهههاي» بعد از خود نيز بدل شده است.
حال پرسبش این اسبت كه ميدان بروز و تجلي این احساسات افتخارآميز؛ متا ر از رقم زدن
سبرنوشتي مثبت براي جامعه ایراني كجاست؟ پاسخ این است كه تمامي شاخص هاي مطروحه،
نسببببتي خباص ،دقيم و معنبادار با مقوله سببببك زندگي دارند .توان نهفته در كليت رقم زدن
سببرنوشببتي مثبت در جامعه ایراني كه خود را در حس افتخار ،پيروزي و سببربلندي این جامعه
متجلي ساخته ،در سبك زندگي جامعه دهه شصت پيدا و پنهان بوده و همچون مراحلي معنادار
است كه این گفتمان ،خود متضمن آن است (نك شکل شماره .)۹

شکل شماره .2ارتباط شاخصهای گفتمان رهبری با یکدیگر

در مجموع ميتوان مفهوم دهه شببصببت را در گفتمان مقام معظم رهبري حائز وجهي كامالً
حساس و مقوم در «ساخت دروني قدرت فرهنگي جمهوري اسالمي» و «زایاي امنيت فرهنگي»
تصبببور نمود كه پرداخت به آن ،اعتالي فرهنگي كنوني نظام را در پي دارد و البته تخریخ آن؛
همچون تضعيف نظام در حوزه عمل و دستاوردها تلقي ميشود.
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در آغاز دهه نود فرایند تمركز فيلم هاي سبينمایي در پرداخت به دهه شصت سرعت بيشتر
و اقبال افزونتري به خود گرفت .ركوردشببکني تجاري دو فيلم «اخراجي هاي۹و»5؛ در دوره اي
كه سبببينما با كاهش شبببدید مخاطخ و ركود درآمدي ۹مواجه بود بسبببياري از تهيه كنندگان،
نویسببندگان و كارگردان ها را به فکر انداخت تا با رجوع به نشببانه ها ،زندگي و زمانه و به طبع
«سببك زندگي دهه شبصبت» ،آن را به فرمولي درآمدزا و تجاري براي تقویت گيشه و افزایش
تماشاچي و مخاطخ در اكرانهاي سينمایي و نمایش خانگي تبدیل كنند.
اگر دهه 18؛ دهه رونم سببينماي اكشببن و سببينماي كودک بود ،دهه 78؛ دهه سببينماي
تينایجري و عاشبقانه ،دهه 08؛ دهه بازگشت به طنز و كمدي و دهه ۱8؛ دهه تنوع موضوعات
با نگاه جدي به گيشبه اسبت .در دهه نود با كاهش حمایتهاي دولتي و غيردولتي و تسهيالت
جنبي« ،نفروش» شببدن یك فيلم و شببکسببت در گيشببه ،هر فيلمي را براي فيلمسبباز به كابوس
«آخرین ا ر وي» بدل ميكرد.
بر این اسباس ،در سبينماي دهه نود ،براي تسبخير گيشبه ،فرمولي شکل گرفت كه متأ ر از
موفقيت مالي «اخراجي ها» بود و محتواي آن را روایت هجوآميز و كمدي از عناصبببر سببببك
زندگي دهه شبصبت شبکل مي داد .مدعاي مقاله حاضبر آن اسبت كه این روایت ،شامل نوعي
بازنمایي باژگون و غيرواقعي و در نتيجه مغایر با گفتمان جمهوري اسالمي است.
در این چارچوب ،براي اینکه بازنمایي زباني كنوني این تعابير در جامعه مشببخص شببود،5
پرسببش نامه اي طراحي و معناي تعبيري ،معادل و متبادر به هن « ۳8اصببطالح» مربوط به دهه
شصت از صد نفر در قالخ هر «اصطالح؛  1تعبير» پرسش گردید.
به طور مثال پرسشهاي مندرج به صورت:
 به نظر شما «رفتار دهه شصتي» به چه نوع رفتاري اطالق ميشود؟ از نظر شما «ميهمانيهاي دهه شصتي» از چه شرایطي برخوردار بود؟ برداشت شما از «عروسي دهه شصتي» چه شرایطي را به هن متبادر ميكند؟ .۹به گونه اي كه بسبياري از سينماها را به سبخ نبود تماشاچي در پرداخت هزینه هاي جاري نيز با مشکل مواجه كرده و آن ها
را تا آستانه تعطيلي پيش برد.
 .5به دليل نياز پژوهش ،این محور مجزا از بخش روششناسي و یافتهها مطرح ميشود.
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 تصبور شبما از دالیل سبفر به «تركيه در دهه شبصبت» چيست در این سفر چه كاري انجامميشد؟
 و...در پرسشنامه درج و از مخاطبين سؤال شد .پاسخ هاي پيشنهادي به هر یك از پرسشهاي
فوق طيفي آزاد از« مثبت و منطبم با خوانش ارزشبي و رسبمي تا متعارض با خوانش رسمي و
نامنطبم با ارزشها» را شامل ميشد.
اهميت و فایده این پرسبش در این بود كه اسباسباً وضعيت «تغيير نگرش به دهه شصت یا
نوع نگریستن به آن» ،نيازمند تخميني است كه نتایج این پرسش نامه آن را به دست ميدهد .این
پرسببش نامه براي هر اصببطالح دهه شببصببتي ،چهار معادل پيشببنهاد كرده بود و از پاسببخ گو
ميخواست یکي از تعابير را با توجه به شدت رواج آن در جامعه انتخاب كند.
مکان پخش این پرسبشنامهها نيز چهار كتابفروشي در خيابان نياوران ،پل كریمخان ،كارگر
جنوبي و پارک رازي خيابان گمرک بوده و در هر كتابفروش بي52 ،پرسببش نامه به  52نفر ارائه
شده است .جمعيت پاسخگو به این پرسشنامهها با تمركز «سني» انتخاب شده و افراد باالي ۳2
سال كه درک منطبم با شرایط دهه شصت را داشتند ،انتخاب شدند .از این رو ،پرسش نامه افراد
پائين  ۳2سال بعداً از این روند كنار گذاشته ميشد.
مکان پخش پرسبشنامه نيز به این دليل كتابفروشي انتخاب شد كه نسبت به سایر فضاهاي
اجتماعي ،از وجه روشبناندیشبي بيشتري برخوردار بوده و اغلخ سنين و نگرشهاي سياسي،
دیني ،اجتماعي و فرهنگي در آن حاضر بوده و رفت و آمد ميكنند.
از دیگر سبو و از نظر جغرافيایي ،سبه منطقه باالي شببهر و مرفهنشبين ،مركز شببهر به مثابه
اجتماع طبقه متوسط و جنوب شهر نيز در آن مالحظه شد.
تعابير بازنمایي شبده در محورهاي زیر ،بيشبترین درصبد را در ميان سایر گزینه ها داشته كه
نتایج آن به شرح زیر است .در این عرصه ،در دهه نود اصطالحاتي همچون:
« رفتار دهه شصتي» یعني «اَعمال و رفتارهاي تند و نامنعطف»71 :درصد
« ميهمانيهاي دهه شصتي» یعني«شخنشينيهاي همراه با ترس و لرز»11 :درصد
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نریزد»11 :درصد
« تركيه دهه شصت» یعني «سفر به تركيه براي عشرتطلبي یا مراجعه به سفارت آمریکا 5براي
مصاحبه ،دریافت ویزا و مهاجرت»19 :درصد
« سبر و وضع ظاهري دهه شصتي» یعني«سيمایي نامتوازن و خنده دار كه «اِپُل» مانتوي خانم ها
و شبلوار به شدت گشاد و پليسه دار آقایان ،وجه غالخ بوده و پوشيدن پيراهن آستين كوتاه و
شلوار جين ،حتي جرم محسوب ميشد»21 :درصد
« آرایش دهه شبصبتي» ،یعني«ظاهري اغراقآميز كه از حيث غلظت ،به زشبتي شبباهتي بيشتر
دارد»11 :درصد
« آهنگ دهه شبصبتي» یعني«ریتم هاي شش و هشتي لس آنجلسي كه پنهاني تکثير و با رعایت
شيوههاي مخفيكاري توزیع و پنهاني گوش داده ميشوند»29 :درصد
 فيلم هاي دهه شبصبتي یعني«فيلم هاي دفاع مقدسي و ملودرام هاي آبکي در سينما و نوارهاي
 VHSهندي و رزمي یواشکي در ویدئو خانگي»17 :درصد
« مدیریت بدن دهه شبصبتي» ،یعني «ميل مفرط به كاراته در پيدا و رقصيدن در پنهان جامعه»:
11درصد
« غذاهاي دهه شبببصبببتي» یعني «كشبببمکش فرزندان با والدین ميان قورمه سببببزي یا پيتزا»:
12درصد
« نوشببيدني هاي دهه شببصببتي» یعني «طيفي از نوشببيدني هاي عواقخ آفرین كه از معجون
آبميوهفروشيها تا مشروبات الکلي را شامل مي شد11: ».درصد
« دانشبگاه دهه شبصبتي» یعني «فضایي بسته و به شدت ارزشي زده از سوي نظام كه هر گونه
روابط دختر و پسر در آن با عواقبي همچون اخراج مواجه ميشد71 :».درصد

 .۹منظور كميته انقالب اسالمي است كه معموالً در امور منکراتي وارد عمل ميشد.
 .5یا هر سفارتخانه دیگري كه معموالً شامل كشورهاي اروپایي ميشد.

212

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  21زمستان 97

« خدمت وظيفه سببرباز ده شببصببتي» یعني «اوج بدشببانسببي و بزرگترین خطري كه فرد در
زندگياش با آن مواجه ميشد»11 :درصد

 و...

در هن عمومي جامعه بازنمایي شده و در حال حاضر رواج دارد.
فارغ از آبشبخورها و دالیل این بازنمایي كه نيازمند پژوهشببي مجزاسببت ،این وضعيت در
زبان غيررسبمي جامعه متوقف نمانده و به سبرعت خود را به سبينماي دهه نود كشانده و ميان
«زبان و سبينما» ،دیالکتيکي برقرار كرده است .در این مسير ،فيلم هایي پرفروش كه هر كدام در
تاریخ اكران خود به پرفروشترین «فيلم تاریخ سببينماي ایران» نيز بدل شبدند ،سبباخته شبده و
ميليونها مخاطخ و تماشاچي را براي مصرف فرهنگي به ميدان فرهنگي سينما كشاندند.
به هر حال پرسببش اصببلي پژوهش این اسببت كه« :از منظر خط مشببي فرهنگي مندرج در
گفتمبان مقبام معظم رهبري كه در واقع نمایانگر گفتمان جمهوري اسبببالمي اسبببت ،چگونه
تصویري از سبك زندگي دهه شصت در سينماي دهه نود ایران بازنمایيشده است؟»
مطابم فرضبيه این مقاله« :تحليل محتواي فيلم هاي بازنماینده سببك زندگي دهه شصت در
سبينماي دهه نود ایران در «بي نسببتي و فاصله جدي» یا «تعارض» با خطمشي فرهنگي مندرج
در گفتمان جمهوري اسالمي» قرار دارند.

الف .رابطه سینما ،جامعه و سبک زندگی
فيلم هاي سببينمایي در هر جامعه اي از واقعيت هاي اجتماعي همان جامعه نشبب ت مي گيرند .بر
اسبباس نظریه جاروي )Jarvie, 1970: 103( ۹براي نفو به الیه هاي دروني جامعه به غير از
تحقيقات ميداني ،هيچ چيز به اندازه بررسبي و تحليل فيلم هاي سينمایي كه در آن جامعه توليد
و نمایش داده ميشوند ،ارزشمند نيست.
در ميان جامعهشببناسببان ،دیدگاه هاي متفاوتي در باب سببينما و جامعه وجود دارد .لوكا ،
سبببينما را بازتابي متحرک از طبيعت مي داند كه شببببيه آ ار زوال 5وظيفه اي جز تقليد بر عهده
ندارد .والتر بنيامين در آروزي منتهيشببدن دگرگوني تکنولوژیك به نتایجي ایدئولوژیك اسببت.
1. Ian Jarvie
2. Émile Zola

219

فرآیند بازنمایی سبک زندگی «دهه شصت» ...

ژان بودریار سبخن از «حلشبدن تلویزیون در زندگي و حلشدن زندگي در تلویزیون» رانده و

معتقد است« :تقدم تصویر و رسانه ها ،نسبت به رخدادها به گونه اي است كه پيوند ميان علت و
معلول مغشوش شده و نميتوان گفت كدامیك حاصل دیگري است» (.)Benjamin, 1938
مایك فدرستون ۹در «زیبایي شناختي كردن زندگي روزمره» درباره نقش سينماگران و به طور

كلي هنرمندان در سببببك زندگي عامه مردم عقيده دارد« :هنرمند و روشب بنفکر تمایل اجتماعي
دارند به اینکه نخسبببت ،برداشبببت هاي آنان از زندگي در سبببطس وسبببيع ،یعني همان نگاه
زیبایيشببناختي حتي زماني كه آن را به مبارزه مي طلبد و نفي ميكند ،پذیرفته شببود و همچنين
تعيين ارزش كاالهاي فرهنگي و فکري به طور كلي ،توسط آموزش ،نحوه استفاده و تجربه هاي
آنها از سببوي افراد توسببط آنها انجام شببود .دوم اینکه تفوق سبببك زندگي خودشببان كه در
خرده فرهنگشببان متجلي اسببت را اعالم دارند ،آن هم به گونه اي كه دیگران خود را با مدها و
سبكهایي «غيرمتعارف» كه آنها تجسم آنند ،تطبيم دهند» (.)Featherstone, 1992: 24
فدرسببتون درباره نقش هنرمندان و روشببنفکران معتقد اسببت« :این گروه همواره با آخرین
پيشببرفت ها در قلمروهاى هنرى و فکرى در تماسببند» .بنابراین ،آنها با ش بيوه هاى آشببکار و
ظریف چندى ،تمایالت و حسباسبيتهاى زیبایيشناختى و مفهوم «هنرمند به عنوان قهرمان» و
اهميت «زندگى سبببك مند» را به مخاطبان وسببيع تر انتقال مي دهند .در نتيجه آن ها به عنوان
واسطههاى فرهنگى نقشى مهم را در آموزش سبكها و وقهاى جدید به عامه مردم داشتهاند.
در این پژوهش ،چارچوب مفهومي جهت تبيين ارتباط سببينما و جامعه ،مفهوم بازنمایي
برساختگرایانه استوارت هال و مفهوم سبك زندگي در نزد پير بوردیو است.

 .۹بازنمایی

5

مفهوم بازنمایي تعلقي فراوان به آ ار اسببتوارت هال ۳دارد و از این ره گذر به ایدهاي اصببلي در
مطالعات فرهنگي و رسبانهاي بدل شده است .هال شاخصترین چهره مطالعات فرهنگي است
كه با رجوع به نظریه «هژموني» گرامشبي به برسبازي مجدد تفسبير انتقادي گرامشي به فرهنگ

1. Mike Featherstone
2. Representation Theory
3. Stuart Hall
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نيل یافته اسببت (گيویان .)۳ :۹۳00 ،به عقيده هال ( )588۳بازنمایي ،اسببتفاده از زبان براي بيان
چيزهاي معناداري درباره جهان پيرامون انسببان اسببت و ابزاري اسببت كه ما با اسببتفاده از آن
ميتوانيم معنا بسببازیم .از طریم زبان اسببت كه ميتوان این معاني را به سببایر افراد در محيط
اجتمباعي انتقبال داد و در فراینبد تببادل ببا آن هبا قرار گرفت .اینکه گفتوگویي بين افراد در
مي گيرد و از طریم آن به فهم مشبتركي درباب تفسير جهان پيرامون خود ميرسند ،فقط با زبان
ممکن است؛ چراكه زبان در اینجا ،مانند نظام بازنمایي عمل ميكند .از طریم زبان ما از نشانهها،
نمادهاي تصببویري و متني اسببتفاده ميكنيم .زبان ،یکي از رسببانههایي اسببت كه از ره گذر آن
افکار ،احساسات و ایدههاي ما در فرهنگ منعکس ميشود (رضایي و كاظمي.)7۱ :۹۳07،
از این رو ،هال در درون نظام زبان از سببهگانه مفاهيم ،اشببيا و نشببانهها یاد ميكند و معتقد
اسبببت مجموعبهاي از فراینبدهبا ،این سبببه مقولبه را به هم مرتبط ميكند .هال این فرایند را
«بازنمایي» مينامد و بر اسبباس چنين ایدهاي معتقد اسببت معنا ،برسبباخته از نظامهاي بازنمایي
است (سروي زرگر ،بيتا.)1 :
هبال براي بيبان چگونگي ارتبباط ميبان ببازنمبایي ،معنبا ،زببان و فرهنگ سبببعي ميكند
برداشتهاي متفاوت از بازنمایي را در یك طبقهبندي نظري اساسي بيان نماید .از این منظر وي
بازنمایي را در سه دسته كلي «نظریههاي بازتابي»« ،نظریههاي تعمدي» و «نظریههاي برساختي»
قرار ميدهد (گيویان.)۳ :۹۳00 ،
بر این اسببباس ،رویکرد بازتابي معتقد اسبببت كاركرد زبان مانند یك آیينه ،بازتاب معناي
صببحيس و دقيقاً منطبم از جهان اسببت .این دیدگاه همسببان با نگاه یوناني به هنر و زبان یل
عنوان «مایميسبيس» اسبت .آن ها اشبعار هومر را تقليد مسبتقيم از حوادح حماسي ميدانستند.
هال در این باره معتقد اسبت تصویر بصري دوبعدي از گل رز یك نشانه است و نباید آن را با
گياه واقعي یکسان دانست و نميتوان كلمه «رز» را هم ارز آنچه در واقعيت به صورت یك گياه
وجود دارد ،دانسببت و همزمان ميبایسببت توجه داشببت كه با گل واقعي كه در باغچه ميروید
نميتوان تفکر را پيش برد و عرصه تفکر نيازمند انتزاعات نشانهاي است (هال.)51 :۹۱۱7،
او رویکرد دوم به بازنمایي را ،رویکرد تعمدي یا ارجاعي مي نامد .هال تشبببریس ميكند كه
در این دیبدگاه «كلمات» معنایي را كه مؤلف قصبببد آن را دارد ،با خود حمل ميكنند ،اما این
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دیدگاه داراي كاستيهایي نيز هست ،چراكه ما نميتوانيم تنها منبع منحصر به فرد و یکه معنا در
سباحت زبان باشبيم؛ چراكه این رویکرد زبان را به بازي تماماً خصوصي بدل ميكند و این در
حالي است كه زبان ،نظامي سراسر اجتماعي است (هال.)2 :۹۱۱7،
بازنمایي مد نظر در این مقاله مبتني بر این رویکرد سببوم یا تعریف برسبباختگرایانه از آن
است .هال ،رویکرد سوم را منطبم با ویژگيهاي عمومي و اجتماعي زبان ميداند.
بر مبناي این رویکرد چيزها ،هيچ معناي خودبسندهاي ندارند ،بلکه ما معاني را ميسازیم و
این عمل را به واسببطه نظامهاي بازنمایي مفاهيم و نشببانهها انجام ميدهيم .برسبباختگرایي،
وجود جهبان مبادي را نفي نميكند ،ولي معتقد اسبببت آنچه معنا را حمل ميكند ،جهان مادي
نيسبببت ،بلکه نظام زباني یا نظامي كه ما براي بيان مفاهيم و نشبببانهها از ان اسبببتفاده ميكنيم،
حمبلكننبده معنبا هسبببتند و این كنشگران اجتماعياند كه نظام مفهومي فرهنگ خود و نظام
زبانشناختي و سایر نظامهاي بازنمایي را براي ساخت معنا مورد استفاده قرار ميدهند تا جهاني
معنادار و در ارتباط با دیگران را بسازند.
هال ( )588۳معتقد است معنا از طریم فرهنگ و توسط زبان برساخته مي شود .ميدانيم كه
شيوههاي متفاوتي از توليد معاني وجود دارد (مثالً در این مقاله فيلم و رسانه سينما به طور كلي
شيوهاي از توليد معنا در نظر گرفته ميشود).
در این جبا تبأكيبد ميكنيم كبه همه اَشبببکال توليد معاني همانند زبان عمل ميكنند .بدین
ترتيخ ،اَشکال رسانهاي واقعيت خاص از بازنمایي جهان است كه از منطم زباني تبعيت ميكند.
آن ها همچون سبمبل و نشانه عمل ميكنند ،نشانهها ،مقاصد و ایدههاي ما را نمایندگي ميكنند،
به گونهاي كه دیگران ميتوانند آنها را رمزگشببایي كنند ،بفهمند و واكنشهاي خود را در برابر
آن سامان دهند (هال.)2 :588۳ ،
نظریه برسبباختگرایانه بازنمایي این بحث را مطرح ميكند كه رسببانهها واقعيت را بازتاب
نميدهند ،بلکه آن را به رمز در ميآورند (روژک .)75 :5887،این امر در ارتباط با «دیگري» و
از خالل تفاوتهاي معنایي شکل ميگيرد.
هبال در مقبالبه «نمبایش دیگري» ببه مفهوم بنيادین «دیگري» به عنوان یکي از مباني فهم
بازنمایي اشاره ميكند .مفهوم دیگري با مقوله هویتسازي گره خورده و از خالل پركتيسها و
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نظامهاي بازنمایي برسباخته ميشود .بر این مبنا متون سينمایي ،مخاطخ را در موقعيت سوژگي
قرار ميدهبد .بنابراین ،اگرچه ما به عنوان ناظر ميتوانيم خود را در در موقعيت فعال قرار داده
و معناي این متون را بسببازیم ،اما از نگاهي دیگر ما موقعيتهاي مختلف مهياشببده گفتماني را
نيز ميپذیریم و خود را با آنها یکي ميكنيم (گيویان و سروي زرگر.)۹7۹ :۹۳00 ،
مفهوم «دیگري» در حوزه فکري هال ،ما را به سببوي دو اسببتراتژي كليدي نظري بازنمایي
رهنمون مينماید .هال معتقد است دو استراتژي مهم در نظریه بازنمایي عبارت از «كليشهسازي»
و«طبيعي سبازي» .كليشبه سبازي فرایندي اسبت كه بر اساس آن جهان مادي و جهان ایده ها در
راسببتاي ایجاد معنا ،طبقه بندي مي شببود تا مفهومي از جهان شببکل گيرد كه منطبم بر باورهاي
ایدئولوژیکي اسببت و در پس و پشببت كليشببه ها قرار گرفته اند .هال كليشببه سببازي را كنش
معناسبازنه مي داند و معتقد اسبت اسباساً براي درک چگونگي عمل و بازنمایي نيازمند بررسي
عميم كليشهسازيها هستيم (هال.)527 :۹۱۱7،
طبيعي سبازي نيز به فرایندي اطالق مي شبود كه از طریم آن ساخت هاي اجتماعي ،فرهنگي و
تاریخي به صبورتي عرضه مي شوند كه گویي اموري آشکارا طبيعي هستند .طبيعي سازي به شکل
ضمني ،داراي كاركردي ایدئولوژیك است (گيویان و سروي زرگر.)۹2۹ :۹۳00،

 .1سبک زندگی

۹

سببك زنبدگي از واژههاي سهل و ممتنع در علوم انساني و اجتماعي است و اكثر نظریهپردازان
و كارشناسان كبه ببه صورت خاص آن را بررسي كردهانبد ،در عين حال كه تبعاریفي در حبد
وسع خود از سبك زندگي ارائه مبيدهبند ،به این مس له ا عان دارنبد كبه تعریفي جامع و مانع
نميتوان براي آن در نظر گببرفت .بببرخي بر این باورند كه ميشل سبببوبل ،5در سبال ،۹۱0۹
مببفصلترین متن را دربببار سببك زندگي نگاشته است (خادميبان۹۳07 ،؛ فباضلي.)۹۳05 ،
پس از سوبل تعاریف مختلفي از این مفهوم ارائه شده كببببه برخببببي از آن ها در ادامه آورده
ميشبود .۹ :عادات ،آداب و شببببيوههبببباي گذران حيات (ساروخاني)115 :۹۳08 ،؛  .5انواع
1. life style Theory
2. Michel Sobel
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الگوهاي رایج مببصرف و بببهرهگيري از مببواد و كبباالهاي نبمادین ميان گروههبا و طببقات
مختلف اجتماعي .سبببك زندگي ،آن گونه كه در مطالعات فرهنگي مطرح ميشببود ،در كانون
هویت فردي یا گببروهي قبرار ميگيرد ،چراكه فرد هویت خبود را ببه واسبطة گبزینشهباي
معناداري بيان مبببيكبببند كه از ميان انبوهي از اقالم و الگوهاي معين رفتاري ممکن كه حکبببم
رمزگانهاي نمادین را دارند ،صورت مببيگيرد (ادگبار و سج ویك)۹78 :۹۳07 ،؛  .۳راههایي
كه فرد یا گروه بر اسبباس آن زنبدگي مبي كبند ))Sydney, 2001: 743؛  .1سببك زنبدگي
به الگوهاي نسبتاً متمایز عمل و فرهنگ اشاره دارد كبببه باعبببث افتبببراق افراد (مردم) ميشود
(.)Turner, 2006: 339
با الهام از این تعاریف و دیگر تعاریف ارائهشده از سبك زندگي ،به صورت جببببامعتببببر
مببيتوان گفت هر عملي ،چه هني و چببه عينببي (نگبرشهبا ،ارزشهبا ،عقایبد ،باورهبا و
كنشها) كه به واسطة اختيار و توسط فرد بروز و ظهور یابد ،ببببر هویبببت او مبببؤ ر اسبببت و
سبك زنببدگي او را نببشان ميدهد .به عبارت دیگبر ،سببك زنبدگي ببر ماهيبت و محتبواي
تعامالت و كنشهاي معنادار افراد در هر جامعه داللت دارد و مبيّن اغراض ،نيات ،معاني و
تفاسير فرد در جریان عمل روزمره و زندگي روزانه اسبت و سببخ تمایز افبراد از هم ميشود.
در عين حال به نظر ميرسببد ،تبيين بوردیو مناسببخترین روش تحليل براي سبببك زندگي
اسبت .بوردیو جدا از ميراح ماركسبيسببتياش در پرداختن به فرهنگ به مثابه عاملي مسبتقل و
همچنين توجه به مصببرف به مثابه عاملي براي تمایزگذاري ،متأ ر از وبر اسببت .از این رو
مي توان از مفاهيم وي در سببنت وبري نيز بهره گرفت .دیگر نقطه قوت نظریه بوردیو رابطه
دیالکتيکي اسبت كه در نظریه وي ميان عامليت و ساختار برقرار است .این رابطه دیالکتيکي در
تحليل سببك زندگي اهميت ویژهاي دارد .سباختار نظري منسبجم و غناي نظریه بوردیو سبخ
شبده بسبياري از اصبحاب مطالعات فرهنگي در تحليل مصرف و سبك زندگي از این رویکرد
نظري استفاده كنند (.)Mc Robbie, 2007: 6
بوردیو در كتاب «تمایز» ،ش بيوههایي را تحليل كرد كه گروه هاي همرده و هم طبقه ،خود را به
وسبيلة آن از الگوهاي مصبرفي گروه دیگر متمایز ميكنند .بوردیو نشان ميدهد چگونه گروههاي
خباص ،ببه ویژه طبقات اجتماعي -اقتصبببادي ،از ميان انواع كاالهاي مصبببرفي ،روش هاي
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لباس پوشببيدن ،غذاخوردن ،آرایش كردن ،مبلمان و تزیين داخلي منزل ...انتخاب هایي را انجام
مي دهند تا روش زندگي مجزاي خود را مشببخص و خود را از دیگران متمایز كنند (فاضببلي،
 .)15 :۹۳0۳در حقيقت ائقه مصبرف ،مبنایي اسبت كه افراد به واسطة آن خود و طبقه خود را از
دیگران متمایز و بر اسبباس آن خود را دسببته بندي مي كنند ( .)Bourdieu, 1997: 211بوردیو
مشبخص ميكند كه وق و سليقه در وهله اول و قبل از هر چيز بي ميلي و اكراه نسبت به سالیم
دیگران است .دليل این امر آن است كه اَعمال و رویههاي فرهنگي بازي گلف یا فوتبال ،بازدید از
موزه یا نمایشبگاه اتومبيل ،گوشكردن موسيقي جاز یا تماشاي سریالهاي كمدي و كارهایي نظير
آن معني اجتماعي خود و قابليت مشببخص سبباختن تفاوت و فاصببله اجتماعي را از برخي
ویژگيهاي اتي خود نمي گيرند ،بلکه آن را از موقعيتي كه این عمل و رویه فرهنگي در نظام
اهداف و رویههاي مطلوب افراد دارد ،كسببخ ميكنند .از این رو ،آشببکارسبباختن منطم اجتماعي
مصببرف نه با برقرارسبباختن ارتباطي مسببتقيم بين رویه و عملي خاص ،بلکه از طریم تطابم هاي
سبباختاري كه بين دو مجموعه از روابط یعني سبببك زندگي و موقعيت اجتماعي كه به وسببيله
گروههاي مختلف اشغال شده است ،عملي ميگردد ).(Bourdieu, 1977: 130
مطابم مدلي كه وي ارائه ميدهد شببرایط عيني زندگي و موفقيت فرد در سبباختار اجتماعي
به توليد وق خاصبي منجر ميشببود .وق ،مولد دو دسببته نظام اسببت؛ نظامي براي طبقهبندي
اعمال و نظامي براي ادراكات و شناختها نظير قریحهها.
نتيجه نهایي تعامل دو نظام ،سبك زندگي است .سبك زندگي همان اعمال و كارهایي است
كه به شبيوهاي خاص طبقهبندي شبده و حاصبل ادراكات خاص هسبتند (فاضبلي.)12 :۹۳05،
سببك زندگي ،دارایيهایي است كه به وسيله آن «بهدستآوران» موقعيتهاي مختلف خودشان
را با قصد تمایز یا بدون قصد آن از دیگران تمایز ميبخشند.

ب .نمونهگیری
ابتدا عناوین فيلم هایي كه در هفت سببال اخير؛ از ابتداي سببال  ۹۳۱8تا كنون با ارجاع به دهه
شبصبت در سينماهاي جمهوري اسالمي ایران اكران شده و در فهرست فروش در ميان «بيست
فيلم اول؛ بر اساس آمار فروش رسمي» قرار گرفتهاند ،احصا و در جدول زیر معرفي ميشوند.
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جدول شماره .1عناوین  9فیلم پرفروش اکرانشده دهه شصتی درسالهای 2191-97
(برگرفته از سایت سینماتیکت)www.cinematicket.ir
عنوان فيلم

رقم فروش

كارگردان

سال اكران

هزارپا

۳8010008888

ابوالحسن داوودي

۹۳۱7

مصادره

۹21۱۹۳12888

مهران احمدي

۹۳۱7

نهنگ عنبر:5سلکشن رویا

58۱11811888

سامان مقدم

۹۳۱1

ماجراي نيمروز

1۳5۳۹21888

محمدحسين مهدویان

۹۳۱1

نهنگ عنبر

78۹۳888888

سامان مقدم

۹۳۱1

شيار ۹1۳

۳۱۳8888888

نرگس آبيار

۹۳۱۳

5518888888

ابراهيم حاتمي كيا

۹۳۱۳

ضدگلوله

18۹888888

مصطفي كيایي

۹۳۱۹

ملکه

۱2888888

محمدعلي باشه آهنگر

۹۳۱8

درصبد فروش هریك از این فيلم ها در شکل شماره  5درج شده است .مجموع رقم فروش
این  ۱فيلم در دوره هفت سببباله اخير معادل 0210115۳888تومان بوده اسبببت .فيلم هزارپا با
۳1درصد و فيلم ملکه با كمتر از  ۹درصد بيشترین و كمترین سهم فروش را در این بازه زماني
داشببته اند .این فهرسببت داراي دو ژانر سببينمایي كامالً مشببخص و متفاوت اسببت؛ یکي ژانر
سببينمایي دفاع مقدس و دیگري ژانر كمدي -اجتماعي .مبتني بر اهداف این پژوهش ،فيلم هاي
ژانر دفاع مقدس ،علي القاعده در خدمت دفاع مقدس و تبعاً اصببول و ارزش هاي مد نظر نظام
فرض شبده و ابتنا كمتري بر سبك زندگي عمومي اجتماعي دهه شصت دارد و از این رو ،در
این پژوهش كاربردي ندارد.
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شیار %4.59 .143

ضدگلوله%0.70 .

ماجرای نیمروز%5.05 ،

نهنگ عنبر%8.18 .
مصادره%18.31 .

چ%2.61 .
هزارپا
نهنگ عنبر:1سلکشن رویا

ملکه .

مصادره

%0.11

نهنگ عنبر
ماجرای نیمروز
شیار 211
چ
ضدگلوله

ملکه

هزارپا%36.00 ،
نهنگ عنبر:2سلکشن

رویا%24.44 .
شکل شماره  .1آمار و درصد رقم فروش  9فیلم دهه شصتی

بنابراین ،پنج فيلم حایز ویژگي سبك زندگي شهري و اجتماعي كه در این بازه زماني هفت
ساله ساخته و اكران شدهاند ،به شرح زیر ميباشند.
جدول شماره .1عنوان و آمار فروش پنج فیلم مدنظر در این پژوهش
عنوان فيلم

رشد رقم فروش فيلمهاي كمدي (ميليارد) بر حسخ سال اكران

سال اكران

هزارپا ()۹۳۱7

۳8010008888

۹۳۱7

نهنگ عنبر)۹۳۱1(5

58۱11811888

۹۳۱1

مصادره ()۹۳۱7

۹21۱۹۳12888

۹۳۱7

نهنگ عنبر ()۹۳۱1

78۹۳888888

۹۳۱1

ضدگلوله ()۹۳۱۹

18۹888888

۹۳۱۹

رشد رقم آمار فروش این پنج فيلم در شکل شماره سه اشاره شده است.
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شکل شماره  .1رشد رقم فروش فیلم های کمدی(میلیارد) بر حسب سال اکران

جمع رقم فروش این پنج فيلم كمدي مجموعاً  728۱051۱888تومان اسبت .از سال ۹۳۱۹
تا كنون نيز رقم رشبد و تعداد این فيلم ها روندي افزایشبي داشبته است .جدول شماره  ،1داده
تطبيقي «نسبت فروش فيلم هاي كمدي به غيركمدي» را بررسي مينماید.
جدول شماره  .1نسبت فروش فیلمهای کمدی به غیرکمدی
پنج فيلم كمدي

 728۱051۱888تومان

پنج فيلم غيركمدي

 ۹8200۹21888تومان

مجموع فروش

 0210115۳888تومان
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%۹5,۳1
پنج فيلم كمدي
پنج فيلم غيركمدي
%07,11
شکل شماره  .1نسبت فروش فیلمهای کمدی به غیرکمدی

دادههاي شکل شماره  1حاكي از این واقعيت است كه فروش فيلمهاي كمدي؛ 07درصد از
آمبار فروش و تبعباً تعبداد بيننبده را در بر گرفته و فيلم هاي غيركمدي و دفاع مقدسبببي تنها
۹5درصد از فروش و بينندگان را به خود اختصاص دادهاند.
این خود دليل دیگري اسببت كه تحليل محتوا و بررسببي بازنمایي پنج فيلم كمدي در بازه
زماني هفت سبباله از اهميتي فوقالعاده و غيرقابل قياس با فيلم هاي غيركمدي برخوردار بوده و
تمركز بر سينماي كمدي از منطقي درست پيروي

ميكند۹.

ج .روش شناسی
در این مطالعه براي بررسبي جامعهشبناختي سبك زندگي در فيلمهاي سينمایي از روش تحليل
محتوا 5اسبتفاده شده است .این انتخاب با توجه به ادبيات تجربي موجود در باب كاربرد نظریه
بببازنمببایي بببا روش تحليببل محتوا صبببورت گرفتببه (بوفکين588۳،؛ زونن5885،؛ ازكيببا و
همکاران۹۳01،؛ سببلطاني و رحمتي۹۳0۳،؛ سببلطاني۹۳02،؛ حسببيني و دشببتي ،)۹۳۱۹،بدین
صببورت كه ابتدا براي متغيرهاي مقوله بنديشببده در بخش مفهوم سببازي پرسببش نامه معکوس
طراحي شببده و سببرس بر اسبباس آن فيلم هاي سببينمایي انتخاب و تحليل محتوا شببده اند .در
 .۹البته فيلمهاي منتخخ همگي در ژانر كمدي هستند و از این رو ،لزوماً از آنها انتظار نميرود كه با مقولهاي جدي همچون
سبك زندگي شوخي نکنند یا اینکه متولي هژمونسازي نوع خاصي از سبك زندگي باشند ،اما چون این فيلمها به تنها روایت
پرفروش سينمایي در خصوص این دهه تبدیل شدهاند ،شایسته است سياستگذاري در عرصه سينماي غيركمدي به سمت
ساخت روایت متناسخ با آرمانهاي انقالب و هژمونسازي آن حركت كند.
2. Content Analysis
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پرسبشنامه تحليل محتوا هر یك از متغيرها براي ابعاد سبك زندگي به طور جداگانه محاسبه و
شمارش ميشوند تا از این طریم تفاوتها و نابرابريها مشخص شود.
جامعه آماري این پژوهش تمام فيلم هاي س بينمایي ایراني اكران شببده از فروردین  ۹۳۱8تا
شبهریور۹۳۱7بوده است .در این محدوده ۱ ،فيلم به بازنمایي دهه شصت پرداخته اند كه از این
مجموعبه ببا توجه به كاربري تحليل محتوا و الزامات تحقيم 2 ،فيلم به روش اخذ نظر از
خبرگان انتخاب و سببرس مورد بررس بي و تحليل قرار گرفته اسببت .فرایند نمونه گيري به این
صبورت بوده كه ابتدا فيلم هاي مربوط به هر سبال فهرست شده ،سرس فيلم هاي ده شصتي هر
سال به عنوان نمونه انتخاب و از ميان آنها پنج فيلم نهایي انتخاب شدند.
براي اطمينان از پایایي تحقيم از روش آزمون مجدد اسبببتفاده شبببده و از این طریم پایایي
پژوهش براي پژوهش گران مشبخص شبد .اعتبار این پژوهش نيز با اسبتفاده از اعتبار

صوري۹

مورد تأیيد قرار گرفته اسبت .براي نيل به این هدف ،سبعي شبد پرسبش نامه معکوسي كه تهيه
شده كامالً منطبم با پرسشنامه تحقيقات معتبر پيشين باشد.
جدول شماره  .1مؤلفههای سبک زندگی
ابعاد سبك زندگي
مصرف فرهنگي

منبع
فاضببلي۹۳05 ،؛ آزاد و شببالچي۹۳01 ،؛ رحمتآبادي و آقا بخش بي۹۳02 ،؛
مجدي و دیگران.۹۳0۱ ،

اوقات فراغت

فاضببلي۹۳05 ،؛ آزاد و شببالچي۹۳01 ،؛ رحمتآبادي و آقا بخش بي۹۳02 ،؛
خواجه نوري و دیگران .۹۳۱8

نگرشها

آزاد و شالچي۹۳01 ،؛ شالچي.۹۳01 ،

الگوي مصرف غذا

فاضلي۹۳05 ،

هنجارهاي انتخاب پوشاک

فاضلي۹۳05 ،؛ آزاد و شالچي۹۳01 ،؛ شالچي۹۳01 ،

مدیریت بدن

فاضببلي۹۳05 ،؛ آزاد و شببالچي۹۳01 ،؛ رحمتآبادي و آقا بخش بي۹۳02 ،؛
مجدي و دیگران.۹۳0۱ ،

اولویت ارزشهاي اخالقي

آزاد و شالچي۹۳01 ،؛ شالچي۹۳01 ،

1. Face Validity
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براي هر فيلم سببينمایي مي توان نور صببحنه سببکانس و پالن -سببکانس را به عنوان واحد
تحليل برگزید .براي بررسبببي فيلم ها سبببکانس واحد تجزیه و تحليل قرار داده شبببده كه در
فيلم هاي روایي معادل یك صبحنه است و صحنه عبارت است از بخشي از یك فيلم روایي كه
در یك زمان و در یك مکان اتفاق مي افتد كه ممکن است از آن در تدوین موازي استفاده شده
باشد تا دو یا چند كنش همزمان نشان داده شود (بورودل و تامسون .)۹۳77 ،در اینجا صحنه به
بخشي از فيلم گفته ميشود كه محصور در فضاي فيزیکي مشخصي است و متشکل از نماهاي
مختلف است .تعریف صحنه بر اساس فضاي فيزیکي براي این تحقيم كاربردي است .در واقع،
پس از اینکه شاخصها و مقوالت مورد تعریف قرارگرفتند ،پرسشنامهاي تدوین و از آن طریم
دادههاي الزم از طریم مشباهده فيلمهاي مورد نظر جمعآوري شد .براي تحليل محتواي فيلمها
از روشهاي گوناگوني مي توان اسببتفاده كرد .به عنوان مثال ،هر فيلم شببامل داسببتان ،فيلمنامه،
سباختار شخصيتها ،موسيقي و ...است كه هر كدام از این مقوالت را مي توان بررسي كرد ،اما
روشبن اسبت كه بررسبي و تحليل همة آنها در یك مقاله تقریباً غير ممکن است» (رضایي و
كاظمي .)۹81 :۹۳07،بنابراین ،در مقالة حاضر نيز مقوالتي معين براي مشاهده و تحليل گزینش
شده است .در مشاهده شاخصها از مفهوم «رمزگان اجتماعي» در مطالعات فرهنگي و رسانهاي
اسبتفاده شده است .از نظر «گيرو» ،جامعه نظامي از روابط اجتماعي است و حضور انسانها در
این نظام همواره و پيشبباپيش با ميثاقها ،آئينها ،هویتها ،نشببانهاي گروهي ،آداب و رسببوم،
مدها ،بازي ها و ...همراه اسببت و چون فرایندهاي روابط اجتماعي و قاعده هاي آن ریشببه در
تاریخ و ناخودآگاه جمعي دارند ،رمزهاي اجتماعي داراي داللتهاي ضبمني نيرومندي هسببتند
(گيرو .)۹81 :۹۳08،بنابراین ميتوان رمزگانهاي اجتماعي را به رمزهاي زیر تقسيم كرد:
الف :رمزگانهاي زبان كالمي (نحوي ،واژهاي و فرازباني)
ب :رمزگانهاي اندامي (برخورد جسمي ،ظاهر ،چهره ،حالت ،بدن ،حركات سر ،اشارات)
ج :رمزگانهاي كاالمحور (مد ،لباس ،فناوري)
د :رمزگانهاي رفتاري (مراسم بازيها ،تشریفات ،ایفاي نقش) (ضيمران.)۹۳1 :۹۳05،
سببرس «كدگذار» طبم دسببتورالعمل اقدام به تکميل ماتریس كدگذاري بر اسبباس تماش باي
صحنهها كرد و در نهایت ،نتایج فراواني و درصد آن در جداول مشخص و توصيف شد.
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د .یافتههای پژوهش
نخستين یافته این پژوهش در جدول سنجش ابعاد سبك زندگي درج شده است.
جدول شماره  .1سنجش ابعاد سبک زندگی
فراواني

درصد

ابعاد سبك زندگي
مصرف فرهنگي

558

1۹/2درصد

اوقات فراغت

72

۹1/۹درصد

نگرشها (پایبندي به ارزشهاي دیني )

۹۹1

5۹/۱درصد

الگوي مصرف غذا

5۱

2/1درصد

هنجارهاي انتخاب پوشاک

۳2

1/1درصد

مدیریت بدن

1۹

7/7درصد

اولویت ارزشهاي اخالقي

۹7

۳/5درصد

جمع

25۱

۹88

بررسبي نتایج سبنجش ابعاد سبك زندگي نشان مي دهد مصرف فرهنگي با %1۹/2بيشترین
ميزان بازنمایي و اولویت ارزشهاي اخالقي با %۳/5كمترین ميزان بازنمایي دهه شببصببت را در
پنج فيلم سببينمایي دهه نود داشببته اسببت .بعد از این بعد نگرش ها با %5۹/۱و به ترتيخ اوقات
فراغت با  ،%۹1/۹مدیریت بدن با  ،%7/7هنجارهاي انتخاب پوشبباک با  ،%1/1الگوي مصببرف
غذا با  %2/1دررده هاي دیگر قرار دارند.
جدول شماره  .7سنجش بعد مصرف فرهنگی بر حسب شاخصهای مختلف
فراواني

درصد

مصرف فرهنگي
سينما و ت اتر

۹1

% 1 /۳

موسيقي

۹81

%17/5

روزنامه

۹5

% 2 /1

كتاب

5

%8,۱

رسانهها

1

% ۹ /0

فعاليتهاي هنري

۳7

%۹1/0

استفاده از لغات التين

۳2

%۹2/۱

رفتن به دانشگاه

۹5

%1,2

جمع

558

۹88
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جدول شماره  . 2سنجش انوع مصرف موسیقی
خارجي

پاپ ایراني

لسانجلسي

سنتي

جمع

انواع مصرف موسيقي
فراواني

7

۹5

71

۱

۹81

درصد

%1/7

%۹۹/2

%7۳

%0/1

۹88

شبباخص هاي مصببرف فرهنگي ،بر اسبباس رفتار مشبباهده شببده در كنش هنرمندان فيلم ها
سببنجيده شببده اسببت .ارزیابي حاصببل نشببان ميدهد در بين شبباخصهاي مربوط به مصببرف
فرهنگي بازنمایيشبده در سبينماي دهه  ۱8از سببك زندگي دهه شببصبت ،شبباخص مصببرف
موسيقي با  17/5بيشترین درصد را به خود اختصاص داده است .همچنانکه در جدول شماره 0
اشاره شده از ميان انواع موسيقيهاي مصرفشده ،به ترتيخ موسيقي لسآنجلسي ،موسيقي پاپ
ایراني ،موس بيقي سببنتي و موس بيقي خارجي قرار دارد .بعد از موس بيقي به ترتيخ فعاليت هاي
هنري ،استفاده از لغات التين ،سينما و ت اتر ،روزنامه ،رفتن به دانشگاه قرار ميگيرد.
نکته قابل تأمل اینکه رسبانه و كتاب در پائينترین قسبمت قرار داشببته و مصببرف فرهنگي
كتاب حتي كمتر از یكدرصد بازنمایي شده است.
جدول شماره  .9سنجش بعد نگرش ذهنی (پایبندی به ارزشهای دینی) برحسب شاخصهای مختلف
فراواني

درصد

نگرش هني
نماز و روزه

1

۳/1

ظاهر اسالمي

۹1

۹5

كمك به دیگران

۱

7/7

توكل و قناعت

5

۹/7

ابراز اعتقاد به وجود خداوند

2

1/۳

موافقت با موسيقي

۳7

۳۹/0

مخالفت با موسيقي

۳

5/2

رفت و آمد بدون اشکال دختران و پسران

50

51/۹

نگهداري حيوانات

۹1

۹5

جمع

۹۹1

۹88
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بررسببي بعد نگرش هني (پایبندي به ارزش هاي دیني) بر حسببخ شبباخص هاي مختلف
حاكي از غلبه شباخص هاي موافقت با موسيقي و رفت و آمد بدون اشکال دختران و پسران به
ترتيخ در مجموع با 22درصبد ميزان بازنمایي اسببت .اگر به این شباخصها ،درصببد شبباخص
نگهداري حيوانات و موافقت با موسبيقي را نيز اضبافه كنيم ،این مجموعه به 78درصد مي رسد
كه غلبه اساسي بر سایر ابعاد دارد.
گو اینکه بعد ظاهر اسببالمي یا نماز و روزه و توكل و قناعت در برخي سببکانس ها از این
فيلم ها حالتي غيرواقعي و تمسخرآميز دارد كه البته به صورت انوي و غيرمستقيم قابل برداشت
است.
در برخي از این فيلم ها ،صببداي ا ان فقط براي نشببان دادن زمان؛ مثال سببحر یا ظهربودن
استفاده شده و با آمادهشدن براي نماز یا هر امر واجخ دیني دیگري همراه نيست.
اسبببتفباده از مؤلفبه ابراز اعتقاد به وجود خداوند نيز به جز یك مرتبه ،تنها به عنوان امري
صوري بهكارگيري شده و از مهجورترین ابعاد عملي دینداري در این فيلمهاست.
جدول شماره  .21سنجش بعد اوقات فراغت برحسب شاخصهای مختلف
فراواني

درصد

اوقات فراغت
رابطه با جنس مخالف

52

۳۳/۳

شركت در پارتي

۹5

۹1

مسافرت

7

۱/۳

ميهماني خانوادگي

۱

۹5

ارتباط با دوستان

۹1

5۹/۳

ورزش

1

0

جمع

72

۹88

اوقات فراغت ،فعباليتي غيراجبباري اسبت كه مجموعهاي از اشتغاالت غيراجباري كبه فرد
با كمال ميل و ببببه منظبببور اسبببتراحت ،ایجاد تنوع و گسترش اطالعات و آموزش خویشتن،
بدون توجبه ببه اهبداف مبادي و مشاركت اجتماعي ،ارادي به آن مي پردازد (بيرو)۹۳08 ،
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بررسببي بعد اوقات فراغت نشببان مي دهد رابطه با جنس مخالف با ۳۳/۳درصببد بيشببترین
فراواني را به خود اختصباص داده و وزرش با  0درصببد حائز كمترین سببهم است .شركت در
پارتي با ۹1درصبد از جمله الگوهاي بازنمایي شبدهاي است كه در برخي فيلم ها همچون نهنگ
عنبر با جزئيات و به صورتي طوالني بازنمایي شده است.
جدول شماره  .22سنجش بعد مدیریت بدن برحسب شاخصهای مختلف
فراواني

درصد

مدیریت بدن
آرایش موي سر

7

۹7

استفاده از زیوراالت

۹۳

۳۹/7

آرایش صورت

۹1

۳۱

انواع عادت در لباس پوشيدن

2

۹5

جمع

1۹

۹88

جدول شبماره  ۹۹مربوط به مدیریت بدن اسبت .آرایش صورت كه در این تحليل مختص
بانوان بازیگر در فيلم ها در نظر گرفته شببده ،با  ۳۱درصببد بيشببترین ميزان بازنمایي را دارد و
اسببتفاده از زیورآالت و آرایش موي سببر كه مختص آقایان در نظر گرفته شببده ،در مراحل بعد
است.
جدول شماره  .21سنجش بعد هنجارهای انتخاب پوشاك برحسب شاخصهای مختلف
فراواني

درصد

هنجارهاي انتخاب پوشاک
استفاده از كراوات

1

۹۹/1

قيمت

۳

0/2

مد دهه 18

51

10/2

تك و متفاوت بودن

1

۹۹/1

جمع

۳2

۹88

«مد» مختص دهه شبصبت كه اغلخ خود را در قالخ شبلوار آقایان و مانتوي خانم ها نشان
مي دهد ،با  10/2درصبد بيشترین فراواني را به خود اختصاص داده است .استفاده از كراوات و
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تك یا متفاوت بودن ،هر كدام با با ۹۹/1درصبد و قيمت پوشباک با  0/2درصد در مراتخ دیگر
قرار دارند .فضاي كلي بر پوشاک دهه شصت كه در این فيلم ها بازنمایي شده ،نيم نگاهي به دو
طيف پوشباک «عمومي جامعه كه مندرس یا بي قواره اسبت» و «مختص مد و سليقه بازیگر كه
خندهدار است» دارد .الگوي مصرف غذا دیگر مؤلفهاي است كه بدان پرداخته شده است.
جدول شماره  .21سنجش بعد الگوی مصرف غذا برحسب شاخصهای مختلف
الگوي مصرف غذا

فراواني

درصد

فست فود

1

۹۳/7

غذاهاي مدرن

5

1/0

غذاهاي سنتي

۹5

1۹/۳

منزل

2

۹7/5

قهوهخانه

5

1/0

رستوران

1

۹۳/7

5۱

۹88

(محل مصرف و نوع غذا)

مکان مصرف غذا
جمع

الگوي مصببرف غذا در اینجا با دو مؤلفه نشببان داده شببده اسببت .مؤلفه اول نوع مصببرف
غذاسبت كه بيشبترین ميزان نمایش غذاهاي سنتي (دیزي ،نيمرو ،قورمه سبزي) با 1۹/۳درصد
است .در عرصه مکان مصرف غذا نيز منزل از بيشترین سهم بازنمایي برخوردار است.
اولویت ارزش هاي اخالقي ،آخرین مؤلفه اي اسببت كه در جدول بازنمایي سبببك زندگي
لحاظ شده است .نفس قرارگرفتن این اولویت در مرتبه آخر ،خود نکتهاي قابل اعتناست.
جدول شماره  .21سنجش بعد اولویت ارزشهای اخالقی برحسب شاخصهای مختلف
فراواني

درصد

اولویت ارزشهاي اخالقي
جذاب و خوشقيافهبودن

0

71

پولداري

۳

۹7/1

دینداربودن

1

5۳/2

بافرهنگبودن

5

۹۹/7

جمع

۹7

۹88
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بررسبي بعد اولویت ارزش هاي اخالقي نشبان مي دهد بيشترین بازنمایي سينماي دهه نود،
جذاب و خوشقيافهبودن را شبامل مي شبد و شباخص دیندار و بافرهنگبودن جمعاً به نصف
بازنمایي خوشقيافگي نيز نميرسد.

نتیجهگیری
سبينما را ميتوان به سبخ برخورداري از امکانات و شرایط ویژه در فرآیندهاي طوالنيمدت به
عنوان یکي از كارگزاران جامعهپذیري و فرهنگسببازي به حسبباب آورد .قابل كر اسببت كه
مخاطبين سبينما قشر وسيعي از افراد جامعه هستند كه این خود ظرفيت عظيمي براي سينما در
جهت جریانسازي در جامعه فراهم ميكند.
سببك زندگي به عنوان شاخصه دوره جدید ،در سينمایي كه فرزند مدرنيته است تجلي یافته و
به نمایش درآمده اسبت .بنابراین ،سبك زندگي منطبم با ویژگي اجتماعي و عمومي سينماست،
بدینمعنا كه سبببك زندگي معناي خودبسببندهاي ندارد ،بلکه ما سبببك زندگي را به واسببطه
نظامهاي بازنمایي مفاهيم و نشبانهها نظير سبينما ميسازیم .سينما به عنوان نظامي كه براي بيان
مفاهيم از آن اسبتفاده ميكنيم ،حامل معناسبت و كنشگران اجتماعي این معاني رمزگذاريشده
را رمزگشایيكرده ،ميفهمند و مورد استفاده قرار ميدهند.
هدف اصبلي مقاله این است كه فرایند برساختهشدن مفهوم دهه شصت را در سبك زندگي
بازنمایيشبده در فيلمهاي سينمایي دهه نود نشان دهد .در واقع ،بخش بزرگي از زمان هر فيلم
صببرف نشبباندادن شبباخصهاي مربوط به سبببك زندگي بوده كه هر یك از آنها با توجه به
رمزگان موجود در جامعه ،گوشببهاي از معاني ناگفته اما داللتشببده را به هن متبادر مي كند.
سبك زندگي در ایران متأ ر از برخورد سه نيرو و جریان فرهنگي ایراني ،اسالمي و غربي شکل
گرفته (آزاد ارمکي و شببالچي )۹۳01،و هر یك از شبباخصهاي بازنمایيشببده ميتواند بر این
جریانها داللت داشته باشد.
در نتيجهگيري این پژوهش سعي بر این بود كه یافتههاي خود را در مقایسه با پژوهشهاي
انجامشبده در جامعه ایراني (آزاد ارمکي و شبالچي )۹۳01،به سبرانجام برسانيم تا در خالل آن
زوایاي سبك زندگي بازنمایيشده و«دیگري» بازنمایيشده آن مشخصتر گردد.
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در این مرحله ،هر یك از ابعاد سبك زندگي به صورت مجزا مورد بررسي قرار داده شد كه
نتایج یل مندرج در جدول شماره  ۹2حاصل شد:
جدول شماره  .21جمعبندی نتایج پژوهش
بيشترین رقم

درصد در بعد

فراواني

مختص خود

مصرف فرهنگي

موسيقي(لسآنجلسي)

71

%17/5

اوقات فراغت

رابطه با جنس مخالف

52

%۳۳/۳

نگرشها (پایبندي به ارزشهاي دیني)

موافقت با موسيقي

۳7

%۳۹/0

الگوي مصرف غذا

غذاهاي سنتي

۹5

%1۹/۳

هنجارهاي انتخاب پوشاک

مد دهه 18

51

%10/2

مدیریت بدن

رابطه با جنس مخالف

۹1

%۳۳/۳

اولویت ارزشهاي اخالقي

جذاب و خوشقيافهبودن

0

%71

ابعاد سبك زندگي

بيشترین فراواني

80
70
60
50
40
30
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0
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مطابم با نتایج جدول شببماره  ۹2و شببکل شببماره  ،2موسببيقي و رابطه با جنس مخالف از
بيشبترین بازنمایي در بين شباخصهاي مربوط به سببك زندگي دهه شصت برخوردار بوده و
نمایش داده شده است .مبتني بر این جداول سؤاالت و ابهامات جدياي پيش كشيده ميشوند.
وقتي به گونه اي قابل تأمل دو شبباخص اوقات فراغت و مدیریت بدن هر دو به بازنمایي «رابطه
با جنس مخالف» پرداخته؛ آیا این بدان معناسبت كه دهه شبصبت با وجه مميزه اصلي خود؛ حجاب
نسبت به دهه پنجاه ،همچنان با مس له رابطه با جنس مخالف دست به گریبان است؟
آیا تجدید نظر در هنر و پيش كشبببيدن مباحثي همچون هنر اسبببالمي و هنر متعالي كه از
گرافيك گرفته تا شبعر و موسبيقي و ت اتر و نقاشبي و ...در دهه شصت امري پوستهاي بوده و
تنها وجه بيمحتوا و عاميانه موسبيقي و موافقت با آن است كه در سبك زندگي دهه شصت در
جریان بوده است؟
آیا اولویت ارزش هاي اخالقي دهه شبصبت كه در سبينما بازنمایي شده ،در حد «جذاب و
خوشقيافهبودن» متوقف مانده و از این حد فراتر نرفته است؟
پاسخ به این پرسشها ،امري جداگانه است؛ اما نيك روشن است كه بازنمایي این فيلمهاي
سبينمایي با تصبویر واقعي دهه شبصبت انطباق نداشته و نشان از شاخصهاي مد نظر گفتمان
جمهوري اسالمي ندارد.
دهه شبصبت؛ دهه تبلور عقالنيت نظام اسالمي و زدودن زنگار عميم فرهنگي است كه در
دهههاي گذشبته بر این ساحت نشسته بود .در این دهه زیست شهري و سبك زندگي مردم در
طبقات متوسببط و فرودسببت با قناعت و صببرفهجویي آشببتي یافت و ول خرجي و چشببم و
همچشمي به اموري ناهنجار «تغيير تعبير» یافت.
مهاجرت كه تم تکرارشببونده در چهار فيلم این پژوهش اسببت ،در تعارض با رفتار قاطبه
مردم قرارداشبته و حجم پائين مهاجرت و فرار مغزهاي دهه شصت از حيث كمي با هيچ كدام
از دهههاي بعدي خود قابل قياس نيست.
«فقر شببریف» حاضببر در زندگيهاي دهه شببصببت همچنان خاطره شببيرین و نوسببتالژي
نسبلهایي است كه آن درک كردهاند؛ چه اینکه تنگناهاي اقتصادي دهه شصت انسانهایي قانع،
فداكار و شبکرگذار در دامان خود ميپروراند و از ایشبان افرادي ایثارگر و شاكر و نه شاكي و
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طماع كه وجه رایج زمانه و آفت جامعه كنوني اسببت ،ميسبباخت .شبباید نمونه اعالي این ادعا
فيلم «بچههاي آسمان» مجيد مجيدي است كه همچنان هر بينندهاي را به هم اتپنداري با خود
وا ميدارد .حال پرسببش این اسببت كه این ارزشها در كدام یك از این فيلمها بازنمایي شببده
اسبت؟ در فيلمهاي بررسبيشده در این پژوهش هيچ كدام از كاراكترهاي نقشهاي اول به جز
شبخصيت ساواكي فيلم مصادره ،یا شغلي ندارند و آسوپاس هستند و یا از طرق حالل ارتزاق
نمي كنند .فرهنگ كار در این فيلم ها به شبوخي بيشتر شبيه است و لمرنزیم مفرط ميان آنان بين
«دزدي تا بيکاري» تلوتلو ميخورد.
رواج فيلمهایي از این دسبت در سينما ،نسبتي با رویکرد عالججو و اجتماعي سينماي پس
از انقالب اسالمي نداشته و به نظر جز «خنداندن و فروختن» هدف دیگري دنبال نميكند.
همچنين ،حضببور سبببك زندگي غربي به مثابه «دیگري» به جاي سبببك زندگي ایراني-
اسبالمي در بازنمایي دهه شبصبت در سينماي دهه نود نقش محوري ایفا كرده است .بر اساس
نظریه بازنمایي كنشگران اجتماعي ،نظامهاي بازنمایي را براي سبباخت معنا مورد اسببتفاده قرار
ميدهند تا جهاني معنادار و در ارتباط با دیگران را بسببازند .در نتيجه ،این حضببور پررنگ؛
مشکلآفرین به نظر ميرسد .در واقع ،بر اساس نظر هال سينما ميتواند با كليشهسازي و طبيعي
جلوهدادن این سبك زندگي در بازتوليد و طبيعيساختن آن نقش مؤ ري ایفا كند.
از این رو ،یافته مشخص این پژوهش این است كه «سبك زندگي بازنمایيشده دهه شصت
در فيلمهاي سببينمایي دهه نود نه تنها در «بي نسبببتي و فاصببله جدي» ،بلکه در «تعارض» با
خطمشي فرهنگي مندرج در گفتمان جمهوري اسالمي ایران قرار دارد».
شباید بهترین نتيجه قابل برداشبت از این پژوهش ،پيشبنهادي در حوزه سياست فرهنگي و
نظارت بر سبرمایه فرهنگي باشبد .با توجه به پيشبيني افزایش آمار تعداد فيلمهاي سينمایي كه
با فرمول «كمدین+دهه شبصبت» ساخته خواهد شد ،پيشنهاد ميشود بازنگري مجددي در نوع
نگاه مدیریت فرهنگي حاكم شود تا اینچنين «دهة واجد افتخار نظام» به هجو كشيده نشود.
در بازنمایي صورتگرفته در آ ار فوق نبه فقبط نشبانههباي مقاومت و پایداري در فرهنگ
و رسانه مبببببلر فرهنگ؛ سينما دیده نميشود ،بلکه خود به ابزاري براي ترویج و تبلير فرهنگ
مهاجم تبدیل شدهانبد.
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مخدوش نمودن و ارائه روایت هاي سببرافکنده از انسببان هایي كه در دهه شببصببت قناعت
ميورزیدند ،جبههها را یاري ميكردند ،آماج موشببكباران شببهرها از جنوب تا تهران را تحمل
كرده و مدرسببه ها ،ادارات و بازار را تعطيل نمي نمودند تا عادي بودن شببرایط را حفک كنند ،در
این «روایتهاي نامحترم» جایي ندارد.
در خاطره جمعي جامعه ایراني ،دهه شببصببت؛ دهه اصببالت و جدیت بوده اسببت؛ معلم،
شاگرد ،كنکور ،خدمت سربازي ،ازدواج ،دانشگاه ،كارمندي ،شغل آزاد و  ...همه و همه اموري
بي تعبارف و جدي بودند .اعتياد ،طالق ،احتکار ،رانت خواري و ...از مذمومترین رمزگان هاي
اجتماعي به شبمار مي رفت كه با تصبویر شبل و وارفته این فيلم هاي سبينمایي كه حاصلي جز
عبور از خاطره دهه شصت و نبود انگيزهاي براي گراميداشت آن ندارد ،بينسبت است.
در نهایت باید گفت در رابطه با محتواي فيلم در ميدان فرهنگي هر كشببوري ،با نگرشبببي
غيرارزشببي ،غيردیني ،غيرسببياسببي و حتي غيرجانبدارانه ميتوان گفت هر نظام و حکومتي ،در
راستاي دستیبببابي ببببه اهداف كوتاهمدت و بلندمدت خود و همچنين دفاع از ارزشهببباي
حاكم بر آن ،انتظار دارد دسبببتگاههاي مختلف داخلي ،از جمله رسبببانه هاي ارتباطي در بخش
فرهنگي ،هببمسبو ببا آرمانهاي آن جامعه حركت و ایفاي نقش كنند .این در حالي اسبت كبه
سياستِ فرهنگي حداقلي دسبببتگاههببباي مبببس ول باعث شده ميدان فرهنگي نظام جمهوري
اسالمي در حوزه سينما به سمت ترویج و اشاعة نسخهاي هجوآميز و تأسفآور از دهه شصت
به پيش ببرود.
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