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  چكيده
ي هـاي مسـتند دو دهـه   در اين پژوهش تالش شده است، مسائل اجتماعي نهفته در فـيلم 

مورد شناسايي قرار گيرد. هدف، پاسخ بـه ايـن   )، 1357بعد از انقالب اسالمي ايران (و قبل
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دايم روش تحقيـق  شناسي پژوهش مبتني بر پـارا مسائل اجتماعي رخ داده است؟ روش به

شناسانه بهره گرفته شده است. هاي تحليل محتوا، با رويكردي نشانهكيفي بوده و از تكنيك
در اين پژوهش بيست و هفت فيلم، مورد بررسي قرار گرفت كه سيزده فيلم مربوط به قبل 

 باشد.و چهارده فيلم ديگر مربوط به بعد از انقالب اسالمي ايران مي
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سـوادي، انبـوهي جمعيـت، ترافيـك،     مسائلي همچون معضالت شهري (فقر، بيكاري، بي
نشيني، كمبود مسكن و بهداشت)، نـابرابري آثـار اجتمـاعي    آلودگي محيط زيست، حاشيه

اي ي انسان و طبيعت (سختي هگرايي)، آثار جنگ، رابطه(تشتت آراء و ايدئولوژي انقالب
مبارزه با طبيعت)، سنت گرايي و نيز بيماري مشاهده مي شود. علي رغم مشاهده مشابهت 

شناسي، در دو دوره مورد بررسـي، كـه اغلـب مربـوط بـه      مسائل مطروحه به لحاظ گونه
معضالت جوامع در حال توسعه مي باشـد، تفـاوت هـاي عمـده اي از نظـر نـوع نگـاه،        

شيوه ارائه راهكار، در فيلم هاي مستند مـورد بررسـي،   يابي، طرز تلقي، برخوردها و  ريشه
 .خوردبه چشم مي

  اجتماعي، فيلم مستند، دگرگوني اجتماعي ةمسأل ها: كليدواژه
  

  مقدمه .1
در  خاصـي مقطع به مثابه يك دگرگوني اجتماعي و سياسي،  )،1357ايران (انقالب اسالمي 

هـاي   نظـام . وقوع انقالب اسـالمي ايـران، نشـانگر حاكميـت     رود تاريخ معاصر به شمار مي
تعريـف از واقعيـت و   ، ، لـذا در ايـن دو برهـه   باشـد مـي قبل و بعد از انقـالب   در متفاوتي
هاي مطلوب و در نتيجه تعريف از مسايل اجتماعي متفـاوت خواهـد بـود. تعريـف      ارزش
هــاي غالــب  بيــنش گــر در هــر برهــه نمايــان و برجســته شــدن برخــي از آن هــا، مســايل
مسـأله مـورد توجـه پـژوهش حاضـر       دارد. تفـاوت باشد كه با سـاير دوره هـا    مي  هردوره

دوره (دو دهـه قبـل و   دو هاي مستند اجتماعي ساخته شـده در  بررسي فيلم اباست كه   اين
خواهيم بدانيم در ايـن مقـاطع تـاريخي بـه جهـت وقـوع        بعد از انقالب اسالمي ايران) مي

 چـه تعـاريف متفـاوتي از   ، هـا تغييـر ارزش شرايط اجتمـاعي و سياسـي و   يير با تغ انقالب،
اند و در نتيجه چه گونه هايي از مسـائل اجتمـاعي    ارائه شده موضوعات و مسائل اجتماعي

تواند نـوعي  اي با در نظر گرفتن مقايسه اين دو دوره زماني مي هر مطالعه مطرح بوده است.
دوره مورد مطالعه، با  ايران در دوران معاصر به شمار آيد.بررسي دگرگوني اجتماعي جامعه 

)، جنـگ  1357)، انقالب اسالمي ايـران ( 1320- 1357دوره حكومت پهلوي دوم در ايران (
از اين جهت اين دوره را ) و چند سال بعد از جنگ مصادف است.  1359- 1367تحميلي (

الب اسالمي ايران مـورد بررسـي   برگزيديم كه نزديك ترين دهه ها به لحاظ تاريخي به انق
  قرار گيرد.

، هـاي گونـاگون   هايي هستند كه در قالب مسايل اجتماعي وابسته به  مضامين و توصيف
اي از يك مضـمون بـا قصـد     شوند. در نتيجه روايت عده روايت مي توسط افراد يا گروه ها
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ه بحث اصلي گرچ جا ايندر توصيف مسايل با روايت عده اي ديگر تفاوت خواهد داشت. 
ل اجتماعي است، ناگزير از كشف و استخراج مضـامين و مفـاهيم اجتمـاعي    يما درباره مسا

 يمضـمون  ممكـن اسـت  مستتر در متن (در اين تحقيق فيلم هاي مستند) هستيم. براي مثال 
له اجتماعي أهمچون احساس اجحاف، طردشدگي و يا مشكالت معيشتي به تنهايي يك مس

له كلـي تـري ماننـد عـدم مسـئوليت در      أتواند زمينه ساز بروز مسولي مي  نشود،محسوب 
  محيط كاري شود.

هـا موجـوداتي   مـا انسـان  «جهان و روابط ما صرفاً نوشتاري و گفت و شـنودي نيسـت   
(فاضـلي و قلـيچ،   » تصويري هستيم و در جهاني از نمود تصويري از معنا زندگي مي كنـيم 

ت كه به واقعيات پي مي بريم و جهـان پيرامـون را   . بنابراين از طريق نشانه هاس)13: 1395
درك مي كنيم. تصوير و سينما نيز حاوي نظـامي از نشـانه هـا هسـتند كـه فهـم واقعيـات        

در اين پژوهش درصدد كاربست عناصر تصويري بـه عنـوان   اجتماعي را ممكن مي سازد. 
ون واقـع گرايـي،   فيلم مستند بنابر ويژگي هايي همچـ  منابع اطالعاتي پژوهش خود هستيم.

برخورداري از مطالعات اوليه درباره موضوع، آموزش و در نهايت به دليل داشتن مخاطـب،  
گونه خاصي از فيلم مستند مد نظر است مورد توجه ما بوده است. البته الزم به ذكر است كه 

 يواقعيتـ از واقعيـت،   كه حاوي موضوعات اجتماعي باشد. بايد توجـه داشـت كـه منظـور    
خـود   روايـت  ست. چون يك فيلم مستند در واقـع گـرا تـرين شـكل ممكـن هـم،      ا  نسبي

نيست و همواره حاوي ميزاني از تحريف، محدوديت ها و در نهايت حاوي نگرش   واقعيت
از اين رو ما  ؛به سوژه است نسبت هنرمند) و تلقي هاي فردي ژرف سازندگان فيلم (ديدگاه

در اين جا پرداختن بـه وجـوه    . هدفتماميت آنهمواره با بخشي از واقعيت مواجهيم و نه 
هنري و زيبايي شناسانه، ساختار، تكنيك و يا نقد هنري آثار انتخابي نيست بلكـه قصـد مـا    
توجه به وجه رسانه اي و قدرت بيان تصويري و عيني از واقعيـات اجتمـاعي و كمـك بـه     

ــا ايــن حــال جداســازي فــرم اهــا مــي باشــد.  شــناخت آن ما، امــري ز محتــوا در ســينب
است و ما همواره از طريق فرم ها به مضامين پي مي بريم. آن چه مسـلم اسـت،     غيرممكن

(فيلم مستند) بـي نيـاز از    جهت گذر از اليه هاي سطحي و دستيابي به معاني نهفته در متن
كاربست روش هاي تحليل نشانه شناسي نيستيم كه مي تواند شـامل نشـانه هـاي حركتـي،     

پانوفسكي معتقد بود تحليل « چنان كه، موسيقيايي، نور، صدا و غيره باشد. گفتاري، نوشتاري
(رامـين،  » تصويري مستلزم مهارت هاي رمزگشايي منظومه هاي نمادين در آثار هنري است

13993 :74.(  
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  ة پژوهش. پيشين2
در اين خصوص به تحقيقات چندي با موضوع فيلم مستند و مسائل و مضـامين اجتمـاعي   

  پرداخت كه به طور خالصه در چهار مقوله كلي گنجانده شده اند.خواهيم 
  
  )90، رضواني88نژاد (جمشيدياجتماعي توجه به چگونگي بازنمايي مسائل 1.2

درك نوع بيان و بازنمايي حقيقت و چگونگي آن مد نظر بوده است. روش پـژوهش هـا از   
اي نشانه شناسي، بـه فهـم و   نوع كيفي و تحليل متن مي باشد كه با بهره گيري از تكنيك ه

  شناخت واقعيات عيني مسأله اجتماعي و آسيب هاي اجتماعي پرداخته شده است.
  
  )89(راودراد، كريمي، مرادي،  پرداختن به بحث روايت مسائل اجتماعي 2.2

ثر مسائل اجتماعي در ايران اشاره دارد ؤگري ماين پژوهش به نقش مثبت تصوير در روايت
ــاره مســ و مــدعي اســت چنا ائل اجتمــاعي، در قالــب تصــوير نچــه نتــايج تحقيقــات درب

تر موضوع ن، به فهم اجتماعي وسيعاشوند، عالوه بر توليد اطالعات مورد نياز محقق  عرضه
از جانب كنشگران اجتماعي نيز كمك خواهند كرد. در بخش مباني نظري از آراء ميرزوئف 

ري از منظـر پسـت مـدرن، و    درخصوص نقش تصوير و اهميت امر بصري و چرخش بص
شناسي پـژوهش  همچنين ديدگاه دانديس درباره سواد بصري، بهره گرفته شده است. روش

مبتني بر روش مردم نگاري است و نتايج تحقيق حاكي از اهميت باالي تصوير در بازنمايي 
 وقايع اجتماعي و كاربست فيلم مستند اجتماعي به عنوان يك ابزار بياني علمـي و بسـط و  

هـدف اصـلي ايـن پـژوهش شناسـايي      ) 90(كالهـي   باشد.گسترش زبان علمي تصوير مي
هاي بازنمايي و روايت در فيلم مستند است و به اين منظور ويژگي ها و مشخصه هاي  شيوه

بازنمايي و روايت مورد مطالعه و بررسي قـرار گرفتـه اسـت. روش بـه كـار رفتـه در ايـن        
باشد،  يكرد مطالعه توصيفي و اكتشافي ميت و چون روپژوهش مطالعه اسنادي و موردي اس

قصد آزمون فرضيه ندارد. نظريات مربوط به روايت، انواع آن و نظريات بازنمـايي از زمـان   
  تا دوران پست مدرن مطرح شده است.ارسطو و افالطون 
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  توجه به ساختار نوع خاصي از فيلم مستند 3.2
تا كنون (با تأكيد بر  1370تماعي معاصر ايران از دهه هاي مستند اجبررسي ساختار در فيلم

بـه كنكـاش   ) فـاتحي  (- )1389آثار مهرداد اسكويي، ابراهيم مختاري و محمـد شـيرواني) (  
هاي مستند اجتماعي ايران، پرداخته است كه با موفقيت و اقبال درباره سبكي خاص از فيلم

هـاي  هاي اين نوع مستند و جنبـه ويژگيها و اند. بدين نحو كه شاخصهعمومي مواجه بوده
طور كلي تاليف اثـر،  به ساختاري فيلم از نظر كارگرداني، تصويربرداري، تدوين، صدا .... و 

مورد توجه قرار گرفته است. همچنين داليل موفقيت مستندهاي يادشده، بررسي شده است. 
باشد كه با تأكيد اي، ميكتابخانه –روش تحقيق به كار رفته در اين پژوهش مطالعه اسنادي 

اهده اي و بررسي اسناد، نشريات و كتب مختلف و همچنـين مشـ  بر منابع مكتوب كتابخانه
  فيلم ها، صورت پذيرفته است.

  
  تأثير فيلم مستند بر دگرگوني اجتماعي 4.2

( آنجال. جـي. آگـوي) فـيلم غيرداسـتاني را بـه      - )2005دگرگوني اجتماعي ( فيلم مستند و
كنـد و  ابزار متقاعدسازي جديد كه در يد قدرت فعاالن سياسـي اسـت، معرفـي مـي    عنوان 

باشد. ايـن پـژوهش   هاي اجتماعي موثر ميمعتقد است كه چنين ابزاري در ايجاد دگرگوني
هـاي اجتمـاعي، بـه ايـن نكتـه      گيري از آراء جيمسون و نظريات مربوط بـه جنـبش  با بهره
جنگ جهاني دوم، متون فرهنگي همچـون موسـيقي يـا    دارد كه چون در دوره بعد از   اشاره

ها، كاركرد دارد. با اي در توليد و درك معاني يافته است در فرايند جنبشفيلم، اهميت ويژه
توجه به اين كه فيلم مستند جايگاه خاصي دارد، هدف پـژوهش كـاوش در تعهـد فعـاالن     

كرد فعـاالن سياسـي   نهايـت كـار  هـاي دگرگـوني اجتمـاعي و در    سياسي پيشـين، تئـوري  
هـاي  است. در اين پژوهش آمده است كه مطالعه رابطه متون فرهنگـي و دگرگـوني    معاصر

پردازي در ادبيات نظـري يـا نقـد    گرايانه است، چون كه مفهوماجتماعي، نگاهي بسيار چپ
(فعـال سياسـي) بـا اهـداف فيلمسـاز و      » اكتيويست«فيلم اصوالً مبني بر اين است كه واژه 

سازي، ارتباط دارد. همچنين تمايلي مبني بـر  ت ايدئولوژيك او در خارج از حيطه فيلمالزاما
برچسب فعال زدن بر فيلم مستند وجود دارد و آن زماني است كه از نظر محتوا موضـوعي  

انگيز همچون موضوعات سياسي و اخالقي را بيان مي كند. با اين حال اگـر فـيلم بـه    بحث
زنـي بيهـوده اسـت و بـراي     بـزرگ وارد نشـود، برچسـب   طور عملي در فضـاي عمـومي   

اكتيويست بودن بايد در توليد مواد الزم براي دگرگوني كمك كند. چارچوب روش شناسي 
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و نظري پژوهش مبتني برنظريه بيان معاني و نظريـه اجتمـاعي اسـت همچنـين از رويكـرد      
رمــاس و مبحــث ماترياليســتي و انتقــادي ماركسيســم و نظريــه فضــاي عمــومي و آراء هاب

هاي اجتماعي و نظرات جيمسون، بهره گرفته شده است. در پايان به عنـوان مطالعـه    جنبش
  ور، فيلمساز مستند مطرح شده است.موردي آثار مايكل م

فـيلم مسـتند جهـت بررسـي موضـوع      از  ،هاي ذكـر شـده  به طور كلي تمامي پژوهش
و دوم به بررسـي مسـأله اجتمـاعي     ها همچون تحقيق اولاند. تعدادي از پژوهشبرده  بهره

در روايـت مسـائل اجتمـاعي و پژوهشـي      راند. يك پژوهش به نقش تصويخاصي پرداخته
به بررسي ساختار فيلم مستند، توجه داشته اسـت.   پنجم هاي بازنمايي و موردديگر به شيوه

ا كـه  باشـد چـر  هاي ياد شده با پژوهش ما ابتدا در اهداف تحقيق ميتفاوت عمده پژوهش
هـا، بـه شـكل    ها در پي شناسايي مسائل اجتماعي بيان شـده در فـيلم  هيچ كدام از پژوهش

مقايسه زماني و موضوعي نبودنـد. همچنـين در در مـوارد موجـود از تعـداد محـدودي از       
هاي مستند مورد بررسي قرار گرفته است. پژوهش آخر نيز تاثيرات فيلم هاي مستند با  فيلم

القي بر دگرگوني هاي اجتماعي را مـورد كنكـاش قـرار داده اسـت.     تاكيدات سياسي و اخ
بنابراين جاي پژوهشي كه با بهره گيـري از فـيلم مسـتند، نـوعي گونـه شناسـي از مسـائل        

مـورد توجـه قـرار دهـد، خـالي      اجتماعي ارائه داده و تغييرات اجتماعي را جهت مطالعـه،  
و مقايسه اين دو دوره تاريخي  لعهمطا مي رسد. اهميت و ضرورت پژوهش حاضر بر  نظر به
باشـد،  هـا مـي  ها و ارزشحاوي تغييرات اجتماعي و تغيير در بعضي ساختارها و نگرش كه

تواند از بسياري جهات گويا بوده و شناخت خاصي درخصوص تأكيد خواهد داشت كه مي
جـه بـه   دگرگوني اجتماعي و اطالعاتي درباره ي جامعه ايران به ما بدهـد. همچنـين بـا تو   

ها در تمامي وجوه زندگي افراد، و با گستره حضور و سيطره وسايل ارتباط جمعي و رسانه
ها اي خاص از رسانه است كه شايد در مقايسه با ساير گونهدر نظر گرفتن اين كه فيلم گونه

ــت بي   ــان و عمومي ــه، مخاطب ــا مجل ــه ي ــابراين ضــرورت  همچــون روزنام شــتري دارد، بن
طور دقيق مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد، تا بتـوانيم   ميزان كافي و به كند كه به مي  ايجاب

كشـف و مطالعـه نمـاييم چـرا كـه      پيوند موجود بـين رسـانه و مضـامين اجتمـاعي آن را     
تواند در طبيعـي و مثبـت نشـان دادن، وضـعيت موجـود جامعـه و يـا نشـان دادن          مي  فيلم

باشد.  و اصالحات، تأثير به سزايي داشتهغييرات مشكالت و انتقاد از آن و در نهايت، ايجاد ت
تـر و  تواند سرآغاز و مقدمه اي بر تحقيقات جـامع هايي مينكته آخر اين كه چنين پژوهش



 49   ... هاي مستند مسايل اجتماعي ايران از منظر فيلم ةشناسايي و مقايس

هـاي آثـار و   گيـري از توانمنـدي  تري درباره مسائل و معضالت اجتماعي، بـا بهـره  گسترده
  قرار گيردن و پژوهشگران ، فراروي دانشجوياتوليدات هنري در بيان واقعيات اجتماعي

هدف كلي ما در اين بررسـي، شناسـايي و مقايسـه مسـايل اجتمـاعي مطـرح شـده در        
هاست.  هاي مستند دو دهه قبل و بعد از انقالب ايران بر اساس روايت سازنـدگان فيلم فيلم

) و 57هاي مستند دو دهـه قبـل و بعـد از انقـالب (     عبارتند از: بررسي فيلم اهـداف جزيي
ها، استنباط و تعريف مسايل اجتماعي بيان شده يا مسـتتر بـه   تلخيص مضامين به روايت آن

ها) و مسايل اجتماعي مطـرح شـده    ها. همچنين  مقايسه مضامين (تم روايت سازندگان فيلم
ها با توجـه بـه تغييـر در    د از انقالب و تجزيه و تحليل يافتهها در دو دهه قبل و بع در فيلم
  باشد.هاي رايج و غالب در دو دهه قبل و بعد از انقالب مي ها و نگرش ارزش

ر ايـن اسـت كـه مسـائل اجتمـاعي      اجتماعي فرض ما بوجود از مسأله بنا به تعاريف م
يـن اسـت كـه    فـرض پرسـش اساسـي مـا ا    گـرفتن ايـن   با بديهي در نظـر   ؛هستند  نسبي
هاي از ديد سازندگان فيلم تغييري در تعريف مسائل اجتماعي ايران در طول چهار دهه  چه

سـازي مسـائل   هايي بـه لحـاظ موضـوعي و برجسـته    مستند، رخ داده است؟ و چه تفاوت
هاي مستند ساخته شده در دو مقطع تاريخي قبل و بعد از انقـالب  اجتماعي موجود در فيلم

مضامين اصلي در فيلم هاي مسـتند دو دهـه   -  :عبارتند از سواالت جزئي ؟ايران وجود دارد
از زنـدگي   فـيلم مسـتند بيـانگر چـه مسـائلي     - قبل و بعد انقالب اسالمي ايران چه بودند؟

هـاي موضـوعي در مقايسـه    چه تفاوت- ؟و از چه ديدگاهي ارائه شده است است اجتماعي
  وجود دارد؟ هاي مستند ساخته شده در دو برهه يادشدهفيلم

  
  . مالحظات نظري پژوهش3

با توجه به اين كه روش به كار رفته در اين پژوهش از نوع كيفي مي باشد، قصـد سـنجش   
- 2014رابطه علي بين پديده ها را نداريم؛ اما از آثار انديشمنداني همچون استوارت هـال ( 

ه گيـري از  نگي بازنمـايي و بهـر  )در خصوص معنادهي به پديده هـا از طريـق چگـو   1932
- 1975هاي نشانه شناسي، همچنين توجه بـه آثـار و انديشـه اي ميخائيـل بـاختين (      روش
)، درباره نظريه بازنمايي از جمله مبحث تك صدايي و چند صدايي بودن آثار هنـري  1895

  و ادبي، براي شكل گيري سوال و تحليل يافته ها بهره برده ايم. 
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  )Representationبازنمايي ( 1.3
بازنمايي در خصوص هنر، يعني اثر هنري نماينده يا نماياننده چيزي است يا حضور چيزي «

هــاي ســازي تنهــا يكــي از مصــداقكنــد. در ايــن صــورت تقليــد يــا شــبيهرا تكــرار مــي
). بازنمايي در لغت به معنـاي نمـايش، نماينـدگي،    353: 1386(طباطبائي،» شود مي  بازنمايي

ضور ديگري را تكرار كردن است به نحوي كه بـراي مخاطـب   نماياندن چيزي يا بودن و ح
اسـتفاده از  «و» ها و مفـاهيم معناسازي از طريق به كارگيري نشانه«قابل درك باشد. بازنمايي 

بـه نقـل از   333: 1385مي باشد. (ميلنـر،  » يك چيز به جاي چيزي ديگر با هدف انتقال معنا
از زبان براي بيان چيزهاي معنادار دربـارة جهـان   ). بازنمايي، استفاده 164: 1387خالق پناه، 

پيرامون ماست و بخشي اساسي از فرايندي است كه بـه واسـطه آن معنـا بـين افـراد يـك       
  ).45- 46: 1392نيا، ؛ به نقل از زردار، فتحي3: 1386شود (هال، فرهنگ، توليد و مبادله مي

هـا  كننـد؟ آن ي را بازنمايي ميها چه چيزبازنمايي، كاركرد اصلي رسانه است. اما رسانه
ها همواره به كنند. پس رسانهواقعيات جهان پيرامون را براي مخاطبان بيان، معنا و تفسير مي

دهند. البته نبايد فراموش كرد كه طـي فراينـد بازنمـايي    آموزند و دانش ما را شكل ميما مي
گزينشـي بـودن فراينـد     وجهي از واقعيت انتخاب و وجوه ديگر ناديده انگاشته مـي شـود.  

بازنمايي، مباحثي همچون نابربري، قدرت و سياسـت را در پـي خواهـد داشـت چـرا كـه       
همواره آن بخشي از واقعيت  نمايانده مي شود، كه منافع گروه خاصي را كند برخي نظريـه  

كنند. اول نظريه انعكاسي، بر اين بـاور اسـت كـه    بازنمايي را به دو گونه متفاوت تقسيم مي
كند و دوم نظريه ارادي كه اراده و بر نيـات پنهـاني تصـاوير    وربين واقعيت را منعكس ميد

كنـد بلكـه نمايشـي از    تأكيد داشته و معتقد اسـت كـه دوربـين واقعيـت را مـنعكس نمـي      
نفسه داراي معنا نيستند، بلكه معناي ها فياست. استوارت هال معتقد است كه پديده  واقعيت
نيـا،  ؛ به نقل از زردار، فتحـي 2: 1386هاست (هال، نگي بازنمايي آنها، محصول چگوپديده
مثابه متن بوده اسـت كـه   ). همچنين تالش هال بر قرائت محصوالت فرهنگي به46: 1392

  مي تواند در خوانش فيلم مستند به مثابه متن فراراه ما قرار گيرد.

  واقعيت در فيلم مستند بازنمايي 1.1.3
اسي در هنر و رسانه ها، بازنمايي به معناي استفاده از آثار و نشـانه هـاي   شناز ديدگاه نشانه

چيزي به جاي خودش، به منظور تجسم يا تداعي آن است. از اين ديدگاه كـار فيلمسـازان   
) واقعيت اسـت. فـيلم   sign» (نشانه«آفرينش، سازماندهي و ارائه نشانه هاست. تصوير فيلم 
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كنـد: كالمـي،   به طور ساده و يا به طور تركيبي استفاده مـي معموالً از چهار روش بازنمايي 
بـازيگر). امـا بازنمـايي     –بصري، صوتي و بيان جسماني (حركات بياني بدن يا ميم انسـان  

اره مسـتلزم تفسـير و ارزيـابي    فيلميك غالباً يـك بازنمـايي تركيبـي اسـت. بازنمـايي همـو      
ذاتاً واقع گراترين شكل فيلم اسـت،   است كه بازنمايي مي شود. حتي فيلم مستند كه  چيزي

مستلزم انتخاب چه چيزي؟ چگونه؟ چرا؟ براي بازنمـايي واقعيـت اسـت (بـه طـور كلـي       
ها بـه  هاي متفاوتي دارند. از اين رو هر يك از آنها و روشها براي بازنمايي، ظرفيت رسانه
مستندسـاز   پردازنـد). اي مـي هاي مختلف رويـدادي، مـوقعيتي، شخصـيتي يـا پديـده     شيوه

گيرد چه چيزي را برگزيند، چه چيزي را كنار بگذارد و چگونه آن را به مخاطب مي  تصميم
  ).1393نشان دهد (ضابطي جهرمي، 

  
  و چندصدايي (پلي فوني) در هنر صدايي تك ةنظري 2.3

بخش مهمي از نظرات و آراء باختين به بحث تك صدايي و چنـد صـدايي (تـك آوايـي و     
اص دارد. چندصدايي به معناي توزيع مساوي صداها در يك متن اسـت.  چند آوايي) اختص

چنان كه تمام صداها حق حضور داشته باشند، بدون اين كه يكي بر ديگـري مسـلط باشـد    
)خصلت چندصدايي بودن در آثـار  399: 1387؛ به نقل از نامور مطلق، 11: 2005(ساموئل، 
اهميت باشد كه باعث شـنيده شـدن آراء افـراد    ويژه فيلم مي تواند از اين نظر با هنري و به
ناگون را فراهم سازد. فيلم هاي گوتواند امكان پذيرش گفتمانشود كه آن هم ميمختلف مي

تواند واقعيت زندگي و رفتـار انسـان هـاي    اغلب خصلتي چندصدايي دارد چون مي مستند
  متفاوت را با دخل و تصرف كم تري به تصوير بكشد.

  
3.3  

 Conflict)، رويكرد تضاد (Functionalismپژوهش همچنين از رويكرد كاركردگرايي (در اين 

approach(    ) و رويكـرد انحرافـات اجتمـاعيSocial  Deviance approach   جهـت مقايسـه (
فـرض اساسـي   ديدگاه هاي موجود در فيلم هاي مورد بررسي اسـتفاده شـده اسـت. پـيش    

است كه جامعه داراي ثبات اسـت در يـك نظـام     رويكرد كاركردگرايي بر اين اصل استوار
باشد. منشـأ مسـائل اجتمـاعي تـا حـد      يافته، وظيفه هر بخشي، حفظ تعادل نظام ميسازمان

كنـد و باعـث   زيادي، پيامد تغيير اجتماعي است كه نظـام را از حالـت تعـادل خـارج مـي     
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كاركردگرايي مبتني بر ايجاد حل مسأله اجتماعي از ديدگاه رويكرد شود. راهكژكاردي آن مي
تطبيق و سازگاري با نظام اجتماعي است كه از طريـق برقـراري تعـادل در نظـام و حـذف      

هـا، اخـتالف   شود. بنابر رويكرد تضاد، جامعه عرصه تنشپذير مياثرات كژكاركردي، امكان
ي هاي متفـاوت اجتمـاعي اسـت. ترتيبـات اجتمـاع     ها و عقايد گروهنظرها و تفاوت ارزش

هاي صـاحب قـدرت اسـت كـه ممكـن اسـت نـابرابري و        ها و عالئق گروهبازتاب ارزش
عدالتي ايجاد كند. موفقيت يك گروه ممكن است بـراي سـايرين مسـأله برانگيـز باشـد.       بي
هاي محروم، بايـد جهـت   حل اين رويكرد جهت رفع مسأله حاكي از اين است كه گروه راه
تواند براي يير اجتماعي ايجاد بكنند. بنابراين تضاد ميدست آوردن قدرت تالش كنند و تغ به

هاي مختلف جامعـه  جامعه سودمند باشد. رويكرد انحراف بر اين نكته تأكيد دارد كه بخش
كننـد ولـي گـاهي    اغلب داراي نظم هستند و مردم بيشـتر مواقـع از هنجارهـا پيـروي مـي     

افـي را  رفتـار انحر  رايند، بعضي افراد،واسطه اين ف شوند. بههنجارهاي مهم زير پا نهاده مي
آموزند. اين رفتارها، به اين دليل كه زندگي اجتمـاعي  زني، ميهنجاري و برچسبمثابه بي به

حل اين است كـه ايـن رفتـار بايـد خـاموش و      ساز هستند. و راهگسلند، مسألهرا از هم مي
آور مـي شـويم مفهـوم    طور اجتمـاعي بـاز تعريـف شـود. يـاد     متوقف شود و يا اين كه به 

دارد چنـان كـه رفتـار هـاي      انحرافات اجتماعي با مفهـوم مسـائل اجتمـاعي هـم پوشـاني     
انحرافات به رفتارهـاي  «مي تواند موجب بروز مسايل اجتماعي بشود. حال آن كه   انحرافي

). 14: 1384(محمـدي،  » مشكل زا و مسايل اجتماعي به شرايط مشكل زا اطالق مي شـود 
ريه كنش متقابل نمادين نيز نيم نگاهي خواهيم داشت چرا كه در طرح برخي همچنين به نظ

آسيب هاي اجتماعي و رفتارهاي انحرافـي، مـواردي همچـون كنتـرل، نظـارت و تـاثيرات       
   دوستان و نزديكان را نمي توان ناديده گرفت.

  
  شناسي . روش4

) اسـت و از  Qualitative Research Methodپژوهش حاضر مبتني بر پاراديم تحقيق كيفـي ( 
) و Narrative Methodجهت چگونگي كار بيشتر با دو روش فرعي همچون روش روايتي (

) و نشانه شناسي، سروكار خـواهيم داشـت. روش   content analysisروش تحليل محتوايي (
هـاي   هـا، حـوادث و گـروه   كمي از موقعيـت  تحقيق كيفي تالشي است جهت توصيف غير

اعي، با توجه به جزئيات و همچنين سعي براي ارائه تعبير و تفسير معـاني كـه   كوچك اجتم
بخشــند هــاي طبيعــي و عــادي بــه زنــدگي خــود و حــوادث مــي هــا در موقعيــتانســان
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)Payne & Payne, 2005; 175 هـاي اصـلي تحقيـق كيفـي     ويژگـي «گويـد:  ). اووه فليك مـي
مناسـب؛ بـه رسـميت شـناختن و تحليـل      هاي ها و روشاز انتخاب صحيح نظريه  عبارتند
شان به منزله بخشي از فراينـد توليـد دانـش؛ و    هاي مختلف؛ تأثير محققان بر تحقيقديدگاه

 ).15: 1393(جليلي، » هاتنوع رويكردها و روش

وكار داريــم، لـذا وقتــي از مــتن  شناســي و تأويـل ســر در تحقيـق كيفــي، مــا بـا نشــانه  
توانـد شـامل   طور كلي متن مـي نوشتاري نيست. بلكه به گوييم منظور صرفاً متن  مي  سخن

... باشـد. در ايـن   حبه، مـتن ترانـه، سـخنراني، فـيلم و    كتاب، مقاله، متن پياده شده يك مصا
ن داريـم بـا بـه كـارگيري روش     باشد و قصد آپژوهش متن مورد بررسي ما فيلم مستند مي

  ها بپردازيم. هاي فيلم در روايت محتوا به شناخت و تفسير معاني مستتر تحليل
  
  تواي كيفيتحليل مح 1.4

» هـاي متنـي اسـت   هـاي كالسـيك تحليـل داده   روش تحليل محتواي كيفي يكي از روش«
)Bauer, 2000 .كه مورد استفاده ما بوده است .(  

  
  )Semiotic approachشناسي ( رويكرد نشانه 2.4

از اكـو   تـو     بـه اعتقـاد امبـر    درويكردي جديد و البته پركاربرد جهت مطالعه متون مـي باشـ  
 عالمـت  را آن بتـوان  كه چيزي هر با شناسي شناسان بنام عرصه ي فيلم و سينما، نشانه نشانه
هـا هسـتند و تحليـل    هـايي سرشـار از نشـانه   هـا، رسـانه  دارد. فـيلم  كـار  و سـر  كرد، تلّقي
ايـن پـژوهش از   توانـد باشـد. در   شناسي، روشي پركاربرد، جهت تحليل اين متون مي نشانه
استفاده شده است. سـطح اول كـه واقعيـت اسـت،     » جان فيسك«سطح تحليل رمزگان   سه

ايي اســت، داراي رمزگــان فنــي و داراي رمزگــان اجتمــاعي؛ ســطح دوم كــه ســطح بازنمــ
: 1391سوم كه سطح ايدئولوژي است، داراي رمزگان ايدئولوژيك هسـتند (راودراد،    سطح
گوييم نماهاي مختلفي از امتگاه، ساخته كامران شيردل، وقتي ميدر فيلم ند). براي مثال 110

ر حال خياطي و گـل سـازي هسـتند،    زنان زنداني را مي بينيم كه در كالي سوادآموزي يا د
مي بريم كه زندانيان تحت آموزش قـرار دارنـد، از سـطح اول بازنمـايي، يعنـي سـطح         پي

كه از حركت دوربـين بـه همـراه مـامور     ايم. زماني واقعيت (رمزگان اجتماعي) سخن گفته
زندان از راهروهاي تنگ و تاريك و پرپيچ و خم با ميله هاي آهني، در القاي حس تنهايي و 
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اندوه و گرفتاري صحبت مي كنيم، سطح دوم يعني سطح بازنمايي (رمزگان فني) فني را كه 
نظر داشـته ايـم و   همانا بهره گيري از تكنيك هاي طراحي صحنه و فيلم برداري است، مد 

بـاره مشـكالت آنـان، ناكـافي و     زماني كه از  مصاحبه هـا و گفتـه هـاي زنـان زنـداني در     
ايــت مدرنيزاســيون ظــاهري را بــودن اقــدامات آمــوزش ســواد و حرفــه و در نه  صــوري
كنيم از سطح سوم بازنمايي يعنـي سـطح ايـدئولوژي (رمزگـان ايـدئولوژي) را      مي  دريافت

  .ايممطرح كرده
  
  نمونة پژوهش 3.4

هاي مستندي وجود دارند كه در محدوده تعريف شده مستند نشان داد فيلم هاي اوليهبررسي
مين و موضــوعات اجتمــاعي، لحــاظ داشــتن مضــاگيرنــد ولــي بــه اجتمــاعي جــاي نمــي

پردازنـد كـه   اي به موضوعات اجتمـاعي مـي  طور ضمني و حاشيههستند و گاه به   بااهميت
ساخته ناصر تقوايي، در بـدو امـر   » تاكسي متر«. براي مثال فيلم مستند قابليت بررسي دارند

جديـدي بـه نـام تاكسـي متـر در      فيلمي آموزشـي در راسـتاي بهـره گيـري از تكنولـوژي      
هاي شهر تهران مي باشد، همين فيلم خود حاوي نكات و ظرايفي است كه دركي از  تاكسي

بزرگ را به ما مي دهد. همچنـين  وضعيت شهرنشيني و معضالت شهري ساكنين شهرهاي 
هاي ساخته شده در يـك  گيرد كه شامل فيلمنمونه مدنظر ما، دوره زماني خاصي را دربرمي

لحـاظ  ها به دوره حدوداً چهل ساله است. از اين گذشته نكاتي همچون شاخص بودن فيلم
قبال عمومي، در المللي و مطرح بودن در محافل سينمايي و اكارگرداني يا دريافت جوايز بين

  ها مورد توجه قرار گرفت.انتخاب فيلم
  
  آوري اطالعات روش جمع 4.4

فيلم ها با مراجعه به آرشيو شخصي و مشاهده و ضبط برخي فيلم هاي پخش شده از شبكه 
  مستند صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران (برنامه گنجينه)، تهيه شدند.

  
  روش تجزيه و تحليل اطالعات 5.4

ستخراج مفاهيم و مقوله بندي آن ها از روش كدگذاري باز استفاده شـد و بـه ايـن    جهت ا
منظور، با تأسي به روش آنسلم استراوس و جوليت كوربين به كشف، نامگذاري و گسترش 
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كدگذاري باز، عبارت است از روند خـرد كـردن،   «پرداخته شده است. منظور ما از  مقوالت
  ).61: 1393 (محمدي،» ن داده هاوله بندي كردمقايسه كردن، مفهوم پردازي و مق

  
  

  ها يي از شيوة ثبت و گزارش يافتهها مثال

  مفاهيم و مضامين اوليه:
  ،دوري از اجتماع

  اندوه،
  انواع جرم،

  سوادي، بي
  فقر،

  آموزش زندانيان،
  ،كمك به زندانيان
  ،مسائل زنان

مشكالت ناشي از 
  مدرنيزاسيون

  عنوان فيلم: ندامتگاه
  كارگردان: كامران شيردل

  1344سال ساخت: 

. دوربين به گزارشي از وضعيت زندانيان در زندان زنان است ه،فيلم ندامتگاخالصه فيلم: 
دنبال مأمور زندان، حركت مي كند. از مسير ساكت، نيمه تاريك، بسته، پر پيچ و خم با 

پس از مصاحبه شود و مي ديوارها و ميله هاي آهني عبور كرده و وارد اتاق رئيس زندان
اي كه با رود. مصاحبهبه دنبال زن مددكار به سوي محوطه زندان ميكوتاهي با او 

مسئوالن و مددكار زندان انجام مي گيرد حاكي از آن است كه جرائم عمده زنان در دوره 
) اغلب حمل مواد مخدر، سرقت و قتل بوده است. تصاويري از 1344ساخت اين فيلم (

از چند كنيم و بعد مشاهده مي ياطي و گلسازي به زنان زنداني راسواد وخآموزش 
زندگيشان فيلم با گفتار متني كه زندانيان درباره جرم و وضعيت مصاحبه كوتاه با برخي از 

  رسد.كند به پايان ميبراي زندانيان درخواست كمك مي
جذب با هدف  شودميآن اشاره  در گفتار پاياني به اين فيلم چنانچهبرداشت كلي: 

ها و حمايت از زندانيان زن ساخته شده است. تصاوير ساده و گوياست. صداها و  كمك
اي از خصوصاً صداي زندانيان واقعي نيست و دوبله شده است. فيلم ندامتگاه به گوشه

كند. كه جامعه بهره سطحي و خاصي اشاره ميمسائل مربوط به زنان، در مقطع زماني 
اصلي مدرنيسم و توسعه از باالست و در  مدرنيته برده است، دولت متوليناچيزي از 

چنين وضعيتي پيام فيلم حاكي از تالش براي بهبود زندگي زنان زنداني، با اقدامات 
كه به نظر مي آيد در  مي باشد ناچيزي مثل سوادآموزي مبتدي و خياطي و گلدوزي و...

رو هستند، اقدامي بهزندگي واقعي با آن رومشكالت حادي كه اين افراد در  مقايسه با
 نيست. به طور مثال شايد اولويت زن زنداني كه نه فرزند اي و اساسي محسوبپايه

  سازي  نيست.سرپرست دارد، يادگيري گل بي

از سوادي، آموزش و بازپروري زندانيان، حمايت سطحي و صوري انواع جرم، فقر، بي: مفاهيم و مضامين كلي و نهايي
  زندانيان، اقدامات نوسازي

  مقوله: انحرافات اجتماعي، نابرابري جنسيتي
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  مفاهيم و مضامين اوليه:
  مظاهر مدرنيته،

هاي پيشرفتة  تكنولوژي
  صنعتي،

  ،ازدحام و شلوغي
  حضور اجتماعي زنان،
  ،قوانين زندگي در شهر
  انتشار سريع اخبار،

 شهري، ةخدمات پيشرفت
 ،فراغتتفريحات و اوقات 

تصوير كلي از شهر 
  توسعه  درحال

  51عنوان فيلم: تهران 
  كارگردان: نامشخص

  1351سال ساخت: 

شمارد، بانك، هاي مدرن، دست هايي كه پول ميخالصه فيلم: نمايي از ساختمان
هاي هاي صنعتي دستگاهها، دستگاهها، كارخانهكارمندان مشغول به كار، شلوغي خيابان

سازي، زنان در حال كار در الكترونيكي، كارخانه نساجي و پارچه بافي، چرمبرقي و 
بينيم. ها، خودروسازي، را به همراه صداي محيط، شلوغي و موسيقي، ميكارخانه

هاي ها، پليس، پرواز هليكوپتر، نزاع خياباني، كشتارگاه، تهيه فرآوردهتصاويري از خيابان
ها، نشر اخبار، پمپ بنزين، سرريز بنزين هنگام نامهها، روزگوشتي، فعاليت خبرگزاري

نشاني و تالش براي اتفاء حريق، سوختگيري، نمايي از مرد سيگاري، كبريت، آتش، آتش
بيمارستان، داروسازي، باغ وحش، پله برقي و در نهايت نماهايي اكستريم از شهر را 

  گر هستيم.نظاره
)، با 1351مختلف از شهرتهران در مقطع خاص(برداشت كلي: اين فيلم تركيبي از نماهاي 

ريتمي تند و بدون گفتار متن است. صداها نيز تركيبي از صداهاي محيط و موسيقي است 
باشد. كه آن هم نشانگر هياهو و اصوات بلند و ناهنجار و آزاردهنده زندگي شهري مي

وقفه و بيزندگي و كار و فعاليت با ريتم و سريع، بدون آرامش، بدون استراحت 
ها ناخودآگاه درگير جريان زندگي مدرن شهري هستند و در عين دارد. انسان  امهاد

است  كوتاه يت مي كنند. مدت زمان فيلمبرخورداري از موهبت تكنولوژي، ماشين وار فعال
و در اين مجال كم تصويري كلي و موجز از زندگي شهري، ارائه شده است كه هم 

تكيه بر شكل تدوين و صداها و ريتم، سلطه مدرنيته را بر  مزاياي مدرن شدن و هم با
  ها به تصوير مي كشد.زندگي انسان

  مفاهيم و مضامين كلي و نهايي: مظاهر مدرنيته، نمودهاي توسعه و شهرنشيني
  مقوله: شهرنشيني
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 مفاهيم و مضامين اوليه:

  ،سنت گرايي
  ازدواج نامناسب،
  ازدواج اجباري،

  حقوق انساني،ضايع شدن 
  عواقب وخيم ساختارشكني

  عنوان فيلم : ماي سا و ماسان
  كارگردان : محمدرضا مقدسيان

  1374سال ساخت : 

اين فيلم، زندگي و سنت هاي يك خانواده تركمن را درقالب  خالصه فيلم:
يك مستند داستاني به تصوير كشيده است. زندگي روزمره از قبيل كشاورزي، 

حيوانات، بافتن فرش و گليم و تهيه غذا توسط اعضاء خانواده نگهداري از 
چنان شود. فيلم حكايت يك سنت ديرينه در ميان قومي كه همنشان داده مي

همسراني با سن باالتر،  در عصر حاضر براي  پسران كم سن و سال خود
گزينند. ما در سراسر فيلم شاهد نارضايتي پسر و همسرش از اين شيوه برمي
از شنيدن چنين واقعيتي  فردي غريبه است،  معلم روستا كهي هستيم زندگ
شودو از دانش آموزان كالس پنجمي خود سوال مي كند كه چند مي متعجب

نفر ازدواج كرده اند، شخصيت اصلي داستان (ماسان) دست خود را باال 
يك  برد. او هنوز به فكر بازي و سرگرمي كودكانه است و مسئوليت نمي

برايش سنگين است. رفتار همسر نيز كه چند سالي هم از او ه خانواد
است در گفتگوي  ميان پسربا پدر و مادرانه است، رفتاري كامالً   تر بزرگ

هايي با مادربزرگش متوجه مي شويم كه عدول و زير سوال بردن چنين سنت
  هاي سخت و شديدي روبرو مي شود.مخالفت

ده از گذشته در مناطق تركمن به جا مانبرداشت كلي: در اين فيلم، يك سنت 
گيرد، كه براساس آن پسران كم سن و سال قرار مينشين ايران مورد توجه 

تر از خودشان بزرگ شان با دخترانمجبورند بر اساس انتخاب خانواده
يچ كدام از زوجين احساس كنند و به همين علت ه  ازدواج

  تنها و غمگين هستند. كنند و نمي  خوشبختي

مفاهيم و مضامين كلي و نهايي: تقابل سنت و مدرنيته، فشارهاي اجتماعي بر فرد، تعارض نقش، ازدواج نامناسب، 
  ازدواج اجباري، تبعيض عليه زنان، تبعيض عليه كودكان

  مقوله: سنت گرايي، نابرابري (تبعيض عليه زنان، تبعيض عليه كودكان)
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  مفاهيم و مضامين اوليه:
  سنت گرايي،
  سنت شكني،

  اقدامات توسعه اي،
  تقابل سنت و مدرنيته،
  مشكالت روستايي،
  نقش زنان در توسعه

  عنوان فيلم: زينت، يك روز بخصوص
  كارگردان: ابراهيم مختاري

  1379سال ساخت: 

خالصه فيلم: زينت يك زن جوان جنوبي است كه بنا بر گفتار فيلم در سيزده سالگي 
برقع (نقاب  مخصوص زنان بندري) به چهره داشته و  ازدواج كرده تا نوزده سالگي

پس از آن برقع را كه زنان متأهل به چهره دارند از صورت خود برداشته و به گفته 
خودش با مشكالت زيادي به كار بهورزي در روستاي خود مشغول شده است. فيلم 

ز روستا و دار و بدون برقع زينت شروع و با تصاويري اهاي برقعبا نمايي از عكس
يابد. گفتار فيلم حاكي از آن است منزل زينت و زندگي عادي و روزمره  او ادامه مي

كه زينت قصد دارد در انتخابات شوراي روستا شركت كند. چون فرمانداري قشم  
انتخاباتي و لذا  از محل زندگي زينت را نوعي تبليغفيلمبرداري و ساختن فيلم مستند 

فيلم بسياري از  شود و به گفته سازندهند، مانع آن ميداغيرقانوني محسوب مي
روستايي در روستاهاي اطراف تصويربرداري شده است. زنان و مردان  نماهاي محلي

و چند نفر  ويري از منزل زينت همراه خانوادهدر حال راي دادن هستند. همچنين تصا
كنند، زينت مراجعه مي كارهاي بهورزي به خانه مهمان و مراجعاني كه جهت

يم كه سعي دارد او را از رفتن هست اهد گفتگوي طوالني او با پيرمرديبينيم. ش مي  را
داند. منصرف كند هستيم كه نهايتاً چنين فعاليتهايي را براي يك زن گناه ميبه شورا 

ضور زنان در پخش تلويزيون حاكي از ح بر روي تصاوير درحال BBCصداي راديو 
شود  مي كسب كرده و به عضويت شورا انتخاببيشترين آرا را  ت است. زينتانتخابا

شود. در همان شب زينت به كمك و همسرش زينت نيز راي آورده و انتخاب مي
كند. در ادامه رود و او را كه بد حال است به بيمارستان منتقل ميپيرمردي بيماري مي

مدرسه راهنمايي دخترانه در  يك شنويم كه اميد تاسيسفيلم ما صداي زينت را مي
نان، آموزش بهداشت و روستا، فراهم كردن امكانات ورزشي براي جوانان و ز

شود كه هشت ماه بعد از انتخابات دارد. در پايان فيلم اعالم مي احداث راه و... را
در روستا تأسيس كند و شود مدرسه راهنمايي دخترانه شوراها، زينت موفق مي

صاويري از روستا و دريا راه روستايي را آسفالت كند. فيلم با تماه بعد   پنج
  رسد.مي  پايان به

برداشت كلي: اين فيلم يك مستند اجتماعي واقعه نگار است كه روند حضو يك زن 
نع و مشكالت او در اين راه را روستايي پيشگام در انتخابات شوراي روستا و موا

همچون تصاوير تلويزيوني جريان فيلم، هاي كشد. گرچه برخي صحنهتصوير مي به
اوير تبليغاتي زنان غربي، گيري و پخش گزارش صداي راديو بي بي سي و تصراي

شده است كه سنخيت چنداني با رويدادهاي اصلي فيلم ندارد در متن فيلم گنجانده 
نهايت به قول خود  است. در و صرفاً جهت توصيف و تفسير به كار گرفته شده

  شود.ها و روياهاي يك زن تالشگر به واقعيت تبديل ميزينت، آرزو

 مفاهيم و مضامين كلي و نهايي: فعاليت اجتماعي زنان، تعارض نقش، تقابل سنت و مدرنيته، توسعه نيافتگي روستاها
  مقوله: سنت گرايي، نابرابري جنسيتي
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  ها . يافته5
دو دهـه قبـل از انقـالب    هاي مسـتند مربـوط بـه    مسائل و معضالت به دست آمده از فيلم

سوادي، مهاجرت، اعتياد، ) عبارت بودند از: فقر، بيكاري، بيماري، بي1330- 1357اسالمي (
طالق، انبوهي جمعيت، ترافيك، آلودگي محيط زيست، حاشيه نشيني( به ويژه در پايتخت)، 
كمبود مسكن، فقدان بهداشت و تبعيض عليـه زنـان و بيمـاري كـه در مقـوالتي همچـون       

رنيزاسيون صوري، نابرابري (در توزيع منابع، نابرابري جنسيتي)، سنت گرايي، شهرنشيني، مد
وجود طرد شدگان اجتماعي و بيماري جاي گرفتند. مسائل و مشكالت حاصل شده از فيلم 

) شـامل مصـائب جنـگ، فقـر،     1357- 1380هاي مستند دو دهه بعد از انقـالب اسـالمي (  
ــاد، طــالق، انســوادي، مهــاجرت، اعبيكــاري، بــي ــودگي  تي ــوهي جمعيــت، ترافيــك، آل ب

نشيني، كمبود مسكن، فقدان بهداشت، تبعيض عليه زنان و بودند و در زيست، حاشيه  محيط
اجتمـاعي و سـنت گرايـي    مقوالت مصائب جنگ، نابرايري، مسائل شهرنشيني، انحرافـات  

عمـده در مسـائل و   توان گفت مشـابهت  هاي مذكور، ميبندي شدند. با توجه به يافتهدسته
(شهرنشـيني،   معضالت جوامع در حـال توسـعه  معضالت دو دوره مورد بررسي مربوط به 

نشـيني،  سوادي، انبوهي جمعيت، ترافيك، آلودگي محـيط زيسـت، حاشـيه   فقر، بيكاري، بي
كمبود مسكن و بهداشت و نابرابري)، و تفاوت اصلي مربوط به نوسازي صوري، آثار جنگ 

  عي مي باشد. و طردشدگي اجتما
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 هاي مستند ة مورد بررسي از منظر فيلممقوالت و مفاهيم دو دور ةجدول مقايس

  
  گيري . نتيجه6

اي در معضـالت مربـوط بـه دو دوره    هـاي عمـده  شناسـي شـباهت  گرچه به لحـاظ گونـه  
راهكـار   يابي، طرز تلقي، برخوردها و شيوه ارائـه يافت، ولي از نظر نوع نگاه، ريشه  توان مي

هاي بارزي به چشـم مـي خـورد. ديـدگاه رايـج دوره پيشـين، مبتنـي بـر رويكـرد          تفاوت
باشد. حال كاركردگرايي، و رويكرد عمده دوره دوم مبتني بر نظريات انحرافات اجتماعي مي

آن كه ديدگاه منتقدان دوره اول با نظريات تضاد اجتماعي مطابقت دارد كه توزيـع منـابع را   
يـابي مسـائل اجتمـاعي    داند. دوديدگاه متفـاوت در خصـوص علـت   دالنه نميدر جامعه عا
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توان در نظر گرفت. طيفي كه دو ديدگاه سـاختاري و  دارد كه همچون يك طيف مي  وجود
سوال اساسي در اين جا ايـن اسـت كـه آيـا مسـائل      «گيرند. فردي در دو سوي آن قرار مي

كننـد.  يطي كه منحرفان در آن زندگي مـي اجتماعي ناشي از وجود افراد مريض است يا شرا
؛ 1980(آيتزن، ». اي بين اين دو قطب افراطي قرار گرفته باشدشايد جواب صحيح در فاصله

توان گفت ديدگاه هاي مربـوط بـه   ).با اين وصف، مي411- 425: 1367به نقل از محمدي، 
ب به مسائل، نگاهي دو دوره مورد بررسي، در دو سوي طيف قرار دارند. دوره قبل از انقال

ساختارگرا و كاركردي و نگاه دوره بعد از انقالب، فردگرايانـه و روانشـناختي است.ريشـه    
اغلب مشكالت اجتماعي دوره اول، دست كم از جانـب حكومـت در سـاختارهاي سـنتي     

شـوند كـه در سـاختارهاي    شود افراد به اين دليـل دچـار انحـراف مـي    اجتماع، انگاشته مي
كننـد و بـه   اند (ماننـد نـدامتگاه). بـه شـهرها مهـاجرت مـي      اعي گرفتار شدهنامناسب اجتم

ان شـغل مناسـبي ندارنـد (ماننـد     شـوند، چـون در روستايشـ   هاي كاذب مشغول مـي  شغل
سوادي، آرايشگاه آفتاب، تهران پايتخت ايران است). زنان به ايـن دليـل بـه    خورهاي بي نان

اند و سازوكارهاي ز فقر و تيره روزي گرفتار شدهپردازند كه در دور باطلي اگري ميروسپي
شوند چرا الزم جهت حـمايت قانوني و رسمي از آنان وجود نـدارد (قلعه). افـرد معتاد مي

ها نيست (مانند تهـران پايتخـت   گويي به نيازهاي مادي و معنوي آنكه جامعه قادر به پاسخ
هـا،  و فـردي انحرافـات در فـيلم    هـاي روانشـناختي  ايران است). به هر ترتيـب بـه ريشـه   

هايي ساختارهاي اجتماعي و در نهايـت عملكـرد   شود. در نتيجه چنين ديدگاهنمي  پرداخته
برد. اما ريشه مشكالت، در دوره بعدي اغلـب بـا نگـاهي بيشـتر     حكومت را زير سوال مي

 شـهر) در دوره اول، راه كارهـاي  فردي و كمتر ساختاري بررسي مي شـود. (زيـر پوسـت    
سازي وجوه مادي نظر حكومت جهت رفع مشكالت، فرمايشي، صوري و مبتني بر غربيمد

باشد، (نـدامتگاه، تهـران پايتخـت ايـران اسـت،      ها  ميگيري درمقابل سنتفرهنگ و جبهه
تاكسي متر، خانه سياه است، مشاغل زنان)، حال آن كه در دوره دوم مورد بررسي، فرديـت  

يك روز به - مي شود و رويارويي با سنت، خصمانه نيست. (زينتها با اهميت قلمداد انسان
كارهاي حكومتي در دوره بعد از انقالب، جهت رفع معضـالت اجتمـاعي و   خصوص) راه

گـري دولـت هماننـد    حمايت از محرومان، بر تالش جمعي و همگاني تأكيد دارد. تصـدي 
روسـتا) و همچنـين   دوره پيشين مستقيم و دستوري نيسـت و سـازندگي فراگيـر (شـهر و     

دهد. چنان كه تالش براي بررسي اصالح نقائص بر جاي مانده از گذشته، را هدف قرار مي
نشـيني،  قوانين مالك و مستأجري به منظور رفع نقيصه هاي قانوني و بهبود شرايط، (اجـاره 
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سرپناه) و برخي قوانين و ضوابط كار (خاويار) در راستاي اهداف سازندگي است. همچنين 
م پيشـين و ناكارآمـدي سيسـتم،    يشه اغلب معضالت مربـوط بـه عملكـرد ضـعيف رژيـ     ر

شود. براي مثال شكاف طبقاتي موجود در جامعه شهري كه در تصاوير مربـوط بـه   مي  تلقي
هـاي  زندگي در حاشيه شهرها و تصاوير مربوط به منـاطق بـاالي شـهر پايتخـت، در سـال     

ميراث به جا مانده از حكومت پيشين است كه فرصت آغازين بعد از انقالب، نمايان است، 
ترميم نيافته و بايستي برطرف شود. (كوره پزخانـه، خلـيج فـارس جغرافيـاي فقـر و غنـا)       
تضادهاي موجود در اجتماع در مستندهاي دوره قبل از انقالب، به شكل نهفته و غيرمستقيم 

هاي مبتنـي بـر   ب، گرچه ديدگاههاي مستند دوره بعد از انقالبازنمايي شده است و در فيلم
د اجتمـاعي مربـوط بـه گذشـته و     شود ولـي اساسـاً  وجـود تضـا    رويكرد تضاد مطرح مي

شود و انتقاد از شرايط و ساختارهاي اجتماعي لزومـاً بـه   مانده از رژيم سابق تصور مي  باقي
تـه  شـه در گذشـته دارد. الب  معني نقد حكومت نيست بلكه انتقاد از وضـعيتي اسـت كـه ري   

ذكر است كه با فاصله گرفتن از سال هاي نخستين بعد از انقالب اسالمي، نمونه هايي  به الزم
دهنـد. گرچـه تمـامي    هاي اجتماعي و جرم و بزه را مورد كنكـاش قـرار مـي   آسيباز فيلم 
جـود فضـاي سياسـي    باشـند، بـا ايـن و   ها در صدد ترويج ايدئولوژي خاص خود مي رژيم
ئولوژيك اسـت كـه تنهـا شـامل     در دوره بعـد از انقـالب، بيشـتر ايـد     بر جامعه ايران حاكم

گيرد. در اواخر و پايان جنگ نبوده و به طور عام تمامي اقشار اجتماع را در بر مي  حاكميت
توجهات به انواع مختلفي از موضوعات، همچون اعتياد، تبعيض عليه زنان، تقابـل سـنت و   

آينـد، زيـر پوسـت شـهر)،     در بـرف بـه دنيـا مـي    هـا  مدرنيته و تقابل شهر و روسـتا (بـره  
شود. مسائل رفته رفته از حالت كلي بـودن و بـزرگ مقياسـي خـارج شـده و بـه        مي  جلب

يـك روز   –دهند (مـاي سـا و ماسـان، زينـت     معضالت خاص تر و محلي تغيير شكل مي
را  بخصوص) بنابراين هرآن چه كه درباره دو دهه بعد از انقالب گفته شد طيف يك دستي

شـويم، از شـدت و   دهد بلكه هر چه به لحاظ زماني از مقطع انقالب دورتر ميتشكيل نمي
هاي واقع گرايانـه جـاي آن   شود و رفته رفته نگاههاي ايدئولوژيك، كاسته ميحدت ديدگاه

  گيرد.مي  را
  
  نامه كتاب

آگـاهي بخـش،    هـاي )، روش هاي پژوهش تصويري در علوم اجتماعي، بيـنش 1395اسپنسر، استفان، (
 اهللا فاضلي و مرتضي قليچ، تهران: مركز پژوهش و سنجش افكار صداوسيما.ترجمه نعمت
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 411- 425: 3و 2)، مسايل اجتماعي، ترجمه بيوك محمدي، فرهنگ، كتاب شماره 1367استانلي آيتزن، (

هـا و  رويـه  _، نظريـه مبنـايي   )، اصول روش تحقيـق كيفـي  1393استراس، آنسلم و كوربين، جوليت، (
 ها، ترجمه بيوك محمدي، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. شيوه

الك پشـت هـا هـم    «شناسي و تحليل فيلم: بررسي نشانه شناختي فيلم )، نشانه1387خالق پناه، كمال، (
- 163: 12، فصلنامه انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات، سال چهارم، شماره »پرواز مي كنند

184  

 )، نظريه هاي فلسفي و جامعه شناختي در هنر، تهران: نشر ني.1390رامين، علي، (

 شناسي سينما و سينماي ايران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.). جامعه1391راودراد، اعظم (

يوني. فصلنامة هاي پربينندة تلويز). بازنمايي اقوام ايراني در مجموعه1392نيا، محمد (زردار، زرين؛ فتحي
 41- 62: 24ارتباطات، شماره - مطالعات فرهنگ

)، تهـران:  1355- 1385سـينمايي ( گزيـده مقـاالت    –)، سي سال سينما 1393ضابطي جهرمي، احمد، (
 ني  نشر

 )، شكل شناسي و گونه شناسي فيلم مستند، تهران: نشر رونق1393ضابطي جهرمي، احمد، (

 ق كيفي، ترجمه هادي جليلي، تهران: نشر ني.)، درآمدي بر تحقي1393فليك، اووه، (

 )، درآمدي بر فلسفه هنر، ترجمه صالح طباطبائي، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر1386كارول، نوئل، (

؛ پژوهش »بازنمايي زنان در يك آگهي تجاري تلويزيوني«)؛ 1386كاظمي، عباس و ناظر فصيحي، آزاده (
 .153 - 137صص  1، شمارة 5زنان، دورة 

 )، شناسايي مسائل اجتماعي، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.1384محمدي، بيوك، (

ــوك، ( ــر روش تحقيــق كيفــي، تهــران: 1393محمــدي، بي ــوم انســاني و  )، درآمــدي ب پژوهشــگاه عل
 فرهنگي.  مطالعات

جمـال محمـدي،    معاصـر، ترجمـه  )، درآمدي بر نظريه فرهنگـي  1385ميلنر، آندرو و براويت، جف، (
 ققنوس  تهران:

)، باختين، گفتگومندي و چندصدايي مطالعه پيشابينامتنيت باختيني، پژوهشنامه 1387نامور مطلق، بهمن، (
 414- 397، صص 57علوم انساني، شماره 

  
Eitzen, Stanely D. Social Problems . Allyn and Bacon Inc. Boston (1980). pp 2-15 

Payne Geof & Judy Pany, Key Concepts in Social Research. Sage Publications, London, 2005. 
Samoyault, Tiphaine. 2005. L’intertextualité. Paris: Armand Colin. 

Tietze, Susanne, Laurie Cohen & Gill Musson; Understanding Organizations Throught 
Language. Sage Publications, London, 2003. 

  
  



  1398سال نهم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،رسانه و فرهنگ   64

  قبل و بعد از انقالب اسالمي) ةهاي بررسي شده در اين پژوهش، (به تفكيك دو دور ليست فيلم
 )1357- 1380( هاي مستند بعد از انقالب فيلم )1330- 1357( هاي مستند قبل از انقالب فيلم

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13 

  خانه سياه است
  ندامتگاه

  تهران پايتخت ايران است
  قلعه

  تاكسي متر
  آرايشگاه آفتاب

  بادجن
  مشاغل زنان
  يا ضامن آهو

  نان خورهاي بي سوادي
  51تهران 

  پ مثل پليكان
 آن شب كه باران آمد

1344  
1359 -1344  
1359 -1344  

1345  
1346  
1348  

  نامشخص
1348  
1349  
1351  
1351  
1353 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14 

  تازه نفس ها
  فقر و غناخليج فارس جغرافياي 
  كوره پزخانه
  خاويار
  سرپناه

  از طهران تا تهران
  دلباخته

  اجاره نشيني
  تمركز

  بره ها در برف به دنيا مي آيند
  زندگي در ارتفاعات
  ماي سا و ماسان
  زير پوست شهر

 يك روز بخصوص- زينت

1358  
1358  
1359  
1361  
1361  
1362  
1365  
1365  
1365  
1368  
1368  
1374  
1375  
1379 

 


