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 چكيده
ديلهدف از تشك زميطآوردن شرا در اسالم، فراهم ينىحكومت  يتـىمناسـب ترب های ينهو

ه. انسان به كمال است يدنرسیبرا مـىر جامعه از اصالح فرهنگاصالح . شـودىآن آغـاز
عنـوان طور عمـوم بـه بـهىجمعـیها انسان است كه رسـانهيتفرهنگ، ترب يفهوظينتر مهم
تعگريتو هـدا سـاز فرهنـگیها كانالينتر مهم  يفـااای كننـده يـينفرهنـگ جامعـه نقـش
و تأث ياركه در اختىفرهنگیاز ابزارها. كنندىم ذهنىبر مهندسریيابسيرحكومت است

زمىافكار عموم يريتو مد و م انسانيتترب ساز ينهدارد به شود،ىها س رسانه و  ينماطور اعم
سـياز وظـا يكى ترتيب،ينبد. طور اخص است به یبـرا ينماف حكومـت، اسـتفاده از ابـزار

ا. افراد در جهت مطلوب استيتهدا طرينهدف يلروش تحليقپژوهش آن است كه از
كىكمیمحتوا یموضـوع بپـردازد كـه جمهـور يـناىبـه بررسـ ينمايىسـ های يلمف يفىو
د بــه يــراناىاســالم چه ينــىعنــوان حكومــت ــرا ينماحــد توانســته اســت از ابــزار ســ تــا یب

نشـانىپژوهشـ های يافتـه. به افكار مردم بهره بـردىدهو جهت يتىتربيطشرا آوردن راهمف
با نانچآن يراناىاسالمیكه جمهور دهدىم ايدكه ابزار در جهت تحقـقيندر استفاده از

س ينىدیها استفاده از ارزش. افراد موفق نبوده است ينىديتترب اندك اسـت ياربس ينمادر
دىهم كه موضوع اصليىاه يلمفىو حت اختصـاص دارد، در واقـع در انتخـاب يـنآنهـا بـه

ن و بسيزموضوع .اند ساده كار كرده يارپرداختن به آن
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ها واژهكليد
س ينى،دیها ارزش يت،ترب .ينماس ياست،فرهنگ،

 مقدمه

د حيتر دگاه اسالم، مهمياز و تعالهنيزمهكن استيا ومتكن هدف راىرشد و جامعـه فرد

7ىبـاره حضـرت علـ درايـن. وفا گـرددكش مطلق مالكفراهم كند تا استعدادها در جهت 

ــرایو بسترســازى، رشــد اخالقــىآمــوزش همگــان ازىمــاالت انســانك شــدن وفاكشیب  را

س و انـدرزكـحقوق شما بر من آن است«:كندىمىومت معرفكحىاسيامور ه شـما را پنـد

ب و و شما را تعلـكالمال را در راه شما صرفتيدهم، ديـابينجـاتىم دهـم تـا از نـادانينم

و رفتـار اجتمـاعيو شما را ترب شـيـريگ را فـراىت كنم تا آداب و آگـاه  البالغـه، نهـج(»ديود

.)34:69 خطبه

ح و وسـيله بـههكـن هـدف اسـتيبـاالتر،تي، تربىاسالم ومتكبنابراين، در آن عـزت

و آخـرت تـأميسعادت دن  حضـرتىومتكـح العمـل پـس بـا توجـه بـه دسـتور. شـودىمنيا

م  مـردم فـراهم اصـالحینـه را بـرايزمديـباىاسـالم ومـتكحیهاه برنامـهكشودىدانسته

و از تمامى امكانات در جهتك اريـمـردم در اخت اصـالحاگرچـه؛مردم بهـره برد اصالحند

وينمكحا زم اصالحست یبـرایسـازنهيآنان در دست خودشان است، ولى حاكم بايـد بـه

مى ايـن در;همچنين امام خمينـى. بپردازد اصالح هـدف حكومـت اسـالمى«: فرمايـد بـاره

ج1378خمينى، امام(» تأمين سعادت بشر است  انسـان بايـد بـه جـايى برسـد كـه«.)8:190 الـف،

و اين تنها قلب انسا و جالل خداوند شود »ن است كه چنـين ظرفيتـى داردآيينه تجلى جمال

.)45: همان(

بايد اصالح جامعه را از اصالح فرهنگى آن آغـاز كـرد؛ چراكـه،;از نگاه امام خمينى

يك،فرهنگ و اساس سعادت يا شقاوت و رسـتگاری هـر جامعـه از راه اصـالح ملت است

بر اصلى،از نگاه ايشان. پذير است احيای فرهنگى امكان و و وظيفه فرهنگ، ترين ترين نقش

شـدن بـه قلمـرو هنجـاری های دينى برای وارد اساس، ارزش براين. تربيت انسان صالح است

و تبديل تب جامعه و ليغ، بسترشدن به فرهنگى فراگير، نيازمند تشريح، سازی، تمهيد مقـدمات

هــای كانال تــرين مهــم عنــوان جمعــى عمومــاً بــه های رســانه. اجرايــى مناســب اســت شــرايط
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كه فرهنگ زمينـه نقـش هدايتگری روند كلى فرهنگ جامعه را برعهده دارند، در ايـن ساز،

مى كننده تعيين كننـد كـه در ايـن خصـوص حضـرت امـام خمينـى بـا تشـريح نقـش ای ايفـا

كه»دانشگاه عمومى«جمعى، از آنها با عنوان های سانهر بايد در تمـام سـطح ياد كرده است

و دينى بار بياورند  و تمام مردم را متفكر، مبارز معاونت پژوهشـى مؤسسـه(كشور گسترش يابند

.)355: 1378و نشر آثار امام خمينى، تنظيم

در كـه نقشـى بسـيار تعيـين هايى عنـوان يكـى از رسـانه ميان، نقش سينما بـه دراين كننـده

سـهواً يـا«توانـد هيچ تصويری نمى،دهى افكار دارد، بسيار مهم است؛ چراكه در فيلم جهت

هكـامًال بديهى استكتصاوير فيلم قرار بگيرد؛ اين اصلى در ميان مجموعه» طور تصادفى به

ي مى» واقعيت سينمايى« خصوصيت جامع دربارهكانسان را به .)3: 1369آوينـى،(شـود راهبر

هـای سـادهو فراطالعاتى قرار داريم، سينما، يكى از راه شدن كه ما در عصر جهانىجاآن از

.هاست شده برای گسترش فرهنگو ارزشو پذيرفته

 تحليـل. هـا پرداختـه اسـت اين پژوهش از طريق روش تحليـل محتـوا بـه اسـتخراج داده

در واقـع. شـودو تحليل محتـوای كيفـى تقسـيم مـىمحتوا به دو روش تحليل محتوای كمى

ــوا را مى ــل محت ــه تحلي ــوان ب در،طور شــهودی ت ــدوكروشــى ــادين پيامكن ــای نم ــا او معن  ه

.ردكتوصيف

هـای های دينى در سـينما در دهـه جايگاه ارزش: پرسش پژوهش حاضر عبارت است از

و هشتاد در جمهوری اسالمى ايران چگونه بوده است ؟شصت، هفتاد

و نيـز فرضيه پژوهش اين است كه به داليل گوناگون، از جمله ضعف فنـى سـينماگران

و جهانى های فرهنگى برای دولـت نبودن سياست در اولويت و تـأثير آن بـر سـينما، شـدن هـا

ــتفاده از ارزش و ضــعف دارد؛ اس ــت؛ اگرچــه ايــن امــر شــدت ــای دينــى انــدك اس ه

و آرمـانى توجـه بـه ارزشكه در دهه شصت به دليل فضای صورت بدين هـای دينـى جنگى

و در دهه و هشـتاد بـه دليـل دور بيشتر است و از سـوی ديگـر، شـدن های هفتاد از ايـن فضـا

. های دينى كمتر مورد توجه هستند ارزش شدن جهانى

 پيشينه پژوهش

م به ان پژوهشياز و فرهنـگ هايى كه صورت مستقيم يا غيرمستقيم به بررسى رابطه سياسـت
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به،طور عاملهب و سينما بهو دين مى طور خاص پرداختند، :كنيم ذكر مواردی چند بسنده

رهيـافتى بـرای تـدوين الگـوی مـديريت«در پژوهش خود با عنـوان) 1391(نژاد مهدی

هايى را از ديـدگاه از لحاظ نظری مـدلو مقام معظم رهبری;رسانه از ديدگاه امام خمينى

تفـاوت ايـن. درباره الگوی مـديريتى رسـانه بـا رويكـرد دينـى اسـتخراج كـرده اسـت آنها

ای الگـوی پژوهش با پژوهش حاضر در اين است كه او با استفاده از روش اسنادی كتابخانه

. ايـم بررسى كرده های سينمايى را از طريق روش تحليل محتوا نظری داده است، ولى ما فيلم

. شناسى است پژوهش حاضر در واقع نوعى آسيب

و آمـوزش مفـاهيم رسـانه«در پـژوهش خـود بـا عنـوان) 1391(آخوندی هـای تعـاملى

كـه كنـد بيـان مـى»"شـكوفه"افـزار اسـالمى مطالعـه آزمايشـگاهى نـرم: اسالمى به كودكان

هاست كه عدم دقـت دهنده تمايزاتى در دريافت نمونه مشاهدات مطالعه آزمايشگاهى، نشان

از بندی روان تقسيم شناسانه رشد تفكر دينى برای دستيابى به الگوی درك دينى كودكان را

ــه ــان مــى مفــاهيم ارائ ــه مــورد بررســى بي ايــن پــژوهش از طريــق روش. كنــد شــده در نمون

و اثرگذاری آن را بر كودكان بررسـى كـرده اسـت،اف آزمايشگاهى، نرم زار اسالمى شكوفه

و ارزش ولى پژوهش حاضر به ميزان دينى های شصـت های سينمای دهه های دينى فيلم بودن

.پردازد تا هشتاد مى

های مـذهبى ايرانـى بـر رفتـار تأثير تماشای انيميشـن«در پژوهشى با نام)1391( صمدی

و دبيرسـتان منطقـه: دينى نوجوانان و2مطالعـه مـوردی هشـت مدرسـه راهنمـايى آمـوزش

مى»پرورش تهران های مـذهبى، رفتـار دينـى گـروه طور كلى تماشای انيميشنبه،دهد نشان

و دراينمخاطب را  و پيشـينه دينـداری نوجوانـان در ايـن تقويت كرده است ميـان، جنسـيت

هــای مــذهبى را بــر در ايــن پــژوهش از طريــق روش اثرگــذاری انيميشــن. تــأثير نقــش دارد

و ارزش نوجوانان بررسى كرده است، ولـى پـژوهش حاضـر ميـزان دينـى هـای دينـى بـودن

بر های شصت تا هشتاد های سينمای دهه فيلم .رسى كرده استرا

تحليـل محتـوای هويـت اجتمـاعى زن بـا«در پژوهش خود بـا عنـوان) 1390(جعفريان

مى» تأكيـد بــر هويــت دينــى در ســينمای دهــه هشــتاد ايــران  دهــد كــه ســينمای ايــران نشــان

و مــؤثری در ارائــه  كــه حالىدرهويــت زن مســلمان بــه جامعــه نداشــته اســت؛ نقــش مثبــت

و ارزش پژوهش حاضر ميزان دينى هـای شصـت تـا هـای سـينمای دهـه های دينى فـيلم بودن



 1395بهار، چهارموم، شمارهسسال 42

.را از طريق روش تحليل محتوا بررسى كرده است هشتاد

های هنـر بررسـى حضـور زن در عرصـه«در پژوهش خـود بـا عنـوان) 1390(بدرالدين

و تئاتر از ديدگا به و محـدوده حضـور زنـان»ه فقه اسالمىويژه سينما به اهميت هنر، جايگاه

و بيـان مـى در عرصه هنر، به و تئـاتر پرداختـه اسـت مى ويژه سينما  تواننـد بـا كنـد كـه زنـان

و معيارهايى كه شرع مقدس آن را واجب دانسته، در همـه های هنـر، عرصـه رعايت ضوابط

و بالنــدگى جامعــه و تــرويج ارزش همــدوش مــردان در جهــت رشــد  هــای دينــى اســالمى

و حضـوری مـؤثر داشـته باشـند؛ در از كـه حالىايفای نقش كنند در پـژوهش حاضـر يكـى

در مقوله كه باره شكلها نمـايش» زن اسـالمى«آيا در سينما: نمايش زن در سينما بوده است

 شود؟ داده مى

ــماعيلى ــرد اس ــوان) ١٣٩٠(ف ــا عن ــژوهش خــود ب ــه«در پ ــنا بررســى جامع ــزان ش  ختى مي

 دينــى بــا تأكيــد بــر تلويزيــون از ديــدگاه دانشــجويان دانشــگاه ديــن در رســانه شــدن عرفى

مى» اصفهان و پيمايشى نشان  شـدن دهد كه از نظر دانشجويان، امكان عرفى با رويكرد نظری

 تفـاوت ايـن پـژوهش. های دينى تلويزيون از حـد متوسـط بيشـتر بـوده اسـت دين در برنامه

راش حاضر در اين است كه در پژوهش حاضر مـا خـود جايگـاه ارزشبا پژوه هـای دينـى

.ايم نشان داده

و رسـانه«در پژوهش خـود بـا عنـوان) 1389( آذری بروجنى و تحليـل شناسـاي: ديـن ى

های سيمای جمهوری اسالمى ايران با مبانى فرهنگ اسالمى در حـوزه های برنامه ناهمگونى

و اخالق از منظر صاحب و رسانه اعتقادات و هـا ای از نـاهمگونى مجموعه»نظران حوزه دين

)2(آمـوزش،)1(ى، در چهار محور اصلى از كاركردهای رسانه، يعنـى اصالح راهكارهای

و اط و)3(رسانى،العخبر و سرگرمى و تبليـغ را اسـتخراج كـرده اسـت؛ ارشـاد)4(تفريح

و داده ها را بررسى كرده در پژوهش حاضر خود فيلمكه حالىدر به ايم از ها صورت مسـتقيم

.اند ها استخراج شده خود فيلم

روش تحليـل محتـوا. های قبـل در روش اسـت تفاوت نخست پژوهش حاضر با پژوهش

و ايـن پـژوهش از هـر دو روش جدي و كيفى است دی است كه شامل تحليل محتوای كمى

و كيفـى. ها اسـتفاده كـرده اسـت روش در استخراج داده تفـاوت ديگـر در سـنجش كمـى

در تفاوت سوم، در بررسى سير تحول اين ارزش. های دينى در سينمای ايران است ارزش هـا
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و هم ع سينما .ها شاهد آن هستيم رصه سياست با تغيير دولتزمان بررسى تغييراتى است كه در

 روش پژوهش

نخستين كندوكاو تجربى محتـوای ارتباطـات بـه مطالعـات الهيـات در اواخـر سـده هفـدهم

نگاران آغاز اين تحقيقات را به كارهای تاريخ،حال بااين.)13: 1373كريپنـدورف،(گردد برمى

و ديگـر پيام آن دسته از دانشمندان علوم سياسى نسبت مى هـای دهند كـه بـه تـأثير تبليغـات

و تنكـارو،(مند بودنـد اقناعى عالقه و وينـر.)5: 1381؛ بـه نقـل از رايـف،98: 1992سـورين ،وليـزر

بهكمندی تحليل محتوا را هر رويه نظام شده طراحـى منظور بررسى محتوای اطالعات ضبطه

و قطعاً ارتباطات جمعى، حوزه سـنّتى)217: 1384راجر دی ويمـر،(نندك شده باشد، تعريف مى

ــه دو روش تحل معمــوالًل محتــوا يــتحل.)31-26: 1386كريپنــدورف،(تحليــل محتواســت ــب ل ي

ميتقسىفكيوىمكیمحتوا :شودىم

 تحليل محتوای كمى
ىل محتـوا، معناشناسـيـروش تحل«: گويدمىدر خصوص تحليل محتوای كمى1اپالنك

سیآمار م.)1373؛ به نقل از هولسـتى، 230: 1943كاپالن،(» استىاسيمباحث :ديـگوىبرلسـون

عيتشریه براكاستىقيوه تحقيشيكل محتوايتحل« وىنيح اركآشـیمحتواىمك، منظم

پ مكبهىارتباطیهااميو پنهان .)7: 1380بديعى،(» رودىار

و تحليـل تحليـل محتـوا، روشـى بـرای«: رلينگر بسـيار متعـارف اسـتكتعريف مطالعـه

و ای نظام شيوه ارتباطات به راجر دی ويمـر،(» گيری متغيّرهاستّمى با هدف اندازهكمند، عينى

و مـتن كيفيت كـردنىكّمـى بـر اساس تحليل محتوای كّمـ«از نظر هولستى.)217: 1384 هـا

و به همـين خـاطر، كمـى بـودن بـارزترين ويژگـى تحليـل محتـوا مورد بررسى استوار است

.)30: 1373هولستى،(» شود محسوب مى

 تحليل محتوای كيفى
مياز نما» هـِوركراكـ«ىفـكيیل محتوايپدر تحل فـورت بـوده كـهكتـب فرانكنـدگان

 
1. Kaplan 
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فيش عمدتاً تحليارهاك از،تحليل محتـوای كيفـى. لم استيل روشـى اسـت كـه بـا اسـتفاده

و با به ها،د متون حاصـل از مصـاحبهمن كارگيری فنون مختلف، به تحليل نظام رويكرد كيفى

مى يادداشــت ــا اســناد ــه ي ــردازد های روزان ــه. پ ــل كمــى ب ــن تحليــل در جــايى كــه تحلي اي

مى محدوديت مى هايى .)1392مقتدايى،(يابد رسد، نمود

و شانونشىهبر اساس نظري تحليل محتـوایههای موجود را در زمين توان رهيافتمى،يه

از يم كـرد كـه عبارتكيفى به سـه دسـته تقسـ و قـراردادی؛.1: انـد  تحليـل محتـوای عرفـى

.تحليل محتوای تلخيصى يا تجمعى.3دار؛ تحليل محتوای جهت.2

به معموالً تحليل محتوای عرفى رود كـه هـدف آن شـرح كـار مـى در طرحى مطالعاتى

يـا های موجـود اغلـب هنگـامى مناسـب اسـت كـه نظريـه،اين نوع طـرح. يك پديده است

از وضـعيت،در ايـن. محـدود باشـد،مورد مطالعههپديدهادبيات تحقيق دربار پژوهشـگران

مى های پيش گرفتن مقوله كار به مى پنداشته و در عوض ترتيبى از دهنـد كـه مقولـه پرهيزند ها

مى، محققان خودشان را بر امواج دادهوضعيتدر اين. ناشى شوند،ها داده كنند تـا ها شناور

.)Kondracki &Wellman, 2002: 224-230( شان حاصل شود تى بديع برایشناخ

و ها به كشـف فيلم پس از مشاهده در اين پژوهش از تحليل محتوای عرفى استفاده شده

.ايم ها پرداخته مقوله

 واحد تحليل

رسـيدن بـه هـدف تحقيـق،یمتن است كـه بـراهترين جزء پيكر واحد تحليل، كوچك

مىویگير اندازه مى. شـود شمارش كلمـه، جملـه،هتوانـد دربردارنـد واحـد تحليـل اغلـب

در ايـن پــژوهش واحـد تحليــل،.)65: 1376جمشـيدی،(پـاراگراف، عكـس يــا صـفحه باشــد 

و صـحنه مجموعـه،سكانس. بوده است1سكانس های مـرتبط اسـت كـه واحـد ای از نماهـا

و حـاوی داسـتان يـ منسجم درامـاتيكى دارنـد ا سرگذشـت مختصـر يكـى از های كوچـك

در ايـن.)1388قاسـمى،(هر سـكانس شـامل چنـدين پـالن اسـت،در واقع. كاراكترها هستند
 
1. Sequence 
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و گـردآوری داده هـا، در نهايـت بـا جمـع پژوهش پس از بررسى سكانس به سكانس فـيلم

و درصد گرفته،آنها . ايم فراوانى را به دست آورده

و تحليل و ابزار تجزيه  تكنيك

.نامه معكوس است كه از سوی محقـق طراحـى گرديـد پرسش،ر اين پژوهشتكنيكد

و تحليل داده آوری، بـرای گـرد spssو Excelافزارهـای های اين پژوهش از نـرم در بررسى

و تحليل استفاده شد .بررسى

و نمونه آماری تحقيق جامعه  آماری

ي عناصر ممكن موجود در زمينه همه ا چند صفت يـا ويژگـى بـا مورد بررسى را كه در يك

جامعــۀ آمــاری.)40: 1391 الســادات، نقيــب(گــوييممى» آمــاری جامعــه«هــم مشــترك هســتند

ی شصـت تـا هشـتاد اسـت كـه تعـداد آنهـا بـر اسـاسها های دهـه همه فيلم،پژوهش حاضر

.)90: 1374اميد،(عدد اعالم شده است 1559سرشماری در مجموع

را ری است كه ويژگىنمونه، عضوی از جامعه آما هـای غالـب اعضـای جامعـه آمـاری

و در واقع معرف جامعه يا مجموعه آزمودنى و نتايج حاصـل از مطالعـه آن، داراست هاست

.)45: 1376دواس،(قابل تعميم به كل جامعه است 

. گيری تصادفى طبقاتى متناسب با حجـم نمونـه اسـت ها، نمونه گيری يكى از انواع نمونه

 رود تـا های جمعـى بـه كـار مـى گيـری غالبـاً بـرای بررسـى محتـوای رسـانه نمونـهاين نـوع

تـری از منـابع ميسـر سـازد وسـيع های فرعـى نامشـابه طبقـه عمليات گوناگونى را روی طبقه

.)204: 1973هولستى،(

و فيلم ابتدا جامعه،در اين پژوهش شصت، هفتاد ها به سه دهه آماری به سه طبقه تقسيم،

شدو  سپس سهم نمونه در هر طبقه بر اساس معيار حجم نمونه متناسب با همـه. هشتاد تقسيم

و خطـای بـرآورد95/0آماری از طريـق فرمـول كـوكران بـا آنها در جامعه 05/0اطمينـان

و شصت تعداد يازده نمونه، برای دهه برای دهه. برآورد گرديد هفتاد تعداد چهـارده نمونـه

ت شدبرای دهه هشتاد . عداد هفده نمونه انتخاب
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 ها بر اساس هر دهه فهرست فيلم)1-2(جدول

 اسامىتعداددهه

هه
د

ت
ص
11ش

توبه نصوح
چشم

ایشيشه
شيرسنگى شكنشب هایغم سايه دادا

 هامون موج طوفان مادر گلنار عروس

هه
د

تاد
14هف

اشكو

لبخند
آرزوی بزرگ آبى

بوی پيراهن

يوسف

ر بوی كافو

عطر ياس
 پرتگاه

های ياس

شىوح

هايم چشم

برای تو
 نسل سوخته ممنوعه منطقه عيالوارزن شرقى

هور در

آتش
 ياغى

هه
د

تاد
17هش

سفر به فردا
همسر

دلخواه من
 شكالت مانىو ندا خاكستری

 پشت پرده

مه

 ميهمانبس آتشيكشب گل يخ
استشهادی

 برای خدا

برخورد

خيلى 

نزديك

هر شب

تنهايى
 آل

دموكراسى تو

روز روشن

جدايى نادر از

سيمين

يكى از ما دو

نفر

 سازی تحليل مقوله

و شـمارشیهنگامى كه واحد تحليل معيّن شد، بايد مشخص شود واحـدها شـده اسـتخراج

مىیبند عناوين اين دسته. شوندمىیبند چگونه دسته در. دهنـد ها، مقوله تحليـل را تشـكيل

ومىیبند تحليل دستهیها تحليل بر اساس مقولهیايت واحدهانه شوند تا مراحل شـمارش

های مورد استفاده در ايـن پـژوهش مقوله.)65: 1376جمشيدی(د گير تحليل اطالعات صورت

.در زير ارائه خواهند شد



س و س ينىدیها ارزش يگاهجا يينتب: ياسترابطه فرهنگ و هشتادیها در دهه يراناىاسالمیجمهور ينمایدر  47 شصت، هفتاد

ها مقوله)2-2(جدول

 مقوالت فرعى مقولۀ اصلى

 رعايت احكام

 نوع پوشش

 مرد
مناسب

نامناسب

 زن

چادری

 مانتويى

خوب

متوسط

ضعيف

و مرد  روابط زن
آزاد

شدهكنترل

كردن تعصبات قومىبرجسته

دروغ

غيبت

سوگند

 آهنگ
مجاز

غيرمجاز

اسراف

و نمادها تصاوير

مذهبى

داخلىتاريخى

خارجى

فرهنگى

 اصطالحات
مذهبى
فرهنگى

المثلضرب

و مادر پايبندی به دين  نوع رفتار با پدر

خوب

متوسط

بد
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 مقوالت فرعى مقولۀ اصلى

 فرهنگ شهروندی

دوستىنوع

دوستىعدم نوع

رعايت قوانين

 شهروندی

عدم رعايت قوانين

 شهروندی

رحمۀصل

 اولويت نقش
شغلى

خانوادگى

 ترويج
گرايىمادی

گرايىمعنويت

 صحبت از ائمه

توسل

نقل روايت

های شخصيتىويژگى

بردن از ائمهنام

سازیحكومت

 اسالمى

 اسامى
دينى

غيردينى

و مناسك شعائر

نماز

وضو

اذان

صلوات

قرآن
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 مقوالت فرعى مقولۀ اصلى

دعا

زيارت

جهاد در راه خدا

سخنرانى مذهبى

عزاداری

 گفتارها

مذهبى

عاميانه

خارج از عرف

سياسى

نامناسب

گرايىعرفان

شناسىروان

ضدمذهب

 پايايى

مى اين پژوهش ابتدا به طراحـى مقولـه صـ ها و بـا نظرخـواهى از نظـران، اعتبـار احبپـردازد

سـپس بـرای سـنجش پايـايى از روش پايـايى مركـب اسـتفاده. گـردد صوری آن فراهم مى

.شود كه در ادامه بدان خواهيم پرداخت مى
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 اعتبار يا روايى

و مطلب مورد سنجش اشـاره دارد به ارتباط منطقى ميان پرسش) روايى(اعتبار . های آزمون

طور دقيـق های آزمـون بـه معناست كه پرسش شود آزمون، روايى دارد، بدين وقتى گفته مى

و ارتبـاط ميـان هـای گونـاگونى اعتبـار، جنبـه. سـنجد موردنظر اسـت، مـىكه آنچه را  دارد

و آزمودنى با توجه به همه جنبه مى پرسش و درصورتى های آن حاصل كه ايـن ارتبـاط شود

. آيد وجود نداشته باشد، اعتبار پديد نمى

برای ارزيابى روايى محتوايى، از نظر متخصصان درباره ميزان همـاهنگى محتـوای ابـزار

مى اندازه و هدف پژوهش استفاده را،منظـور برای ايـن. شود گيری و كمـى دو روش كيفـى

مى،در بررسى كيفى محتوا. گيرند در نظر مى كند پـس پژوهشگر از متخصصان درخواست

خواهنـد اصـالحاز بررسى كيفى ابزار، بازخورد الزم را ارائه دهند كه بر اسـاس آن مـوارد 

نظـران از نظر صـاحب مندی در اين پژوهش از روش كيفى ارزيابى اعتبار از طريق بهره. شد

.استفاده گرديد

 های پژوهش يافته

 های دينى در سينما در دهه شصت در جمهوری اسالمى ايران جايگاه ارزش

 های دينى در سينما در دهه شصت ارزش)1-6(جدول

مقوله
 اصلى

گفتارهای
 دينى

اسامى
دينى

پايبندی
به دين

اصطالحات
 دينى

رعايت
 احكام

و تصاوير
نمادهای
ىدين

نوع
پوشش
 مناسب

صحبت
از
:ائمه

و شعائر
مناسك

دهۀ
60 

15/061/018/001/009/001/097/002/008/0

شصت در سـينمای جمهـوری های مذهبى در طول دهه ارزش دهنده جدول باال كه نشان

اسالمى ايران است، گويای آن است كه نزديكى اين دهه به فضای جنگو وجـود شـرايط 

و انق برای نمونه، پوشش. های دينى در سينما اثر گذاشته است البى بر توجه به ارزشجنگى



س و س ينىدیها ارزش يگاهجا يينتب: ياسترابطه فرهنگ و هشتادیها در دهه يراناىاسالمیجمهور ينمایدر  51 شصت، هفتاد

درصـد دارای پوشـش3كـه تنهـا درصـد بـوده اسـت؛ درصـورتى97مناسب در ايـن دهـه

و برخى هم از لحاظ پوششـى متوسـط بوده يـا اسـتفاده از اسـامى دينـى بـرای. انـد نامناسب

و تنهـا61بازيگران  گرچـه. اسـامى بـازيگران غيردينـى بـوده اسـت درصـد39درصد بوده

مى همان های ديگر مثل گفتارهای مـذهبِى كنيد، باز هم مقوله طوركه در جدول هم مشاهده

و تنهـا  درصـد15به كار رفته در اين دهه به نسبت گفتارهای ديگر بسيار اندك بوده اسـت

ــامل مى ــا را ش ه. شــود گفتاره ــه ــن ده ــه ائمــه در اي ــا اشــاره ب ــدكى را ي ــان درصــد ان مچن

و تنها دربرمى درصد را به خود اختصاص داده است كه اين مقدار هم فقـط اسـتفاده2گيرد

و تنها در يك مورد بيان روايت از ايشان بـوده اسـت از نام ائمه يا سوگند يـا. خوردن به آنها

و نمادها يك درصد استفاده و نمادهای دينى در بين ديگر تصاوير شده كـه ايـن از تصاوير

. هم بسيار درصد كمى است

 شصت های دهه ها در فيلم سير تحول ارزش

 های دهه شصت ها در فيلم نمودار سير تحول ارزش)2-6(شكل

0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
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طوركـه همـان. شصـت اسـت هـای دينـى در دهـه نمودار باال بيـانگر سـير تحـول ارزش

مى)2-6(های داده های دينـى بيشـتری بـه شصت ارزش ايى دهههای ابتد دهد، در سال نشان

و بـه های پايانى اين دهه نسبت سال و هرچه از فضای جنگـى دورتـر نمايش داده شده است

مى دهه هفتاد نزديك كم تر های سينمايى هسـتيم های دينى در فيلم ارزش شدن شويم، شاهد

و توسـع رسـد بـه كه بـه نظـر مـى اقتصـادی از سـویهدليـل در اولويـت قرارگـرفتن اقتصـاد

و در حاشيه سياست .های دينى است رفتن ارزش مداران

 های دينى در سينما در دهه هفتاد در جمهوری اسالمى ايران جايگاه ارزش

 های دينى در سينما در دهه هفتاد ارزش)2-6(جدول

مقوله
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 دينى
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دهۀ
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بـا هفتاد درمقايسـه های دينى در دهه جدول باال حاكى از آن است كه استفاده از ارزش

و پوشـش88نوع پوشش مناسب،در اين دهه. دهه شصت كاهش يافته است درصـد اسـت

درصد پوشش بازيگران نامناسـب اسـت12همچنين،. پيدا كرده است تغييراز چادر به مانتو 

و بيرون،كه در زنان به مانتوهای كوتاه و در مـردان تنگو استفاده از آرايش گذاشتن موها

درصـد59اسامى دينى بـرای بـازيگران. گردد های تنگو نامناسب برمى به استفاده از لباس

و  و رعايـت8رعايت احكام. درصد اسامى، غيردينى است41است نكـردن احكـام درصـد

خـوردن درصد است كه فقط شامل قسـم5صحبت از ائمه در اين دهه تنها. درصد است 92

و نمادهـای مـذهبى در ميـان تصـاوير بـه. به ايشان است 1هـا، تنهـا كاررفتـه در فيلم تصاوير

شـود كـه هـا اسـتفاده نمـى از اصـطالحات مـذهبى در فيلم اصـًال،در اين دهـه. درصد است

.نمودار زير گويای آن است
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 هفتاد های دينى در دهه سير تحول ارزش

 مقوله اصلى
 های دينى فراوانى ارزش

 در دهه هفتاد
 مقوله اصلى

های دينى فراوانى ارزش
 در دهه هفتاد

76اشكو لبخند196هور در آتش

191ياسهای وحشى94چشمهايم برای تو

37زن شرقى60عيالوار

93ياغى58پرتگاه

104بوی كافور عطر ياس66آرزوی بزرگ

ی ممنوعه 36آبى307منطقه

109نسل سوخته240بوی پيراهن يوسف

و  هفتاد های دينى در دهه سير تحول ارزش)4–6(نمودار جدول

ن بـر. هـای دينـى در دهـه هفتـاد اسـت دهنده سير تحول استفاده از ارزش شاننمودار باال

ايـن رونـد. بسيار اندك بوده است های دينى در ابتدای دهه، استفاده از ارزشها داده اساس
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مى75و74های در سال و دوباره از سال افزايش پيدا به بعد شاهد سـير نزولـى ايـن76كند

سي ها در فيلم ارزش بههای يكآنويژه نمايى هستيم؛ در سـری ارزش كه هـای غيربـومى هـم

مى اين دهه در فيلم زهره با شوهرش حميد» زن شرقى«در فيلم مثًال. شود های سينمايى ديده

راو دوست شوهرش محمود فوتبال بازی مـى كننـد، يـا اينكـه او بـا دوسـت پـدرش كـه او

مى» غريبه« مى صدا و دل ت زند، درد و ايـن امـر بسـيار كند ا با والدين يا حتـى شـوهر خـود،

مى شود كه در دشواری برجسته مى طور بـهكـه» آبـى«يـا فـيلم. دهـد ها غريبه به او آرامـش

و برای به سخره مخالف ارزشكامل  و دينى است و مـذهب سـاخته های بومى گـرفتن ديـن

دخ. شده است و قانون اساسى ازدواج تر نيازمنـد اذن پـدر اسـت؛ برای نمونه، در دين اسالم

و بـدون اجـازهكه حالىدر و حتـى در اين فيلم، دختر خودش را به زور به پسر تحميل پـدر

ــا او ازدواج مى و مــرد را بــدون بــدون رضــايت پســر ب كنــد يــا ارتباطــات روشــنفكرانه زن

في دهد كه همه حاكى از به حاشيه گونه محدوديت دينى نمايشمى هيچ ی هـالمرفتن دين در

ا .ستاين دهه

 های دينى در سينما در دهه هشتاد در جمهوری اسالمى ايران جايگاه ارزش

 های دينى در سينما در دهه هشتاد ارزش)3-6(جدول
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 دينى
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 دينى
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8007/038/008/000/008/000/071/002/004/0دهۀ

 بـا دو دهـه هشـتاد درمقايسـه های دينى در دهه طوركه در جدول باال آمده، ارزش همان

ــته اســت ــى داش ــير نزول ــل س ــه. قب ــن ده ــرد،در اي و م و71پوشــش مناســب زن  درصــد

ف. درصـد بــوده اسـت29پوشـش نامناســب  هــای سـينمايى ايــن دهـه، شــاهد آرايــش يلمدر

و لباس  هـای مـردان هـم نامناسـب بـوده، همچنين لباس. های نامناسب آنها هستيم غليظ زنان

و تنـگ تبـديل شـده اسـت و نمادهـای مـذهبى. به شلوارهای جـين  در بـين اصـالً تصـاوير

و گفتارهای دينى تصاوير مورد استفاده در اين فيلم  هـا درصـد گفتار7تنهـا ها استفاده نشده
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و اســامى غيردينــى38اســامى دينــى. را بــه خــود اختصــاص داده اســت  درصــد62درصــد

 اســتفاده نشــده اصــالً در بــين اصــطالحات هــم، اصــطالحات مــذهبى. را دربرگرفتــه اســت

در. درصــد بــوده كــه تنهــا بــه بــردن نــام آنهــا تقليــل يافتــه اســت2صــحبت از ائمــه. اســت

جـای بـه هـای غربـى شـاهد رواج ارزش- های اوليـه ويـژه در سـال بـه-دهـه های ايـن فيلم

و مناسك دينى تنهائشعا. های دينى هستيم ارزش درصد استفاده شده كـه نمـودار پـايين4ر

.گويای آن است

 هشتاد ها در دهه سير تحول ارزش

 ها در دهه هشتاد نمودار سير تحول ارزش)6-6(لكش

و فـرود، سير ارزشآمدهه در جدول باال طورك همان های دينى در طـول ايـن دهـه فـراز

و نــدا«و» ســفر بــه فــردا«،»همســر دلخــواه مــن«هــای در فيلم مــثًال. دارد  هــای ارزش» مــانى

ــدك هســتند ــى بســيار ان ــيلم ســپس،. دين ــرده«در ف ــه پشــت پ مى» م ــاد در زي ــاز و ب  شــوند

يخ«های فيلم و حتـى بسيار اندكمى»بس آتش«و» يكشب«،»گل بـه كـار اصـالً گردنـد

مى» استشــهادی بــرای خــدا«دوبــاره در فــيلم. رونــد نمــى و ســپس در فيلم زيــاد  هــای شــوند

مى»آل«و» برخورد خيلى نزديك« و حتى در فـيلم بسيار اندك اسـتفاده اصـًال»آل«گردند

از» جــدايى نــادر از ســيمن«و» دموكراســى در روز روشــن«هــای ســپس در فيلم. شــوند نمى
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مى ارزش مى های دينى استفاده و در نهايـت شود؛ اگرچه عليه خود دين به كار گرفته شـوند

و شــهوانىو بيشــتر ارزش بســيار انــدك هســتند» يكــى از مــا دو نفــر«در فــيلم   هــای جنســى

.گردند مطرح مى

سي حكومت جمهوری اسالمى ايرانبرداری ميزان بهره  نما در جهت تربيتاز ابزار
مى های ارائه طوركه داده همان دهد، جمهوری اسالمى ايران نتوانسته اسـت از ايـن شده نشان

و هرگـاه فـيلم ابزار در جهت ترويج ارزش مى های دينـى بهـره بـرد خواسـتند پيـامى سـازان

ط مذهبى ارائه دهند، از نظر فنى چنان ضـعيف عمـل مى ريـق كردنـد كـه بـه جـای اينكـه از

و به و بدون داشتن فـن الزم صورت پنهانى بر ذهن تأثير بگذارند، پيام نمادها ها بسيار واضح

مى مطــرح مى و در برخــى از مواقــع رســد تأثير گرديــد كــه بــه نظــر گــذاری الزم را نداشــته

.كننده شده است خسته

 برداری حكومت جمهوری اسالمى ايران ميزان بهره)4-6(جدول

 سينما در جهت تربيتاز ابزار
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6015/061/018/001/009/001/097/002/008/0دهۀ

7011/059/009/000/008/001/088/005/006/0ۀده

8007/038/008/000/008/000/071/002/004/0ۀده

به،)4-6(جدول بنابر آمار كار رفته در اين سه دهـه مشخص گرديده، گفتارهای مذهبى

و در موارد بسـيار7و15،11به ترتيب  و خداحافظى درصد هستند كه آنها هم تنها به سالم

يا اسـتفاده از اسـامى دينـى در بسـياری از مـوارد. يافته استاندك به جمالت مذهبى تقليل 

و سـنتى بـه برای ناميدن نقش معنـای منفـى، خشـكو هايى اسـتفاده شـده كـه از قشـر فقيـر

كند كه افراد مذهبى عمدتاً فقير، خدمتكار، بداخالق بودند كه اين معنا را به ذهن متبادر مى
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و محدود هستند كه تمام مى شكم كردن شان به سير تالشبداخالق، بسته . شـود شان محـدود

و كنترل و مرد، رعايت فرهنـگ شده پايبندی به دين مانند رعايت اخالق، روابط مناسب زن

و رفتار مناسب با والدين در دهه و هشتاد شهروندی 8و18،9بـه ترتيـب های شصت، هفتاد

.درصد بوده كه اين درصد بسيار اندك است

بهاصطالحات مذ و0و1،0های اين سه دهه نيز به ترتيـب رفته در فيلمكار هبى درصـد،

نم. درصد بوده است8و9،8رعايت احكام به ترتيب  و ادهـای مـذهبى اسـتفاده از تصـاوير

و به تربيت كاررفته در اين فيلم هم در بين تصاوير به را0و1،1ها بسيار اندك بوده درصـد

و از اواخــر دهــه،مناســبنــوع پوشــش. گيــرد دربرمــى  هفتــاد تــا ســير نزولــى داشــته اســت

ــا آرايش هشــتاد شــاهد پوشــش انتهــای دهــه و همــراه ب و های نامناســب ــان ــيظ زن  هــای غل

و تنگ مردان هستيم لباس  هـا كـه تنهـا بـه بـردن صحبت از ائمـه در ايـن فيلم. های نامناسب

. درصــد بــوده اســت2و2،5تيــب نــام يــا ســوگندخوردن از آنهــا تقليــل يافتــه بــود، بــه تر

شـو مناسك دينى هم كه در اين فيلم شعائر 4و8،6ده، بـه ترتيـب هـا بـه نمـايش گذاشـته

.درصد است

هـايى تر ارائه شـد، حتـى برخـى از فيلم های كيفى كه پيش از سوی ديگر، بر اساس داده

و بر ضـد ديـن ابز هم كه در آنها اندكى مناسك دينى استفاده شده، برای استفاده اری از آن

كم» آبى«در فيلم مثًال. بوده است و ساده افراد مذهبى بسيار ذليل، و بسـته، فهم لوح، محدود

و مـذهب  و مردساالر نمايش داده شده كه برای حفظ آبـرو، شـرع بددهن، بداخالق، سنتى

مى را زيرپا مى و حتى فرزندشان را هم ناديده مى گذارند و فدا و فقـط ظـاهری گيرند كننـد

. مذهبى دارند

يكـى خـواهر بهمـن كـه؛دهـد دو زن چادری را نشان مـى» بوی كافور، عطر ياس«فيلم

و ديگـری مسـافری فقيـر كـه شـوهر  و همـه از دسـتش ناراضـى بودنـد، بسيار بداخالق بود

و بچه و با وجود كمك بهمن به او، ولى زن فقير بچـ بيكارش او را كتك زد هشان سقط شد

و رفت مرده . اش را در ماشين بهمن گذاشت

مى»بس آتش«كارگردان و غيرتى نشان و غيـرت را بسـيار يوسف را فردی سنتى دهـد،

و تعصب و بـه های خشكمى بد رغـم اينكـه يوسـف خـودش شخصـى غيرتـى اسـت، داند

. المللى داشته است های بين دختر دوست
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مى» جدايى نادر از سيمين« نى كه اخالق مادی دارنـد، اخـالق را بهتـر از دهد كسا نشان

مى مذهبى و بيكاری مذهبى. كنند ها رعايت و بدبختى  كردن انـد كـه بـرای سـير ها دچار فقر

و كـاله و فقـط ظـاهری مـذهبى دارنـد شكم خـود حاضـرند دروغ بگوينـد . بـرداری كننـد

و مد عى شده كـه حقـوق همچنين اين فيلم قوانين اسالم را در خصوص طالق زيرسؤال برد

. زنان در اسالم ناديده گرفته شده است

مى» دموكراسى در روز روشن« را بسياری از اصول دينى را زيرسؤال و افراد مـذهبى برد

كه رياكار نشان مى اينكه در برابر ديگران بسيار رفتار مناسبى دارند، با خانواده با وجوددهد

دان معتقد است كسانى كه در جنـگ تحميلـى همچنين كارگر. كنند خود درست رفتار نمى

را كشته يا ترور مى و ما آنها های مستندی نيز فيلم. ناميم، واقعاً شهيد نيستندمى» شهيد«شوند

و جانبازان و چيزهـايى كـه دربـاره سازند، فيلممى كه درباره شهيدان  هـای سفارشـى هسـتند

. شود، واقعيت ندارد آنها گفته مى

مىس دادهبر اسا و كيفى توان گفت جمهوری اسالمى ايران نتوانسته از سينما های كمى

و فـراهم آوردن شـرايط مناسـب بـرای تربيـت عنوان ابزاری برای ترويج ارزش به های دينى

و در بسياری از مواقع  هـای دينـى بـه كـار اين ابزار بـر ضـد ارزش،افراد جامعه استفاده كند

.رفته است

و زم  ها در سينما های تحول در گرايش به ارزش ينهعوامل

 برداری حكومت جمهوری اسالمى ايران ميزان بهره)4-7(جدول

 از ابزار سينما در جهت تربيت

مقوله
 اصلى

گفتارهای
 دينى

اسامى
 دينى

پايبندی
به دين

اصطالحات
 دينى

رعايت
احكام

و تصاوير
نمادها دينى

نوع پوشش
 مناسب

صحبت از
:ائمه

و شع ائر
مناسك
 دينى

6015/061/018/001/009/001/097/002/008/0دهۀ

7011/059/009/000/008/001/088/005/006/0ۀده

8007/038/008/000/008/000/071/002/004/0ۀده
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هـای دينـى طوركه در نمودار باال مشخص است، شاهد تحول در گرايش به ارزش همان

بهدر سينم مى هشـتاد نزديـك كه اين گرايش هر چه بـه دهـهای گونها هستيم؛ شـود، سـير تـر

و سياسـت اولويت:توانـد معلـول عوامـل گونـاگونى ماننـد نزولى داشته كه خود مى های هـا

ای، های مـاهوارهو گسـترش اسـتفاده از شـبكه شـدن های حاكم در هـر دوره، جهانى دولت

و جنــگ نــرم،  و گذاری سياســتعــدم تهــاجم فرهنگــى اســتراتژی مناســب فقــدانمناســب

.پردازيم فرهنگى درباره سينما باشد كه در ادامه به تشريح هر كدام مى

و سياست اولويت  های حاكم در هر دوره ها

 شصت دهه

و در بخـش) 1367-1359(جنگ تحميلى عراق عليه ايران هشت سال به طول انجاميـد

،ميرحسـين موسـوی 1360در سـال. جنگى بر ايران حاكم بود شرايط،شصت مهمى از دهه

های وزيری موسوی، يعنى سال نخست اساساً دوره.دگير توانست دولت را در ايران به دست

مى يك ويژگى عمده دارد كه آن را از ديگـر گفتمان 1367تا 1360 آن هـا متمـايز و كنـد

.)147: 1383، سلطانى(شرايط جنگى بود كه بر ايران حاكم بود 

ايـن. های گوناگون زندگى ايرانيان هستيم شاهد بازتعريف جنبه،1360های دهه در سال

و اجتمـاعى درمقايسـه ناشى از دگرگونى ارزش،وضعيت بـا های مسـلط در نظـام فرهنگـى

ازكتحولى. دوران پيش از انقالب است و های درسى گرفته تا نحوه تابكه پوشـش مـردم

و فيلممحتوای موسـ ايـن. هـا قابـل مشـاهده بـود هـای سـينمايى توليدشـده در ايـن سـال يقى

نـام خيابـان. های تهران را هـم دربرگرفـته حتى نام خيابانكتغييرات گسترده به حدی بود 

و» آيزنهاور«به شهيد مفتح،» روزولت« شـاورز تغييـر يافـتكبـه»ه اليزابـتكـمل«به آزادی

.)46: 1383كدی،(

و توسـعه دوره 1368در سال شـمىها اقتصـادی دولـت آقـای سازندگى با شعار تعـديل

، بازسـازی 1367بـا پايـان جنـگ تحميلـى در سـال،در واقـع.)290: 1382شهبازی،(آغاز شد 

و نخبگـان سياسـىكنظام اقتصـادی  شـور بـدل گرديـدكشـور بـه دغدغـه اصـلى مسـئوالن

.)1390زمانى،(
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 هفتاد دهه
ج با پايان جديـدی نگو رحلت امام خمينى، نظام جمهـوری اسـالمى وارد حـوزهيافتن

و دوره و توسعه شد .)1382:290شـهبازی،(اقتصـادی آغـاز گرديـد سازندگى با شعار تعديل

وها رو، دولت ازاين و با صراحت اعالم كـرد بـه وزيـران شمى مأمور بازسازی اقتصادی شد

و بايـد و غـم دسـت مشاوران سياسى صرف نيازی ندارد انـدركارانش بـه مسـائل تمـام هـم

صـورت اقتصـادی بـه در اين دوره، برنامه توسـعه.)1384:26امانيان،(اقتصادی معطوف گردد 

و توسعه شتابان دنبال مى .)186: 1385اطهری،(فرهنگى را دربرنداشت شد

و تأكيد گفتمان جديد بر اقتصاد ليبراليستى با توجه به تغيير فضای گفتمانى در اين دوره

و مادی آن مصرف كه الزمه و اينكه تول گرايى طريـگرايى بود وىق سـازندگيـد ثـروت از

سكد در دستوريتول و. كم قرار گرفتحاىاسيارگروه در دوران جنـگ، تأكيـد بـر اصـول

، ولـى اكنـون در)26: 1386امانيـان،(انقالبـى بـه اوج خـود رسـيده بـودـ های اسـالمى ارزش

و فرامادی بـه ترين تغيير ارزشى حركت از سوی ارزش شى كلى، مهمنگر سـوی های معنوی

و دنيوی بود ارزش و نمودهای تابع آن همچون نـوع پوشـش، شدن ارزش. های مادی ثروت

و قبـادزاده،(آمـد مـى شماربهها ترين سنجش دگرگونى در اين زمينه مهم... مسكن، خوراك

و ارزش يافت كه الزمـه آن، فرهنـگم سرمايهترتيب، نظا بدين.)178: 1381 داری حاكم شد

و حاكم تجمل،گرايى مصرف .گرايى بر زندگى مردم بود مادی شدن گرايى

ديگـری گفتمـان خـرده 1376با انتخاب سيد محمد خاتمى به رياست جمهور در خرداد

مى. گرايـى شـكل گرفـت در متن گفتمان كالن اسالم گرايـىلحصـ«تـوان ايـن گفتمـان را

يك. خواند» ليبرال«يا» ساالر مردم و ادامه واقع اين گفتمان از گرايى اسـت؛ زيـرا سو، تداوم

و عمـل بر مصلحت و از سـوی انديشى خردگرا گرايـى در سياسـت خـارجى اسـتوار اسـت،

و فرهنگ بيش از اقتصـاد تاكيـد مـى و توسـعه سياسـى ديگر، بر سياست را-ورزد فرهنگـى

ض حياتى و مى تر از توسعه روریتر و عدالت اجتماعى و مصلحت. پندارد اقتصادی عقالنيت

گرايى در سياست خـارجى اسـت، ولـى نـه عقالنيـت ابـزاری همچنان دو اصل بنيادين صلح

و اخالقى؛ عقالنيتى كه بر گفت و مفاهمه صرف، بلكه عقالنيت ارتباطى االذهـانى، بيُن وگو

و حق انتخـاب آزاد انسـان اسـتوار اسـتو خشون عاری از سلطه جامعه دهقـانى(ت ساختاری

.)80-62: 1383فيروزآبادی، 
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 هشتاد دهه
ای در فضای مالحظه های قابل زودی دگرگونىبه،محمد خاتمىسيد با شروع كار كابينه

ــدا شــد  و فرهنگــى كشــور پي ــوزی تويســركانى،(سياســى ــت.)318-316: 1384ف گفتمــان دول

ناصــالح تيــات سز بــه و فنــاورىات فرهنگــاصــالح،ىاســيوســعه یو گســترش ارتباطــات

ا. اطالعات معتقد بود بايدر واقع یدر برابـر آزادسـازىاسـيسید دوره آزادسازين دوره را

و رضوی،(دانستىدوره سازندگیاقتصاد .)1380عليزاده

و در شـرا بر مسند رياست 1384نژاد در سوم تير محمود احمدی يطى جمهوری تكيـه زد

و توسـعه گرايانـه توسـعه های پيشـين سـعى داشـتند در چـارچوبى واقـع كه دولت  اقتصـادی

و سياسى رايـج در دنيـا بـه جامعـه سياسى را با ابزارهای مدنى از انديشه ايـران های اقتصادی

و مهـرورزی شـد بكشانند، رئيس جمهور جديد ايران منادی دولـت عـدالت خواجـه(محـور

.و بر بازگشت به اصول انقالبى تأكيد ورزيد)35-1386:5سروری، 

توان چند اصل اساسى را در سياست داخلى شناسايى كـرد كـه دولـتمى،در اين دوره

گـزاری، مهـرورزی، خـدمت: های خود را در راستای آن تنظيم كنـد نهم سعى داشت برنامه

و راهبـرد ملـى ظهور روحيـه مى«خودبـاوری و گرايـى، اصـول»تـوانيم مـا و احيـای اصـول

و در رأس آن عدالتهای آرمان .)45: 1384رسانى دولت، شورای اطالع دبيرخانه( نخستين انقالب

 گذاری سياسـتهـا، هـای دولـت دليـل اولويـت بـه،هـا بنابراين، در هر كدام از اين دوره

و البتــه، سياســت  تــأثير قــرار هــای فرهنگــى را هــم تحــت فرهنگــى مناســبى صــورت نگرفتــه

.اده استد

و عدم سياست  ويژهطوربه(استراتژی مناسب فرهنگى فقدانگذاری مناسب
)رباره سينماد

و سياست برنامه بـر» اقتصـادی توسـعه«داشـتن گذاران فرهنگـى در ايـران بـا مقـدم ريزان

و آنچـه در برنامـه های جبران مسائل فرهنگى، ضربه هـای ناپـذيری بـه جامعـه وارد آوردنـد

مىكشور توسعه و شود، چيزی جز بسط فرهنگ توسعه، توسعه فرهنگى ناميده غربى نيسـت

های گذاری سياسـتها در ايـن حـوزه، بيشـتر نمايشـى اسـت تـا گذاری سياست طور كلى به

و ريشه .ای عميق
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 جنگ نرم
گروهى بر گـروه شود، تحميل اراده جنگ نرم كه در برابر جنگ سخت به كار برده مى

ا هرگونـه،در واقع جنگ نرم.)35: 1389محمـدی،(های نظامى است ستفاده از راهديگر بدون

ای، سايبری، ديجيتالى، اطالعاتى، فرهنگـى، افزارانه، اعم از روانى، تبليغاتى، رسانه اقدام نرم

و علمى است كه جامعه يا گروه هدف را نشانه مى و بدون درگيـری سياسى، اجتماعى گيرد

و يا مديريت احساسات های اقناع يری از روشگ نظامى يا بهره و جـذب، رقيـب سازی سازی

و شكست وامى .)43: 1388احمدزاده كرمانى،(دارد را به انفعال

كم به نظر مى هـای فيلم های دينى در حوزه جايگاه ارزش شدن رنگ رسد يكى از داليل

چ سينمايى، تأثير جنگ نرم بر نخبگان حوزه هـای راكه ما شاهد ورود ارزشفرهنگى است؛

ــى در فيلم ــن ارزش غرب ــرويج اي و ت و از ســوی ديگــر، كــم هــای ســينمايى ــا  شــدن رنگ ه

و حتــى نشــان ارزش ــه ارزش دادن هــای دينــى  هــای عنــوان ضــدارزش در فيلم هــای دينــى ب

.سينمايى هستيم

 شدن جهانى
ب شـدن ابعاد گوناگونى دارد كه يكى از آنها، جهانى شدن جهانى عـد فرهنگـى اسـت؛ در

مى بدين توانـد فرهنـگ خـود را جهـانى معنا كه هر كشوری كه قدرت بيشتری داشته باشد،

هـای كشوری كه قدرتمندترين ابزار فرهنگـى، يعنـى رسـانه را در دسـت دارد، ارزش. كند

مى. دهد خود را از طريق رسانه در جهان گسترش مى هـای غربـى طـى ارزش،رسـد به نظـر

.بر سينمای ايران اثر گذاشته است شدن جهانى فرايند

 گيری نتيجه

های سينمايى به بررسى ايـن مسـئله در اين پژوهش بر آن بوديم تا از راه تحليل محتوای فيلم

بپردازيم كه جمهوری اسالمى ايران تـا چـه انـدازه توانسـته از ابـزار سـينما در تربيـت افـراد 

و ارزش جا استفاده كند گيری تصـادفى از طريـق نمونـه. يگاهى داردهای دينى در سينما چه

و هفـده شصت، چهارده فيلم از دهه طبقاتى متناسب با حجم، تعداد يازده فيلم از دهه هفتـاد

و سپس در تحليل محتوای كيفى از روش تحليل محتـوای فيلم از دهه هشتاد انتخاب گرديد
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و در تحليـل محتـوای كمـى از روش تحليـل مح و قـراردادی، ای تـوای كمـى مقولـهعرفى

و به تحليل فيلم هـا حـاكى از آن اسـت نتايج حاصل از پژوهش. ها پرداختيم استفاده كرديم

كم ارزش،كه در سينما و و حتـى های دينى بسيار سطحى رنگ مورد توجه قرار گرفته است

و گــاه هـای دينـى خبــری هسـت، ايـن ارزش هـايى كــه از ارزش در فـيلم هــا بسـيار غيرفنـى

مى خسته . شوند كننده به مخاطب القا

،ها وجـود داشـت، ولـى بـرای نمونـه های مذهبى بيشتری در فيلم ارزش،شصت در دهه

مى بـه» نصـوح توبه«فيلم كنـد، در نهايـت بـه يـك رغـم اينكـه مخاطـب را متوجـه آخـرت

مى سخنرانى مذهبى خسته مو شود يا در فيلم كننده شبيه ضـوع های جنگى در اين دهه، تقريباً

و گاه كسل،همه .كننده است يكسان

مى رنـگ هـای دينـى كـم هفتاد كه ارزش های دهه در فيلم شـوند، گـاه شـاهد القـای تـر

و در آن، گرايى بـر ايـن فـيلم بيشتر روح مادی. های ضددينى هستيم ارزش هـا حـاكم اسـت

و عشق ارزش و مرد، پوشش متوسط بى های فمنيستى، روابط آزاد زن معنـا تبليـغ های زمينى

زن حميـد بـا محمـود دوسـت شـوهرش فوتبـال بـازی» زن شـرقى«در فـيلم مـثًال. گردد مى

نه مى » هـايم بـرای تـو چشم«يا فيلم. تنها غيراسالمى، كه خارج از عرف است كنند كه امری

بى دادن گير غيرت درباره ناموس را مىو و روابط با نامحرم در آن خيلى اعتمادی نشان دهد

مى جلوهعادی  را» بوی كـافور عطـر يـاس«يا در فيلم. شود گر و مـرد روابـط آزاد ميـان زن

و ناجوانمرد نشان داده مى و دو زن چادری فيلم هم بسيار بداخالق همچنـين. شـوند شاهديم

» يـاغى«و» هـای وحشـى ياس«،»هـور در آتـش«های مذهبى اين دهه مانند در برخى از فيلم

. مذهبى هستيمشاهد بيان غيرفنى نكات

كم ارزش،های دهه هشتاد در فيلم و ارزش رنگ های دينى تـر های ضدمذهبى پررنگ تر

و مرد، عادی نشان. شوند مى و پسـر پـيش از ازدواج، دوستى دادن روابط آزاد زن های دختر

و مـرد بـدون ازدواج، عـادی جلـوه خانـه هم و بـى دادن بـودن زن در كنـار مـوارد ... غيرتـى

د مىضددين و شك در شهيد» دموكراسى در روز روشن«در فيلم مثًال. شود يده بودن شهدا

دو«يـا در فـيلم. گردد نيز شك در درستى بيان اصول مذهبى به فرزندان القا مى يكـى از مـا

و ديدگاه» نفر البتـه در كنـار اينهـا، در برخـى. شـود های فمينيسـتى برجسـته مـى امور جنسى

و نقش باور در زندگى، يا در فيلم» شب تنهايىهر«موارد مانند فيلم  استشـهادی بـرای«باور
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. انسان بعد از مرگ نشان داده شده است شدن بودن چهل مؤمن بر آمرزيده تأثير راضى» خدا

مى به توان گفـت جمهـوری اسـالمى ايـران نتوانسـته از ابـزار سـينما بـا وجـود طور كلى

. جهت تربيت دينى آنان استفاده كنداثرگذاری فراوان آن بر اذهان مردم در 

 پيشنهادها

 پژوهشى
و راه  های مقابله با آن؛ـ بررسى تهاجم فرهنگى در سينمای ايران

و تأثير جهانى  بر سينمای ايران؛ شدنـ بررسى رابطه

در های ريشه گذاری سياستـ بررسى چگونگى و اجرايى از سـوی نخبگـان سياسـى ای

به حوزه به گذاری سياستو طور اعم فرهنگ  طور اخص؛ های سينما

و حكومت بر سينما برای ترويج پيام دين .ـ بررسى چگونگى افزايش نظارت دولت

 كاربردی
و حكومت در تصويب فيلم .های سينمايى پيش از ساخت های فيلم نامهـ نظارت دولت

 های پژوهش محدوديت

 ها؛ـ دشواری مبنای انتخاب فيلم

به آوردن فيلمـ دشواری به دست  های قديمى؛ ويژه برخى از فيلم ها،
.شده در سينما های ساخته آوردن فهرست همه فيلمـ محدوديت در به دست
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