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رويكرد كاركردگرايي ،تضاد و كنش متقابل نمادين با استفاده از روش تحليل
محتواي كيفي مورد تحليل قرار گرفتهاند.
نتايج تحقيق بدين گونه بود كه مستندهاي اجتماعي ساخته شده در سالهاي
اوليه انقال

به دليل باز بودن فضاي سياسي و اجتماعي كشور با استفاده از

رويكرد تضاد به بازنمايي آسيبهاي اجتماعي پرداختهاند ،يعني بيش از هر چيز
تضاد طبقاتي موجود در جامعه به عنوان عامل پيدايش مسائل اجتماعي كودكان و
نوجوانان مطرح شده است .با گذشت زمان يعني در دهه هفتاد و هشتاد شاهد
تغيير رويكرد مستند سازان هستيم و فيلمها با رويكرد كاركردگرايي و در مواردي
كنش متقابل نمادين به بررسي آسيبهاي اجتماعي پرداختهاند ،يعني مواردي
همچون فقر اقتصادي ،عدم كنترل و نظارت خانوادهها ،همنشيني با دوستان و غيره
به عنوان عوامل مؤثر در پيدايش آسيبهاي اجتماعي مطرح ميشوند .همچنين
خانواده بيش از هر نهاد ديگري در فيلمهاي مورد بررسي به عنوان عامل اصلي
پيدايش آسيبهاي اجتماعي معرفي شده است.
واژگان كليدي :آسيبهاي اجتماعي ،بازنمايي ،رويكرد كاركردگرايي،
تضاد و كنش متقابل نمادين ،كودكان و نوجوانان ،مستند اجتماعي.

مقدمه
يكي از مهمترين واقعيتهايي كه جامعه مدرن امروز درگير آن است مسائل و
آسيبهاي اجتماعي است .آسيبهاي اجتماعي در دنياي امروز حجم وسيعي را به خود
اختصا

داده است .مسائل اجتماعي جامعه ،پديدههايي اجتماعي اعم از شرايط

ساختاري و الگوهاي كنشي هستند كه در مسير تحوالت اجتماعي بر سر راه توسعه،
يعني بين وضعيت موجود و وضعيت مطلو

قرار ميگيرند و مانع تحقق اهدا

و

تهديد كنندة ارزشها و كمال مطلو ها ميشوند .اين مسائل اجتماعي به عنوان
پديده هاي نامطلو

اذهان نخبگان و افكار عمومي مردم را به خود مشغول ميدارند ،به
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طوري كه نوعي وفاق و آمادگي جمعي براي مهار آنها پديد ميآيد و مقامات مسئول
را به چاره جويي ،رفع و يا پيشگيري از آنها وا ميدارد (عبداللهي.)1387 ،
بخشي از آسيب هاي اجتماعي موجود در جامعه مربو به كودكان و نوجوانان
است .اين گروه به دليل ويژگيهاي خا

خود همچون فقدان توانايي و مهارتهاي

اجتماعي الزم براي مواجهة صحي با محيط اجتماعي ،وابستگي به بزرگساالن و والدين
و طي كردن مراحل رشد خود ،بيشتر از ساير گروهها در معرض آسيبپذيري شهري
قرار دارند .سرنوشت آينده اين گروه به نحوة عملكرد بزرگساالن و نهادهاي اجتماعي
مانند :خانواده ،مدرسه ،نهادهاي مذهبي ،دولت و رسانههاي جمعي و ميزان توانايي اين
نهادها براي ايجاد شايستگيها و مهارتهاي اجتماعي الزم در آنها براي زندگي
اجتماعي بهنجار بستگي دارد (حسيني.)1385 ،
پس يكي از نگرانيها و دغدغههاي جامعة كنوني ،مسائل و آسيبهاي اجتماعي
مرتبط با كودكان و نوجوانان است كه در كمين آنها قرار دارد و اين قشر از جامعه را
تهديد ميكند و شناخت اين مسائل و پديدههاي اجتماعي از طريق نهادهاي گوناگون
اجتماعي امري ضروري است و رسانهها به عنوان يك نهاد و سينما به عنوان يك رسانه
نقش مهمي در شناساندن و بازتا

مسائل و آسيبهاي اجتماعي در جامعه دارند .زيرا

«رسانهها با استفاده از بازنمايي ،دانش و شناخت ما از جهان بيرون را شكل ميدهند و
نقش مهمي در توليد معنا دارند» (مهدي زاده.)10 :1387 ،
بديهي است كه در اين بين سينما به عنوان يكي از رسانههاي قدرتمند نقش
مهمي در بازنمايي و توليد معنا ايفا ميكند و از آنجا كه مسائل اجتماعي در تمام ابعاد
زندگي انسان جاري است و نقش پايهاي و ساختاري را در آن ايفا ميكند ،ميتوان
گفت كه سينما در حوزة بسيار گستردهاي با مسائل اجتماعي روبرو شده است .چرا كه
سينما و مخصوصاً سينماي مستند از جمله هنرهايي است كه ما از طريق آن به
واقعيتهاي اجتماعي نزديك ميشويم و آنها را فهم و درك ميكنيم و ميتوان گفت كه
سينماي مستند به عنوان رسانهاي كه اهميت محتواي واقعي آن بيش از سرگرمكنندگي
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آن است (دهقانپور ،) 7 :1382 ،نقش زيادي در نشان دادن و به تصوير كشيدن اين
آسيبها دارد.
به عبارت ديگر سينماي مستند  -بويژه مستندهاي اجتماعي  -نقش بسيار مهمي
در معرفي و بيان مشكالت و پديدههاي اجتماعي دارد .مستندهاي اجتماعي از يكسو با
پرداختن به موضوعات اجتماعي ،آنها را به صورت واقعيات موجود در جامعه ثبت و
ضبط ميكنند و از سوي ديگر با برجسته كردن ،كشف و آشكار كردن مسائل ،مشكالت
و پديدههايي كه هر روز در اطرا مان رخ ميدهند و شايد توجهي هم به آنها
نميكنيم ،توجه عموم اعم از مسئولين و بينندگان را به آنها جلب ميكنند و از اين
طريق اطالعات ارزشمندي را در اختيار افراد قرار ميدهند و در قالب مستند به نمايش
و بازتا

پديدههاي اجتماعي ميپردازد.

مسئله اصلي اين تحقيق اين است كه آسيبهاي اجتماعي كودكان و نوجوانان در
مستندهاي اجتماعي پس از انقال

چگونه به تصوير كشيده شدهاند؟ در واقع اين

تحقيق به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه آسيبهاي اجتماعي كودكان و نوجوانان در
هر يك از مستندهاي اجتماعي پس از انقال

كه به سه دورة زماني دوره ،1358-1369

 1370-1379و  1380-1390تقسيم شدهاند چگونه بازنمايي شدهاند؟ و از سوي ديگر
اين كه در فيلمهاي مورد بررسي از بين نهادهاي خانواده ،دولت ،مدرسه و رسانهها
كدام نهاد بيشتر مقصر شناخته شدهاند؟

چارچوب نظري
مطالعة رويكردهاي نظري نشان ميدهد كه هنوز نظرية واحدي براي تبيين مسئلة جـرم،
انحرا

يا كجروي ارائه نشده است .جامعهشناسان در بيان و تعريـف كـجرفتـاريهـاي

اجتماعي ديدگاههاي گونـاگوني را ابـراز كـردهانـد .جـان هاگـان1،فرانسـيس مولـدر 1و
1
. John Hagan
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بسياري ديگر از جامعهشناسان در نظريـههـاي جامعـهشناسـي انحرافـات سـه رويكـرد
«كــاركردگرايي ســاختاري»« 2،تضــاد»3و «كــنش متقابــل نمــادين »4را مطــرح كــردهانــد:
).)Hagan, 1994, Leon, 2005, Moony & Knox, 2002, Moulder, 2002
برحسب اين كه محقق از كدام ديدگاه به مسائل اجتماعي نگاه كند ،روش و
حاصل كار او فرق ميكند زيرا در هر يك از ديدگاهها و نظريهها با فرضيهها و نگاههاي
متفاوتي دربارة جامعه ،انسان و مسائل اجتماعي سروكار داريم .ذيل هر يك از اين سه
رويكرد نظريههايي وجود دارد كه هر يك از جنبهاي به تبيين انحرافات موجود در
جامعه مي پردازند .مالك تقسيم بندي تحقيق حاضر بر اساس ديدگاه جان هاگان در
كتا

« جرم و انحرا  »5است .در اينجا به طور مختصر به تفاوت اين سه ديدگاه در

بيان مسائل اجتماعي اشاره ميشود.
الف) رويكرد كاركردگرايي ساختاري :در رويكرد كاركردگرايي ساختاري،
جامعه تركيب متعادل عناصر هماهنگي است كه هرگونه ناهماهنگي بين اجزايش منجر
به پيدايش بينظمي و مسائل اجتماعي ميشود ،در نتيجه پديدههايي كه اين نظم و
تعادل را بر هم بزنند به عنوان مسائل و انحرافات اجتماعي تلقي ميشوند.
از نظر كاركردگرايان هرچه جامعه پيچيدهتر شود و تحوالت اجتماعي با سرعت
بيشتري روي دهند ،هنجارها و ارزشهاي اجتماعي مبهمتر شده و به وضعيت آنوميك
خواهد انجاميد .آنومي در مقياس جامعه ميتواند به فشارهاي اجتماعي و ناهمسازي-
هاي هنجاري ختم شود و موجبات انواع آسيبهاي اجتماعي مانند سوء مصر

مواد

مخدر را فراهم آورد .در مقياس فردي زماني كه فرد احساس غربت و تنهايي كند و در
مورد رفتار مناسب يا نامناسب در جامعه دچار سردرگمي شود يا نوجواني كه فرزند
1
. Frances Moulder
2
. Structural Functionalist
3
. Conflict
4
. Symbolic Interactionalist
5
. Crime and Disrepute
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طالق است و يا از دوستان و خانواده خود جدا شده است بيشتر در معرض انواع
آسيبهاي اجتماعي قرار ميگيرد (صديق سروستاني .)1388 ،در واقع ديدگاه
كاركردگرا بيشتر بر تيثير جامعه و محيط بر فرد تيكيد دارد و انحرا

را تنها مربو به

جامعهپذيري نامناسب و واقع شدن در محيطهايي در نظر ميگيرد كه هنجارشكني در
آنها رواد دارد و از اين ديدگاه شرايط نامناسب اجتماعي فرد را به انحرا

ميكشاند.

از ديد هاگان نظريههاي آنومي دوركيم ( ،)1951فشار ساختاري مرتن (،)1966
متغيرهاي الگويي پارسونز ( ،)1976نظريههاي خردهفرهنگي كوهن و ميلر (،)1955
فرصتهاي متفاوت كلووارد و اوهلين ،بيسازماني اجتماعي پارك و برگس ،شاو و
مككي و كنترل اجتماعي هيرشي ( )1996در ديدگاه كاركردگرايي  -ساختاري قرار
ميگيرند ( .)Hagan, 1994در ادامه مهمترين اين نظريهها به طور مختصر شرح داده
ميشوند.
نظريه آنومي 1دوركيم :از ديد دوركيم بيهنجاري به وضعيتي در جامعه گفته
مي شود كه هنجارها از بين رفته يا در تضاد با يكديگر قرار گرفته باشند كه در اين
حالت چنين جامعهاي در خطر متالشي شدن قرار ميگيرد ،زيرا اعضاي آن جامعه براي
رسيدن به مقاصد مشترك خطو راهنمايي را در اختيار ندارند و اغلب مواقع ،احساس
نگراني و بيهنجاري ميكنند .از ديد دوركيم در شرايط اجتماعي استوار و پايدار،
آروزهاي انسان از طريق هنجارها ،تنظيم و محدود ميشود ،با از همپاشيدگي هنجارها
يك وضعيت آرزوهاي بلندپروازانه يا آنومي به وجود ميآيد و با ارضا نشدن اين
آرزوها يك وضعيت نارضايتي اجتماعي دائمي پديد ميآيد و سپس اين نارضايتي در
جريان اقدامات اجتماعي منفي مثل بزهكاري ،خودكشي ،سرقت و غيره ظاهر ميشود
(رفيعپور ،1378 ،ممتاز ،1385 ،سليمي و داوري ، 1385 ،ستوده.)1389 ،

1
. Anomie
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نظريه فشار ساختاري 1مرتن :مرتن رفتارهاي انحرافي را نتيجه فشارهاي جامعه
ميداند كه بعضي مردم را وادار به كجروي ميكند .تعبير ساده اين نظريه در يك
ضر المثل معرو

آمده است كه فقر باعث جرم ميشود .پس وجود فراوان فقر در

يك ساختار اجتماعي فشارهايي را براي بروز انواع خاصي از كجرويها فراهم ميسازد
(ستوده .)1389 ،مرتن بر اين باور بود كه انحرا

براي اين پيش ميآيد كه جامعه

دستيابي به برخي هد ها را تشويق ميكند ،ولي وسايل رسيدن به اين هد ها را در
اختيار همة افراد قرار نميدهد .در نتيجه برخي افراد يا بايد هد هاي خاصي را براي
خود برگزينند و يا براي رسيدن به هد هايي كه فرهنگ جامعهشان مطرح كرده ،بايد
از وسايل نامشروع استفاده كنند و از ديد او كجرفتاري حاصل فشارهاي ساختاري-
اجتماعي خاصي است كه افراد را وادار به اين كار ميكند (.)Merton,1968
نظريه متغيرهاي الگويي 2پارسونز :از ديد پارسونز در صورتي كه نهادها و
سازمانهاي كارگزار جامعهپذيري مانند :خانواده ،مدرسه و وسايل ارتبا جمعي كارايي
الزم را نداشته باشند ،جامعه دچار بي سازماني اجتماعي گرديده و پيامد آن شيوع رفتار
انحرافي در جامعه است (احمدي.)1388 ،
نظريه خرده فرهنگي 3كوهن و ميلر :اين دو معتقد بودند كه در جوامع مدرن
رفتار انحرافي ناشي از خرده فرهنگهاي متفاوت است زيرا فرهنگ ناهمگون و غير
يكدست در يك جامعه شهري سبب ميشود كه رفتار در يك خرده فرهنگ خا
انحرا

محسو

شود و در خرده فرهنگ ديگر يك رفتار بهنجار شناخته شود .اين

نظريه پردازان بيشتر به رفتارهاي بزهكارانه مانند خرابكاريهايي كه جوانان بدون در
نظر گرفتن منافع مادي مرتكب ميشوند توجه دارند.

1
. Structural Strain Theory
2
. Pattern Variables
3
. Subcultural
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نظريه بي سااماني اجتماعي 1پارك و برگس« :به اعتقاد پارك و برگس
اقليتهاي قومي هنگامي كه به عنوان مهاجر وارد كالنشهرها ميشوند ،از فرهنگ
همگن خود جدا شده و به عنوان يك خردهفرهنگ وارد گروهبنديهاي ساكنان شهري
ميشوند .اين فرايند تبديل گروههاي اقليت به گروههاي خردهفرهنگي همراه با «پايگاه
اجتماعي -اقتصادي پايين ،»2ساكنان اين منطقه را مستعد رفتار انحرافي ميكند .سكونت
در محله «زاغه نشينهاي شهر »3موجب پيدايش خردهفرهنگ بزهكارانه شده و به شيوع
جرم و بزهكاري منتهي خواهد شد» (احمدي.)57 :1388 ،
نظريه پيوند اجتماعي 4هيرشي :تراويس هيرشي بيش از هرچيز فعاليت انحرافي
را ناشي از شكست و تضعيف پيوندهايي ميداند كه فرد را به جامعه پيوند ميدهد .او
معتقد است كه انحرا

زماني به وجود ميآيد كه پيوند فرد با محيط اطرا

و جامعه

ضعيف يا از هم گسيخته شود (.)Hirshi, 2001
ديدگاه تضاد :ديدگاه تضاد به نقش و تيثيرات مناسبات قدرت در جهتدهي به
پويش هاي اجتماعي و همچنين نقش محوري انسان در تحوالت اجتماعي تيكيد ميكند.
جامعهشناسان معتقد به تضاد بر بيثباتي و تضاد اجتماعي تيكيد ميكنند .آنها
علل مسائل اجتماعي را در عالئق و منافع پنهان قدرتمندان ميدانند .از اين ديدگاه
آسيبهاي اجتماعي نتيجة نابرابريهاي اجتماعي موجود در جامعه و تعارض منافع
گروه ها و طبقات موجود در جامعه است و مسئلة اجتماعي وضعيتي است كه با
ارزشهاي برخي گروههاي قدرتمند سازگار نيست و ريشة اصلي مسائل اجتماعي،
تضاد ارزشها و منافع است (.)Moulder, 2000
نظريههايي كه تحت رويكرد تضاد قرار دارند عبارتند از :نظريههاي ماركس و
انگلس ،كنترل قدرت بونگر ،نظريه واقعيت اجتماعي ريچارد كوئيني و نظريه فمنيسم
1
. Social Disorganisation
2
. Low Socio-economic Status
3
. Urban Slums
4
. Social Control theory
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كه در ادامه با توجه به ارتبا بيشتر دو نظريه ماركس و كنترل قدرت بانگر با تحقيق
حاضر ،اين دو نظريه توضي داده ميشوند.
نظرية ماركسيستي :ماركس معتقد است كه دليل اصلي بسياري از بزهكاريها و
جرم و جنايت ها در جامعه كشمكش و تضاد بين آنها كه مالك ابزار توليدند
(سرمايهداران) و آنها كه فاقد ابزار توليدند (كارگران) ميباشد .نظريهپردازان اجتماعي بر
اين باورند كه امكان گسترش اين سلطه تا آنجاست كه نميتوان مدعي وجود نظمي
هنجاري در جامعه شد ،زيرا سازمانهاي متفاوت اجتماعي هميشه ميتوانند مانع تحقق
هنجارها باشند« .از ديد ماركس و انگلس شرايط اقتصادي و بويژه فقر مادي از عوامل
اساسي بزهكاري به شمار ميروند» (محسني تبريزي.)113 :1383 ،
نظريه كنترل قدر

بونگر :بونگر بر اين باور است كه نظام اقتصادي سرمايهداري

مردم را تشويق ميكند تا حريص باشند ،به رفاه همنوعان خود توجه نكنند و منافع
خود را دنبال كنند .از ديد او جرم در طبقات فرودست متمركز است ،زيرا نظام عدالت
كيفري حر

نيازمندان را جرم ميانگارد ،درحاليكه براي ثروتمندان فرصتهاي

قانوني را مجاز ميدارند تا تمايالت خودخواهانهشان را ادامه دهند (ولد.)358 :1380 ،
ديدگاه كنش متقابل نمادين« :در ديدگاه كنش متقابل نمادين كه رفتارهاي
معنيدار يا الگوهاي كنش را مورد توجه قرار ميدهد ،جامعه هويتي مستقل از افراد و
كنش هاي آنان ندارد و افراد سازندة اعمال خويشاند .افراد طبق پنداشتي كه از واقعيت
دارند و در تفسيري كه در هر موقعيت از واقعيت به عمل ميآورند عمل ميكنند و با
اعمال بههم پيوسته و همسوي خويش پديدههاي اجتماعي را ميسازند» (بلومر1969 ،
به نقل از عبداللهي .)22 :1387 ،از نظر تعاملگرايان ،كجرو يا منحر

به كسي گويند

كه از نظر ساير افراد جامعه مورد مؤاخذه قرار گرفته باشد .اين ديدگاه به فرد كجرو،
انگيزه ها ،فشارها و تعامل بين او و كساني كه او را منحر
چگونگي و علتهايي را كه اشخا

و گروهها منحر

ميخوانند ،توجه دارد و
دانسته ميشوند ،را مورد
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بررسي قرار ميدهد ( .)Givons,1991از ديد هاگان نظرية همنشيني افتراقي ساترلند
( ،)1942خنثي سازي ماتز و نظرية برچسب بيكر ،سيكورل و گافمن در ديدگاه كنش
متقابل نمادين قرار ميگيرند.
نظريه همنشيني افتراقي 1:از ديدگاه اين تئوري رفتار انحرافي نيز مانند ساير
اشكال رفتار اجتماعي از طريق تعامل با ديگران آموخته ميشود .يادگيري انگيزشها،
نگرشها و فنوني كه گرايش به كجروي را تقويت ميكنند درون مناسبات اجتماعي فرد
با ديگراني اتفاق ميافتد كه روابط صميمي با وي دارند .فرايند يادگيري رفتار كجروانه
هم شامل فنون كجروي و هم انگيزهها ،نگرشها و دليلتراشيهاي الزم براي آن
ميشود .بدين ترتيب يك فرد هم ميآموزد كه چگونه با موفقيت دزدي كند و هم
چگونه استدالل بياورد تا دزدي خود را توجيه كند و براي آن عذري بياورد (رفيعپور،
.)1378
نظريه برچسباني 2:اين رويكرد كجرفتاري را مفهومي ساخته جامعه ميداند،
يعني گروهي در جامعه با تصويب قوانيني كه تخطي از آنها كجرفتاري محسو
ميشود ،مفهوم كجرفتاري را ميسازند .از اين منظر كجرفتاري ويژگي رفتاري كه انجام
شده نيست بلكه نتيجه اعمال قوانين و مجازاتهاي مربو در مورد فردي است كه آن
رفتار را انجام داده است (صديق سروستاني.)1388 ،
در اين مقاله با توجه به سه رويكرد اصلي مطرح شده در جامعهشناسي براي تبيين
آسيبها و مسائل اجتماعي (كاركردگرايي ،تضاد و كنش متقابل نمادين) و نظريههايي
كه تحت هر يك از اين ديدگاهها قرار ميگيرند ،به تحليل محتواي كيفي مستندهاي
اجتماعي پس از انقال

پرداخته ميشود تا دريابيم كه كارگردانان در فيلمهاي مستند

اجتماعي ساخته شده در سه دهة پس از انقال

براي به تصوير كشيدن آسيبهاي

اجتماعي با كدام ديدگاه به مسائل و آسيبهاي اجتماعي توجه كردهاند؟
1
. Differential Apportunity
2
. Labeling Theory
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سؤالهاي تحقيق
با توجه به چارچو

نظري ،سؤالهاي پژوهش بدين صورت مطرح ميشوند.

 -1مستندهاي اجتماعي پس از انقال

در هر دهه بيشتر با كدام رويكرد مطرح

در جامعهشناسي مسائل اجتماعي (كاركردگرايي ،تضاد و كنش متقابل نمادين)
آسيبهاي اجتماعي مرتبط با كودكان و نوجوانان را به تصوير كشيدهاند؟
اين سؤال دربرگيرندة يك سؤال جزئي است:
 -1-1آيا در هر دهه با رويكرد خاصي مواجه هستيم يا در نگاه مستندسازان در
سه دهة پس از انقال

در به تصوير كشيدن آسيبهاي اجتماعي مرتبط با كودكان و

نوجوانان تفاوتي حاصل نشده است؟ به عبارت ديگر آيا نوع نگاه و رويكرد غالب
مستندسازان در بازنمايي آسيبهاي اجتماعي در هر دهه نسبت به دهة پيش يا پس از
آن متفاوت است؟
 -2در نمايش آسيبهاي اجتماعي مرتبط با كودكان و نوجوانان از بين نهادهاي
خانواده ،مدرسه ،دولت و وسايل ارتبا جمعي كدام نهاد مقصر اصلي شناخته شده
است؟

روش تحقيق
در اين تحقيق از روش تحليل محتواي كيفي 1براي تحليل و بررسي فيلمهاي مورد
بررسي استفاده شده است .تحليل محتواي كيفي در شكل كنوني در سال  1983توسط
فيليپ ميرينگ 2پيشنهاد شد .هد

از تحليل محتواي كيفي ،بررسي منظم اطالعات
1
. Qualitative Content Analysis
2
. Philipp Mayring
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ارتباطي است ( .)Mayring, 2004تحليل محتواي كيفي بيشتر بر استنبا معنا از متن
متكي است و فقط به تعداد واژهها و كمّي كردن مفاهيم اكتفا نميكند .بنابراين
راهكارهاي تحليل محتواي كيفي بيشتر جنبة موضوعي دارد و محققاني كه به بررسي
دادههاي آرشيوي و منحصر به فرد ميپردازند ،بيشتر از تحليل كيفي استفاده ميكنند.
همانطور كه مككوئيل مي گويد تحليل كيفي به شمارش به عنوان راه رسيدن به معنا
بياعتناست ،زيرا معتقد است كه معنا از روابط ،تقابلها و متن استخراد ميشود نه از
كمّيت اشاراتي كه به مفاهيم ميشود (مككوئيل.)269 :1388 ،

جامعه و نمونة آماري
در اين تحقيق مجموعه مستندهاي اجتماعي مرتبط با مسائل و آسيبهاي اجتماعي
كودكان و نوجوانان كه از سال  1358تا سال  1390ساخته شدهاند ،به عنوان جامعه
آماري در نظر گرفته شدهاند .فيلمهاي مورد بررسي در يك تقسيم بندي در سه دوره
زماني  1370-1379 ،1358-1369و  1380 -1390مورد مطالعه قرار گرفتهاند.
مالك تقسيم بندي بدين شكل است كه از آنجا كه انقال

اسالمي ايران در بهمن

سال  1357رخ داد ،ساخت مستندهاي اجتماعي از سال  1358آغاز شد ،از اين رو
مستندهاي توليد شده طي سالهاي  1358تا پايان سال  1369در يك دورة زماني مورد
بررسي قرار ميگيرند ،دورة دوم شامل سالهاي  1370تا  1379ميشود كه سالهاي
دهة هفتاد است و سرانجام دورة سوم شامل سالهاي 1380تا  1390است .يعني بازة
زماني اين تحقيق از اولين مستند توليد شده در سال  1358تا سال  1390است و
مضامين و چگونگي بازنمايي آسيبهاي اجتماعي در طي اين سه دوره با يكديگر مورد
مقايسه و بررسي قرار مي گيرند( .ذكر اين نكته الزم است كه چون بسياري از
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توسط نهادهاي دولتي مخصوصاً

تلويزيون ساخته شدهاند ،تمام مستندهاي جتماعي اعم از توليد شده توسط نهادهاي
دولتي يا خصوصي به عنوان جامعه آماري تحقيق حاضر در نظر گرفته شدهاند).
در مجموع  10مستند اجتماعي با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند به عنوان
نمونه تحقيق انتخا

شدند .1در انتخا

فيلمها سعي شده است كه شاخصترين و

بهترين فيلمها كه در جشنوارههاي ملي و بينالمللي جوايزي دريافت كردهاند يا مورد
تقدير قرار گرفتهاند ،انتخا

شوند .البته اولين و مهمترين مالك در انتخا

فيلمها نظر

كارگردانان و متخصصان سينماي مستند اجتماعي است كه در اين زمينه خود فيلم
ساختهاند و يا كتا ها و مقاالتي نوشتهاند ،بنابراين نويسندگان براي انتخا

نمونه

درستي از مستندهاي اجتماعي بيش از هرچيز نظر و ديدگاه اين افراد را مد نظر قرار
داده است.2

مضمون و محتواي اصلي فيلمها
در اين تحقيق  10فيلم به عنوان نمونه مورد تحليل و بررسي قرار گرفتند كه در جدول
 ،1دهه توليد فيلم ،نام هر يك از فيلمها و مضمون اصلي آنها آورده شده است.

 . 1در دو دوره دوم و سوم چهار فيلم و در دوره اول به دليل قديمي بودن فيلمها و عدم دسترسي به آنهـا تنهـا دو
فيلم مورد نقد و بررسي قرار گرفتهاند .از اين رو با توجه به اين كـه محققـان تمـام تـالش خـود را بـراي يـافتن
مستندهاي اين دهه به كار بردهاند ،متيسفانه امكـان تحليـل و بررسـي مسـتندهاي اجتمـاعي بيشـتري در دوره اول
محقق نشد.
 .2در انتخا

فيلمها آقايان محمدرضا مقدسيان ،پيروز كالنتري ،زاون قوكاسيان و محمد تهامينژاد بـه نويسـندگان

كمكهاي زيادي كردند .
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جدول  -1مشخصا
دهه

مضمون فيلم

توليد
فيلم
1360

نام فيلم :كارگردان
كودك و استثمار:
محمدرضا اصالني

1360

كورهپزخانه:
محمدرضا مقدسيان

1370

 10فيلم مورد بررسي

كودكان

كودكان

كار

خياباني

خانه

٭

زير پوست شهر:

٭

دوزخ ،اما سرد:

٭

دالرام كارخيران
1370

بزهكاري

بازي با زندگي:

٭

محبوبه هنريان
1370

بچههاي خيابان:

٭

محسن غالمزاده
1380

صورتهاي رنگ پريده:
٭

محمد جعفري
1380

بچههاي اعماق:
علي شاه محمدي

1380

از

آزاري

٭

رخشان بني اعتماد
1370

فرار

كودك

روزهاي بيتقويم:
مهرداد اسكويي

٭
٭
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آخرين روزهاي زمستان:
مهرداد اسكويي
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٭

معرفي فيلمها
كودك و استثمار :مستند كودك و استثمار در سه بخش «كار»« ،شرايط» و «فرهنگ» به
مشكالت كودكان خانوادههاي فقير و حاشيهنشين كالنشهر تهران ميپردازد .هر يك از
اين سه قسمت در  30دقيقه به بخشي از سختي كار كودكان ،شرايط دشوار زندگي و
نبود امكانات رفاهي و بهداشتي اين خانوادهها و شيوع فرهنگ جرم در بين كودكان و
نوجوانان فقير مي پردازد و با نگاهي انتقادي شرايط و دشواري كار و زندگي كودكان در
ايران را مورد بررسي قرار ميدهد.
كورهپزخانه :فيلم كورهپزخانه در سال  1359ساخته شد .اين فيلم برنده جايزه
بهترين فيلم مستند از جشنواره بينالمللي فيلم مسكو در سال  1981شد و همچنين در
جشنوارههاي تسالونيكي و ابرهاوزن هم نمايش داده شده و مورد تحسين قرار گرفت.
موضوع اصلي مستند كورهپزخانه كار كودكان و نوجوانان در كورهپزخانههاست .در اين
فيلم به مسائلي مانند كار سخت اين كودكان ،حقوق اندك آنها ،خوراك و مسكن آنها
پرداخته ميشود و بيش از هر چيز كار سخت و طاقتفرساي اين كودكان مورد تيكيد
قرار ميگيرد.
اير پوست شهر :فيلم زير پوست شهر در سال  1375توسط رخشان بنياعتماد
ساخته شده است ،اين فيلم به پديده اعتياد در بين نوجوانان ميپردازد .كارگردان در اين
فيلم با مراجعه به مركز بازپروري شهر تهران و كانون اصالح و تربيت با چند تن از
نوجوانان معتاد به مواد مخدر گفتگو ميكند .در اين فيلم گرايش نوجوانان به مواد
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مخدر از جنبههاي گوناگون مورد بررسي قرار ميگيرد و كارگردان سعي ميكند خطر
رواد اين پديده شوم را به خانوادهها و مسئولين گوشزد كند.
بااي با اندگي :مستند بازي با زندگي به مسئله فرار دختران از خانه ميپردازد.
در اين فيلم سه دختر كه از خانه فرار كردهاند و اكنون در «خانه ريحانه »1زندگي
ميكنند ،در مقابل دوربين مينشينند و گفتگويي دو طرفه بين آنها و كارگردان صورت
مي گيرد و مخاطب با زندگي اين سه و داليل آنها براي فرار از خانه آشنا ميشود .اين
دختران مهمترين دليل فرار خود را در غيرقابل تحمل دانستن محيط خانه و شكنجههاي
جسمي و حتي جنسي اعالم ميكنند .فيلم بازي با زندگي در جشنواره بين المللي
فيلمسازان زن و كلن آلمان در سال  1385به نمايش درآمد .در سال  1379جزء پنج
فيلم نامزد بهترين مستند در چهارمين جشن خانه سينما شد و در سال  1379فيلم
منتخب در جشنواره كيش شد.
دورخ ،اما سرد :فيلم دوزخ ،اما سرد بر يكي از مهمترين معضالت كالنشهر
تهران دست گذاشته است .اين فيلم جست و جوهايي در پاركها و مناطق پايين
كالنشهر تهران است كه انباشته از اعتياد ،قمار ،خودكشي ،فحشاء و سوء استفاده جنسي
از كودكان خياباني است .اين مستند به طور خا
است كه در محيطها و خانوادههاي معيو

در مورد پسربچههاي زير  15سال

زندگي ميكنند .آنها از خانه فرار كردهاند

و در معرض آسيبهاي اجتماعي مانند :اعتياد ،سوء استفاده جنسي و ساير بزهكاريها
هستند .اين فيلم جايزه جشنواره فيلم كوتاه تهران و مستند دريايي كيش را برد.
بچههاي خيابان :مستند بچههاي خيابان در سال  1379توسط محسن غالمزاده در
 12قسمت براي شبكه چهارم سيما توليد شد .اين مستند در هر قسمت به يكي از
جنبهها و داليل پيدايش پديده بچههاي خيابان ميپردازد و عالوه بر بررسي اين پديده
 .1در سال  1378براي اولين بار مركز فرهنگي ،اجتماعي ،رفاهي ويژه دختران خيابـاني و فـراري بـا عنـوان «خانـه
ريحانه» راه اندازي شد .
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در شهر و استان تهران ،در شش قسمت به بررسي اين پديده در استانهاي فارس،
اصفهان ،خراسان ،خوزستان ،كردستان و هرمزگان ميپردازد .براي تحليل و بررسي اين
مجموعه مستند ،دو قسمت به صورت تصادفي انتخا

شده و مورد تحليل و بررسي

قرار گرفتند.
صور هاي رنگپريده :فيلم صورتهاي رنگ پريده به يكي از پديدههاي شوم
اجتماعي يعني كودك آزاري ميپردازد .اين فيلم سعي دارد با ورود به دنياي كودكان و
نوجواناني كه به هر ترتيب مورد آزار و اذيت والدين خود قرارگرفته اند تصوير و
شمايي كلي از اين پديده شوم درجامعه ارائه دهد .اين فيلم در سومين جشنواره
بينالمللي فيلم شهر در بخش «شهر و جامعه» برنده جايزه دوم شد.
رواهاي بي تقويم :مستند روزهاي بي تقويم به زندگي نوجوانان زير  18سال كه
در كانون اصالح و تربيت واقع در شهر زيباي تهران زندگي ميكنند ،ميپردازد .در اين
فيلم مخاطب با زندگي ،دغدغه و آرزوهاي اين نوجوانان كه هر يك به جرمي در اين
كانون نگهداري ميشوند ،آشنا ميشود .اين فيلم جوايزي چون بهترين فيلم مستند نيمه
بلند از جشنواره هات داكز تورنتوي كانادا ،جايزه ويژه هييت داوران سومين جشنواره
كنتاكت اكراين ،بهترين فيلم مستند جشنواره سه قاره هند ،ديپلم افتخار بهترين
كارگرداني از جشنواره فيلم فجر ،بهترين فيلم در بخش مبارزه با مواد مخدر و ديپلم
بهترين صدابرداري از جشنواره بين المللي سينما حقيقت را به دست آورده است.
بچههاي اعماق :فيلم مستند بچههاي اعماق كه به بچههاي خيابان و كار
ميپردازد موفق به دريافت پالك نقرهاي جشنواره «هوستن» آمريكا شد .در اين مستند
شاهد فعاليت «جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان» هستيم و مخاطب با برخي از
فعاليتهاي اين انجمن آشنا ميشود .جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان در يكي از
مناطق حاشيهاي شهر تهران ،مركزي خودجوش با حضور چند جوان داوطلب ايجاد
كرده است و در آنجا امكان تحصيل كودكان آن منطقه را فراهم كرده است و اعضاي
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اين انجمن به اين كودكان آموزش ميدهند ،لوازم اوليه براي تحصيل در اختيار اين
كودكان قرار مي گيرد و هر يك از اعضاي انجمن درسي را كه در آن مهارت بيشتري
دارند به اين كودكان آموزش ميدهند.
آخرين رواهاي امستان :مستند آخرين روزهاي زمستان به كارگرداني و
تهيهكنندگي مهرداد اسكوئي در سال  1390ساخته شده است ،اين فيلم اپيزود ديگري از
مستند روزهاي بي تقويم است .در اين فيلم نيز كارگردان به كانون اصالح و تربيت
شهر زيب اي تهران رفته است و مخاطب در آنجا با زندگي چند نوجوان بزهكار زير 15
سال آشنا ميشود.

تحليل يافتهها
پس از مشاهده و تحليل مستندهاي اجتماعي با روش تحليل محتواي كيفي ،به
دستهبندي منسجمي از چگونگي بازنمايي آسيبهاي اجتماعي در مستندهاي اجتماعي
پس از انقال

و نهادهاي مؤثر در شكلگيري اين آسيبها رسيديم كه به آنها اشاره

ميشود.
 .1مسائل اجتماعي ااييده تضاد طبقاتي موجود در جامعه (تضاد بين اقشار كم
درآمد و پردرآمد جامعه) است.
نظريه تضاد ،انحرا

را زاييده ساختارهاي اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي جامعه

طبقاتي ميداند .اين نظريه در تحليل خود از مسائل اساسي از قبيل روابط حاكميت
(قدرت ،استثمار ،كنترل و خفقان) ،تقسيم كار ،توزيع نامساوي امكانات اقتصادي و
تغييرات و دگرگونيهاي اساسي بحث ميكند .اين نظريه بر اين باور است كه جوامع
طبقاتي اصالتاً بر تضاد و رقابت استواراند و نظامهاي اجتماعي و ارزشهاي موجود
توسط زور و قدرت بر افراد جامعه تحميل شدهاند (محسني تبريزي.)112 :1383 ،
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دو مستند كودك و استثمار ( )1361-1358و كورهپزخانه ( )1359علت پيدايش
كودكان كار را معلول ساختارهاي اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي جوامع طبقاتي
ميدانند .در اين دو فيلم بيش از هر چيز بر زندگي فقير و غني اشاره ميشود.
مثالً در مستند كودك و استثمار بر اين مسئله تيكيد ميشود كه در جامعه طبقاتي
گروههاي باالدست منافع ،اراده و عقايد خود را بر گروههاي فرودست تحميل ميكنند
كه اين امر بهرهكشي انسان از انسان ،ازخودبيگانگي طبقات فرودست ،فقر اقتصادي و
فرهنگي را در پي دارد .اين فيلم كار كودكان را محصول نظام طبقاتي موجود در جامعه
مي داند و بيش از هر چيز شرايط اجتماعي جامعه را به نقد ميكشد ،از سوي ديگر در
بخشي از فيلم كه از انحرافات و انواع جرمهاي كودكان سخن به ميان ميآيد وجود
تبعيض هاي موجود و شكا

عميق بين طبقه مرفه و فقير جامعه به عنوان مهمترين

انگيزه كودكان و نوجوانان براي ارتكا
اين شكا

جرم عنوان ميشود ،در واقع آنها براي كاهش

به انواع جرمها دست ميزنند.

فيلم كورهپزخانه نيز شرايط سخت كار كودكان ،دستمزد ،وضعيت مسكن و
خوراك آنها را مورد بررسي قرار ميدهد و در مواردي با مقايسة وضعيت كارگران با
كارفرمايان به نقد چنين شرايطي ميپردازد و فقر و كار كودكان را بيش از هر چيز
محصول تضاد طبقاتي موجود در جامعه ميداند .مثالً اين موضوع مطرح ميشود كه
كارفرمايان براي پرداخت دستمزد كمتر به كودكان آنها را به كار ميگمارند و از آنها
به بدترين شكل بهرهكشي ميكنند.
 .2آسيب هاي اجتماعي ناشي اا فقر اقتصادي است (فقر باعث جرم ميشود).
مرتن بر اين باور بود كه فقر باعث رفتار انحرافي ميشود ،چرا كه فشار ساختاري
جامعه به افراد از طريق تشويقها و تبليغاتي كه درباره اهدا

فرهنگي انجام ميگيرد

باعث كجروي ميشود .آنومي و بي هنجاري در ديدگاه مرتن زماني اتفاق ميافتد كه
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هنجارهاي اجتماعي با واقعيت اجتماعي در ستيزند و از اين طريق بر افراد جامعه فشار
وارد ميشود و هرگاه راههاي مقبول دستيابي به اين هد ها براي فرد فراهم نباشد و او
ناچار باشد راههاي ديگري در پيش گيرد ،ممكن است رفتاري از فرد سر زند كه به
انحرا

اجتماعي منجر گردد .در فيلمهاي بچههاي خيابان ،دواخ ،اما سرد و بچههاي

اعماق فقر اقتصادي دليل شكلگيري بسياري از آسيبهاي اجتماعي كودكان و
نوجوانان عنوان شده است.
در بخشي از فيلم بچههاي خيابان درمورد گرايش بچههاي خياباني به انواع
جرمها اين موضوع توسط گوينده فيلم بيان ميشود كه بزرگترين مشغله ذهني كودك
خياباني كسب پول و درآمد براي زندگي است ،بنابراين اين كودكان ،ناخودآگاه به
سودآورترين روش بزه كه همان خريد و فروش مواد مخدر است ،گرايش پيدا ميكنند.
در فيلم دواخ اما سرد يكي از مهمترين داليل روي آوردن كودكان و بزرگساالن
به انواع جرم ها اعم از دزدي ،اعتياد ،خريد و فروش مواد مخدر و غيره فقر و تنگدستي
مالي عنوان ميشود .در اين فيلم برخي كودكان در مورد دزدي خود چنين ميگويند:
«مثالً تو شناسنامه نداري ،بري دنبال كار بگردي ،بهت كار نميدن ،بهت اطمينان ندارند،
تو گشنگي ميكشي و اون موقع ديگه جز كار خال

چيزي ديگهاي به ذهنت

نميرسه» .در فيلم بچههاي اعماق نيز فقر اقتصادي به عنوان مهمترين دليل كار كودكان
مطرح ميشود ،در اين فيلم تماشاگر با كودكاني آشنا ميشود كه به دليل نياز اقتصادي
خود و خانوادهشان مجبور هستند در خيابانها كار كنند.
 .3آسيب هاي اجتماعي ناشي اا مهاجر

و سكونت در مناطق حاشيهاي

شهرها ( فقر فرهنگي) است.
همان گونه كه در نظريه بيسازماني اجتماعي پارك و برگس و بومشناختي شا و
مك كي مطرح شده است عوامل شهرنشيني مانند :مهاجرت ،زبان ،قوميت و غيره
ميتوانند در بروز آسيبهاي اجتماعي نقش داشته باشند .حركات جمعيتي و بويژه
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مهاجرت انسانها از اجتماعات كوچك به بزرگ ،روستاها به شهرها و نيز تبديل جوامع
قطعهاي و كوچك به جوامع مبتني بر تقسيم كار و پهن دامنه ،آثار بسياري بويژه در
بروز مسائل و بحرانهاي اجتماعي دارد.
بي سازماني اجتماعي در مستندهاي كودك و استثمار ،بچههاي خيابان ،دواخ،
اما سرد و بچههاي اعماق به عنوان يكي از عوامل بي هنجاري مورد تيكيد قرار گرفته
است .در اين فيلمها چنين نشان داده ميشود كه كودكاني كه از ساير شهرها به
كالنشهرهايي مانند تهران مهاجرت كردهاند بيش از هرچيز در تنگناي مالي قرار
ميگيرند و به ناچار براي گذران زندگي به انواع جرمها روي ميآورند .دزدي ،خريد و
فروش مواد مخدر ،قماربازي ،بزهكاري ،روسپيگري ،مصر

مشروبات الكلي،

پرخاشگري ،خانوادههاي ازهم گسيخته و غيره از جمله بيسازمانيهاي اجتماعي است
كه در اين مناطق به وفور يافت ميشود.
در بخش سوم مستند كودك و استثمار با عنوان «فرهنگ» كارگردان به رواد
نابهنجاري در بين نوجوانان ميپردازد و در بيان انگيزههاي جرم در بين كودكان و
نوجوانان به اين مسئله اشاره ميشود كه برخي از نوجوانان براي گذران زندگي از
روستا و شهرستان خود براي يافتن شغلي مناسب به تهران مهاجرت ميكنند و در آنجا
به دليل نبود شغل متناسب با آنها جذ

انواع باندهاي تبهكارانه ميشوند و به

جرمهاي متعددي روي ميآورند.
در مستند بچههاي خيابان نيز به اين موضوع به عنوان يكي از داليل مهم افزايش
جرم در بين كودكان خياباني توجه خا

شده است .در اين مستند برخي از كودكان

خياباني كه با آنها گفتگو ميشود ،كساني هستند كه از ساير شهرستانها يا روستاها به
تهران آمدهاند و اغلب از وضعيت فعلي خود ناراضياند كه با ورود به تهران جذ
باندهاي بسياري شده و در آنجا به انواع جرمها مانند توزيع و خريد و فروش مواد
مخدر دست زدهاند.
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بخش اعظمي از لوكيشن مستند دواخ اما سرد در خرابهها و پاركهاي يكي از
مناطق پايين شهر تهران (منطقه  )12مي گذرد ،در اين مستند فقر مردم اين مناطق و
زندگي در چنين مكانهايي به عنوان يكي از مهمترين عوامل تيثيرگذار در بزهكاري و
اعتياد كودكان و نوجوانان اين منطقه مطرح ميشود .جرمهايي مانند سوء استفاده جنسي
از كودكان ،قماربازي و گرايش به انواع مواد مخدر در بين كودكان اين منطقه به وفور
يافت ميشود.
در فيلم بچههاي اعماق نيز كه در مناطق حاشيهاي شهرتهران و بين مردم پايين
شهر مي گذرد ،علت خياباني شدن و كار كردن بسياري از اين كودكان به دليل زندگي
در چنين مناطقي است و شرايط زيست محيطي بر آينده و سرنوشت اين كودكان تيثير
بسياري گذاشته است .به عنوان مثال دختري درمورد علت اصلي كار خود در خيابانها
چنين ميگويد « :من امينه هستم 13 ،ساله از افغانستان ،كار ميكنم چون وضع ماليمون
نيست ،جورا

خو

ميفروشم سر چهاراهها ،دم مغازهها تا بتونم خرد خودم و

خونوادهمو بدم».
 .4آسيبهاي اجتماعي ناشي اا بلندپرواايها و ارضا نشدن نيااهاي نوجوانان
است.
دوركيم علت اصلي ايجاد آنومي در جامعه را تحوالت شتابزده اقتصادي ميداند.
زيرا اين تحوالت نوعي بحران در نظام ارزشي و هنجاري جامعه به وجود ميآورند كه
پيامدهاي تحقق اين تحوالت شتابزده عناصري مانند «ثروتهاي ناگهاني» را در مقابل
آن قرار ميدهد ،عناصري كه وجود فقر را تحملناپذير ميكنند .پس هنگامي كه در كنار
اين فقر غيرقابل تحمل ،عناصري مانند «آرزوهاي بلندپروازانه» به تصوير در ميآيند،
ساختار پايدار نيازهاي افراد در هم ميريزد و شكلگيري «آرزوهاي بي حد» توان كنترل
اين ساختار را از «نظام هنجاري سنتي» ميگيرد ،در اين شرايط نيازها نيز ارضا
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نمي شوند و اينجاست كه ابزارهاي مشروع و نامشروع براي خالصي از آن «وضعيت
تحملناپذير» به كار گرفته ميشوند (رفيعپور.)13 :1378 ،
يكي از مهمترين مسائلي كه در فيلمهاي مورد بررسي به آن برخورد كرديم ارضا
نشدن آروزهاي كودكان و بويژه نوجوانان و در نتيجه روي آوردن آنها به سوي انواع
جرمها بويژه اعتياد و مواد مخدر است .از بين فيلمهاي مورد بررسي ،در دو مستند
بچههاي خيابان و اير پوست شهر به اين مسئله به عنوان يكي از داليل بزهكاري
نوجوانان توجه شده است.
در مستند بچههاي خيابان يكي از داليل مطرح شده از سوي يكي از كارشناسان
درمورد فرار كودكان از خانه و رو آوردن آنها به خيابان ،رفع نشدن آرزوهاي اين
كودكان است :به عنوان مثال يكي از كارشناسان در اين مستند ميگويد« :ساختار ذهني
نادرست در مورد موفقيت ،خوشبختي يا آسايش :برخي كودكان ايده آليست هستند،
كمال طلبند و به آنچه دارند ،قانع نيستند ،اين احساس در آنها شكل ميگيرد و چون
نتوانستند در وضعيت فعلي به كمال مطلوبشان برسند ،محيط زندگيشان را عوض
ميكنند ،مي گويند اگر از اين شهر به شهر ديگر بروم شايد خوشخبت شم ،موفق شم،
شايد پولدار شم و اين مسائل ميتونه ازعوامل دخيل در فرار نوجوانان باشد».
مستند اير پوست شهر نيز يكي از داليل گرايش نوجوانان به اعتياد را در رفع
نشدن اين آرزوها ميداند .رخشان بني اعتماد در بررسي داليل گوناگون گرايش
نوجوانان به اعتياد اين موضوع را نيز به عنوان يك عنصر مهم مطرح ميكند و ميگويد:
«واقعاً ما چقدر شور و نيازهاي بچههامون رو ميفهميم؟ چقدر با اونا شادي مشترك
داريم؟ اصالً درمورد گذران اوقات فراغت بچهها چقدر ميدونيم؟ چرا اونا ما رو غريبه
مي دونند و حضور ما در روابطشون عجيب و غيرعاديه؟ چرا بايد نيازهاي طبيعي
بچههامون جوا هاي غير طبيعي بگيره و به نتايج غير طبيعي برسه؟»
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 .5آسيب هاي اجتماعي اا طريق همنشيني و تعامل با ديگران آموخته ميشود.
ساترلند جرم را به آنچه كه تفاوت ارتباطات ناميده است ،مربو ميداند .به اين
معني كه در جامعهاي كه داراي خردهفرهنگهاي گوناگون متعددي است ،برخي
محيطهاي اجتماعي معموالً مشوق فعاليتهاي غيرقانوني هستند ،در صورتي كه
محيط هاي ديگر چنين نيستند .افراد از طريق ارتبا

با ديگران كه حامل هنجارهاي

تبهكارانه هستند ،بزهكار يا تبهكار ميشوند .به نظر ساترلند بيشتر رفتارهاي بزهكارانه
درون گروههاي نخستين بويژه گروه همساالن فراگرفته ميشود (گيدنز .)1379 ،در
مستندهاي بچههاي خيابان ،اير پوست شهر ،دواخ اما سرد و رواهاي بي تقويم به
اين مسئله به عنوان يكي از داليل مهم گرايش نوجوانان به بزهكاري بويژه اعتياد اشاره
شده است.
در مستند بچههاي خيابان برخي از كودكان توسط دوستانشان به فرار از خانه
تحريك شده بودند ،به عنوان مثال در بخشي از اين فيلم هنگام گفتگو با يك پسر
نوجوان كه از خانه فرار كرده است ،مشخص ميشود كه او با يكي از دوستانش قرار
گذاشته و خانه را ترك كرده است « :باهم قرار گذاشتيم كه كجا وايستيم ،با هم اومديم
تهران ،ترمينال جنو

گرفتنمون و االن خانه سبز نگهمون داشتند» و در ادامه ميگويد

كه رفيق آدم رو گول مي زنه ،نبايد گول رفيق رو خورد .همچنين برخي از كودكان و
نوجواناني كه در خانه سبز 1يا خانه ريحانه 2زندگي ميكنند زماني كه از زندگي خود
مي گويند مخاطب متوجه وجود اعتياد در پدر ،مادر و يا هر دوي آنها ميشود .اعتيادي

 .1خانه سبز مركزي است براي جمع آوري ،طبقه بندي و نگهداري كودكان خياباني ،زيـر نظـر معاونـت
امور اجتماعي شهرداري تهران كه از تاريخ  15فروردين ماه  1378به طور رسمي مـورد بهـره بـرداري
قرار گرفت.
 .2در سال  1378براي اولين بار مركز فرهنگي ،اجتمـاعي ،رفـاهي ويـژه دختـران خيابـاني و فـراري بـا
عنوان «خانه ريحانه» راه اندازي شد.
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كه دامن اين كودكان را نيز گرفته است .مثالً غزاله دختر نوجواني است كه پدرش معتاد
به مواد مخدر بوده است و او نيز از اين طريق به سوي مواد مخدر روي آورده است.
در فيلم اير پوست شهر نيز موضوع معاشرت با دوستان و يادگيري از آنها به
عنوان يكي از مهمترين عوامل مؤثر در گرايش نوجوانان به اعتياد مطرح ميشود .در
يكي از سكانس هاي فيلم مردي با تماس با صداي مشاور درمورد مصر

حشيش

توسط دختر برادر خود و چگونگي آشنا شدن اين نوجوان با حشيش ميگويد:
«سر امتحان ثلث دوم يكي از همكالسيهايش كه اتفاقاً اونم از دوستان نزديك
خونوادگيمونه بهش گفته اگه بكشيم درسامون رو بهتر ميخونيم .»...همچنين در اين
فيلم كارگردان هنگام گفتگو با يكي از نوجوانان معتاد به مواد مخدر به نام محمد وقتي
از او مي پرسد كه اعتيادش به مواد مخدر چطور شروع شد ،او در جوا

ميگويد« :با

رفيقام مينشستيم ميكشيديم ،اول از حشيش شروع كردم ،ميگفتند اعتياد نداره ،تا
زماني كه گير كردم فهميدم حشيش هم اعتياد داره .»...
در فيلم دواخ اما سرد نيز اين موضوع در البالي صحبتهاي اين كودكان به
عنوان يكي از راههاي آشنايي آنها با اعتياد عنوان ميشود .بسياري از اين كودكان
عنوان ميكنند كه پدرشان معتاد بوده است و جلوي چشمان آنها مواد مخدر مصر
ميكرده است و آنها هم در اين فضا با مواد آشنا شدهاند ،برخي ديگر هم دوستانشان
را عامل آشنايي آنها با مواد مخدر معرفي ميكنند .به عنوان مثال يك كودك در خانه

سبز در مورد روي آوردن خود به اعتياد ميگويد :من هنوز بچه بودم ،شيطون بودم ،دنيا
رو دوستتر ميداشتم ،دوستاي نامردم بردنم تو يه خرابه ،آلودهام كردهاند...
در مستند رواهاي بي تقويم نيز وحيد كه معتاد به كراك است نوجواني است كه
ابتدا در محيط خانه با اين مواد آشنا شده است ،برادران او معتاد به مواد مخدر بودهاند و
وحيد در درجه اول با اعتياد از طريق آنها آشنا شده است و سپس با دوستانش به
مصر

مواد مخدر روي ميآورد.
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 .6آسيب هاي اجتماعي ناشي اا تضعيف پيوندهاي اجتماعي فرد با ديگران
است.
نظرية كنترل (پيوستگي) اجتماعي آسيبهاي اجتماعي را ناشي از ضعيف شدن يا
از بين رفتن پيوند و دلبستگي فرد نسبت به اعضاي خانواده ،دوستان و آشنايان ميداند،
در نتيجه بزهكاري زماني رخ ميدهد كه قيود فرد نسبت به جامعه ضعيف شود يا به
طور كلي از بين برود.
در اغلب فيلمهاي مورد بررسي يكي از مهمترين داليل آسيبهاي اجتماعي
كودكان و نوجوانان از يكسو كاهش نظارت خانواده نسبت به فرزندان و از سوي ديگر
از بين رفتن تعلقات و وابستگي كودكان و نوجوانان نسبت به اعضاي خانواده بويژه پدر
و مادرشان است .در البالي صحبتهاي برخي از نوجوانان مستندهاي اير پوست
شهر ،بااي با اندگي ،دواخ ،اما سرد ،صور هاي رنگ پريده و آخرين رواهاي
امستان ،اين امر به عنوان يكي از مهمترين عوامل مؤثر در گرايش نوجوانان به انواع
كژرفتاريها مطرح شده است.
در مستند اير پوست شهر نظارت والدين نسبت به فرزندانشان كاسته شده است
و در طول فيلم با پدر و مادرهايي مواجه ميشويم كه چند ماه و حتي در مواردي چند
سال است كه فرزندانشان به سوي مواد مخدر روي آوردهاند و آنها بسيار دير متوجه
اين موضوع شدهاند .به عنوان مثال يكي از مادران درمورد چگونگي متوجه شدن اعتياد
فرزندش ميگويد :يكي از بچههاي محل اومد بهم گفت ،اول كه مُقر نيومد ،قرآن
آوردم وسط قسمش دادم ،گفت شش ماهه كه ميكشم...
در مستند بااي با اندگي ( )1379دختراني كه از خانه فرار كرده بودند ،به دليل
آزار و اذيتي كه در محيط خانه نسبت به آنها ميشده است ،تعلق و دلبستگيشان
نسبت به والدين را از دست داده بودند و به هيچ وجه حاضر به بازگشت به محيط خانه
نبودند .يكي از دختران فراري درمورد علت فرار خود از خانه ميگويد« :زماني كه از
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منزل بيرون اومدم به شدت ناراحت و عصبي بودم ،هيچ چيز فرقي نداشت ،برام مهم
نبود چه بالي ي سرم مياد و يا با چه اتفاقاتي ممكنه روبرو شم ،از همه چيز و همه كس
متنفر بودم ... ،دوست داشتم تا ميتونم از محل زندگيم ،از اطرافيان سنگدل ،از خانهاي
كه عقا

سياه برام بال ميگشود ،از جايي كه احساس امنيت نميكردم و هميشه درد و

رنج و عذا

بود و از جايي كه هميشه از آن فراري بودم ،دور شم»...

در رواهاي بي تقويم نيز سجاد فرزند طالق است ،پدر و مادرش او را رها
كردهاند و خبري از فرزندشان ندارند و همين عامل خود عدم كنترل و نظارت والدين
را از سويي و از بين رفتن دلبستگي نسبت به والدين را از سويي ديگر در پي دارد،
همچنين در مستند صور هاي رنگپريده و دواخ اما ،سرد نيز بسياري از كودكان
خانه سبز يا سازمان بهزيستي ،فرزندان خانوادههايي هستند كه پدر يا مادر به دليل
طالق و يا مرگ يكي از زوجين ازدواد كرده و در نتيجه فرزند خود را رها كردهاند ،در
چنين شرايطي است كه چون هيچ نظارتي نسبت به اين كودكان وجود ندارد در نتيجه
شاهد بروز انواع جرم ها توسط اين كودكان در جامعه هستيم كه در تمام اين موارد
ضعيف شدن پيوند افراد نسبت به اعضاي خانواده در پيدايش انواع جرمها در بين
نوجوانان مؤثر نشان داده شده است.
در مستند آخرين رواهاي امستان يكي از نوجوانان كانون اصالح و تربيت به نام
فرشاد از خانواده خود مي گويد ،اين كه مادرش مرده است و پدرش ازدواد كرده است
و در حالي كه گريه ميكند ،ميگويد« :پدرم به اون زنش گفته بود ،بچه ندارم ،يه زن
ديگه گرفت ،ما رو ول كرد ،منو برادرمو مادربزرگم بزرگ كرد ،پدرم گفته بود اينا رو
بذارين سگا بخورند .»...زمانيكه كارگردان از او سؤال ميكند دوستش داري؟ ميگويد:
نه ،ما رو ول كرد تو خيابونا ،تو پاركها ميخوابيديم.
با تحليل محتواي كيفي مستندهاي اجتماعي بايد گفت كه از بين  10فيلم مورد
بررسي ،دو فيلم با رويكرد تضاد ،چهار فيلم با ديدگاه كاركردگرايي و چهار فيلم با دو

106

فصلنامه علوم اجتماعي شماره 60

رويكرد كاركردگرايي و كنش متقابل نمادين به مطالعه مسائل اجتماعي پرداختهاند.
نتايج حاصل از بازنمايي آسيبهاي اجتماعي در مستندهاي مورد بررسي كه با توجه به
چارچو

نظري تحقيق و با روش تحليل محتواي كيفي بدست آمده ،در جدول 2

خالصه شده است.
جدول  -2چگونگي باانمايي آسيبهاي اجتماعي كودكان و نوجوانان در مستندهاي
اجتماعي پس اا انقالب اسالمي ايران
چگونگي باانمايي آسيبهاي
رديف

نام فيلم

اجتماعي بر اساس رويكردهاي

نظريه مرتبط با

رويكرد

غالب در جامعه شناسي مسائل

آسيب اجتماعي

غالب فيلم

اجتماعي

1

كودك و

 -تضاد طبقاتي موجود در جامعه

استثمار

 -فقر اقتصادي

 -نظريه ماركس

 -تضاد

()1358-1361
2

كورهپزخانه
()1359
زير پوست

3

شهر
()1375

4
5

بازي با

 -تضاد طبقاتي موجود در جامعه

 -نظريه ماركس

 -تضاد

 فقر اقتصادي -عدم ارضاي نيازها و آرزوها

 -آنومي دوركيم

 -كاركردگرايي

 -عدم نظارت و كنترل خانواده

 -كنترل اجتماعي

 -كنش متقابل

 معاشرتبا دوستان و همساالن  -همنشيني افتراقينابا

نمادين

 -متغيرهاي الگويي

 عدمكارايي نهادخانواده و مدرسه -تضعيف پيوندهاي اجتماعي  -همبستگي

زندگي( )1379فرد با والدين
 -فقر اقتصادي (فشار ساختاري)

 -كاركردگرايي

اجتماعي
 -نظريه فشار

 -كاركردگرايي
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 -مهاجرت و يا سكونت در مناطق ساختاري

دوزخ ،اما
سرد
()1379

حاشيهاي شهرها
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 -كنش متقابل

 -بيسازمانياجتماعي نمادين

 معاشرت با دوستان و همساالن  -همنشيني افتراقينابا

 -كنترل اجتماعي

 -عدم نظارت و كنترل خانواده

 -متغيرهاي الگويي

عدم كارايي نهاد خانواده
 -فقر اقتصادي (فشار ساختاري)

 -فشار ساختاري

 -مهاجرت و يا سكونت در مناطق  -بي سازماني

6

بچههاي
خيابان
()1379

 -كاركردگرايي

حاشيهاي شهرها

اجتماعي

 -كنش متقابل

 -فقر فرهنگي

 -آنومي دوركيم

نمادين

 -عدم ارضاي نيازها و آرزوها

 -كنترل اجتماعي

 تضعيف پيوندهاي اجتماعي فرد  -همنشيني افتراقيبا ديگران

 -متغيرهاي الگويي

 عدم انطباق فرد با تعييرات سريعجامعه
 معاشرت با دوستان و همساالننابا

عدم كارايي نهاد خانواده
 -تضعيف پيوندهاي اجتماعي فرد  -پيوند اجتماعي

7

روزهاي بي

با ديگران

تقويم ( - )1385معاشرت با دوستان و همساالن نابا

 -همنشيني افتراقي

 كاركردگرايي -كنش متقابل

 -متغيرهاي الگويي نمادين

 -عدم كارايي نهاد خانواده

8

صورتهاي

 -تضعيف پيوندهاي اجتماي فرد  -همبستگي اجتماعي  -كاركردگرايي

رنگ پريده

با ديگران

()1384
بچههاي

9

 عدم كارايي نهاد خانوده -فقر اقتصادي (فشار ساختاري)

 -فشار ساختاري

اعماق ( - )1386مهاجرت و يا سكونت در مناطق  -بي سازماني
اجتماعي
حاشيهاي شهرها

 -كاركردگرايي
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آخرينروزها
ي زمستان

10

()1390

 تضعيف پيوندهاي اجتماعي فرد  -پيوند اجتماعي  -كاركردگراييبا ديگران

هيرشي

 -عدم كارايي نهاد خانواده

 -متغيرهايالگويي

با مشاهده مستندهاي مورد بررسي ،يافتههاي به دست آمده در مورد نهادهاي
مؤثر در شكلگيري يا افزايش آسيبهاي اجتماعي كودكان و نوجوانان بدين شرح
ميباشد:
 .1آسيبهاي اجتماعي ناشي اا مشكال

درون خانواده (عدم كارايي نهاد

خانواده) است.
بر طبق نظريه متغيرهاي الگويي پارسونز در صورتي كه نهادها و سازمانهاي
كارگزار جامعهپذيري مانند خانواده ،مدرسه و وسايل ارتبا

جمعي كارايي الزم را

نداشته باشند ،جامعه دچار بي سازماني اجتماعي ميشود كه پيامد آن شيوع رفتار
انحرافي است.
در بسياري از فيلم هاي مورد بررسي نهاد خانواده مخدوش و ازهم پاشيده است و
در چنين فضايي است كه فرزندان دچار درگيريهاي ذهني و روحي ميشوند و وقتي
احساس كنند كه در محيط خانواده به آنها توجهي نشده است و به جاي ارضاي
نيازهاي عاطفي مدام مورد آزار و شكنجه قرار ميگيرند ،كودكان و نوجوانان يا تصميم
به فرار ميگيرند و يا اين كه به دامن همساالن خود پناه ميبرند .از مجموع  10فيلم
مورد بررسي ،در هفت فيلم اير پوست شهر ،دواخ اما سرد ،بااي با اندگي،
بچههاي خيابان ،صورتهاي رنگپريده ،رواهاي بي تقويم و آخرين رواهاي امستان
اين طور برمي آيد كه به جاي اين كه اعضاي خانواده در كنار يكديگر زندگي كنند ،همه
چيز سر جاي خود باشد و آرامش و امنيت در فضاي خانه مود بزند ،خانوادهها
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مخدوش و بيمار هستند ،پدر و مادر يا روابط سرد و بي روحي با يكديگر دارند و يا
در بيشتر موارد از يكديگر جدا شدهاند .در نتيجه از نظر بعد تربيتي توجه به مواردي
مانند چگونگي رفتار با فرزندان ،كنترل رفت و آمدها ،چگونگي رابطه با دوستان و
همساالن مورد تغافل قرار مي گيرد و نوجوانان از درس و تحصيل بازميمانند يا فضاي
خانه را ترك ميكنند و يا براي برطر

كردن نيازهاي عاطفي خود با دوستان نابا

ارتبا برقرار ميكنند و به اولين چيزي كه به سوي آن دعوت ميشوند كه اغلب موارد
مواد مخدر است ،جوا

مثبت ميدهند .در اين هفت مستند نهاد خانواده به عنوان

مهمترين عامل روي آوردن كودكان و نوجوانان به سوي انواع جرم و بزهكاري عنوان
شده است.
در مستند اير پوست شهر تيغ اصلي انتقادها به سوي خانوادههاست ،بسياري از
والدين نوجوانان معتاد به مواد مخدر به دليل غفلت از فرزندان خود متوجه اعتياد فرزند
خود نشدهاند .در اين فيلم با مادرهايي آشنا ميشويم كه از اعتياد نوجوانشان بسيار
شگفت زده هستند و كامالً ناگهاني از اين موضوع با خبر شدهاند ،از سوي ديگر عدم
توجه خانوادهها و والدين به نيازهاي فرزندان و نوجوانانشان نيز يكي ديگر از مواردي
است كه در اين فيلم از سوي كارگردان مورد تيكيد قرار ميگيرد.
در فيلم بااي با اندگي با زندگي سه دختر آشنا ميشويم كه هر سه آنها دليل
فرار از خانه را مشكالت درون خانه اعالم ميكنند ،هر سه اين دختران در خانواده
توسط والدين يا سرپرست خود مورد آزار و اذيت جسمي قرار گرفتهاند و حتي يكي از
اين دخترها توسط پدرش مورد تجاوز قرار گرفته است و محيط نا امن خانه باعث فرار
اين دختران از خانه شده است .آمنه يكي از دخترهاي خانه ريحانه كه در مستند بااي
با اندگي مخاطب با او آشنا ميشود ميگويد :اگه با مامانم لج ميكرديم به دائيم زنگ
ميزد ،ما رو به خونهشون ميبرد و زندوني ميكرد او با داييم با كارد و انبردست و
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هرچي دم دستشون بود كتكمون ميزدند ،با انبردست گوشت بدنمون رو ميكندند ،با
كارد ميزدند.
در مستند بچههاي خيابان با زندگي دختري  18ساله به نام غزال آشنا ميشويم
كه از آنجا كه پدرش معتاد بوده است ،او نيز به اعتياد گرايش پيدا كرده است .او در
بخشي از صحبتهايش درمورد مشكالت محيط خانهاي كه در آن سكونت داشته است

ميگويد :باباي معتادم منو فرستاده بود تو اعتياد ،برو اينو بخر ،همهش تو كار دزدي
بود ،كار نميكرد  ...ميگفتم دندونم درد ميكنه ميگفت بيا بهت تزريق كنم ،خو
شه ...ديگه من خودم به اين كار عادت كرده بودم ،بابام نميكشيد ما حالمون بد بود،
شب كه مياومد خونه من و خواهرم ادامه كار اونو ميكشيديم...
در فيلم صور هاي رنگپريده كودكان توسط والدينشان مورد آزار و اذيت
قرار ميگيرند .مثالً دختر چهار سالهاي به نام هانيه در خانه توسط پدرش مورد شكنجه
قرارميگيرد يا آرزو دختر دو سالهاي است كه توسط پدرش خفه و كشته شده است .در
اين فيلم همچنين هنگام گفتگو با كودكان در ستاد پذيرش و ساماندهي كودكان خياباني
آنها عل ت خياباني شدن خود را در مشكالت درون خانه و عدم سرپرستي توسط
والدينشان اعالم ميكنند .به عنوان نمونه برخي از كودكان رو به دوربين در مورد آزار

و اذيتهايي كه در محيط خانه به آنها روا ميشده است ميگويند 10« :ساله بودم ،تو
چشمام سيخ كبا

رفت ،همه جا رو ميزد ،صورت ،كمر ،بعضي اوقات گردنمو

ميگرفت آويزون ميكرد به ديوار ،بابام يه همچين آدمي بود».
در فيلم دواخ اما سرد يكي از مهمترين داليل فرار كودكان از خانه و روي
آوردن آنها به خيابان محيط نا امن خانه اعالم ميشود ،اين كه والدين پس از طالق
هيچ يك حاضر به نگهداري از كودك خود نشدهاند و اين كودك بي پناه مكاني جز
خيابان نداشته و در پي آن براي سير ماندن و زنده ماندن مفري جز دزدي و روي
آوردن به ساير جرم ها نداشته است .اين كودكان در بيان علل خياباني بودن خود داليلي
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چون بي خانمان بودن و عدم نگهداري توسط والدينشان را عنوان ميكنند ،مطرح
كردن مشكالتي مانند «خونوادههايي كه االن بچههاشون رو ول كردند ،االن باعث و باني
تمام ما يا بچههاي ديگه كه كنار خيابون خوابيدهاند همين خونوادهها هستند» از جمله
مواردي است كه از سوي اين كودكان به عنوان داليل خياباني شدن و در نتيجه ارتكا
جرم مطرح ميشود.
در فيلم رواهاي بي تقويم با زندگي نوجواني آشنا ميشويم كه اگر خانواده به
خوبي از او مراقبت ميكرد و سرپرستي فرزند خود را برعهده ميگرفت ،اكنون اين
نوجوان در اين مكان حضور نداشت .سجاد يكي از نوجوانان كانون اصالح و تربيت
نوجواني است كه پدر و مادرش از يكديگر جدا شدهاند ،مادرش مجدداً ازدواد كرده،
به سوئد رفته و دو سال است كه هيچ خبري از او ندارد ،سجاد نزد عمويش زندگي
مي كند و به جرم سرقت موتور دستگير شده است ،او در زندگي سختيهاي زيادي
كشيده است و در اين سختيها پدر و مادرش كه او را ترك كردهاند مقصر اصلي
هستند .در مستند آخرين رواهاي امستان نيز يكي از مهمترين داليلي كه برخي از اين
نوجوانان به انواع جرمها اعم از سرقت يا اعتياد دست زدهاند ،محيط نا امن خانه و يا
وجود پدر و مادري معتاد است و طبيعي است كه فرزندان چنين خانوادههايي نيز بيش
از هر چيز جذ

باندهاي تبهكار ميشوند .مثالً ابوالفضل نوجواني ده ساله است كه

پدر و مادري معتاد دارد و آنها نيز به جرم سرقت در زندان به سر ميبردند.
 .2دولت مقصر اصلي پيدايش آسيبهاي اجتماعي است.
دو فيلم كودك و استثمار و كورهپزخانه دليل اصلي كار كودكان را در شرايط
استعماري و ديكتاتوري زمان قبل از انقال

ميدانند ،اين دو فيلم به هيچ وجه در بيان

علت كار كودكان ،خانوادهها را مقصر نميدانند ،مثالً در فيلم كودك و استثمار بيان
ميشود «برخال

نظر عدهاي تحميل والدين و سرپرستان باعث استثمار كودكان نيست
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بلكه برعكس اين نظام استثماري سرمايهداري است كه بنيان اقتدار پدر يا سرپرست
خانوار را درهم ميكوبد و موجب سوء استفاده از اين كودكان ميشود .اين خانوادهها
دستهجمعي با هم كار ميكنند تا نميرند ،اگر كار هم نميكردند چه سرنوشتي
ميداشتند ،آيا گرسنگي دستهجمعي خانواده قابل تحمل است؟ .»...در واقع اين فيلمها
سياست هاي نادرست اقتصادي را به عنوان يكي از داليل مشكالت مالي قشر پايين
جامعه اعالم ميكنند و دولت و مسئولين را هد

قرار ميدهند تا براي حل چنين

مشكالتي چارهاي بيانديشند.
در مستند اير پوست شهر نيز يكي از داليل اصلي ترويج اعتياد در بين نوجوانان
دسترسي آسان و ارزان به مواد مخدر در تمام مناطق شهر عنوان ميشود .در گفتگوي
كارگردان با برخي از مردم آنها از در دسترس بودن مواد و عدم توجه دولت به اين
مسئله شكايت ميكنند و خواستار بهبود اوضاع هستند.
فيلم بچههاي اعماق نيز كه به پديده كودكان كار پرداخته است به نوعي دولت را
مقصر اصلي اين پديده قلمداد ميكند .در اين فيلم كه شاهد فعاليت جمعيت دفاع از
كودكان كار هستيم ،در راهپيمايي روز جهاني كودك از جمله پالكاردهايي كه دوربين
بيش از بقيه بر آن زوم ميكند ،حاوي اين جملههاست« :بهرهكشي از كودكان نشانه
بيتوجهي دولتها نسبت به سرنوشت كودكان است»« .تيمين و تضمين شرايط تحصيل
اجباري و رايگان براي همه كودكان از وظايف اصلي دولتهاست» .همچنين در اين
فيلم يكي از اعضاي جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان كه در مناطق حاشيهاي
شهري در حال تدريس به اين بچههاست ميگويد« :ما ميخواهيم به جامعه بگيم كه
همچين بچههايي وجود دارند ،وظيفه دولت و حكومت است كه به اين بچهها امكانات
بده ،توانمندشان كند .»...اين بخش از صحبت اين جوان به حدي از ديد كارگردان مهم
بود كه براي تيكيد بيشتر بر اين موضوع در تيتراژ پاياني فيلم ،باز صداي اين فرد شنيده
ميشود كه ميگويد :وظيفه دولت و حكومت است كه به اين بچهها امكانات بده.
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در فيلم دواخ اما سرد در گفتگو با برخي از اهالي منطقه  12تهران كه در مورد
انواع جرم در اين منطقه صحبت ميكنند ،برخي از اهالي منطقه يكي از داليل ترويج
اعتياد در آنجا را دسترسي راحت مواد مخدر در اين منطقه از سويي و بي توجهي
دولت نسبت به چنين مسائلي از سوي ديگر ميدانند .به عنوان مثال يكي از جوانان

ساكن در آن محل در مورد گسترش زياد اعتياد در اين منطقه ميگويد« :همه حق دارند
كه مواد ميكشند يا هروئين ميكشند ،چون اينجايي كه من هستم ،ميتونم نشون بدم
همين دور و بر من  20تا دوا فروش هست ...مشكل اينه كه تو مملكت ما شل ميگيرند
خودشون نميخوان جلوشون و بگيرند ،همين ميشه كه مردم راحت رو ميارن به مواد».
 .3آسيبهاي اجتماعي ناشي اا مشكال

درون مدرسه است.

مدرسه ي كي از نهادهاي اجتماعي است كه بعد از خانواده ،نقش مهمي در زندگي
اجتماعي كودكان و نوجوانان به عهده دارد .زيرا دانشآموز بيشتر وقت زنده و فعال
خود را در مدرسه ميگذراند .موقعيت و برنامههاي مدرسه اثر مهمي در عالقهمندي يا
فرار نوجوان از مدرسه دارد .در مستندهاي مورد بررسي چندان به نقش مدرسه در
گرايش نوجوانان به انواع جرمها اعم از اعتياد ،بزهكاري ،دزدي و غيره اشاره نشده
است و تنها در مستند اير پوست شهر كه داليل روي آوردن نوجوانان به پديده اعتياد
را از ابعاد گوناگون مورد كنكاش و بررسي قرار ميدهد ،به اين مسئله توجه شده است.
در اين فيلم در پاسخ به سؤال كارگردان از برخي از نوجوانان و والدين آنها درمورد اين
كه آيا راجع به مواد مخدر در مدارس هم چيزي شنيدهاند ،مخاطب با پاسخهايي مانند
«واهلل زبون به زبون شنيدم ،گفتند كه هست» يا «پسرم كه امسال مدرسه ميرفت يه بار
بهم گفت بچهها تو مدرسه راهنمايي هروئين خريد و فروش ميكنند» ،مواجه ميشود.
البته پرداختن به اين موضوع در همين حد بود و كارگردان چندان وارد عمق و بررسي
ابعاد گوناگون اين مسئله نشد.
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در مورد نقش وسايل ارتبا جمعي در پيدايش آسيبهاي اجتماعي كودكان و
نوجوانان ذكر اين نكته الزم است كه در هيچ يك از فيلمهاي مورد بررسي به نقش
رسانهها در شكلگيري يا افزايش آسيبهاي اجتماعي كودكان و نوجوانان هيچ گونه
اشارهاي نشده بود.
نتايج به دست آمده از تحليل هر يك از مستندهاي مورد بررسي در مورد نقش
هر يك از سه نهاد خانواده ،مدرسه و دولت در جدول  3ارائه شده است:
جدول  -3نقش نهادهاي مؤثر در پيدايش آسيبهاي اجتماعي
ردي
ف

نام فيلم
كودكواستثما

1

ر (-1361
)1358

2

كورهپزخانه
()1359

نقش سه نهاد خانواده ،مدرسه و دولت در
پيدايش آسيبهاي اجتماعي
 سياستهاي اقتصادي نادرست شرايط استثماري رژيم پيشين -سياستهاي اقتصادي نادرست

نهاد اصلي

 -دولت

 -دولت

 عدم توجه و غفلت خانوادهها از فرزندان3

زير پوست
شهر ()1375

 ارضا نشدن نيازهاي فرزندان در محيط خانواده  -خانواده دسترسي آسان و ارزان به مواد مخدر در  -دولتتمام محلههاي شهر و بي توجهي دولت

 -مدرسه

 خريد و فروش مواد مخدر در مدرسهبازي با
4

زندگي
()1379

 عدم توجه والدين به نيازهاي عاطفيفرزندان
 تبعيض بين فرزندان -اعتياد پدر

 -خانواده
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 عدم سرپرستي كودك توسط هيچ يك از والدين طالق و جدايي والدين از يكديگر اعتياد والدين عدم سرپرستي كودك توسط هيچ يك از5

دوزخ ،اما
سرد ()1379

والدين

 -خانواده

 مشاركت ميمورين انتظامي با معتادان در  -دولتازاي گرفتن پول از آنها
 عدم توجه نه چندان زياد دولت نسبت بهتوزيع و خريد و فروش مواد مخدر
 اعتياد والدين -طالق و جدايي والدين

6

بچههاي

 -عدم توجه والدين به نيازهاي عاطفي

خيابان

فرزندان

()1379

 -نا امن بودن محيط خانواده

 -خانواده

 ارضا نشدن نيازهاي فرزندان در محيطخانواده
 طالق و جدايي والدين7

روزهاي بي

 -عدم سرپرستي كودك توسط هيچ يك از

تقويم ( )1385والدين

 -خانواده

 احساس ترس و نفرت نسبت به والدين آزار و اذيت جسمي كودك يا نوجوان در8

صورتهاي

محيط خانواده

رنگ پريده

 -طالق و جدايي والدين

()1384

 -خانواده

 عدم توجه والدين به نيازهاي عاطفيفرزندان

9

بچههاي

 -بي توجهي دولت نسبت به كودكان كار  -دولت
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اعماق ( )1386بويژه كودكان مناطق حاشيهاي شهر
 -اعتياد والدين

10

آخرين

 -وجود فرزند زياد

روزهاي

 -عدم توجه والدين به نيازهاي عاطفي

زمستان

فرزندان

()1390

 -عدم سرپرستي كودك توسط هيچ يك از

 -خانواده

والدين

نتيجهگيري
در مجموع ميتوان گفت از بين  10مستند مورد بررسي پس از انقال  ،دو فيلم با
رويكرد تضاد ،چهار فيلم با رويكرد كاركردگرايي و چهار فيلم با دو رويكرد
كاركردگرايي و كنش متقابل نمادين به مطالعة مسائل اجتماعي پرداختهاند و ميتوان
گفت كه رويكرد غالب مستندسازان كشورمان پس از انقال

در بازنمايي آسيبهاي

اجتماعي رويكرد كاركردگرايي بوده است.
در مورد تفاوت بازنمايي آسيبهاي اجتماعي در مستندهاي اجتماعي در سه دورة
زماني تقسيم شده پس از انقال
انقال

بايد گفت كه مستندهاي ساخته شده در دهة اول

در نمايش آسيبهاي اجتماعي با افكار «ماركسيستي» به بازنمايي مسائل

اجتماعي پرداختهاند كه نمونة بارز آن فيلم كودك و استثمار است .در دو فيلم كودك
و استثمار ( )1361-1358و كورهپزخانه ( )1359كار كودكان حاصل سياستهاي
نادرست اقتصادي قلمداد ميشود و با رويكرد تضاد به مسائل اجتماعي توجه شده
است .چراكه ديدگاه تضاد به تمركز ثروت و قدرت كه در دست عدهاي معدود از افراد
يك جامعه است ،توجه ميكند (ستوده .)143 :1389 ،در اين دو فيلم موضوعاتي مطرح
ميشود كه در فيلمهاي دهة  70و  80كمتر شاهد مطرح شدن چنين مسائلي در
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مستندهاي اجتماعي هستيم كه مي توان گفت اين موضوع بيش از هر چيز تحت تيثير
شرايط سياسي و باز اولية انقال

است.

در مستندهاي توليد شدة دهة  70و  80آسيبهاي اجتماعي مطرح شده در فيلمها
از جنبههاي متعددي مورد بررسي قرار ميگيرند و همه اين مستندها با رويكرد
كاركردگرايي و در مواردي كنش متقابل نمادين به بازنمايي مسائل اجتماعي ميپردازند
اشاره به عدم رفع نيازها و آرزوهاي كودكان و نوجوانان (نظريه آنومي دوركيم) ،از بين
رفتن تعلقات و دلبستگي كودكان و نوجوانان به اعضاي خانواده (نظريه پيوستگي
اجتماعي) ،تغييرات سريع اجتماعي (نظريه دوركيم) ،مهاجرت از روستاها به مناطق
حاشيهاي شهرها و زندگي در مناطق پايين دست (نظريه بي سازماني اجتماعي) ،فقر
اقتصادي و فشار ساختاري (نظريه فشار ساختاري) معاشرت و همنشيني با دوستان و
همساالن نابا

(نظريه همنشيني افتراقي) و عدم كارايي نهاد خانواده (نظرية متغيرهاي

الگويي) از جمله مهمترين مسائلي است كه در اين مستندها به آن توجه ميشود.
پس هر چند در مستندهاي اولية انقال

به دليل باز بودن فضاي اجتماعي و

سياسي آن دوره زماني مستندسازان به نقد تضاد طبقاتي موجود در جامعه ميپردازند اما
از سالهاي آغازين دهه  60به يكباره اين روند به اتمام ميرسد كه مهمترين شاهد
مدعاي اين مسئله توقيف مستند كودك و استثمار است .در فيلمهاي دهه  70و 80
هرچند از فقر مالي سخن به ميان ميآيد ،اما هيچ گاه اشارهاي به اين كه اين فقر حاصل
تضادهاي موجود در جامعه است ،نميشود و بيشتر از ديدگاه مرتوني در رويكرد
كاركردگرايي به مسائل اجتماعي توجه ميشود ،يعني ذكر اين نكته كه فقر در يك
ساختار اجتماعي فشارهايي را براي بروز انواع خاصي از كجرويها فراهم ميكند.
در سؤال دوم نقش چهار نهاد خانواده ،دولت ،مدرسه و وسايل ارتبا جمعي در
ايجاد مسائل اجتماعي كودكان و نوجوانان مورد بررسي قرار گرفت .در مستندهاي دهة
 60يعني دو مستند كودك و استثمار و كورهپزخانه به هيچ وجه خانواده مقصر
شناخته نميشود ،در حالي كه در مستندهاي دهة  70و  80محيط خانواده بسيار آشفته
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و پريشان ميشود و علت گرايش كودكان به انواع جرمها اعم از اعتياد ،سرقت و يا فرار
از خانه در محيط نابسامان خانواده جستجو ميشود.
با توجه به نتايج به دست آمده از فيلمهاي مورد بررسي ،در هفت فيلم اير
پوست شهر ،بااي با اندگي ،دواخ ،اما سرد ،بچههاي خيابان ،رواهاي بي تقويم،
صورتهاي رنگ پريده ،بچههاي اعماق و آخرين رواهاي امستان «خانواده» به عنوان
يكي از مهمترين عوامل دخيل در ايجاد مسائل اجتماعي كودكان و نوجوانان شناخته
شده است .در واقع همان طور كه پارسونز در نظريه خود اشاره كرده است يكي از
مشكالت خانوادهها در فيلمهاي مورد مطالعه اين است كه اين نوع خانوادهها به خوبي
وظايف خود را به لحاظ اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و تربيتي ايفا نميكنند .همين امر
باعث ميگردد فرزنداني كه در اين نوع خانوادهها رشد ميكنند ،به دليل كمرنگ شدن
جايگاه خانواده در ميان خود ،به دوستان و اجتماعي روي آورند كه مشوق و زمينه ساز
عاملهاي آسيب زاي فردي و اجتماعي هستند.
در مستندهاي نام برده شده بسياري از كودكاني كه به انواع بزهكاريها اقدام
كرده بودند ،يا از خانوادههاي تك والدي بودند كه پدر و مادر از يكديگر جدا شده و يا
يكي از آن ها فوت كرده بود و يا در صورت طالق هيچ يكي از والدين حاضر به
سرپرستي فرزند خود نشدهاند ،پس زماني كه قرار باشد وظايف پدر و مادر را تنها يكي
از آن ها يا شخص ديگري غير از والدين به دوش بكشد ،اين مسئله در خانواده اختالل
ايجاد ميكند و نتايج زيانباري رخ ميدهد كه مهمترين آن گرايش كودكان و نوجوانان
به انواع انحرافات است.
ذكر اين نكته نيز الزم است كه شرايط مغشوش خانواده در مستندها به يكباره رخ
نميدهد ،يعني در حالي كه در مستند اير پوست شهر ( )1375غفلت خانوادهها و عدم
توجه آنها به فرزندان و نيازهاي آنها باعث گرايش نوجوانان به انواع مواد مخدر
ميشود ،در مستندهاي اواخر دهة  70و طول دهة  80شاهد از هم پاشيدگي كامل
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خانواده ها هستيم .درواقع شرايط آنومي در اين مستندها به اود خود ميرسد و شرايط
آسيبزاي خانواده نقش بسزايي در بزهكاري اعضاء خانواده دارد .اين عوامل را ميتوان
در مواردي مانند :طالق يا جدايي والدين ،وجود ناپدري و نامادري ،اعتياد والدين،
اختالفات خانوادگي ،خشونت والدين بر فرزندان ،بزهكاري اعضاء خانواده ،فقر
عاطفي ،تبعيض بين فرزندان ،كثرت فرزندان و غيره جستجو كرد.
در فيلمهاي كودك و استثمار ،كورهپزخانه و بچههاي اعماق كه موضوع اصلي
آن ها در مورد كودكان كار بوده است ،دولت مقصر اصلي پديدة كار كودكان معرفي
شده است ،دو فيلم كودك و استثمار و كورهپزخانه كه هر دو در سالهاي اوليه
انقال

ساخته شدهاند ،پديدة كار كودكان را ناشي از سياستهاي اقتصادي نادرست

موجود در جامعه دانستهاند ،مستند بچههاي اعماق نيز كه به پديدة كودكان كار و
بچه هاي خيابان در مناطق پايين شهر تهران پرداخته است ،در به وجود آمدن اين شرايط
و عدم امكان تحصيل براي كودكان بيش از هر چيز به نقش دولت در اين زمينه تكيه
كرده و معتقد است كه دولت بايد براي رفاه حال اين كودكان چارهاي بينديشد.
همچنين در مستندهاي اير پوست شهر و دواخ ،اما سرد كه عوامل گوناگون مؤثر بر
پيدايش بزهكاري بين كودكان و نوجوانان مورد بررسي قرار گرفته است بر دسترسي
همهجايي ،آسان و ارزان به مواد مخدر در مناطق گوناگون شهر نيز اشاره شده است كه
در اين زمينه دولت مقصر شناخته مي شود ،اما اشاره به نقش دولت در اين دو فيلم
نسبت به نقش خانواده كمرنگتر بوده است.
در مورد نقش مدرسه در ايجاد آسيب هاي اجتماعي بويژه بروز بزهكاري در بين
نوجوانان تنها در مستند زير پوست شهر به نقش نهاد آموزش و پرورش در گرايش
نوجوانان به اعتياد اشاره شده است .در اين فيلم دسترسي و خريد و فروش مواد مخدر
در مدرسه به عنوان يكي از عوامل مهم شيوع اعتياد در بين نوجوانان ذكر شده است.
ذكر اين نكته نيز الزم است كه در هيچ يك از فيلمهاي مورد بررسي به نقش وسايل
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ارتبا جمعي يا رسانهها در بروز آسيب هاي اجتماعي كودكان و نوجوانان هيچ گونه
اشارهاي نشده است كه ميتوان از اين موضوع به عنوان يكي از كاستيهاي مستندهاي
اجتماعي نام برد.
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