
 

 

 «دهه شصت» یسبک زندگ ییبازنما یندفرآ

 یراندهه نود ا ینمایدر س
 50/۹۹/۹۳۱7 تاریخ پذیرش: 52/80/۹۳۱7 تاریخ دریافت:

 رفعطاءاهلل مقدم

 

 چکیده
هنر و استفاده از الگوي  شناسيجامعهدر « بازنمایي»گيري از نظریه این مقاله با بهره

هوم دهه شدن مفبرساخته یندفرآ كندميتالش « سبك زندگي» دربارهتبييني بوردیو 

 يررسرا ب هاي سينمایي پرفروش دهه نودفيلمشده در بازنمایي يشصت در سبك زندگ

در  دهه شصت يكه از سبك زندگ یريتصو یاآ است كه ینمقاله ا ياصل پرسش كند.

ند بررسي چ است؟ اسالمي جمهوريگفتمان  همراستا با ،شده یيدهه نود بازنما ينمايس

دهد ينشان م، با استفاده از روش تحليل محتوا نودتوليدشده در دهه  هايفيلم مورد از

دهه  يانقالب بيشترین ميزان بازنمایي سبك زندگ يهامصرف فرهنگي نامرتبط با ارزش

 يدوران عنوان به شصت در سينماي دهه نود را به خود اختصاص داده و دهه شصت

 ت.شده اس یيدهه نود بازنما ينمايدر س «یافتهیانپا»و  «گونهشرمسار» ،«يزتمسخرآم»

 جمهوري ، گفتمانينماسبب ي،مصببرف فرهنگ ي،سبببك زندگ یي،بازنما :واژگان کلیدی
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 مقدمه
ر ب ياسبباسبب  یيابتنا گيرد،يقرار م تأكيدو مورد  یجپژوهش را یندر امفهوم دهه شببصببت كه  

در  له معظم .گرفته از گفتمان انقالب اسببالمي اسببتكه نشبب ت دارد يگفتمان مقام معظم رهبر

)ره(،  گرد ارتحال حضرت امامبزرگداشت سال ينئدر اجتماع مردم در آ ۹۳۱1خردادماه ۹1 روز

 جیو نتا یعوقا اف،اوص يثابعاد آن را از ح يدهه شبصت برخ به مفهوم  يمضبمن اشباره مسبتق   

 دهه فرمودند: ینا نمودنيفتوص «مظلوم»با  ينمودند. رهبر معظم انقالب اسالم يينتب

؛ دهبه اول پيروزي انقالب و دهه زندگي امام؛ یك دهه مظلوم  18اي مربوط ببه دهبه   نکتبه »

العاده مهم و حساس و در عين حال ایراني. دهه فوقكننده در سرنوشت ایران و اسبت. دهه تعيين 
؛ دهه آزمون هاي 18دهه  ا به وسبببيله برخي بلندگوها مورد تهاجم قرار گرفت.ناشبببناخته و اخيرً

ترین تروریسم در كشور است. در طول چند سال، بزرگ و پيروزي هاي بزرگ اسبت. دهه خشن 
لف به وسيله تروریست ها به شهادت رسيدند. هزاران نفر از آحاد مردم، مسب ولين و قشرهاي مخت 

هزار انسان با شرف و ارزشمند فدا شدند  ۹7گویم اما گفته شده تا در این تروریسم، من عدد نمي
دهه جنگ  18هایي همچون شهيد مطهري و بهشتي وجود دارند. دهه ها شبخصيت كه در ميان آن

دهه  18ي عليه ایران شبببد. دهه تحميلي اسبببت؛ یعني انقالب و عمر امبام صبببرف جنگ تحميل 
دهه افتخارات بزرگ اسببت، دهه  18سببت؛ همه چيز را تحریم كردند. دهههاترین تحریمسببخت

هایي را تحریك كردند و پول دادند كه به جان نظام جمهوري طلبي اسبببت. گروهمبارزه با تجزیه
ان محکم ایسببتادند كه بر همه چنطلبي كنند. ملت ایران و جوانان ما آناسببالمي بيندازند و تجزیه

قضاوت  18له مهمي است. به كساني كه اهل فکر هستند و راجع به دهه  اینها پيروز شدند كه مس
، ملت ایران مظلوم واقع شد 18كنم جاي شهيد و جالد عوض نشود. در دهه مي كنند، توصبيه مي 

آنها را به وجود آوردند به ملت هایي كه هاي آنها و قدرتها و منافقين و پشبببتيبانو تروریسبببت
هاي ما ایستادند. ها را خنثي كرد. جوانایران جفا كردند. ملت ایران دفاع كرد و پيروز شد و توط ه

امبام بزرگوار ببا آن چهره نوراني و قلخ خداباور ایسبببتاد و بر مشبببکالت فائم آمد. امام رحلت   

وانند راه امام را برگردانند كه نتوانسببتند. بعد اي اميدوار شببدند كه بتبعد از رحلت امام عده د؛كردن
شان در داخل منتظر بودند، انقالب پير شود و حمله اي در خارج از كشور و عواملاز سال ها عده

هاي كنند و همان بسبباط قبل از انقالب را در ایران برقرار كنند، اما نتوانسببتند. علتش همان جا به 
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)پایگاه  «ما رفت اما روح، راه و نَفَس امام در جامعه ما زنده است. راه امام است. جسم امام از ميان

 (۹۳۱1 خرداد رساني دفتر مقام معظم رهبري،اطالع
و  اما توصيفات ،اي طوالني داشتهله سابقه گرچه پرداخت به دهه شبصت در گفتمان معظم 

 .  استمل أشود براي مخاطخ، قابل تهایي كه در این فراز از سوي ایشان برشمرده ميشاخص

 كارگزاران از يجمع با دارید در انقالبمعظم  رهبر ۹۳۱7 نیفرورد 5۳چندي بعد، در 

 هودند كه به روشني، وجبر، ابعاد شبناختي  فرهنگي و اجتماعي دهه شبصت را چنان فراتر   نظام

 معرفتي از آن قابل استنباط است:  

 در انقالب لیاوا از شماها از يليخ... هستند نجایا كه یيخواهرها از يبعضب  و انیآقا شبما »

 انادتی[ ایآ. ]دیاكرده درک يخوب به را شببصببت دهه يعنی د،یابوده يانقالب يهاتيفعال دانيم
 ادتانی را؟ دهه آن در خودتان رفتار هسببت ادتانی را؟ دهه آن در خودتان احسبباسببات هسببت

 د؟يداشت دهه آن در كه را خدمت به اهتمام د؟يداشبت  دهه آن در كه را مال به یياعتنايب هسبت 
... ما در جمهوري اسببالمي احتياج داریم به تعمير قلخ اسببت كار اشببکال نیا رود؛يم ادمانی

متعارف معمولي در دنيا فرق خودمان؛ به این نياز داریم چون جمهوري اسالمي با یك حکومت 
 (۹۳۱7رساني دفتر مقام معظم رهبري، فروردین)پایگاه اطالع« دارد.
 

 شصت درکالم مقام معظم رهبریدهه  .2جدول شماره 

 شصت درکالم مقام معظم رهبریدهه تبیین 

 دهه اول پيروزي انقالب )ره(دهه حيات بابركت امام بزرگوار

 شصتاوصاف دهه 

 دهه مظلوم دهه مورد تهاجم ناشناختهدهه مهم و 

 شصتوقایع دهه 

 يطلبمبارزه با تجزیه هاترین تحریمسخت دفاع مقدس خشن ترین تروریسم در كشور

 شصتنتایج دهه ها و شاخص

 افتخارات بزرگ هاي بزرگسربلندي هاي بزرگپيروزي كننده در سرنوشت ایرانيتعيين

 های دهه شصتارزشکار بازگشت به راه

 تعمير قلخ
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اي روایي از ظوابطي چون تبيين، گفتمبان مقام معظم رهبري مجموعه مبنباي  بر بنبابراین،  

خصبوص دهه شصت قابل برداشت   كار بازگشبت، در و راه نتایج، شباخص و  وقایعف، اوصبا 

 يهايسربلند، بزرگ هاييروزيپگ، بزر افتخاراتهاي اصلي آن را اسبت كه در كل شباخصه  

 نماید. این ایفاي نقشي معرفي ميرانیاجامعه  سببرنوشببت در كنندهنييتعو ایفاي نقش  بزرگ

در زمينه جامعه ایراني وجهي مثبت دارد كه در كنار سببه شبباخص دیگر این  به طبعكننده تعيين

 نماید. دهه را به دوراني روشن و كامالً افتخارآميز و قابل ستایش بدل مي

نداشته، « هيچ وجه منفي و ضعفي»حال كه  تمان مقام معظم رهبري این دهه، در عيندر گف

 بعد از خود نيز بدل شده است. « هايآبروي سایر دهه»مثال گویا به اي بيبلکه به گونه

زدن حال پرسبش این اسبت كه ميدان بروز و تجلي این احساسات افتخارآميز؛ متا ر از رقم  

حه، هاي مطروكجاست؟ پاسخ این است كه تمامي شاخص رانيبراي جامعه ایسبرنوشتي مثبت  

ن زدنسببببتي خباص، دقيم و معنبادار با مقوله سببببك زندگي دارند. توان نهفته در كليت رقم  

عه این جام سببربلنديو  پيروزير، افتخاسببرنوشببتي مثبت در جامعه ایراني كه خود را در حس 

و پنهان بوده و همچون مراحلي معنادار  عه دهه شصت پيدادر سبك زندگي جام ،متجلي ساخته

  .(۹)نك شکل شماره  است كه این گفتمان، خود متضمن آن است

 

 

 

 
 های گفتمان رهبری با یکدیگرارتباط شاخص .2شکل شماره

 

ز وجهي كامالً ئتوان مفهوم دهه شببصببت را در گفتمان مقام معظم رهبري حامي مجموع در

« زایاي امنيت فرهنگي»و « ساخت دروني قدرت فرهنگي جمهوري اسالمي»در حساس و مقوم 

تصبببور نمود كه پرداخت به آن، اعتالي فرهنگي  كنوني نظام را در پي دارد و البته تخریخ آن؛ 

 شود.همچون تضعيف نظام در حوزه عمل و دستاوردها تلقي مي
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رداخت به دهه شصت سرعت بيشتر هاي سبينمایي در پ در آغاز دهه نود فرایند تمركز فيلم

اي ؛ در دوره«5و۹هاياخراجي»و اقبال افزونتري به خود گرفت. ركوردشببکني تجاري دو فيلم 

كنندگان، مواجه بود بسبببياري از تهيه ۹كه سبببينما با كاهش شبببدید مخاطخ و ركود درآمدي

 عبه طبزندگي و زمانه و  ها،ها را به فکر انداخت تا با رجوع به نشببانهنویسببندگان و كارگردان

آن را به فرمولي درآمدزا و تجاري براي تقویت گيشه و افزایش  ،«سببك زندگي دهه شبصبت   »

 .تبدیل كنندي سينمایي و نمایش خانگي هاتماشاچي و مخاطخ در اكران

 ينمايسبب دهه ؛78 دههبود، كودک  ينمايسبب و اكشببن ينمايسبب رونم دهه ؛18 دههاگر 

موضوعات  تنوع دهه ؛۱8 دههو  يكمد و طنز به بازگشت دهه ؛08 دهه ،عاشبقانه  و يجریانيت

هاي دولتي و غيردولتي و تسهيالت با نگاه جدي به گيشبه اسبت. در دهه نود با كاهش حمایت  

وس سبباز به كابشببدن یك فيلم و شببکسببت در گيشببه، هر فيلمي را براي فيلم«نفروش»جنبي، 

  كرد.بدل مي« آخرین ا ر وي»

این اسباس، در سبينماي دهه نود، براي تسبخير گيشبه، فرمولي شکل گرفت كه متأ ر از     بر 

بود و محتواي آن را روایت هجوآميز و كمدي از عناصبببر سببببك « هااخراجي»موفقيت مالي 

داد. مدعاي مقاله حاضبر آن اسبت كه این روایت، شامل نوعي   زندگي دهه شبصبت شبکل مي   

     نتيجه مغایر با گفتمان جمهوري اسالمي است. غيرواقعي و در بازنمایي باژگون و

، 5دشببوکه بازنمایي زباني كنوني این تعابير در جامعه مشببخص در این چارچوب، براي این

مربوط به دهه « اصببطالح ۳8»اي طراحي و معناي تعبيري، معادل و متبادر به  هن نامهپرسببش

  گردید.پرسش  «تعبير 1اصطالح؛ »شصت از صد نفر در قالخ هر 

 هاي مندرج به صورت: به طور مثال پرسش

 شود؟به چه نوع رفتاري اطالق مي« رفتار دهه شصتي»به نظر شما  -

 از چه شرایطي برخوردار بود؟« هاي دهه شصتيميهماني»از نظر شما  -

 كند؟چه شرایطي را به  هن متبادر مي« عروسي دهه شصتي»برداشت شما از  -

                                                                                                   
ها آن ده وكرهاي جاري نيز با مشکل مواجه ها را به سبخ نبود تماشاچي در پرداخت هزینهسينما اي كه بسبياري از . به گونه۹

  را تا آستانه تعطيلي پيش برد.

 د. شوها مطرح ميشناسي و یافتهبه دليل نياز پژوهش، این محور مجزا از بخش روش. 5
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در این سفر چه كاري انجام  چيست« تركيه در دهه شبصبت  » سبفر به تصبور شبما از دالیل    -

 ؟شدمي

 و... -

اي ههاي پيشنهادي به هر یك از پرسشد. پاسخشال ؤنامه درج و از مخاطبين سدر پرسش

مثبت و منطبم با خوانش ارزشبي و رسبمي تا متعارض با خوانش رسمي و   »فوق طيفي آزاد از

 شد.را شامل مي« هانامنطبم با ارزش

تغيير نگرش به دهه شصت یا »ميت و فایده این پرسبش در این بود كه اسباسباً وضعيت    اه

دهد. این نامه آن را به دست مي، نيازمند تخميني است كه نتایج این پرسش«نوع نگریستن به آن

گو نامه براي هر اصببطالح دهه شببصببتي، چهار معادل پيشببنهاد كرده بود و از پاسببخ  پرسببش

 د.كنتعابير را با توجه به شدت رواج آن در جامعه انتخاب  خواست یکي ازمي

 ارگرك خان،میكر پل اوران،ين ابانيخ در يكتابفروش چهارنيز  هانامهپرسبش  نیا پخش مکان

نفر ارائه  52به  نامهپرسببش52 ي،كتابفروشبب هردر  وبوده  گمرک ابانيخ يراز پارک و يجنوب

 ۳2انتخاب شده و افراد باالي « سني»ها با تمركز نامهپرسشگو به این جمعيت پاسخ. است شده

افراد  نامهپرسش ،این رو دند. ازشكه درک منطبم با شرایط دهه شصت را داشتند، انتخاب  سال

 شد. سال بعداً از این روند كنار گذاشته مي ۳2ين ئپا

ر فضاهاي نسبت به سایه نامه نيز به این دليل كتابفروشي انتخاب شد كمکان پخش پرسبش 

، هاي سياسياندیشبي بيشتري برخوردار بوده و اغلخ سنين و نگرش از وجه روشبن  اجتماعي،

 ند. كندیني، اجتماعي و فرهنگي در آن حاضر بوده و رفت و آمد مي

نشبين، مركز شببهر به مثابه  سبه منطقه باالي شببهر و مرفه  ،از دیگر سبو و از نظر جغرافيایي 

 د. شسط و جنوب شهر نيز در آن مالحظه اجتماع طبقه متو

كه  هها داشترا در ميان سایر گزینهشبده در محورهاي زیر، بيشبترین درصبد    تعابير بازنمایي

 در دهه نود اصطالحاتي همچون: ،در این عرصه نتایج آن به شرح زیر است.

 «درصد71«: اَعمال و رفتارهاي تند و نامنعطف»یعني « رفتار دهه شصتي 

 «درصد11«: هاي همراه با ترس و لرزنشينيشخ»یعني« هاي دهه شصتيميهماني 
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 «۹هایي معلم ميان جدا یا مختلط با حواسي جمع تا كميتهعروسي»یعني « عروسي دهه شصتي 

 درصد11«: نریزد

 «براي  5طلبي یا مراجعه به سفارت آمریکاسفر به تركيه براي عشرت»یعني « تركيه دهه شصت

 درصد19«: ، دریافت ویزا و مهاجرتمصاحبه

 « ها مانتوي خانم« اِپُل»دار كه سيمایي نامتوازن و خنده»یعني« سبر و وضع ظاهري دهه شصتي

دار آقایان، وجه غالخ بوده و پوشيدن پيراهن آستين كوتاه و و شبلوار به شدت گشاد و پليسه 

 درصد21«: شدشلوار جين، حتي جرم محسوب مي

 « آميز كه از حيث غلظت، به زشبتي شبباهتي بيشتر   ظاهري اغراق»یعني ،«شبصبتي  آرایش دهه

 درصد11 «:دارد

 «  ا رعایت و ب آنجلسي كه پنهاني تکثيرهشتي لسهاي شش و ریتم»یعني« آهنگ دهه شبصبتي

 درصد29«: شوندكاري توزیع و پنهاني گوش داده ميهاي مخفيشيوه

 ينوارها و انميس در يآبک هايملودرام و يمقدس دفاع ايهلميف»يعنی يشبصبت   دهه هايلميف 

VHS درصد17: «يخانگ دئویو در يواشکی يرزم و يهند 

 «  ميل مفرط به كاراته در پيدا و رقصيدن در پنهان جامعه»یعني  ،«مدیریت بدن دهه شبصبتي» :

 درصد11

 «پيتزاكشبببمکش فرزندان با والدین ميان قورمه سببببزي یا »یعني « غذاهاي دهه شبببصبببتي:» 

 درصد12

 «آفرین كه از معجون اي عواقخهطيفي از نوشببيدني»یعني « هاي دهه شببصببتي نوشببيدني

 درصد11« :ها تا مشروبات الکلي را شامل مي شد.فروشيآبميوه

 «   ونه گ زده از سوي نظام كه هرفضایي بسته و به شدت ارزشي»یعني « دانشبگاه دهه شبصبتي

 درصد71«: شد.اقبي همچون اخراج مواجه ميروابط دختر و پسر در آن با عو

                                                                                                   
 شد.در امور منکراتي وارد عمل مي منظور كميته انقالب اسالمي است كه معموالً. ۹

 شد.شامل كشورهاي اروپایي مي خانه دیگري كه معموالًیا هر سفارت. 5
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 «اوج بدشببانسببي و بزرگترین خطري كه فرد در  »یعني « ده شببصببتي  خدمت وظيفه سببرباز

 درصد11 «:شداش با آن مواجه ميزندگي

 ...و 
 در  هن عمومي جامعه بازنمایي شده و در حال حاضر رواج دارد. 

، این وضعيت در مند پژوهشببي مجزاسببتنياز كه فارغ از آبشبخورها و دالیل این بازنمایي 

نمانده و به سبرعت خود را به سبينماي دهه نود كشانده و ميان    متوقفزبان غيررسبمي جامعه  
دام در ك هایي پرفروش كه هرفيلم ،ده است. در این مسيركر، دیالکتيکي برقرار «زبان و سبينما »

ده و دند، سبباخته شببشببنيز بدل « فيلم تاریخ سببينماي ایران»ترین تاریخ اكران خود به پرفروش

 ها مخاطخ و تماشاچي را براي مصرف فرهنگي به ميدان فرهنگي سينما كشاندند. ميليون
فرهنگي مندرج در مشببي خط از منظر»به هر حال پرسببش اصببلي پژوهش این اسببت كه:  

 چگونه ،جمهوري اسبببالمي اسبببتكه در واقع نمایانگر گفتمان  گفتمبان مقبام معظم رهبري  

   «است؟ شدهیيبازنماایران  نود دهه ينمايس در شصت دهه يزندگ سبك از يریتصو
هاي بازنماینده سببك زندگي دهه شصت در  تحليل محتواي فيلم: »این مقالهفرضبيه  مطابم 

 ندرجم يفرهنگمشي خط با« تعارض»یا « نسببتي و فاصله جدي بي»سبينماي دهه نود ایران در  

 قرار دارند. « جمهوري اسالمي گفتمان در

 

 الف. رابطه سینما، جامعه و سبک زندگی
 بر .دنگيرت مي هاي اجتماعي همان جامعه نشبباي از واقعيتهاي سببينمایي در هر جامعهفيلم

هاي دروني جامعه به غير از براي نفو  به الیه (,Jarvie 103 :1970) ۹اسبباس نظریه جاروي

د هاي سينمایي كه در آن جامعه توليتحقيقات ميداني، هيچ چيز به اندازه بررسبي و تحليل فيلم 
 شوند، ارزشمند نيست.و نمایش داده مي

هاي متفاوتي در باب سببينما و جامعه وجود دارد. لوكا ، دیدگاه ،شببناسببان در ميان جامعه

اي جز تقليد بر عهده وظيفه 5داند كه شببببيه آ ار زوالرا بازتابي متحرک از طبيعت مي سبببينما

شببدن دگرگوني تکنولوژیك به نتایجي ایدئولوژیك اسببت. ندارد. والتر بنيامين در آروزي منتهي

                                                                                                   
1. Ian Jarvie 

2. Émile Zola 
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رانده و « ونیزیتلوزندگي در  شدنحلشبدن تلویزیون در زندگي و  حل»ژان بودریار سبخن از  

و  اي است كه پيوند ميان علتها، نسبت به رخدادها به گونهتقدم تصویر و رسانه»معتقد است: 
 .(Benjamin, 1938) «یك حاصل دیگري استتوان گفت كداممعلول مغشوش شده و نمي

درباره نقش سينماگران و به طور « كردن زندگي روزمرهشناختيزیبایي»در  ۹مایك فدرستون

نفکر تمایل اجتماعي هنرمند و روشببب» كلي هنرمندان در سببببك زندگي عامه مردم عقيده دارد:
هاي آنان از زندگي در سبببطس وسبببيع، یعني همان نگاه برداشبببت ،که نخسبببتدارند به این

نين كند، پذیرفته شببود و همچطلبد و نفي ميرا به مبارزه ميشببناختي حتي زماني كه آن زیبایي
هاي نحوه استفاده و تجربه ،توسط آموزش ،تعيين ارزش كاالهاي فرهنگي و فکري به طور كلي

فوق سبببك زندگي خودشببان كه در که تدوم این شببود. ها انجامها از سببوي افراد توسببط آننآ
اي كه دیگران خود را با مدها و دارند، آن هم به گونهفرهنگشببان متجلي اسببت را اعالم  خرده
 .(Featherstone, 1992: 24) «ها تجسم آنند، تطبيم دهندكه آن« غيرمتعارف» یيهاسبك

 نیآخر با همواره گروه نیا» :معتقد اسببت روشببنفکران و هنرمندان نقش درباره فدرسببتون

 و آشببکار هاىوهيشبب با هاآن ،نیبنابرا. «تماسببند در فکرى و هنرى قلمروهاى در هاشببرفتيپ

 و «قهرمان عنوان به هنرمند» مفهوم و شناختىیيبایز هاىتيحسباسب   و تیالتما ،چندى فیظر
 عنوان به هاآن جهينت در. دهنديم انتقال ترعيوسبب مخاطبان به را« مندسبببك زندگى» تياهم

 .اندداشته مردم هعام به دیجد هاى وق و هاسبك آموزش در را مهم نقشى فرهنگى هاىواسطه
 یيبازنما مفهوم ،جامعه و نمايسبب ارتباط نييتب جهت مفهومي چارچوب ،پژوهش نیا در

 .است ویبورد ريپدر نزد  يزندگ سبك مفهوم و هال استوارت انهیرساختگراب

 

 5. بازنمایی۹
اي اصببلي در گذر به ایدهدارد و از این ره ۳مفهوم بازنمایي تعلقي فراوان به آ ار اسببتوارت هال

ترین چهره مطالعات فرهنگي است اي بدل شده است. هال شاخصفرهنگي و رسبانه  مطالعات

نگ ي گرامشي به فرهگرامشبي به برسبازي مجدد تفسبير انتقاد   « هژموني»كه با رجوع به نظریه 

                                                                                                   
1. Mike Featherstone 

2. Representation Theory 

3. Stuart Hall 
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نمایي، اسببتفاده از زبان براي بيان ( باز588۳) به عقيده هال .(۳: ۹۳00 )گيویان، نيل یافته اسببت

چيزهاي معناداري درباره جهان پيرامون انسببان اسببت و ابزاري اسببت كه ما با اسببتفاده از آن   

توان این معاني را به سببایر افراد در محيط توانيم معنا بسببازیم. از طریم زبان اسببت كه مي مي

وگویي بين افراد در . اینکه گفتهبا قرار گرفت اجتمباعي انتقبال داد و در فراینبد تببادل ببا آن     

با زبان  قطرسند، فگيرد و از طریم آن به فهم مشبتركي درباب تفسير جهان پيرامون خود مي مي

ها، كند. از طریم زبان ما از نشانهكه زبان در اینجا، مانند نظام  بازنمایي عمل ميممکن است؛ چرا

 گذر آنهایي اسببت كه از رهي از رسببانهزبان، یک كنيم.تصببویري و متني اسببتفاده مي نمادهاي

 .(7۱: ۹۳07)رضایي و كاظمي، شودهاي ما در فرهنگ منعکس ميدهافکار، احساسات و ای

كند و معتقد ها یاد ميو نشببانه گانه مفاهيم، اشببيام  زبان از سببههال در درون نظا ،از این رو

كند. هال این فرایند را اي از فراینبدهبا، این سبببه مقولبه را به هم مرتبط مي   اسبببت مجموعبه 

 هاي بازنمایينظام اي معتقد اسببت معنا، برسبباخته ازاسبباس چنين ایده نامد و برمي« بازنمایي»

 (.1تا: )سروي زرگر، بياست 

كند ان ببازنمبایي، معنبا، زببان و فرهنگ سبببعي مي    هبال براي بيبان چگونگي ارتبباط ميب    

بندي نظري اساسي بيان نماید. از این منظر وي هاي متفاوت از بازنمایي را در یك طبقهبرداشت

« تيهاي برساخنظریه» و« هاي تعمديریهنظ»، «هاي بازتابينظریه» بازنمایي را در سه دسته كلي

  .(۳: ۹۳00 )گيویان، دهدقرار مي

رویکرد بازتابي معتقد اسبببت كاركرد زبان مانند یك آیينه، بازتاب معناي  ،اسببباس این بر

صببحيس و دقيقاً منطبم از جهان اسببت. این دیدگاه همسببان با نگاه یوناني به هنر و زبان  یل   

دانستند. ها اشبعار هومر را تقليد مسبتقيم از حوادح حماسي مي  اسبت. آن  «مایميسبيس »عنوان 

عتقد اسبت تصویر بصري دوبعدي از گل رز یك نشانه است و نباید آن را با  باره م هال در این

ه در واقعيت به صورت یك گياه ارز آنچرا هم« رز»توان كلمه گياه واقعي یکسان دانست و نمي

روید بایسببت توجه داشببت كه با گل واقعي كه در باغچه ميوجود دارد، دانسببت و همزمان مي

 .(51: ۹۱۱7)هال، اي استو عرصه تفکر نيازمند انتزاعات نشانه توان تفکر را پيش بردنمي

كند كه نامد. هال تشبببریس مياو رویکرد دوم به بازنمایي را، رویکرد تعمدي یا ارجاعي مي

كنند، اما این لف قصبببد آن را دارد، با خود حمل ميؤمعنایي را كه م« كلمات» در این دیبدگاه 
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معنا در توانيم تنها منبع منحصر به فرد و یکهچراكه ما نمي ،هایي نيز هستدیدگاه داراي كاستي

ر كند و این دسباحت زبان باشبيم؛ چراكه این رویکرد زبان را به بازي تماماً خصوصي بدل مي  

 .(2: ۹۱۱7حالي است كه زبان، نظامي سراسر اجتماعي است )هال،

ه از آن گرایانتعریف برسبباختنظر در این مقاله مبتني بر این رویکرد سببوم یا  بازنمایي مد

 داند.هاي عمومي و اجتماعي زبان مياست. هال، رویکرد سوم را منطبم با ویژگي

م و سازیمعاني را مي ، بلکه مااي ندارندمبناي این رویکرد چيزها، هيچ معناي خودبسنده بر

گرایي، برسبباختدهيم. ها انجام ميهاي بازنمایي مفاهيم و نشببانهواسببطه نظامه این عمل را ب

كند، جهان مادي ولي معتقد اسبببت آنچه معنا را حمل مي ،كندوجود جهبان مبادي را نفي نمي  

نيم، كها از ان اسبببتفاده مين مفاهيم و نشبببانهابلکه نظام زباني یا نظامي كه ما براي بي ،نيسبببت

و نظام اند كه نظام  مفهومي فرهنگ خود گران اجتماعيكننبده معنبا هسبببتند و این كنش  حمبل 

هاني دهند تا جهاي بازنمایي را براي ساخت معنا مورد استفاده قرار ميشناختي و سایر نظامزبان

 معنادار و در ارتباط با دیگران را بسازند. 

م كه داني( معتقد است معنا از طریم فرهنگ و توسط زبان برساخته مي شود. مي588۳) هال

در این مقاله فيلم و رسانه سينما به طور كلي  )مثالً دارد هاي متفاوتي از توليد معاني وجودشيوه

 شود(.اي از توليد معنا در نظر گرفته ميشيوه

كنند. بدین كنيم كبه همه اَشبببکال توليد معاني همانند زبان عمل مي مي تبأكيبد  در این جبا  

كند. مي تاي واقعيت خاص از بازنمایي جهان است كه از منطم زباني تبعياَشکال رسانه ،ترتيخ

كنند، هاي ما را نمایندگي ميها، مقاصد و ایدهكنند، نشانهها همچون سبمبل و نشانه عمل مي آن

ر هاي خود را در برابها را رمزگشببایي كنند، بفهمند و واكنشتوانند آناي كه دیگران ميبه گونه

 (.2: 588۳ )هال، آن سامان دهند

 ها واقعيت را بازتابكند كه رسببانهرا مطرح مي گرایانه بازنمایي این بحثنظریه برسبباخت

و « دیگري» این امر در ارتباط با .(75: 5887)روژک، آورنددهند، بلکه آن را به رمز در مينمي

 گيرد.هاي معنایي شکل مياز خالل تفاوت

به عنوان یکي از مباني فهم « دیگري»ببه مفهوم بنيادین  « نمبایش دیگري »هبال در مقبالبه    

ها و كتيسسازي گره خورده و از خالل پرویتكند. مفهوم دیگري با مقوله هبازنمایي اشاره مي
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شود. بر این مبنا متون سينمایي، مخاطخ را در موقعيت سوژگي هاي بازنمایي برسباخته مي نظام

ه داد توانيم خود را در در موقعيت فعال قراراگرچه ما به عنوان ناظر مي ،دهبد. بنابراین قرار مي

هاي مختلف مهياشببده گفتماني را اما از نگاهي دیگر ما موقعيت ،و معناي این متون را بسببازیم

 .(۹7۹: ۹۳00 )گيویان و سروي زرگر، كنيمها یکي ميپذیریم و خود را با آننيز مي

در حوزه فکري  هال، ما را به سببوي دو اسببتراتژي كليدي نظري بازنمایي  « دیگري»مفهوم 

« ازيسكليشه»نماید. هال معتقد است دو استراتژي مهم در نظریه بازنمایي عبارت از رهنمون مي

ها در اساس آن جهان مادي و جهان ایده سبازي فرایندي اسبت كه بر  كليشبه  «.سبازي طبيعي»و

تا مفهومي از جهان شببکل گيرد كه منطبم بر باورهاي  شببودبندي ميایجاد معنا، طبقه راسببتاي

سببازي را كنش اند. هال كليشببهها قرار گرفتهکي اسببت و در پس و پشببت كليشببه ایدئولوژی

داند و معتقد اسبت اسباساً براي درک چگونگي عمل و بازنمایي نيازمند بررسي   معناسبازنه مي 

 .(527: ۹۱۱7)هال، ها هستيمسازيعميم كليشه

هاي اجتماعي، فرهنگي و ختشبود كه از طریم آن سا به فرایندي اطالق مينيز سبازي  طبيعي

به شکل  سازيطبيعي گویي اموري آشکارا طبيعي هستند. شوند كهتاریخي به صبورتي عرضه مي 

 .(۹2۹: ۹۳00زرگر، يسرو و انیويگ) ضمني، داراي كاركردي ایدئولوژیك است

 

 ۹. سبک زندگی1
 ازانپردنظریه اكثر و است اجتماعي و انساني علوم در ممتنعو  سهل هايواژه از زنبدگي سببك

 دحب در تبعاریفي كه الح عين در انبد،كرده بررسي را آن خاص صورت ببه كبه كارشناسان و

 انعم و جامع تعریفي كبه دارنبد ا عان مس له این به دهبند،مبي ارائه زندگي بكس از خود وسع

 ،۹۱0۹ سبال در ،5سبببوبل  ميشل كه باورند این بر بببرخي . گببرفت  نظر در آن براي تواننمي

(. ۹۳05، فباضلي ؛۹۳07، خادميبان) است نگاشته زندگي سببك دربببار   را متن ترینمببفصل 

 آورده ادامه در ها آن از برخببببي كببببه شده ارائه مفهوم این از مختلفي تعاریف سوبل از پس

 انواع. 5 ؛(115: ۹۳08 ساروخاني،) حيات گذرانهبببباي شببببيوه و آداب عادات،. ۹ :شبود مي

                                                                                                   
1. life style Theory  

2. Michel Sobel 
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 طببقات و هباگروه ميان نبمادین كبباالهاي  و مببواد  از گيريبببهره  و مببصرف  رایج الگوهاي

 كانون در شببود،مي مطرح فرهنگي مطالعات در كه ونهگآن زندگي، سبببك .اجتماعي مختلف

هباي گبزینش واسبطة ببه را خبود هویت فرد چراكه ،گيردمي قبرار گببروهي  یا فردي هویت

 حکبببم كه ممکن رفتاري معين الگوهاي و اقالم از انبوهي ميان از كه كبببندمبببي بيان معناداري

هایي راه. ۳ ؛(۹78: ۹۳07، ویك سج و ادگبار) دگيرمببي  صورت دارند، را نمادین هايرمزگان

 زنبدگي سببك. 1 (؛Sydney, :2001 (743 كبند مبي زنبدگي آن اسبباس  بر گروه یا فرد كه

 دشومي( مردم) افراد افتبببراق باعبببث كبببه دارد اشاره فرهنگ و عمل متمایز نسبتاً الگوهاي به

(339 :2006 ,Turner.) 

 تببببرجببببامع صورت به زندگي، سبك از شدهارائه تعاریف دیگر و تعاریف این از الهام با

 و باورهبا عقایبد، هبا،ارزش هبا،نگبرش) عينببي  چببه  و  هني چه عملي، هر گفت توانمببي 

 و اسبببت مبببؤ ر او هویبببت ببببر ،یابد ظهور و بروز فرد توسط و اختيار واسطة به كه( هاكنش

محتبواي  و ماهيبت ببر زنبدگي سببك دیگبر، عبارت به. دهدمي نببشان  را او زنببدگي  سبك

 و معاني نيات، اغراض، نمبيّ و دارد داللت جامعه هر در افراد معنادار هايكنش و تعامالت

 .دشومي هم از افبراد تمایز سببخ و اسبت روزانه زندگي و روزمره عمل جریان در فرد تفاسير

 يندگز سبببك يبرا ليتحل روش نیترمناسببخ ویبورد نييتب، رسببدمي به نظر در عين حال

 و قلمسبت  يعامل مثابه به فرهنگ به پرداختن در اشيسببتيماركسبب راحيم از جدا ویبورد. اسبت 

 رو نیا از. اسببت وبر از متأ ر ،يزگذاریتما يبرا يعامل مثابه به مصببرف به توجه نيهمچن

 ابطهر ویبورد هینظر قوت هقطن گرید. گرفت بهره زين يوبر سببنت در يو ميمفاه از توانيم

 در يکيتالکید رابطه نیا. است برقرار ساختار و تيعامل انيم يو هینظر در كه اسبت  يکيالکتید

 خسب ویبورد هینظر يغنا و منسبجم  ينظر سباختار . دارد ياژهیو تياهم يزندگ سببك  ليتحل

 ردکیرو نیا از يزندگ سبك و مصرف ليتحل در يفرهنگ مطالعات اصبحاب  از ياريبسب  شبده 

  .(,Mc Robbie 6 :2007) كنند استفاده ينظر

 هب را خود ،طبقههم و همرده يهاگروه كه كرد ليتحل را یيهاوهيشبب ،«زیتما» كتاب در ویبورد

 يهاگروه چگونه دهديم نشان ویبورد. كننديم زیمتما گرید گروه يمصبرف  يالگوها از آن لةيوسب 

 يهاروش ي،مصبببرف يهاكاال انواع انيم از ي،اقتصببباد -ياجتماع طبقات ژهیو ببه  ،خباص 
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 انجام را یيهاانتخاب... منزل يداخل نیيتز و مبلمان ،كردنشیآرا ،غذاخوردن ،دنيپوشببلباس

 ي،فاضببل) كنند زیمتما گرانید از را خود و مشببخص را خود يمجزا يزندگ روش تا دهنديم

 زا را خود طبقه و خود آن واسطة به افراد كه اسبت  یيمبنا مصبرف،   ائقه قتيحق در. (15 :۹۳0۳

 ویبورد (.Bourdieu, 1997: 211) كننديم يبنددسببته را خود آن اسبباس بر و زیمتما گرانید

 الیمس به نسبت اكراه و يليم يب زيچ هر از قبل و اول وهله در قهيسل و  وق كه دكنيم مشبخص 

 از دیدباز ،فوتبال ای گلف يباز يفرهنگ يهاهیرو و عمالاَ كه است آن امر نیا ليدل است. گرانید

 رينظ یيكارها و يكمد يهاالیسر يتماشا ای جاز يقيموس كردنگوش ،لياتومب شبگاه ینما ای موزه

 يبرخ از را ياجتماع فاصببله و تفاوت سبباختنمشببخص تيقابل و خود ياجتماع يمعن آن

 منظا در يفرهنگ هیرو و عمل نیا كه يتيموقع از را آن بلکه ،رنديگينم خود ي ات يهايژگیو

 ياجتماع منطم آشببکارسبباختن ،رو نیا از. كننديم كسببخ ،دارد افراد مطلوب يهاهیرو و اهداف

 يهاطابمت میطر از بلکه ،خاص يعمل و هیرو نيب ميمسببتق يارتباط برقرارسبباختن با نه مصببرف

 لهيوسبب به كه ياجتماع تيموقع و يزندگ سبببك يعنی روابط از مجموعه دو نيب كه يسبباختار

 .(Bourdieu, 1977: 130) گردديم يعمل ،است شده اشغال مختلف يهاگروه

 ياجتماع سبباختار در فرد تيموفق و يزندگ ينيع طیشببرا دهديم ارائه يو كه يمدل مطابم

 يبندطبقه يبرا ينظام ؛اسببت نظام دسببته دو مولد ، وق. شببوديم منجر يخاصبب  وق ديتول به

 . هاحهیقرنظير  هاشناخت و ادراكات يبرا ينظامو  اعمال

 تاس یيكارها و اعمال همان يزندگ سبك. است يزندگ سبك ،نظام دو تعامل یينها جهينت

 .(12: ۹۳05ي،فاضبل ) هسبتند  خاص ادراكات حاصبل  و شبده  يبندطبقه خاص ياوهيشب  به كه

 انخودش مختلف يهاتيموقع «آوراندستبه» آن لهيوس به كه است یيهایيدارا ي،زندگ سببك 

 .بخشنديم زیتما گرانید از آن قصد بدون ای زیتما قصد با را

 

 گیریب. نمونه
كنون با ارجاع به دهه  تا ۹۳۱8هایي كه در هفت سببال اخير؛ از ابتداي سببال  ابتدا عناوین فيلم

بيست »شبصبت در سينماهاي جمهوري اسالمي ایران اكران شده و در فهرست فروش در ميان   

 د. شونو در جدول زیر معرفي مي اند، احصاقرار گرفته« روش رسمياساس آمار ف فيلم اول؛ بر
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 2191-97های شده دهه شصتی درسالفیلم پرفروش اکران 9عناوین  .1جدول شماره

 (www.cinematicket.ir)برگرفته از سایت سینماتیکت

 سال اكران كارگردان رقم فروش عنوان فيلم

 ۹۳۱7 ابوالحسن داوودي ۳8010008888 هزارپا

 ۹۳۱7 مهران احمدي ۹21۱۹۳12888 مصادره

 ۹۳۱1 سامان مقدم 58۱11811888 :سلکشن رویا5نهنگ عنبر

 ۹۳۱1 محمدحسين مهدویان 1۳5۳۹21888 ماجراي نيمروز

 ۹۳۱1 سامان مقدم 78۹۳888888 نهنگ عنبر

 ۹۳۱۳ نرگس آبيار ۳۱۳8888888 ۹1۳شيار 

 ۹۳۱۳ ابراهيم حاتمي كيا 5518888888  

 ۹۳۱۹ كيایيمصطفي  18۹888888 ضدگلوله

 ۹۳۱8 محمدعلي باشه آهنگر ۱2888888 ملکه  

 

مجموع رقم فروش  درج شده است. 5شماره ها در شکل درصبد فروش هریك از این فيلم 

فيلم هزارپا با  تومان بوده اسبببت. 0210115۳888فيلم در دوره هفت سببباله اخير معادل ۱این 

كمترین سهم فروش را در این بازه زماني درصد بيشترین و  ۹درصد و فيلم ملکه با كمتر از ۳1

داراي دو ژانر سببينمایي كامالً مشببخص و متفاوت اسببت؛ یکي ژانر   این فهرسببتاند. داشببته

هاي فيلم ،اجتماعي. مبتني بر اهداف این پژوهش -سببينمایي دفاع مقدس و دیگري ژانر كمدي

نظر نظام  هاي مدالقاعده در خدمت دفاع مقدس و تبعاً اصببول و ارزشژانر دفاع مقدس، علي

 و از این رو، در فرض شبده و ابتنا  كمتري بر سبك زندگي عمومي اجتماعي دهه شصت دارد 

 این پژوهش كاربردي ندارد. 
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 فیلم دهه شصتی 9آمار و درصد رقم فروش  .1شکل شماره 

 

پنج فيلم حایز ویژگي سبك زندگي شهري و اجتماعي كه در این بازه زماني هفت  بنابراین،

 باشند.  به شرح زیر مي ،اندساله ساخته و اكران شده

 
 عنوان و آمار فروش پنج فیلم مدنظر در این پژوهش .1جدول شماره

 سال اكران )ميليارد( بر حسخ سال اكران  هاي كمديرشد رقم فروش فيلم عنوان فيلم

 ۹۳۱7 ۳8010008888 (۹۳۱7) هزارپا

 ۹۳۱1 58۱11811888 (۹۳۱1)5نهنگ عنبر

 ۹۳۱7 ۹21۱۹۳12888 (۹۳۱7) مصادره

 ۹۳۱1 78۹۳888888 (۹۳۱1) نهنگ عنبر

 ۹۳۱۹ 18۹888888 (۹۳۱۹) ضدگلوله

 

 رشد رقم آمار فروش این پنج فيلم در شکل شماره سه اشاره شده است.  

%36.00، هزارپا

سلکشن:2نهنگ عنبر

%24.44. رویا

%18.31. مصادره

%8.18. نهنگ عنبر %5.05، ماجرای نیمروز
%4.59. 143شیار 

%2.61. چ
%0.70. ضدگلوله

. ملکه 

0.11%

هزارپا

سلکشن رویا:1نهنگ عنبر

مصادره

نهنگ عنبر

ماجرای نیمروز

211شیار 

چ

ضدگلوله

ملکه 
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 های کمدی)میلیارد( بر حسب سال اکرانرشد رقم فروش فیلم .1شکل شماره 

 

 ۹۳۱۹. از سال اسبت تومان  728۱051۱888جمع رقم فروش این پنج فيلم كمدي مجموعاً 

، داده 1ته است. جدول شماره داشب ها روندي افزایشبي  رقم رشبد و تعداد این فيلم نيز كنون  تا

 نماید. را بررسي مي «يركمديغ به يكمد يها لميف فروش نسبت»تطبيقي 

 
 یرکمدیغ به یکمد یهالمیف فروش نسبت. 1جدول شماره 

 

 

 

 

0.00
5,000,000,000.00
10,000,000,000.00
15,000,000,000.00
20,000,000,000.00
25,000,000,000.00
30,000,000,000.00
35,000,000,000.00

 تومان 728۱051۱888 پنج فيلم كمدي  

 تومان ۹8200۹21888 پنج فيلم غيركمدي  

 تومان 0210115۳888 مجموع فروش



 79زمستان  21 فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره   212

 
 های کمدی به غیرکمدینسبت فروش فیلم .1 شماره شکل

درصد از  07هاي كمدي؛حاكي از این واقعيت است كه فروش فيلم 1شماره  شکلهاي داده

هاي غيركمدي و دفاع مقدسبببي تنها بر گرفته و فيلم آمبار فروش و تبعباً تعبداد بيننبده را در    
 اند.گان را به خود اختصاص دادهدرصد از فروش و بينند۹5

 یي پنج فيلم كمدي در بازهاین خود دليل دیگري اسببت كه تحليل محتوا و بررسببي بازنما 

هاي غيركمدي برخوردار بوده و العاده و غيرقابل قياس با فيلمسبباله از اهميتي فوقزماني هفت

 ۹كند.تمركز بر سينماي كمدي از منطقي درست پيروي مي
 

 یشناس روشج. 
 حليلتهاي سينمایي از روش شبناختي سبك زندگي در فيلم در این مطالعه براي بررسبي جامعه 

اسبتفاده شده است. این انتخاب با توجه به ادبيات تجربي موجود در باب كاربرد نظریه   5محتوا

ازكيببا و ؛ 5885،زونن؛ 588۳،بوفکين)بببازنمببایي بببا روش تحليببل محتوا صبببورت گرفتببه 
بدین  ،(۹۳۱۹،حسببيني و دشببتي ؛ ۹۳02،سببلطاني؛ ۹۳0۳،سببلطاني و رحمتي؛ ۹۳01،همکاران

نامه معکوس سببازي پرسببششببده در بخش مفهومبنديتغيرهاي مقولهصببورت كه ابتدا براي م

اند. در هاي سببينمایي انتخاب و تحليل محتوا شببدهطراحي شببده و سببرس بر اسبباس آن فيلم 

                                                                                                   
اي جدي همچون رود كه با مقولهها انتظار نميدر ژانر كمدي هستند و از این رو، لزوماً از آن هاي منتخخ همگي. البته فيلم۹

ا روایت ها به تنهسازي نوع خاصي از سبك زندگي باشند، اما چون این فيلمسبك زندگي شوخي نکنند یا اینکه متولي هژمون

گذاري در عرصه سينماي غيركمدي به سمت سياستاند، شایسته است پرفروش سينمایي در خصوص این دهه تبدیل شده

 سازي آن حركت كند.هاي انقالب و هژمونساخت روایت متناسخ با آرمان
2. Content Analysis 

07,11%

۹5,۳1%

پنج فيلم كمدي  

دي  پنج فيلم غيركم
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ه و طور جداگانه محاسب نامه تحليل محتوا هر یك از متغيرها براي ابعاد سبك زندگي بهپرسبش 

 د.شوها مشخص ها و نابرابريتفاوتشوند تا از این طریم شمارش مي

 تا ۹۳۱8 نیفرورد از شببدهاكران يرانیا یينمايسبب يهالميف تمام پژوهش نیا يآمار جامعه

 نیا از كه اندپرداختهفيلم به بازنمایي دهه شصت  ۱ محدوده، نیا در. است بوده۹۳۱7شبهریور 

ه روش اخذ نظر از ب لميف 2 ،ميتحق الزامات و محتوا ليتحل يكاربر به توجه ببا  مجموعبه 

 نیا به يريگنمونه ندیفرا. اسببت گرفته قرار ليتحل و يبررسبب موردسببرس  وخبرگان انتخاب 

هر  هاي ده شصتيفيلم سرس ،دهش فهرست سبال  هر به مربوط يهالميف ابتدا كه بوده صبورت 

 دند. شها پنج فيلم نهایي انتخاب و از ميان آن انتخاب نمونه عنوان بهسال 

آزمون مجدد اسبببتفاده شبببده و از این طریم پایایي ان از پایایي تحقيم از روش براي اطمين

 ۹ريصو شبد. اعتبار این پژوهش نيز با اسبتفاده از اعتبار   شبخص گران مپژوهش براي پژوهش

ه نامه معکوسي كه تهيپرسبش  سبعي شبد   ،گرفته اسبت. براي نيل به این هدف  مورد تأیيد قرار

 نامه تحقيقات معتبر پيشين باشد. منطبم با پرسش كامالً هشد

 های سبک زندگیلفهؤم .1جدول شماره 

 منبع ابعاد سبك زندگي

؛ ۹۳02 ي،بخشبب آقا و يآبادرحمت؛ ۹۳01 ي،شببالچ و آزاد؛ ۹۳05 ي،فاضببل يفرهنگ مصرف

 .۹۳0۱ ،گرانید و يمجد

؛ ۹۳02 ي،بخشبب آقا و يآبادرحمت؛ ۹۳01 ي،شببالچ و آزاد؛ ۹۳05 ي،فاضببل فراغت اوقات

 .۹۳۱8 گرانید و ينور خواجه

 .۹۳01 ي،شالچ ؛۹۳01 ي،شالچ و آزاد هانگرش

 ۹۳05 فاضلي، غذا مصرف يالگو

 ۹۳01 ي،شالچ ؛۹۳01 ي،شالچ و آزاد ؛۹۳05 ي،فاضل پوشاک انتخاب يهنجارها

؛ ۹۳02 ي،بخشبب آقا و يآبادرحمت؛ ۹۳01 ي،شببالچ و آزاد؛ ۹۳05 ي،فاضببل بدن تیریمد

 .۹۳0۱ ،گرانید و يمجد

 ۹۳01 ،يشالچ ؛۹۳01 ،يشالچ و آزاد يقالاخ يهاارزش تیاولو

                                                                                                   
1. Face Validity 
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سببکانس را به عنوان واحد  -نالتوان نور صببحنه سببکانس و پفيلم سببينمایي مي هربراي 

ها سبببکانس واحد تجزیه و تحليل قرار داده شبببده كه در تحليل برگزید. براي بررسبببي فيلم

یك صبحنه است و صحنه عبارت است از بخشي از یك فيلم روایي كه  هاي روایي معادل فيلم

افتد كه ممکن است از آن در تدوین موازي استفاده شده در یك زمان و در یك مکان اتفاق مي

 به صحنه جادر این .(۹۳77 ،بورودل و تامسون)زمان نشان داده شود باشد تا دو یا چند كنش هم

 ينماها از متشکل و است يمشخص يکیزيف يفضا در محصور كه شوديم گفته لميف از يبخش

 ،واقع در. تاس يكاربرد ميتحق نیا يبرا يکیزيف يفضا اساس بر صحنه فیتعر. است مختلف

 میرط آن از و نیتدو يانامهپرسش ،قرارگرفتند فیتعر مورد تالمقو و هاشاخص نکهیا از پس

 هافيلم يمحتوا ليتحل يبرا .شد يآورجمع نظر مورد يهالميف مشباهده  میطر از الزم يهاداده

 ،نامهلميف ،داسببتان شببامل فيلم هر ،مثال عنوان به. كرد اسببتفاده توانيم يگوناگون يهاروش از

 ماا ،كرد يبررس توانيم را مقوالت نیا از كدام هر كه است... و يقيموس ،هاتيشخص سباختار 

 و یيرضا) «است ممکن ريغ باًیتقر مقاله كی در هاآن همة ليتحل و يبررسب  كه اسبت  روشبن 

 نشیزگ ليتحل و مشاهده يبرا نيمعمقوالتي  زين حاضر مقالة در ،نیبنابرا .(۹81: ۹۳07ي،كاظم

 يارسانه و يفرهنگ مطالعات در« ياجتماع رمزگان» مفهوم از هاشاخص مشاهده در. است شده

 در هاانسان حضور و است ياجتماع روابط از ينظام جامعه ،«رويگ» نظر از. است شده اسبتفاده 

 ،رسببوم و آدابي، گروهي هانشببان ،هاتیهو، هانيئآ، هاثاقيم با شيشبباپيپ و همواره نظام نیا

 در شببهیر آن يهاقاعده و ياجتماع روابط يندهایفرا چون و اسببت همراه... و هايباز، مدها

 هسببتند يرومندين يضبمن  يهااللتد يدارا ياجتماع يرمزها ،دارند يجمع ناخودآگاه و خیتار

 :كرد ميتقس ریز يرمزها به را ياجتماع يهارمزگان توانيم نیبنابرا .(۹81: ۹۳08)گيرو،

 ي(فرازبانو  ياواژه ي،نحو) كالمي زبان يهارمزگان :الف

 (اشارات ،سر حركات ،بدن ،حالت، چهره ،ظاهر ي،جسم برخورد) ياندام يهاگانرمز: ب

 ي(فناور ،لباس، مد) محوركاال يهارمزگان: ج

 .(۹۳1: ۹۳05،رانيمض( )نقش يفایا ،فاتیتشر، هايباز مراسم) يرفتاري هاگانرمز: د

 ياتماشبب اسبباس بر يكدگذار سیماتر ليتکم به اقدام دسببتورالعمل طبم «ركدگذا» سببرس

 .شد فيتوص و مشخص جداول در آن درصد و يفراوان جینتا ،و در نهایت كرد هاصحنه
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 های پژوهشد. یافته
 نخستين یافته این پژوهش در جدول سنجش ابعاد سبك زندگي درج شده است. 

 سنجش ابعاد سبک زندگی .1 جدول شماره

 درصد فراواني ابعاد سبك زندگي

 درصد2/1۹ 558 يفرهنگ مصرف

 درصد۹/۹1 72 فراغت اوقات

 درصد۱/5۹ ۹۹1 دیني (هاي )پایبندي به ارزش هانگرش

 درصد1/2 5۱ غذا مصرف يالگو

 درصد1/1 ۳2 پوشاک انتخاب يهنجارها

 درصد7/7 1۹ بدن تیریمد

 درصد5/۳ ۹7 يقالاخ يهاارزش تیاولو

 ۹88 25۱ جمع

بيشترین  %2/1۹دهد مصرف فرهنگي بابررسبي نتایج سبنجش ابعاد سبك زندگي نشان مي  

كمترین ميزان بازنمایي دهه شببصببت را در  %5/۳هاي اخالقي باميزان بازنمایي و اولویت ارزش

و به ترتيخ اوقات  %۱/5۹ها باپنج فيلم سببينمایي دهه نود داشببته اسببت. بعد از این بعد نگرش

، الگوي مصببرف %1/1، هنجارهاي انتخاب پوشبباک با %7/7، مدیریت بدن با %۹/۹1فراغت با 

 .دررده هاي دیگر قرار دارند %1/2غذا با 
 های مختلفسنجش بعد مصرف فرهنگی بر حسب شاخص .7جدول شماره 

 درصد فراواني يفرهنگ مصرف

 %۳/1 ۹1 سينما و ت اتر

 %5/17 ۹81 موسيقي

 %1/2 ۹5 روزنامه

 %8,۱ 5 كتاب

 %0/۹ 1 هارسانه

 %0/۹1 ۳7 هاي هنريفعاليت

 %۱/۹2 ۳2 استفاده از لغات التين

 %1,2 ۹5 رفتن به دانشگاه

 ۹88 558 جمع
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 سنجش انوع مصرف موسیقی . 2جدول شماره 

 جمع سنتي انجلسيلس پاپ ایراني خارجي انواع مصرف موسيقي

 ۹81 ۱ 71 ۹5 7 فراواني  

 ۹88 %1/0 %7۳ %2/۹۹ %7/1 درصد
 

 هالميف هنرمندان كنش در شببدهمشبباهده رفتار اسبباس بر ي،فرهنگ مصببرف يهاشبباخص

 مصببرف به مربوط يهاشبباخص نيب در دهديم نشببان حاصببل يابیارز. اسببت شببده دهيسببنج

 مصببرف شبباخص از سببك زندگي دهه شببصبت،   ۱8 دهه ينمايسب  در شبده بازنمایي يفرهنگ

 0شماره  جدول در همچنانکه. است داده اختصاص خود به را درصد نیشتريب 5/17 با يقيموس

 پاپ يقيموسي، آنجلسلس يقيموس خيترت به ،شدهمصرف يهايقيموس انواع انيم از شده اشاره

هاي فعاليت خيترت به يقيموسبب از بعد. دارد قرار يخارج يقيموسبب ي وسببنت يقيموسببي، رانیا

 .رديگيم قرار هنري، استفاده از لغات التين، سينما و ت اتر، روزنامه، رفتن به دانشگاه

ي قرار داشببته و مصببرف فرهنگترین قسبمت  ينپائه رسبانه و كتاب در  کل ایننکته قابل تأم

   درصد بازنمایي شده است.از یك كتاب حتي كمتر
 

 های مختلفهای دینی( برحسب شاخص)پایبندی به ارزش سنجش بعد نگرش ذهنی .9جدول شماره 

 درصد فراواني نگرش  هني

 1/۳ 1 نماز و روزه

 ۹5 ۹1 ظاهر اسالمي

 7/7 ۱ كمك به دیگران

 7/۹ 5 توكل و قناعت

 ۳/1 2 ابراز اعتقاد به وجود خداوند

 0/۳۹ ۳7 موافقت با موسيقي

 2/5 ۳ مخالفت با موسيقي

 ۹/51 50 رفت و آمد بدون اشکال دختران و پسران

 ۹5 ۹1 نگهداري حيوانات

 ۹88 ۹۹1 جمع
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 مختلف هايشبباخص حسببخ بر( ينید هايارزش به يبندیپا) ي هن نگرش بررسببي بعد

هاي موافقت با موسيقي و رفت و آمد بدون اشکال دختران و پسران به حاكي از غلبه شباخص 

ها، درصببد شبباخص درصبد ميزان بازنمایي اسببت. اگر به این شباخص  22ترتيخ در مجموع با 

رسد درصد مي78نگهداري حيوانات و موافقت با موسبيقي را نيز اضبافه كنيم، این مجموعه به   

 كه غلبه اساسي بر سایر ابعاد دارد. 

از این  هاکه بعد ظاهر اسببالمي یا نماز و روزه و توكل و قناعت در برخي سببکانس گو این

ها حالتي غيرواقعي و تمسخرآميز دارد كه البته به صورت  انوي و غيرمستقيم قابل برداشت فيلم

 است.  

دادن زمان؛ مثال سببحر یا ظهربودن ها، صببداي ا ان فقط براي نشببان در برخي از این فيلم

 شدن براي نماز یا هر امر واجخ دیني دیگري همراه نيست.  تفاده شده و با آمادهاس

لفبه ابراز اعتقاد به وجود خداوند نيز به جز یك مرتبه، تنها به عنوان امري  ؤاسبببتفباده از م 

 هاست.  داري در این فيلمكارگيري شده و از مهجورترین ابعاد عملي دینصوري به

 
 های مختلفسنجش بعد اوقات فراغت برحسب شاخص .21جدول شماره 

 درصد فراواني اوقات فراغت

 ۳/۳۳ 52 رابطه با جنس مخالف

 ۹1 ۹5 شركت در پارتي

 ۳/۱ 7 مسافرت

 ۹5 ۱ ميهماني خانوادگي

 ۳/5۹ ۹1 ارتباط با دوستان

 0 1 ورزش

 ۹88 72 جمع

 

 فرد كبه از اشتغاالت غيراجبارياي مجموعه كه اسبت اوقات فراغت، فعباليتي غيراجبباري

با كمال ميل و ببببه منظبببور اسبببتراحت، ایجاد تنوع و گسترش اطالعات و آموزش خویشتن،  

 (۹۳08پردازد )بيرو،  مي آن بدون توجبه ببه اهبداف مبادي و مشاركت اجتماعي، ارادي به
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درصببد بيشببترین ۳/۳۳دهد رابطه با جنس مخالف با اوقات فراغت نشببان مي بررسببي بعد

درصببد حائز كمترین سببهم است. شركت در  0فراواني را به خود اختصباص داده و وزرش با  

ها همچون نهنگ اي است كه در برخي فيلمشبده درصبد از جمله الگوهاي بازنمایي ۹1پارتي با 

 عنبر با جزئيات و به صورتي طوالني بازنمایي شده است.
 

 

 های مختلفسنجش بعد مدیریت بدن برحسب شاخص .22جدول شماره 

 درصد فراواني مدیریت بدن

 ۹7 7 آرایش موي سر

 7/۳۹ ۹۳ استفاده از زیوراالت

 ۳۱ ۹1 آرایش صورت

 ۹5 2 انواع عادت در لباس پوشيدن

 ۹88 1۹ جمع
 

آرایش صورت كه در این تحليل مختص  .اسبت  بدن تیریمد به مربوط ۹۹ شبماره  جدول

د و ردرصببد بيشببترین ميزان بازنمایي را دا ۳۱با  ،ها در نظر گرفته شببدهبازیگر در فيلم بانوان

 ، در مراحل بعدآالت و آرایش موي سببر كه مختص آقایان در نظر گرفته شببدهاسببتفاده از زیور

 .  است

 های مختلفبرحسب شاخص پوشاك انتخاب یهنجارهاسنجش بعد  .21جدول شماره 

 درصد فراواني پوشاک انتخاب يهنجارها

 1/۹۹ 1 استفاده از كراوات

 2/0 ۳ قيمت

 2/10 51 18مد دهه 

 1/۹۹ 1 تك و متفاوت بودن

 ۹88 ۳2 جمع

 

ها نشان قایان و مانتوي خانمآمختص دهه شبصبت كه اغلخ خود را در قالخ شبلوار    « مد»

درصبد بيشترین فراواني را به خود اختصاص داده است. استفاده از كراوات و   2/10با  ،دهدمي
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درصد در مراتخ دیگر  2/0درصبد و قيمت پوشباک با   1/۹۹با  كدام با بودن، هرتك یا متفاوت

به دو  نگاهينيم ،شده ها بازنمایيقرار دارند. فضاي كلي بر پوشاک دهه شصت كه در این فيلم

مختص مد و سليقه بازیگر كه »و « قواره اسبت عمومي جامعه كه مندرس یا بي»اک طيف پوشب 

 اي است كه بدان پرداخته شده است.  لفهؤدیگر م غذا مصرف يالگو دارد.« دار استخنده
 

 های مختلفبرحسب شاخص غذا مصرف یالگوسنجش بعد  .21جدول شماره 

 غذا مصرف يالگو

 )محل مصرف و نوع غذا(
 درصد فراواني

 7/۹۳ 1 فست فود

 0/1 5 غذاهاي مدرن

 ۳/1۹ ۹5 غذاهاي سنتي

 مکان مصرف غذا

 5/۹7 2 منزل

 0/1 5 خانهقهوه

 7/۹۳ 1 رستوران

 ۹88 5۱ جمع

لفه اول نوع مصببرف ؤلفه نشببان داده شببده اسببت. مؤالگوي مصببرف غذا در اینجا با دو م

درصد ۳/1۹)دیزي، نيمرو، قورمه سبزي( با  سنتيغذاسبت كه بيشبترین ميزان نمایش غذاهاي   

 است. در عرصه مکان مصرف غذا نيز منزل از بيشترین سهم بازنمایي برخوردار است. 

اي اسببت كه در جدول بازنمایي سبببك زندگي  لفهؤآخرین م ،ياخالق هايارزش تیاولو

 ت.  ساي قابل اعتنالحاظ شده است. نفس قرارگرفتن این اولویت در مرتبه آخر، خود نکته
 

 های مختلفی برحسب شاخصاخالق هایارزش تیاولوسنجش بعد  .21جدول شماره 

 درصد فراواني ياخالق هايارزش تیاولو

 71 0 بودنقيافهجذاب و خوش

 1/۹7 ۳ داريپول

 2/5۳ 1 داربودندین

 7/۹۹ 5 بودنبافرهنگ

 ۹88 ۹7 جمع
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بيشترین بازنمایي سينماي دهه نود،  دهدنشبان مي ي اخالق هايارزش تیاولوبررسبي بعد  

بودن جمعاً به نصف دار و بافرهنگشبد و شباخص دین  شبامل مي  بودن راقيافهجذاب و خوش

 رسد.قيافگي نيز نميبازنمایي خوش

 

 گیرینتیجه

 به مدتيطوالن يندهایفرآ در ژهیو طیشرا و امکاناتبرخورداري از  سبخ به توانيم را نمايسب 

 كه اسببت  كر قابل. آورد حسبباب به يسببازفرهنگ و يریپذجامعه كارگزاران از يکی عنوان

 در نمايس يبرا يميعظ تيظرف خود نیا كه هستند جامعه افراد از يعيوس قشر نمايسب  نيمخاطب

 . كنديم فراهم جامعه در يسازانیجرهت ج

 و افتهی يتجل است تهيمدرن فرزند كه یينمايس در دوره جدید، شاخصه عنوان به يزندگ سببك 

، نماستيس يعموم و ياجتماع يژگیو با منطبم يزندگ سبك بنابراین،. اسبت  درآمده شینما به

 واسببطه به را يزندگ سبببك ما بلکه ،ندارد ياخودبسببنده يمعنا يزندگ سبببك كه معنانیبد

 انيب يبرا كه ينظام عنوان به نمايس. میسازيم نمايسب نظير  هانشبانه  و ميمفاه یيبازنما يهانظام

 هشديرمزگذار يمعان نیا ياجتماع گرانكنش و معناسبت  حامل ،ميكنيم اسبتفاده  آن از ميمفاه

 . دهنديم قرار استفاده مورد و فهمنديم ،كردهیيرمزگشا را

ي زندگ سبكمفهوم دهه شصت را در  شدنبرساخته فرایند كهاست  نیا مقاله ياصبل  هدف

 لميف هر زمان از يبزرگ بخش ،واقع در. دهد نشان هاي سينمایي دهه نوددر فيلم شبده بازنمایي

 به توجه با هاآن از كی هر كه بوده يزندگ سبببك به مربوط يهاشبباخص دادننشببان صببرف

. دكنيم متبادر  هن به را شببدهداللت اما ناگفته يمعان از ياگوشببه ،جامعه در موجود رمزگان

 شکل يغرب و يمي، اسالرانیا يفرهنگ انیجر و روين سه برخورد از متأ ر رانیا در يزندگ سبك

 نیا بر توانديم شببدهیيبازنما يهاشبباخص از كی هر و( ۹۳01ي،شببالچ و يارمک آزاد) گرفته

   .باشد داشته داللت هاانیجر

 يهاشپژوه با سهیمقا در را خود يهاافتهی كه بود نیا بر يسع پژوهش نیا يريگجهينت در

 آن خالل در تا ميبرسان سبرانجام  به( ۹۳01ي،شبالچ  و يارمک آزاد) يرانیا جامعه در شبده انجام

 . گردد ترمشخص آن شدهیيبازنما« يگرید»و شدهیيبازنما يزندگ سبك يایزوا
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 كه شد داده قرار يبررس مورد مجزا صورت به يزندگ سبك ابعاد از كی هر ،مرحله نیا در

 : دش حاصل ۹2مندرج در جدول شماره  لی  جینتا

 
 ژوهشبندی نتایج پجمع .21 جدول شماره

 بيشترین فراواني ابعاد سبك زندگي
بيشترین رقم 

 فراواني

درصد در بعد 

 مختص خود

 %5/17 71 آنجلسي(موسيقي)لس يفرهنگ مصرف

%۳/۳۳ 52 رابطه با جنس مخالف فراغت اوقات  

 %0/۳۹ ۳7 موافقت با موسيقي هاي دیني()پایبندي به ارزش هانگرش

 %۳/1۹ ۹5 غذاهاي سنتي غذا مصرف يالگو

 %2/10 51 18مد دهه  پوشاک انتخاب يهنجارها

%۳/۳۳ ۹1 رابطه با جنس مخالف بدن تیریمد  

 %71 0 بودنقيافهجذاب و خوش يقالاخ يهاارزش تیاولو
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، موسببيقي و رابطه با جنس مخالف از 2و شببکل شببماره  ۹2مطابم با نتایج جدول شببماره 

 سببك زندگي دهه شصت برخوردار بوده و  به مربوط يهاشباخص  نيب دربيشبترین بازنمایي  

 وند.شاي پيش كشيده ميجدياالت و ابهامات ؤاست. مبتني بر این جداول س شده داده شینما

رابطه » هر دو به بازنمایي بدن تیریمدو  فراغت اوقاتمل دو شبباخص أاي قابل توقتي به گونه

؛ آیا این بدان معناسبت كه دهه شبصبت با وجه مميزه اصلي خود؛ حجاب    پرداخته« با جنس مخالف

 گریبان است؟نسبت به دهه پنجاه، همچنان با مس له رابطه با جنس مخالف دست به 

كه از  عالياسبببالمي و هنر مت كشبببيدن مباحثي همچون هنرنظر در هنر و پيش آیا تجدید

بوده و  ايگرافيك گرفته تا شبعر و موسبيقي و ت اتر و نقاشبي و... در دهه شصت امري پوسته   

سبك زندگي دهه شصت در  محتوا و عاميانه موسبيقي و موافقت با آن است كه در تنها وجه بي

 است؟ ن بودهجریا

جذاب و »حد  در ،ي دهه شبصبت كه در سبينما بازنمایي شده   قالاخ يهاارزش تیاولوآیا 

   متوقف مانده و از این حد فراتر نرفته است؟ «بودنقيافهخوش

هاي ه است؛ اما نيك روشن است كه بازنمایي این فيلمجداگان، امري هاپاسخ به این پرسش

مان گفتنظر  هاي مددهه شبصبت انطباق نداشته و نشان از شاخص  سبينمایي با تصبویر واقعي   

 ندارد. جمهوري اسالمي

دهه شبصبت؛ دهه تبلور عقالنيت نظام اسالمي و زدودن زنگار عميم فرهنگي است كه در   

هاي گذشبته بر این ساحت نشسته بود. در این دهه زیست شهري و سبك زندگي مردم در  دهه

خرجي و چشببم و جویي آشببتي یافت و ولعت و صببرفهطبقات متوسببط و فرودسببت با قنا 

 یافت.« تغيير  تعبير»چشمي به اموري ناهنجار هم

در تعارض با رفتار قاطبه  اسببت، ژوهش كه تم تکرارشببونده در چهار فيلم این پ  مهاجرت

ين مهاجرت و فرار مغزهاي دهه شصت از حيث كمي با هيچ كدام ئمردم قرارداشبته و حجم پا 

 بعدي خود قابل قياس نيست. هاي از دهه

هاي دهه شببصببت همچنان خاطره شببيرین و نوسببتالژي  حاضببر در زندگي« فقر  شببریف»

ع، هایي قانکه تنگناهاي اقتصادي دهه شصت انساناند؛ چه ایناست كه آن درک كرده هایينسبل 

شاكي و  و نه شاكر پروراند و از ایشبان افرادي ایثارگر و فداكار و شبکرگذار در دامان خود مي 
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سبباخت. شبباید نمونه اعالي این ادعا طماع كه وجه رایج زمانه و آفت جامعه كنوني اسببت، مي

پنداري با خود  اتاي را به هممجيد مجيدي است كه همچنان هر بيننده« هاي آسمانبچه»فيلم 

ه ها بازنمایي شببدیك از این فيلمها در كدامدارد. حال پرسببش این اسببت كه این ارزش وا مي

هاي اول به جز كدام از كاراكترهاي نقش شده در این پژوهش هيچهاي بررسبي در فيلم اسبت؟ 

وپاس هستند و یا از طرق حالل ارتزاق شبخصيت ساواكي فيلم مصادره، یا شغلي ندارند و آس 

بين ن ست و لمرنزیم مفرط ميان آنااها به شبوخي بيشتر شبيه  ند. فرهنگ كار در این فيلمكننمي

 خورد. تلوتلو مي« دزدي تا بيکاري»

 جو و اجتماعي سينماي پسهایي از این دسبت در سينما، نسبتي با رویکرد عالج رواج فيلم

 كند. هدف دیگري دنبال نمي« خنداندن و فروختن»از انقالب اسالمي نداشته و به نظر جز 

 -يرانیا يزندگ سبببكبه جاي  «يگرید» مثابه به يغرب يزندگ سبببك حضببور همچنين،

 اساس بر. است دهكرنقش محوري ایفا  نود دهه ينمايسبازنمایي دهه شبصبت در    در ياسبالم 

 رارق اسببتفاده مورد معنا سبباخت يبرا را یيبازنما يهانظام ي،اجتماع گرانكنش یيبازنما هینظر

 ؛پررنگ حضببور نیا . در نتيجه،بسببازند را گرانید با ارتباط در و معنادار يجهان تا دهنديم

 يعيطب و يسازشهيكل با توانديم نمايس هال نظر اساس بر در واقع،. رسديم نظر به نیآفرمشکل

 .كند فایا ي رؤم نقش آن ساختنيعيطب و ديبازتول در يزندگ سبك نیا دادنجلوه

 شده دهه شصتسبك زندگي بازنمایي»این پژوهش این است كه  مشخصیافته  ،از این رو

 با «تعارض» بلکه در ،«نسبببتي و فاصببله جدي بي»هاي سببينمایي دهه نود نه تنها در در فيلم

 « قرار دارد. جمهوري اسالمي ایران گفتمان در مندرج يفرهنگ يمشخط

نگي و فره حوزه سياستشباید بهترین نتيجه قابل برداشبت از این پژوهش، پيشبنهادي در    

ينمایي كه سهاي بيني افزایش آمار تعداد فيلمنظارت بر سبرمایه فرهنگي باشبد. با توجه به پيش  

شود بازنگري مجددي در نوع ساخته خواهد شد، پيشنهاد مي« كمدین+دهه شبصبت  »با فرمول 

 به هجو كشيده نشود.  « نظام دهة واجد افتخار»چنين نگاه مدیریت فرهنگي حاكم شود تا این

هنگ در فر و پایداري هباي مقاومتنبه فقبط نشبانه گرفته در آ ار فوقدر بازنمایي صورت

رهنگ رویج و تبلير فت براي خود به ابزاري ، بلکهشودنمي دیده ؛ سينماو رسانه مبببببلر فرهنگ

 .انبدهدشمهاجم تبدیل 
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هایي كه در دهه شببصببت قناعت ي سببرافکنده از انسببانهانمودن و ارائه روایتمخدوش

باران شببهرها از جنوب تا تهران را تحمل كردند، آماج موشببكها را یاري ميورزیدند، جبههمي

بودن شببرایط را حفک كنند، در نمودند تا عاديها، ادارات و بازار را تعطيل نميكرده و مدرسببه

 جایي ندارد. « هاي نامحترمروایت»این 

جامعه ایراني، دهه شببصببت؛ دهه اصببالت و جدیت بوده اسببت؛ معلم،    خاطره جمعيدر 

و همه اموري  شاگرد، كنکور، خدمت سربازي، ازدواج، دانشگاه، كارمندي، شغل آزاد و ... همه

هاي رمزگانترین خواري و... از مذمومتعبارف و جدي بودند. اعتياد، طالق، احتکار، رانت بي

جز  كه حاصلي هاي سبينمایي رفت كه با تصبویر شبل و وارفته این فيلم  اجتماعي به شبمار مي 

 نسبت است. بي ،داشت آن ندارداي براي گراميعبور از خاطره دهه شصت و نبود انگيزه

 شبببينگر با در ميدان فرهنگي هر كشببوري، در رابطه با محتواي فيلم  نهایت باید گفت در

توان گفت هر نظام و حکومتي، در غيرارزشببي، غيردیني، غيرسببياسببي و حتي غيرجانبدارانه مي

هببباي ارزش و همچنين دفاع از مدت و بلندمدت خوداهداف كوتاه یبببابي ببببه راستاي دست

 ارتباطي در بخشهاي رسبببانه جمله هاي مختلف داخلي، ازحاكم بر آن، انتظار دارد دسبببتگاه

اسبت كبه  حالي در . اینندكنو ایفاي نقش آن جامعه حركت هاي سبو ببا آرمانفرهنگي، هببم 

جمهوري  نظام ميدان فرهنگيهببباي مبببس ول باعث شده  دسبببتگاه سياستِ فرهنگي  حداقلي

آور از دهه شصت سفأاي هجوآميز و تنسخهسمت ترویج و اشاعة  بهدر حوزه سينما  اسالمي

 .ودپيش ببر به
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