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Abstract
Introduction: One of the most important factors to increase life satisfaction among the elderly is 
reducing ageism. Ageism in the society maybe observed and explored in various institutions. One 
of the sources for search about ageism is media and specially cinema. Therefore, the purpose of this 
study is representing the elderly role’s characteristics in the Iranian movies during the last 3 Decades 
(1989-2018).
Methods: The method of this study is quantitative content analysis and the sample includes 65 
elderly roles from 41 films focusing on the elderly, which were selected by purposive sampling of 
Iranian movies in the last 3 Decade. The data collection tool in this study was Magoffin checklist for 
Older Characters in Movies. Descriptive statistics of frequency and percentage were used to describe 
the characteristics of the elderly’s role and Chi-square test was used in SPSS software version 23 to 
analyze the relationships.
Results: In the examined films, the majority of the elderly who were shown were young old (52.3 
Percentage) male (72.3 Percentage) and of Persian ethnicity (89.2 Percentage). The genre of most of 
the movies (44 Percentage) was drama and most of the elderly played a minor role (49.2 Percentage). 
But the elderly characteristics were active and independent (55.4 Percentage); but in general, most 
of the stereotypes were related to the elderly (58.5 Percentage) and only 32.3 Percentage of the 
stereotypes were positively represented. Negative stereotypes were more common in older men (59.6 
Percentage) than older women, and older women were more represented with positive stereotypes 
(38.9 Percentage); But this difference was not statistically significant (P <0.05). The most common 
age stereotypes in the last 3 Decades have been John Wayne conservative (positive) and Despondent 
(negative) age stereotypes. Although the trend of changes in stereotypes in the last 3 Decades was 
positive, has not been statistically significant (P <0.05).
Conclusions: The results showed that the representation of the role of the elderly in Iranian movies 
during the last 3 Decades portrayed ageism and negative stereotypes more than positive and neutral 
stereotypes and in the recent years there has been no significant change.
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چکیده
مقدمــه: کاهــش تبعیــض ســنی یکــی از مهم تریــن مــوارد تأثیرگــذار بــرای افزایــش رضایتمنــدی از زندگــی در میــان ســالمندان اســت. 
تبعیــض ســنی در جامعــه در نهادهــای مختلفــی مشــاهده و قابــل  بررســی اســت. یکــی از منابــع مــورد بررســی تبعیــض ســنی، رســانه ها 
و بــه  طــور خــاص ســینما اســت. از ایــن  رو هــدف از انجــام ایــن مطالعــه بازنمایــی نقــش ســالمندان در فیلم هــای ســینمایی ایــران 3 

دهــۀ اخیــر )1397-1368( اســت.
ــا  ــم ب ــه فیل ــالمند از 41 حلق ــش س ــامل 65 نق ــه ش ــۀ مطالع ــی اســت و نمون ــوای کم ــل محت ــۀ حاضــر تحلی روش کار: روش مطالع
محوریــت ســالمندی اســت کــه بــه روش نمونه گیــری هدفمنــد از فیلم هــای ســینمایی ایرانــی در 3 دهــۀ اخیــر انتخــاب شــدند. ابــزار 
گــردآوری داده هــا در ایــن مطالعــه چک لیســت مگافیــن  بــرای بررســی شــخصیت ســالمند در فیلم هــای ســینمایی بــود. از آمــار توصیفــی 

فراوانــی و درصــد و جهــت تحلیــل روابــط از آزمــون آمــاری کای دو در نرم افــزار SPSS نســخه 23 اســتفاده شــد.
یافته هــا: در فیلم هــای بررسی شــده اکثریــت ســالمندان، ســالمندان جــوان )52/3 درصــد( مــرد )72/3 درصــد( و دارای قومیــت فــارس 
)89/2 درصــد( بودنــد. ژانــر بیشــتر فیلم هــا )44 درصــد( درام بــود و بیشــتر ســالمندان نقــش فرعــی )49/2 درصــد( داشــته ولــی ســالمندان 
فعــال و مســتقلی )55/4 درصــد( بوده انــد؛ امــا در کل بیــش از نیمــی از تصــورات قالبــی در ارتبــاط بــا ســالمندان منفــی )58/5 درصــد( 
بــود و فقــط 32/3 درصــد تصــورات قالبــی مثبــت بازنمایــی شــده بودنــد. تصــورات قالبــی منفــی در نقش هــای مــردان ســالمند )59/6 
درصــد( بیشــتر از زنــان ســالمند بــود و زنــان ســالمند بــا تصــورات قالبــی مثبــت )38/9 درصــد( بیشــتری بازنمایــی شــده بودنــد؛ امــا ایــن 
تفــاوت از نظــر آمــاری معنــادار نبــود )P<0/05(. پرتکرارتریــن کلیشــه های ســنی در 3 دهــه اخیــر کلیشــه ســنی پاینــد و اصولــی )مثبــت( 
و محــزون )منفــی( بــود. رونــد تغییــرات تصــورات قالبــی در 3 دهــه اخیــر هرچنــد بــه ســمت مثبــت شــدن پیــش رفتــه اســت امــا از لحاظ 

.)P<0/05( آمــاری معنــادار نبــوده اســت
نتیجه گیــری: نتایــج نشــان داد بازنمایــی نقــش ســالمندان در فیلم هــای ســینمایی ایــران در 3 دهــۀ اخیــر همــراه بــا تبعیــض ســنی 
بــوده و کلیشــه های منفــی نســبت بــه مثبــت و خنثــی بیشــتر اســت و در دهــۀ اخیــر نســبت بــه ســال های پیــش از آن تغییــر بــارزی 

رخ نــداده اســت.
کلیدواژه ها: سالمند، تبعیض سنی، رسانه.
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مقدمه
بــر اســاس ســن تقویمــی ســالمندی بــه عبــور از مــرز 60 و یــا 65 
ــه دلیــل توســعۀ  ســاله و بیشــتر گفتــه می شــود )1-3(. امــروزه ب
ــد  ــه و امی ــش  یافت ــت کاه ــد جمعی ــادی، رش ــی – اقتص اجتماع
زندگــی در جهــان افزایــش  یافتــه و در حــال حاضــر رشــد جمعیــت 
ســالمندان جهــان بیــش از رشــد کلــی جمعیــت جهــان اســت )4(. 
برآوردهــای ســازمان بهداشــت جهانــی و ســازمان ملــل نشــان داده 
ــالمندان در سراســر  ــت س ــالدی، جمعی ــا ســال 2030 می اســت ت
دنیــا بــه 16 درصــد و در ایــران بــه 17/5 درصــد افزایــش خواهــد 
ــر طــول عمــر و ســالمتی  یافــت )3، 5(. یکــی از مــواردی کــه ب
ــت                                                           ــنی« اس ــض س ــئله »تبعی ــت مس ــذار اس ــالمندان تأثیرگ س
)6، 7(. تبعیــض ســنی بــه معنــی تعصــب و تصــورات قالبــی منفــی 
علیــه مــردم صرفــاً بــر اســاس ســن آن هــا اســت کــه ایــن نگرش 
منفــی نســبت بــه ســالمندان می توانــد بــر روی زندگــی و ســالمت 
آنــان تأثیــر منفــی بگــذارد )8(. تحقیقــات لــوی و همکاران  نشــان 
ــه  ــبت ب ــی نس ــرش منف ــا نگ ــالخورده ب ــراد س ــه اف ــد ک می ده
دوران ســالمندی، 7/5 ســال کمتــر از افــرادی کــه دارای نگــرش 

مثبــت هســتند عمــر خواهنــد کــرد )7(. 
تبعیــض ســنی در جامعــه را در منابــع متعــددی می تــوان بررســی 
ــانه«   ــری در رس ــنی بص ــض س ــا »تبعی ــی از آن ه ــه یک ــرد ک ک
ــد اســت  ــض ســنی بصــری«  اصطالحــی جدی اســت )9(. »تبعی
کــه بیانگــر ســالمندانی اســت کــه در نقش هــای فرعــی و 
بــدون ویژگی هــای مثبــت بــه تصویــر کشــیده می شــوند؛ 
ــا  ــده ی ــا تحریف ش ــز ی ــی، اغراق آمی ــی غیرواقع ــد پرتره های مانن
نقش هــای بیش ازحــد همگن شــده بــرای فــرد ســالمند )10(. 
لــووز و ایــوان )2018( بــرای اولیــن بــار »تبعیــض ســنی بصــری« 
ــرای  ــض ســنی بصــری« ب ــد »تبعی ــان کردن ــد و بی ــکار بردن را ب
توصیــف شــیوه های اجتماعــی بازنمایــی ســالمندان و یــا بازنمایــی 
ــود )10(.   ــتفاده می ش ــه اس ــی مغرضان ــه دالیل ــان ب ــت آن نادرس
گســترش ابزارهــای ســمعی و بصــری و رواج بی ســابقۀ رســانه ها 
ــف  ــه طی ــده ک ــبب ش ــر س ــال های اخی ــینما در س ــه س ازجمل
ــای  ــند. فیلم ه ــن محصــوالت باش ــردم مخاطــب ای ــیعی از م وس
ــود در  ــنی موج ــض س ــای تبعی ــد بازنم ــم می توانن ــینمایی ه س
ــی منفــی در  ــه باشــند و هــم در شــکل گیری تصــورات قالب جامع
میــان افــراد جامعــه نقــش دارنــد. بــر اســاس نظــر جــاروی  »برای 
ــات  ــراز تحقیق ــه به غی ــک جامع ــی ی ــای درون ــه الیه ه ــوذ ب نف
میدانــی هیچ چیــز بــه  انــدازه بررســی و تحلیــل فیلم هایــی کــه در 
آن جامعــه تولیــد و نمایــش داده می شــود ارزشــمند نیســت« )11(. 
ــت.  ــانه ای اس ــی و رس ــی فرهنگ ــی بازنمای ــنی نوع ــض س تبعی

ــد در  ــری کــه توســط رســانه ها عرضــه می شــوند، می توانن تصاوی
انتشــار و حفــظ کلیشــه ها تأثیرگــذار باشــند. دوطبقــۀ کلیشــه ای که 
معمــواًل توســط رســانه ها نشــان داده می شــوند کلیشــه های ســن 
و جنســیت هســتند. بــه  عنــوان  مثــال، نخســتین بــار تلویزیــون بود 
کــه ســالمندان را افــرادی خســته و غیرعادی تــر از شــخصیت های 
جوان تــر نمایــش داد )12(. در مطالعــات پیشــین بیــان شــده 
ــه منفــی در  ــودن کلیشــه های مثبــت نســبت ب علیرغــم بیشــتر ب
ــالمندان  ــه س ــا ب ــه در فیلم ه ــی ک ــداد نقش های ــا تع ــانه ها، ام رس
اختصــاص داده می شــود، بســیار کمتــر از جمعیــت آنــان در جامعــه 
اســت و معمــواًل نقش هــای آن هــا کمرنــگ و جزئــی بــوده 
ــان ســالمند  اســت )13(. همچنیــن در هنــگام بررســی تصویــر زن
ــان  ــال زن ــوان  مث ــود دارد، به عن ــی وج ــانه ها، تبعیض های در رس
و اقلیت هــای ســالمند نســبت بــه مــردان سفیدپوســت ســالمند در 
ــات،  ــه مطالع ــه ب ــا توج ــس ب ــده اند. پ ــده  ش ــر دی ــانه ها کمت رس
ــن  ــت، ای ــی نیس ــر مطلوب ــانه ها، تصوی ــالمندان در رس ــر س تصوی
مســئله شــاید نمــادی از وضعیــت واقعــی افــراد ســالمند بــه  عنــوان 

یــک گــروه اجتماعــی در جامعــه باشــد )14(. 
ــنی  ــض س ــی تبعی ــد بازنمای ــم می توانن ــینمایی ه ــای س فیلم ه
ــی  ــوده و هــم در شــکل گیری تصــورات قالب ــه ب موجــود در جامع
ــوای  ــند. محت ــته باش ــش داش ــه نق ــراد جامع ــان اف ــی در می منف
ــن  ــارۀ س ــا درب ــا و ادراک ه ــه بینش ه ــکل دادن ب ــانه ای در ش رس
ــای  ــر فیلم ه ــرف دیگ ــد )15(. از ط ــا می کن ــی ایف ــش مهم نق
ــر  ــودش تأثی ــه خ ــبت ب ــالمند نس ــم  روی ادراک س ــینمایی ه س
می گــذارد و هــم  روی ادراک نســل جــوان، به طــوری  کــه 
نگــرش نســل جــوان را نســبت بــه ســالمندان و همچنیــن آینــدۀ 
ــش  ــج پژوه ــد )16(. از نتای ــکل می ده ــان ش ــالمندی خودش س
حاضــر می  تــوان در راســتای برنامــه ریــزی آگاهانــه بــرای تغییــر 
نگــرش بــه ســالمندان در جامعــه از مســیر فیلــم هــای ســینمایی 
اســتفاده کــرد و همچنیــن می تــوان از رســانه بــرای تغییــر نگــرش 
جوانــان در جامعــه نســبت بــه ســالمندان و همچنیــن دوران 
ــاب  ــت اصح ــن الزم اس ــت. همچنی ــره جس ــود به ــالمندی خ س
رســانه و تولیــد کننــدگان فیلــم و برنامه هــای رادیــو و تلویزیــون 
توجــه ویــژه ای بــه نتایــج ایــن مطالعــه داشــته باشــند. پــس  نیــاز 
ــرای تولیــدات هنــری در راســتای موضوعــات ســالمندی  اســت ب
و کاهــش کلیشــه های ســنی منفــی )کــه می تواننــد نقشــی 
مخــرب بــر رونــد ســالمندی افــراد جامعــه داشــته باشــند( محتوای 

ــد.  ــرار گیرن ــی ق ــورد بررس ــی م ــانه های عموم رس
ــی  ــه الگوهای ــه ارائ ــوط ب ــانه مرب ــات رس ــتر مطالع ــران بیش در ای
ــق  ــالمندِی موف ــوص س ــون در خص ــو و تلویزی ــردی در رادی راهب
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و نگــرش نســبت بــه ســالمندان از دیــدگاه جوانــان بــوده و یــا در 
ــان  ــد زن ــی مانن ــای خاص ــه گروه ه ــوط ب ــالمت و مرب ــۀ س حیط
ــالمندان و  ــش س ــت و نق ــوده اس ــدز ب ــه ای ــال ب ــراد مبت ــا اف و ی
تبعیــض ســنی آن هــا در رســانه مــورد بررســی قــرار نگرفته اســت. 
ــش  ــی نق ــه بازنمای ــه ای ک ــی، مطالع ــینۀ تحقیقات ــرور پیش در م
ــران را بررســی کــرده باشــد،  ســالمندان در رســانه های جمعــی ای
ــج پژوهــش افتخــاری  ــد نتای ــال هرچن ــوان مث یافــت نشــد. به عن
ــالمندان در  ــه از س ــری ک ــان داد تصوی ــکاران )1397( نش و هم
ــًا  ــت و عموم ــری مثب ــده اســت، تصوی ــای درســی ارائه ش کتاب ه
ــالمندی اســت  ــراد در دورۀ س ــت جســمانی اف ــا وضعی متناســب ب
ــخص  ــز مش ــکاران )1397( نی ــری و هم ــش جعف )17( و در پژوه
شــد ســالمنداني کــه خانواده هایشــان زیــاد تلویزیــون یــا ماهــواره 
ــتند و  ــان هس ــه فرزندانش ــورد توج ــر م ــد کمت ــد، معتقدن می بینن
ــرد  ــالمندان، عملک ــگاه س ــن جای ــانه در تعیی ــش رس ــۀ نق در زمین
ــاي  ــور ارتق ــو به منظ ــه الگ ــازی« و »ارائ ــون در »برنامه س تلویزی
منزلــت ســالمندان« ضعیــف بــوده اســت )16(. هاشــمی و همکاران 
)1398( لــزوم آسیب شناســی جامــع در برنامه هــای تصویــری 
برنامه هــای  اهــداف و ســاختارهای  بازنگــری در  ســالمندی، 
ســالمندی، تشــکیل شــورای راهبــردی ســالمت و احیــاء آن 
ــرای  ــالمندان و اج ــاص س ــای خ ــد برنامه ه ــه و تولی ــرای تهی ب
اســتراتژی های مؤثــر، بازنگــری در ســاختار نیــروی انســانی 
ــی  ــه و فن ــتم های فناوران ــازی در سیس ــیما، بهس ــبکه های س ش
ســیما، تشــکیل کمیته هــای پژوهشــی، تهیــه محتــوا و برنامــه در 
زمینــه ســالمندِی موفــق و فعــال، بررســی و تدویــن محتــوا بــرای 
ســالمندان در شــبکه های ســیما، تعامــل بــا ســازمان ها و نهادهــای 
ــای  ــارکت کننده را از راهبرده ــذب مش ــی و ج ــی و غیردولت دولت
مناســب در رســانۀ ملــی بــرای دســتیابی بــه ســالمندی موفــق و 
ــراک  )2019( در  ــا کوب ــج پژوهــش تین ــد )14(. نتای ــال می دانن فع
روســیه کــه بــا هــدف بررســی تغییــر نگــرش دانشــجویان نســبت 
بــه افــراد ســالمند پــس از تماشــای فیلــم بــه روش تجربــی بــود 
نشــان داد نگــرش جوانــان نســبت بــه ســالمندان پــس از تماشــای 
ــود  ــر شــده ب ــاداری مثبت ت ــه طــرز معن ــه، ب ــن زمین فیلمــی در ای
ــد انجــام شــد نشــان  )18(. پژوهشــی کــه در ســال 2018 در هلن
می دهــد تصویــری کــه از ســالمندان در دهه هــای اخیــر در 
تبلیغــات تلویزیونــی و چاپــی نمایــش داده شــده اســت نســبت بــه 
ــالمندان  ــانه ها س ــن رس ــود، همچنی ــر ب ــری مثبت ت ــل تصوی قب
جــوان را به صــورت افــرادی ســالم نمایــش داده ولــی کهنســاالن 
ــد )9(.  ــض قرارگرفتــه بودن ــت تبعی ــانه ها تح همچنــان در رس
پژوهشــی توســط کدومیــک مارکــو  و همــکاران )2018( بــا هــدف 

بررســی تنــوع و تبعیــض ســنی در بــه تصویرکشــیدن ســالمندان 
در ســریال های تلویزیونــی آمریکایــی انجــام شــد کــه در آن 
تحلیــل محتــوای 112 قســمت از ســریال های تلویزیونــی تولیــدی 
ــاالی 65  ــراد ب ــه اف ــان داد ک ــال های )2004-2018( نش ــن س بی
ــر  ــن ام ــد. ای ــرده بودن ــازی ک ــا را ب ــد از نقش ه ــال 6/6 درص س
ــبت  ــان نس ــور آن ــدک( حض ــد ان ــش )هرچن ــان دهندۀ افزای نش
بــه مطالعــات قبلــی بــود، زنــان ســالمند هنــوز هــم در بازنمایــی 
رســانه ای مــورد تبعیــض واقع شــده بودنــد، 51/9 درصــد از 
ــوده  ــت ب ــم مثب ــراً ه ــه اکث ــنی ک ــۀ س ــا کلیش ــخصیت ها ب ش
ــی  ــالمند طالی ــه ها س ــان کلیش ــود و از می ــده ب ــش داده  ش نمای
)کلیشــۀ ســنی مثبــت( و غرغــرو )کلیشــۀ ســنی منفــی( بیشــتر 
بازنمایــی شــده بــود )19(. پژوهشــی توســط دائــن لیــه ماگوفیــن 
و همــکاران  )2007، آمریــکا( بــا هــدف بررســی نگــرش 
ــی  ــت و منف ــه های مثب ــالمندان و کلیش ــر س ــان از تصوی نوجوان
ــراد  ــت اف ــا محوری ــای ب ــان در فیلم ه ــده از آن ــش داده  ش نمای
نوجــوان از ســال 1980- 2006 بــه روش تحلیــل محتــوا نشــان 
ــان  ــه نوجوان ــی ای ک ــه های منف ــتر کلیش ــه  بیش ــت ک داده اس
ــش  ــر نمای ــد ناشــی از تصوی ــه دارن ــالمندان جامع ــه س نســبت ب
ــی از  ــی منف ــت. بازنمای ــا اس ــالمندان در فیلم ه ــده از س داده  ش
ــب  ــوان موج ــودک و نوج ــای ک ــالمند در فیلم ه ــخصیت س ش
ــده  ــالمندان ش ــه س ــان نســبت ب ــنی آن ــرورش کلیشــه های س پ
و می توانــد بــر کیفیــت تعامــل بــا آن هــا تأثیــری منفــی بگــذارد 

 .)20(
ــه در  ــن پژوهشــی اســت ک ــن منظــر اولی پژوهــش حاضــر از ای
ــالمندی را در  ــت س ــا محوری ــی ب ــده و فیلم های ــور انجام ش کش
ــتنداتی  ــه مس ــه ب ــا توج ــت. ب ــرده اس ــی ک ــر بررس ــۀ اخی 3 ده
ــه  ــد ک ــدرت را دارن ــن ق ــانه ها ای ــد رس ــر گردی ــر ذک ــه پیش ت ک
می تواننــد از مســیر فرهنگ ســازی باعــث نهادینــه ســازی 
تبعیــض ســنی و یــا احتــرام بــه ســالمندان در قالــب کلیشــه های 
ســنی منفــی و مثبــت در افــراد جامعــه شــوند. از ایــن  رو هــدف 
ــی نقــش ســالمندان در  ــه »تعییــن چگونگــی بازنمای ــن مطالع ای
ــر )1368-1397(«  ــۀ اخی ــران در 3 ده ــینمایی ای ــای س فیلم ه

اســت.

روش کار
مطالعــۀ حاضــر مطالعــه ای توصیفــی اســت کــه بــه روش تحلیــل 
ــد  ــان می کن ــوای کمــی انجــام  شــده اســت. »پیســلی « بی محت
ــت  ــات اس ــع آوری اطالع ــه ای از جم ــوا مرحل ــل محت ــه تحلی ک
ــی  ــری عین ــه  کارگی ــق ب ــات از طری ــوای ارتباط ــه در آن محت ک
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ــد  ــه می توانن ــی ک ــه اطالعات ــدی، ب ــد مقوله بن ــم قواع و منتظ
خالصــه و بــا هــم مقایســه شــوند، تغییــر شــکل می یابــد. توافــق 
ــود دارد در  ــی وج ــوای کم ــل محت ــف تحلی ــه در تعاری ــی ک جامع
شــروط عینیــت، انتظــام و عمومیــت اســت )21(. جامعــۀ آمــاری 
ــی در  مطالعــۀ حاضــر تمامــی فیلم هــای داســتانی ســینمایی ایران
ســه دهــۀ گذشــته اســت کــه ســالمندان در آن بازنمایــی شــده اند. 
مطالعــۀ حاضــر بــا رعایــت کامــل مفــاد کمیتــۀ اخــالق در پژوهش 
دانشــگاه علــوم توانبخشــی و ســالمت اجتماعــی بــا کــد اخــالق 
IR.USWR.REC.1398.077 مــورد تصویــب و تائیــد قــرار 

گرفتــه اســت.
پــس از بررســی فیلم هــای ســینمایی ایرانــی تولیــدی در 3 دهــۀ 
اخیــر )ســال های 1397-1368( از موسســۀ فرهنگــی هنــری 
ســروش ســیما و نیــز از طریــق ســایت های الکترونیکــی مرتبــط 
ــار ســینمایی کــه دارای مجــوز رســمی از وزارت فرهنــگ و  ــا آث ب
ارشــاد اســالمی هســتند از جملــه: آپــارات ، فیلیمــو ، ســالم ســینما 
، نمــاوا  لیســتی شــامل 2500 عــدد فیلــم ســینمایی ساخته شــده 
ــز  ــا تمرک ــپس ب ــد. س ــه ش ــر )1397-1368( تهی ــۀ اخی در 3 ده
ــاهدۀ  ــا مش ــده ب ــد ش ــینمایی تولی ــای س ــوای فیلم ه ــر محت ب
ــا آن موضــوع  ــاط آن ب ــم و بازیگــران و ارتب ــوان، خالصــۀ فیل عن
ــالمندی  ــوزۀ س ــه ح ــط ب ــر مرتب ــای غی ــدا فیلم ه ــالمندی، ابت س
حــذف گردیــد. در ایــن مرحلــه، 54 حلقــۀ فیلــم تولیــد شــده در 3 
دهــه اخیــر ســینمای ایــران )1397-1368( کــه ســالمندان در آن 
ایفــای نقــش کــرده بودنــد بدســت آمــد. ســپس بــر اســاس پانــل 
متخصصیــن )شــامل: 2 نفــر از متخصصیــن حــوزۀ ســینما و 2 نفــر 
از متخصصیــن ارتباطــات ســالمت و 1 نفــر از متخصصیــن حــوزۀ 
ــز بیشــتری داشــته اند  ســالمندی(، فیلم هایــی کــه فــروش و جوای
ــم   ــامل 41 فیل ــه ش ــر ک ــت زی ــت لیس ــدند و درنهای ــاب ش انتخ
ــۀ پژوهــش حاضــر شــامل تحلیــل 65  اســت انتخــاب شــد. نمون
شــخصیت )18 شــخصیت زن و 47 شــخصیت مرد( ســالمند در 41 
حلقــۀ فیلــم انتخابــی بــا محوریــت ســالمندی بــود. معیــار انتخــاب 
شــخصیت ســالمند شــامل: )1( وجــود نشــانه های عمومــی 
ــا ســالمندی در شــخصیت )مــوی خاکســتری  ــط ب ظاهــری مرتب
ــا ســفید، چیــن  و چــروک صــورت، اســتفاده از وســایل کمکــی  ی
ــان  ــخصیت در جری ــرای ش ــده ب ــر ش ــن ذک ــمانی(، )2( س جس
فیلــم، )3( دارا بــودن نــوه یــا نتیجــه و یــا فرزنــد میانســال بــرای 
شــخصیت ســالمند و )4( بازنشســته بــودن شــخصیت ســالمند در 

فیلــم بــود.
ــد  ــام ش ــد انج ــورت هدفمن ــه  ص ــری ب ــه نمونه گی ــن مطالع در ای
ــدند  ــاب  ش ــالمندی انتخ ــت س ــا محوری ــتانی ب ــای داس و فیلم ه

ــه  ــز بیشــتری داشــتند. )ب ــروش و جوای کــه مخاطــب بیشــتر و ف
 طــور مثــال در فیلــم جدایــی نــادر از ســیمین ســالمند نقــش اصلی 
نبــوده ولــی یکــی از محورهــای اصلــی خــط داســتان فیلــم بــوده 

اســت(.
تمــام ســکانس ها و دیالوگ هــای فیلم هــای منتخــب مــورد 
بررســی قــرار گرفــت، واحــد تحلیــل متــن گفتمان هــا و تصاویــر 

ــود. ــر ب ــۀ اخی ــران در 3 ده ــینمایی ای ــای س در فیلم ه
داده هــای مطالعــه از طریــق چــک  لیســت مگافیــن تحلیــل شــد 
ــت  ــوال اس ــاوی 67 س ــت ح ــن چک لیس )Magoffin, 2007(. ای
ــر اســاس  ــل شــخصیت ســالمندان در فیلم هــا ب ــرای تحلی کــه ب
مطالعــات پیشــین طراحــی  شــده اســت. در ایــن چک لیســت تمــام 
ــای  ــمانی، رفتاره ــات جس ــاظ خصوصی ــالمند از لح ــای س نقش ه
شــخصیتی و کلیشــه های منفــی و مثبــت بررســی می شــود. 
ــپس  ــده و س ــه  ش ــی ترجم ــه فارس ــدا ب ــن ابت ــت مگافی چک لیس
شــاخص روایــی محتوایــی  ســؤاالت چک لیســت بــا اســتفاده از 10 
نفــر از متخصصیــن بررســی شــد کــه بــرای تمــام آیتم هــا بیشــتر 
از 0/9 بــه دســت آمــد. پایایــی ایــن چــک  لیســت بــه روش ضریب 
فلیــس کاپــا و بــا اســتفاده از 3 ارزیــاب کــه 67 ســؤال را بررســی 
ــا  کردنــد به دســت آمده و ارزیابــی در 2 طبقــه موافــق و مخالــف ب
نظــر کدگــذار بررســی شــد و مقــدار آن بــرای کل پرسشــنامه 0/92 
ــان  ــن ارزیاب ــاالی بی ــق ب ــد، کــه نشــان دهنده تواف ــه دســت آم ب
ــدا  ــی چک لیســت، در ابت ــاده شــدن نســخه نهای ــس از آم ــود. پ ب
یــک فایــل اکســل تهیــه شــد و آیتم هــای چک لیســت در فایــل 
قــرار داده شــد و بررســی فیلم هــا از طریــق مشــاهدۀ اولیــۀ فیلــم و 
مشــاهدۀ کلیــت داســتان فیلــم و نقــش ســالمند و ســپس مشــاهدۀ 
مجــدد بــرای بررســی جزئیــات و پــر کــردن چک لیســت صــورت 
گرفــت؛ و بــه  طورکلــی هــر حلقــۀ فیلــم حداقــل 4 بــار مشــاهده 
شــد. بــر اســاس ایــن چــک  لیســت عــالوه بــر توصیــف وضعیــت 
فیزیکــی و حــاالت روانــی نقش هــای ســالمند، کلیشــه های 
ــاالر،  ــادر س ــی، پدر/م ــالمند طالی ــامل: س ــت ش ــخصیتی مثب ش
ســالمند فعــال، شهرســتانی ســاده دل ، پایبنــد و اصولــی، پدربزرگ/

ــامل:  ــی ش ــخصیتی منف ــه های ش ــار، و کلیش ــزرگ تمام عی مادرب
زن/ مــرد خســیس و غرغــرو، محــزون، گوشــه گیر، دارای اختــالل 
شــدید، آســیب پذیر، ناتوانــی خفیــف، خودمحــور، خاص گــرا 
شــخصیتی  ویژگی هــای  برخــی  شــد،  بررســی  افــاده ای  و 
ــه  ــر ک ــد. آن تصاوی ــه  بودن ــک کلیش ــش از ی ــدۀ بی منعکس کنن
نشــان دهندۀ چندیــن کلیشــۀ مثبــت بودنــد و هیــچ کلیشــۀ منفــی 
ــه  ــتند، ب ــتری داش ــت بیش ــه های مثب ــا کلیش ــود و ی ــا نب در آن ه
 عنــوان کلیشــۀ مثبــت کدگــذاری شــدند، تصاویــری کــه حــاوی 
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یــک یــا چنــد کلیشــۀ منفــی بــوده و فاقــد کلیشــۀ مثبــت بودنــد و 
یــا کلیشــه های منفــی بیشــتری داشــتند بــه  عنــوان کلیشــه منفــی 
کدگــذاری شــدند، تصاویــری کــه دارای تعــداد برابــر کلیشــۀ مثبت 
و منفــی بودنــد و یــا بــا هیچ کــدام از کلیشــه های مثبــت و منفــی 
ــی کدگــذاری  ــوان کلیشــۀ خنث ــد، به عن ذکرشــده همخــوان نبودن
شــدند؛ و در نهایــت طبقــه  بنــدی فیلــم در تصــورات قالبــی منفــی، 
مثبــت و یــا خنثــی بــر اســاس فراوانــی بیشــتر کلیشــه های مثبــت 
ــودن  ــر ب ــا براب ــا برعکــس و ی ــم ی ــی در کل فیل ــه منف نســبت ب
انجــام شــد. همچنیــن کلیشــه های منفــی جســمانی شــامل چیــن 
ــتی،  ــۀ پوس ــت، دارای لک ــورت زش ــورت، ص ــاد ص ــروک زی  و چ
ــر،  ــوی س ــدون م ــاس و ب ــا خاکســتری، ت ــفید ی ــوی س ــگ م رن
ــوز،  ــدان، دارای ق ــتری، بی دن ــا خاکس ــفید ی ــبیل س ــش و س ری
ــی  ــایل کمک ــتفاده از وس ــاده و اس ــالت افت ــرزان، عض ــتان ل دس
ــناختی  ــی روان ش ــه های منف ــمعک( و کلیش ــر، س ــا، ویلچ )عص
شــامل: فراموشــکار، ناراحــت، خشــن، دیوانــه و غیرعــادی، درمانده، 
فضــول، تحقیــر شــده، تنهــا و کثیــف اســت؛ و در نهایــت جهــت 
ــش  ــر، نق ــار، صــدا، تصوی ــات در شــخصیت، رفت ــی و ثب هماهنگ
اجتماعــی و فعالیــت، و خصوصیــات جســمانی بررســی شــد کــه آیا 
در تمــام ایــن مــوارد ایــن کلیشــه ها رعایــت شــده اســت یــا خیــر.
جهــت توصیــف وضعیــت نمونه هــا از آمــار توصیفــی میانگیــن و 
انحــراف معیــار و جهــت تحلیــل روابــط از آزمــون آمــاری کای دو 
در نرم افــزار »اس پــی اس اس « نســخه 23 اســتفاده شــد. ســطح 

معنــاداری P>0/05 در نظــر گرفتــه  شــد.

یافته ها
ــر  ــتر ب ــی بیش ــای ایران ــالمندان در فیلم ه ــردازی س ــخصیت  پ ش
اســاس بازنشســتگی )80 درصــد(، چیــن  و چــروک صــورت )93/8 
درصــد(، داشــتن مــوی ســفید )72/3 درصــد( و زندگــی در منــزل 
ــه  ــالمندانی ک ــت س ــه اکثری ــود. البت ــد( ب ــخصی )84/6 درص ش
ــرد )72/3  نشــان داده شــده اند ســالمندان جــوان )52/3 درصــد( م
ــتر  ــد. بیش ــد( بودن ــارس )89/2 درص ــت ف ــد( و دارای قومی درص
ســالمندان در فیلم هــای مــورد بررســی، نقــش فرعــی )49/2 
درصــد(، ســالمند فعــال )55/4 درصــد( و وضعیــت ســالمتی خوبــی 
)43/1 درصــد( داشــتند. اکثــراً چهــرۀ ســالمندان بــا چین وچــروک 
ــا  ــرۀ آن ه ــی چه محــدود )52/3 درصــد( نشــان داده  شــد و زیبای
متوســط )72/3 درصــد( بــود. بیشــتر ســالمندان دارای مــوی زیــاد 

ــد( و دارای  ــبیل )55/4 درص ــش و س ــدون ری ــد(، ب )648/8 درص
ــدود 23  ــن ح ــد و همچنی ــان داده  ش ــد( نش ــدان )86/2 درص دن
درصــد از ســالمندان بــا عضــالت افتــاده یــا قــوز بازنمایــی شــده 
ــالمندان از  ــد از س ــط 29/2 درص ــخصیت پردازی، فق ــد. در ش بودن
ــد. ــتفاده می کردن ــایل کمکــی )عصــا، ویلچــر و ســمعک( اس وس
ــی  ــورد بررس ــای م ــالمند در فیلم ه ــخصیت س ــی ش ــر بدن تصوی
ــود  ــه  صــورت متناســب )40 درصــد( نشــان داده شــده ب بیشــتر ب
کــه تناســب بدنــی در میــان مــردان )42/6 درصــد( بیشــتر از زنــان 
)33/3 درصــد( بــود. همچنیــن حــدود 11 درصــد ســالمندان خیلــی 

الغــر و یــا خیلــی چــاق بــه تصویــر کشــیده شــده بودنــد.
ــران،  ــینمای ای ــر س ــۀ اخی ــی در 3 ده ــورد بررس ــای م در فیلم ه
ــپس  ــل و س ــت و فامی ــش دوس ــالمندان در نق ــد از س 23/1 درص
والــد )16/9 درصــد( و همســر )12/3 درصــد( بودنــد. زنــان ســالمند 
در فیلم هــای مــورد بررســی بیشــتر به عنــوان والــد )38/9 درصــد( 
و مــردان بیشــتر بــه  عنــوان فامیــل )29/8 درصــد( ایفــای نقــش 

کــرده بودنــد.
از نظــر صفــات روان شــناختی اکثریــت ســالمندان )95/4 درصــد( 
ــترین  ــردان بیش ــد. در م ــت( بودن ــی مثب ــز )ویژگ ــب و تمی مرت
ــده )55/3  ــد(، مراقبت کنن ــوش )57/4 درص ــت: باه ــات مثب صف
ــی:  ــات منف ــترین صف ــد( و بیش ــی )59/6 درص ــد(، خودمان درص
ناراحــت )55/3 درصــد(، تحقیــر شــده )48/9 درصــد( بــود، در زنــان 
ــد(  ــی )83/3 درص ــامل خودمان ــت ش ــات مثب ــترین صف ــز بیش نی
ــوده  ــد( ب ــده )61/1 درص ــد(، مراقبت کنن ــرم )61/1 درص و خونگ
ــده )72/2 درصــد( و  ــامل: تحقیرش ــی ش ــات منف و بیشــترین صف

ــود. ــد( ب ــت )50 درص ناراح
شــخصیت های ســالمند در فیلم هــای مــورد بررســی بیشــتر 
ــط 32/3 درصــد  ــی و فق ــی منف ــا تصــورات قالب )58/5 درصــد( ب
بــا تصــورات قالبــی مثبــت بازنمایــی شــدند. همچنیــن بازنمایــی 
شــخصیت مــردان ســالمند )59/6 درصــد( و زنــان ســالمند )55/6 
درصــد( دارای تصــورات قالبــی منفــی بودنــد. کلیشــۀ شــخصیتی 
پایبنــد و اصولــی )50/8 درصــد( بیشــترین کلیشــۀ  مثبــت 
ــه  در  ــترین کلیش ــود و بیش ــالمندان ب ــده در س ــخصیتی دیده ش ش
شــخصیت های مــرد در فیلم هــای مــورد بررســی خودمحــور 
ــی )61/1  ــد و اصول ــخصیت های زن، پایبن ــد( و در ش )57/4 درص

ــدول1(. ــود( )ج ــد(، ب درص



زینب امیری و همکاران

59

جدول 1: کلیشه های شخصیت های سالمند در فیلم های سینمایی

کلیشه
کلمردزن

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

527٫81429٫81929٫2فعال
738٫91838٫32538٫5مادر/پدرساالر

633٫31838٫32436٫9سالمندی طالیی
1161٫12246٫83350٫8پایبند و اصولی

844٫41940٫42741٫5پدر/مادربزرگ تمام عیار
738٫948٫51116٫9شهرستانی ساده دل
211٫18171015٫4خسیس و غرغرو

9502246٫83147٫7محزون
738٫92246٫82944٫6آسیب پذیر

316٫748٫5710٫8اختالل شدید
527٫8919٫11421٫5گوشه نشین

422٫28171218٫5ناتوانی خفیف
527٫82757٫43242٫9خودمحور

527٫82042٫62538٫5مغرور

رونــد تغییــرات کلیشــه های شــخصیت ســالمندان در 3 دهــۀ اخیــر 
ــدید،  ــالل ش ــی اخت ــه منف ــه 3 کلیش ــود ک ــن ب ــان دهنده ای نش
ــده  ــی  ش ــتر بازنمای ــل بیش ــه قب ــبت ب ــین  نس ــرور و گوشه نش مغ
بودنــد. در کلیشــه های مثبــت نیــز پدربزرگ/مادربــزرگ تمام عیــار 

ــد. ــاده  دل بیشــتر مشــاهده می ش ــتانی س و شهرس
بررســی تصــورات قالبــی منفــی در فیلم هــای 3 دهــۀ اخیــر 

ــناختی  ــاد روان ش ــی در ابع ــی منف ــورات قالب ــه: تص ــان داد ک نش
ــا تصــورات  ــه اســت ام ــر کاهــش  یافت و شــخصیتی در دهــۀ اخی
قالبــی منفــی جســمانی در دهــۀ اخیــر نســبت بــه گذشــته بیشــتر 
ــد،  ــادار نمی باش ــاری معن ــر آم ــا ازنظ ــت؛ ام ــده اس ــی ش بازنمای

)جــدول2(.  )P<0/05(

 جدول 2: تصورات قالبی منفی در ابعاد جسمی، روانی و شخصیتی به تفکیک سال

وجود تصورات قالبی منفی

دهه های مورد مطالعه
کلیشه های شخصیتیروان شناختیجسمانی

بلی )درصد(خیر )درصد(بلی )درصد(خیر )درصد(بلی )درصد(خیر )درصد(

1368-137711/588/515/484/638/561/5
1378-138712/587/512/587/543/856/3
1388-13978/591/334/865/252/347/8

P= 0/919 χ2=0/6 P=0/154 χ2 =3/4χ2=0/93 آزمون آماری
 P=0/627

ــر  ــد در ســال های اخی ــرات نشــان می دهــد کــه هرچن ــد تغیی رون
تصــورات قالبــی منفــی کاهــش و تصــورات قالبــی مثبــت افزایــش 
داشــت. امــا ایــن تغییــرات در کاهــش تصــورات قالبــی منفــی بــا 

 ،p<0/05( توجــه بــه آزمــون کای دو ازنظــر آمــاری معنــادار نبــود
ــدول3(. X2=3/84(. )ج
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جدول 3: مقایسه تصورات قالبی شخصیت سالمندان در فیلم های سینمایی 3 دهۀ اخیر سینمای ایران

تصورات قالبی

دهه های مورد مطالعه
منفیخنثیمثبت

فراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصد

1368-137723/1611/5365/417
1378-138737/560062/510
1388-139739/1913347/811

χ2=3/84آزمون آماری
P=0/43

ــر  ــۀ اخی ــالمند در 3 ده ــردان س ــان و م ــخصیت زن ــی ش بازنمای
ــی در  ــی منف ــورات قالب ــد؛ تص ــان می ده ــران نش ــینمای ای س
ــان  ــی شــده و زن ــان بازنمای ــردان )59/6 درصــد( بیشــتر از زن م
ــبت  ــد( نس ــتری )38/9 درص ــت بیش ــی مثب ــورات قالب دارای تص

ــه  ــی ب ــورات قالب ــاوت تص ــن تف ــا ای ــد؛ ام ــردان بوده ان ــه م ب
 ،p<0/05( تفکیــک مــردان و زنــان از نظــر آمــاری معنــادار نبــود

X2=0/73(. )جــدول4(.

  جدول4: تصورات قالبی سالمندان به تفکیک جنسیت در 3 دهه اخیر سینمای ایران

تصورات قالبی

جنسیت
منفیخنثیمثبت

فراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصد

29/81410/6559/628مرد
38/975/6155/610زن

X2=0/73آزمون آماری
P-value=0/693

ــی در  ــی منف ــورات قالب ــود تص ــاهده می ش ــه مش ــه ک همان گون
ــش از  ــردان بی ــخصیتی در م ــی و ش ــمانی، روان ــاد جس ــام ابع تم

زنــان اســت امــا ایــن تفــاوت از نظــر آمــاری معنــادار )جــدول 5(.

جدول 5: تصورات قالبی منفی در ابعاد جسمی، روانی و شخصیتی به تفکیک جنسیت

وجود تصورات قالبی منفی

جنسیت
کلیشه شخصیتیروان شناختیجسمانی

بلی )درصد(خیر )درصد(بلی )درصد(خیر )درصد(بلی )درصد(خیر )درصد(

10/689/4178342/657/4مرد
11/188/933/366/75050زن

X2=0/003آزمون آماری
p<0/05

X2=2/04
p<0/05

X2=0/29
p<0/05

بحث
ــای  ــالمندان در فیلم ه ــی نقــش س ــۀ حاضــر بازنمای هــدف مطالع
ســینمایی ایــران در 3 دهــۀ اخیــر )1397-1368( بــود کــه 42 فیلم 
دارای 65 شــخصیت ســالمند مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گرفت. 
ــخصیت پردازی  ــه ش ــن مطالع ــای ای ــاس یافته ه ــر اس در کل ب
ســالمندان در فیلم هــای ایرانــی بیشــتر در قالــب ســالمندان جــوان، 
ــر بیشــتر فیلم هــا درام  ــد. ژان مــردان و دارای قومیــت فــارس بودن

ــالمندان  ــا س ــتند ام ــی داش ــش فرع ــتر نق ــالمندان بیش ــود و س ب
فعــال و مســتقلی )55٫4 درصــد( بودنــد؛ در کل بیشــتر تصــورات 
قالبــی در ارتبــاط بــا ســالمندان منفــی بــود و در حــدود یک ســوم 
ــی  ــت بازنمای ــی مثب ــورات قالب ــی، تص ــورد بررس ــای م از فیلم ه
شــده بودنــد. تصــورات قالبــی منفــی در نقش هــای مــردان 
ســالمند بیشــتر از زنــان ســالمند بــود و زنــان ســالمند بــا تصــورات 
قالبــی مثبــت بیشــتری بازنمایــی شــده بودنــد؛ امــا ایــن تفــاوت از 
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ــنی در  ــه های س ــن کلیش ــود. پرتکرارتری ــادار نب ــاری معن ــر آم نظ
3 دهــۀ اخیــر کلیشــه ســنی پایبنــد و اصولــی )مثبــت( و محــزون 
ــد  ــد رون ــل  توجــه ایــن اســت کــه هرچن ــۀ قاب ــود. نکت )منفــی( ب
تغییــرات تصــورات قالبــی در 3 دهــۀ اخیــر بــه ســمت مثبت شــدن 
پیــش رفتــه اســت امــا از لحــاظ آمــاری معنــادار نبــود. در ادامــه 
یافته هــای مرتبــط بــا خصوصیــات جســمانی، روانشــناختی و 
ــیر  ــینمایی تفس ــای س ــالمند فیلم ه ــخصیت های س ــی ش اجتماع

و بررســی شــده اســت.
ــا  ــراً در ایــن فیلم هــا مثبــت و ب وضعیــت ظاهــری ســالمندان اکث
مــوی سرســفید یــا خاکســتری و پرپشــت، دارای دنــدان و قامــت 
ــا مطالعــۀ رابینســون  )2007(  ــود کــه ب صــاف نشــان داده شــده ب
کــه بیــان کــرده بــود ســالمندان در رســانه ها بــا تصویــر کلیشــه ای 
تکــراری بی دنــدان نمایــش داده  شــده بودنــد غیرهمســو می باشــد 
فیلم هــای  در  مثبــت  ویژگی هــای  ایــن  دادن  نشــان   .)14(
ســینمایی می توانــد بــر توجــه کمتــر مخاطبیــن روی خصوصیــات 
ــتر  ــذارد. بیش ــر بگ ــالمندان تأثی ــده از س ــش داده  ش ــی نمای منف
ــه  ــق ب ــینمایی متعل ــای س ــالمندان در فیلم ه شــخصیت پردازی س
ــده  ــر عه ــا را ب ــی از نقش ه ــر از نیم ــان کمت ــود و زن ــردان ب م
داشــتند و در نقــش اصلــی هــم کمتــر دیــده شــدند در حالیکــه در 
ــان ســالمند بیــش از مــردان می باشــد  ــران جمعیــت زن جامعــۀ ای
)22(. حضــور کــم زنــان ســالمند در فیلم هــای ســینمایی می توانــد 
ــان شــود کــه  ــه زن باعــث ایجــاد تفکــرات تبعیض آمیــز نســبت ب
ایــن یافتــه بــا مطالعــۀ الوزن  )2005( همســو اســت )13(. اکثریت 
ــالمندان  ــی، س ــورد بررس ــای م ــالمند در فیلم ه ــخصیت های س ش
جــوان، بازنشســته و ســاکن منــزل شــخصی خــود و مراقبت کننــده 
بودنــد. نزدیــک بــه نیمــی از ســالمندان در فیلم هــای مورد بررســی 
نقــش فرعــی داشــتند که با نتیجــۀ مطالعــات کدومیــک  )2018( و 
اوا مــاری کســلر  )2010، آلمــان( همســو بــود. ایــن دو بیــان کــرده 
بودنــد کمتــر از نیمــی از کل شــخصیت های اصلــی تلویزیونــی را 
ــر از  ــالمندان کمت ــای س ــد و نقش ه ــکیل می دهن ــالمندان تش س
ــوده و ســالمندان جــوان نقــش بیشــتری از کهنســاالن  ــان ب جوان
ــبت  ــی نس ــرش منف ــان دهندۀ نگ ــد نش ــن می توان ــه ای ــد ک دارن
بــه ســالمندی باشــد )19, 23(. در فیلم هــای مــورد بررســی حــدود 
نیمــی از شــخصیت های ســالمند کــه از نظــر خصوصیــات فــردی و 
جمعیــت شــناختی بررسی شــدند فعــال بــوده و وضعیــت ســالمتی 
خــوب و وزن متناســب داشــتند در مطالعــۀ افتخــاری )1397( نیــز 
مشــخص شــد ســالمندان نمایــش داده شــده در کتاب هــای درســی 
کــودکان اکثراً ســالم و مســتقل و دارای وزن متناســب بودنــد )24(. 
اکثریــت شــخصیت ســالمندان دارای قومیــت فــارس بودنــد و فقط 

ــه  ــوط ب ــالمندان مرب ــدودی از شــخصیت پردازی های س ــداد مع تع
ــش  ــی در نمای ــن واگرای ــه ای ــود ک ــی ب ــای ایران ــی قومیت ه برخ
شــخصیت غیــر فــارس بــا واقعیــت موجــود در ایــران همخوانــی 
نــدارد و می توانــد بــه ایجــاد رونــد تبعیــض گرایانــه در کشــور تأثیر 
بگــذارد و ایــن یافتــه بــا مطالعــۀ مگافیــن )2007( در آمریــکا کــه 
ــه در فیلم هــای  ــود اقلیت هــای ســالمندان در جامع ــرده ب ــان ک بی
نوجوانــان کمتــر نمایــش داده شــده اســت، همســو می باشــد )25(. 
ــورد  ــه در نیمــی از شــخصیت های م ــی ک ــد و اصول کلیشــۀ پایبن
ــنی  ــۀ س ــن کلیش ــترین و متداولتری ــد، بیش ــاهده ش ــی مش بررس
ــت  ــۀ مثب ــن کلیش ــاده دل کمتری ــتانی س ــت و کلیشــۀ شهرس مثب
دیــده  شــدۀ مربــوط بــه ســالمندان در فیلم هــای ســینمایی مــورد 
ــام  ــزرگ تم ــه های پدر/مادرب ــر کلیش ــۀ اخی ــود. در ده ــه ب مطالع
عیــار نســبت بــه قبــل رونــد رو بــه رشــدی داشــته کــه بــا یافتــۀ 
ــات  ــالمندان در تبلیغ ــش س ــی نق ــر )2004( در بررس ــۀ میل مطالع
تلویزیونــی همســو بــود )26(. همچنیــن کلیشــۀ پــدر/ مــادر ســاالر 
در ســه دهــۀ اخیــر رونــد کاهشــی داشــته کــه می توانــد بــه دلیــل 
مــدرن شــدن زندگــی در جامعــۀ ایرانــی و تغییــر از خانوادۀ گســترده 
ــه  ــد در س ــن مشــخص ش ــد. همچنی ــوادۀ هســته ای باش ــه خان ب
دهــۀ اخیــر هرچنــد تصــورات قالبــی مثبــت در مــورد ســالمندان، 
ــد  ــا رون ــد افزایشــی داشــته اســت ام ــای ســینمایی رون در فیلم ه
ــالن   ــۀ ی ــا یافت ــه ب ــن نتیج ــت. ای ــوده اس ــخصی نب ــارز و مش ب
ــانه ها در  ــالمندان در رس ــور س ــود حض ــان داده ب ــه نش )2015( ک
ــود )27(.  ــو ب ــده همس ــر ش ــر و مثبت ت ــر پررنگ ت ــال های اخی س
کلیشــه محــزون، پرتکرارتریــن کلیشــه ســنی منفــی دیده  شــده در 
شــخصیت ســالمندان در فیلم هــای ســینمایی مــورد بررســی بــود 
و کمتریــن کلیشــه منفــی هــم مربــوط بــه اختــالل شــدید بــود. 
ــر  ــۀ اخی ــه ده ــین در س ــی گوشه نش ــه های منف ــن کلیش همچنی
ــد  ــور رون ــرو و خودمح ــیس و غرغ ــته و خس ــی داش ــد افزایش رون
کاهشــی داشــت. در ایــن مطالعــه کلیشــه های منفــی نســبت بــه 
کلیشــه های مثبــت بیشــتر بودنــد کــه بــا مطالعــۀ میلــر غیرهمســو 
ــات  ــی در تبلیغ ــر بیشــترین کلیشــۀ منف ــۀ میل می باشــد در مطالع
تلویزیونــی آمریــکا »اختــالل خفیــف« بــوده اســت و کلیشــه های 
ســنی مثبــت بیشــتر بازنمایــی شــده بــود )26(. در ســه دهــۀ اخیــر 
تصــورات قالبــی منفــی در بعد شــخصیت ســالمندان بازنمایی شــده 
ــا  ــه ب ــن یافت ــان وجــود دارد. ای ــد کاهشــی داشــته امــا همچن رون
ــوان )2018(  ــووز و ای ــانۀ ل ــری در رس ــنی بص ــض س مطالعۀتبعی
ــر  ــوری پررنگ ت ــه حض ــالمندان اگرچ ــود س ــان داده ب ــه نش ک
ــض  ــرض تبعی ــان در مع ــا همچن ــد ام ــدا کرده ان ــانه ها پی در رس
ــی در  ــی منف ــورات قالب ــود )9(. تص ــد می ش ــتند تائی ــنی هس س
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ــه  ــود ک ــورت ب ــن ص ــه ای ــتند ب ــالمندان داش ــه س ــی ک نقش های
ســالمندان در دهــۀ اول افــرادی بودنــد کــه رانندگــی بــدی داشــتند 
)فیلــم خواســتگاری و مدرســۀ پیرمردهــا(، در دهــۀ دوم به صــورت 
فــرد غیرعــادی )فیلــم مهمــان مامــان و زادبــوم( و در دهــۀ ســوم 
ســالمندان مضحــک و خنــده دار )فیلــم تگــزاس2 و خجالــت 
ــا  نکــش( بــه تصویــر کشــیده شــده بودنــد. نمایــش ســالمندان ب
ــد  ــازی « )28( می توان ــۀ برجسته س ــق »نظری ــا طب ــن کاراکتره ای
ــال  ــوان  مث ــه به عن ــد ک ــاد کن ــن ایج ــور را در مخاطبی ــن تص ای
ــان  ــی جوان ــد و رانندگ ــی نمی کنن ــوب رانندگ ــالمندان خ ــۀ س هم
نســبت بــه آن هــا بهتــر اســت. بنابرایــن همســو بامطالعــۀ مگافیــن 
)2007( و طبــق نظریــۀ جســمیت یافتن لــوی ، درونی شــدن 
چنیــن تصوراتــی نســبت بــه افــراد ســالمند ســبب مــی شــود کــه 
اگــر فــردی ســالمندی را در حــال رانندگــی دیــد بایــد از او بترســد؛ 
ــبت  ــود و نس ــت او می ش ــی از هوی ــدگاه جزئ ــن دی ــج ای به تدری
ــز  ــود نی ــزرگ خ ــزرگ و مادرب ــی پدرب ــالمندان حت ــۀ س ــه هم ب
ــد )29(.  ــدا می کن ــزی پی ــی و تبعیض آمی ــای منف ــن نگرش ه چنی
تصــورات قالبــی منفــی در زنــان نســبت بــه تصــورات قالبــی مثبت 
و خنثــی در آن هــا بیشــتر بــود. همچنیــن مــردان غالبــاً دارای نقش 
اصلــی بودنــد و فقــط در مــوارد محــدودی نقــش اصلــی بــه زنــان 
ــی در  ــض جنس ــان از تبعی ــد نش ــن می توان ــود و ای ــده ب واگذارش
ــۀ مطالعــۀ  ــا یافت ــران باشــد کــه ب انتخــاب نقــش در ســینمای ای
گــرت اســتفانی )1380( کــه اظهــار کــرده بــود زنــان در نقش هــای 
ــر از 30  ــدود و کمت ــش مح ــب دارای نق ــون اغل ــینما و تلویزی س
ــان  ــض ســنی( همســو اســت )30(. زن ســال ســن هســتند )تبعی
ســالمند در اغلــب فیلم هــای ســینمایی ایرانــی مــورد بررســی، در 
ــۀ اســتریانی  ــا مطالع ــه ب ــن یافت ــد. ای ــادر بودن نقــش همســر و م
)1380( همســو اســت. او بیــان کــرده بــود تصویــر فرهنگــی زنــان 
در رســانه های جمعــی از نظــر فمینیســت ها در جهــت حمایــت و 
تــداوم تقســیم  کار جنســی و تقویــت مفاهیــم پذیرفته شــده دربــارۀ 
»زنانگــی« و »مردانگــی« بــه کار مــی رود و رســانه ها بــا »فنــای 
ــد در نقــش همســر،  ــان بای ــه زن ــد ک ــا می گوین ــه م ــن « ب نمادی
مــادر، کدبانــو و غیــره ظاهــر شــوند. ایــن یافتــه همچنیــن بــا یافتۀ 
مطالعــۀ ســلطانی )1386( کــه نشــان داد در ســینمای ایــران مردان 
نســبت بــه زنــان از نقــش اجتماعــی بیشــتری برخوردارنــد، همســو 
بــود )30( .در ایــن مطالعــه تصــورات قالبــی منفــی در تمــام ابعــاد 
جســمانی، روانــی و شــخصیتی در مــردان بیــش از زنــان بــود امــا 
ایــن تفــاوت از نظــر آمــاری معنــادار نبــود. زنــان ســالمند تصــورات 
قالبــی مثبــت بیشــتری نســبت بــه مــردان داشــتند کــه بــا مطالعــۀ 
کدومیــک مارکــو )2018( کــه بیــان کــرده بــود زنــان در رســانه ها 

ــود )19(.  ــد می ش ــد تائی ــرار می گیرن ــض ق ــورد تبعی ــان م همچن
البتــه ایــن نکتــه قابــل  ذکــر اســت کــه هرچنــد تصــورات قالبــی 
ــری داشــتند  ــردان نســبت کمت ــا م ــان در مقایســه ب ــی در زن منف
ولــی در هــر دو جنســیت شــخصیت پردازی منفــی بیشــتر از مثبــت 
بــود و بــا توجــه بــه نظریــۀ مســئولیت اجتماعــی  رســانه بــه نظــر 
ــادی دارد  ــن زی ــوان رســانه ای کــه مخاطبی می رســد ســینما به عن
ــی  ــود را به خوب ــی خ ــئولیت اجتماع ــالمندان مس ــوص س در خص
ــر  ــی و دیگ ــۀ بازنمای ــه نظری ــه ب ــا توج ــت. ب ــداده اس ــام ن انج
نظریــات رســانه، می تــوان گفــت کــه هــر چــه تصویــر مثبت تــری 
از ســالمندان در رســانه بازنمایــی شــود در ســطح جامعــه نیز شــاهد 
ایــن خواهیــم بــود کــه ســالمندان دارای خصوصیــات مثبت بیشــتر 

و جایــگاه اجتماعــی باالتــری خواهنــد بــود و برعکــس. 
ــا  ــه ب ــه اینک ــود از جمل ــی ب ــامل محدودیت های ــه ش ــن مطالع ای
ــی ایــن مطالعــه، فقــط فیلم هــای  ــازۀ زمان ــه اهــداف و ب توجــه ب
ســینمایی بعــد از انقــالب اســالمی بررســی  شــده اســت و پیشــنهاد 
می گــردد در مطالعــات آتــی بــا بــازه زمانــی وســیع تری مطالعــات 
ــر  ــۀ حاض ــای مطالع ــر از محدودیت ه ــی دیگ ــردد. یک ــام گ انج
ــل  ــک کام ــینمایی، بان ــای س ــیو فیلم ه ــودن آرش ــترس نب در دس
ــا  ــم ب ــه فیل ــت مجموع ــینمایی و لیس ــای س ــی از فیلم ه اطالعات
محوریــت نقــش ســالمند بــود. بــه همیــن علــت محققــان ناچــارا 
ــی  ــایت های الکترونیک ــیما و س ــروش س ــه س ــیو موسس ــه آرش ب
ــتی از  ــه و لیس ــی مراجع ــینمایی ایران ــای س ــا فیلم ه ــط ب مرتب
ــه و از  ــود را تهی ــم ب ــامل 2500 فیل ــه ش ــدی ک ــای تولی فیلم ه
ــک  ــه کم ــالمندی را ب ــت س ــا محوری ــی ب ــا فیلم های ــان آن ه می

ــد. ــتخراج کردن ــات اس ــن سالمندشناســی و ارتباط متخصصی

نتیجه گیری
ــخصیت های  ــی ش ــه بازنمای ــان داد ک ــر نش ــۀ حاض ــج مطالع نتای
ــی  ــا تصــورات قالب ســالمند در فیلم هــای مــورد بررســی بیشــتر ب
منفــی بــوده و تصــورات قالبــی مثبــت کمتــر بازنمایــی شــده  بودند 
ــی شــده در شــخصیت ســالمند  ــی بازنمای ــی منف و تصــورات قالب
ــی  ــه بازنمای ــود در نتیج ــالمند زن ب ــخصیت س ــتر از ش ــرد بیش م
شــخصیت مــردان ســالمند نســبت بــه زنــان منفی تــر بــوده اســت 
ــان  ــردان و زن ــک م ــه تفکی ــی ب ــاوت تصــورات قالب ــن تف ــا ای ام
ــارز نبــود. به طورکلــی تصویــری کــه از ســالمندان در فیلم هــای  ب
ــز  ــری تبعیض آمی ــت تصوی ــده اس ــش ش ــران نمای ــینمایی ای س
اســت. بــا توجــه بــه نتیجــۀ مطالعــه حاضــر و یافته هــای حاصــل 
از تحقیقــات قبلــی می تــوان نتیجــه گرفــت کــه تصویــری کــه از 
ــورات  ــر تص ــد ب ــود می توان ــه می ش ــانه ها ارائ ــالمندان در رس س
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ســالمندان از خــود و همچنیــن نســل جــوان تأثیــر مســتقیم داشــته 
باشــد و چنانچــه تصویــر مثبتــی از شــخصیت ســالمند در رســانه ها 
ــه شــود باعــث افزایــش آگاهــی از پتانســیل ها و فرصت هــا و  ارائ
ــای ســالمندان در دوران ســالمندی شــده و مشــارکت  توانمندی ه

ــش می دهــد و برعکــس. ــز افزای ــان را نی اجتماعــی آن
ــود  ــنهاد می ش ــر پیش ــۀ حاض ــای مطالع ــه یافته ه ــه ب ــا توج ب
در پژوهش هــای آتــی نحــوۀ بازنمایــی نقــش ســالمندان در 

ــرش  ــالب و نگ ــد از انق ــای بع ــی در دهه ه ــریال های تلویزیون س
ــود. ــی ش ــالمند بررس ــت س ــا محوری ــی ب ــه فیلم های ــان ب جوان

سپاسگزاری
ــد از موسســه ســروش ســیما  ــر خــود الزم می دانن پژوهشــگران ب
ــکاری  ــا هم ــه فیلم ه ــی ب ــرای دسترس ــش ب ــن پژوه ــه در ای ک

داشــتند کمــال تشــکر را داشــته باشــند.
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