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  چكيده
  اسالمي ايران با اتخاذ مستند اجتماعي پس از انقال 10در اين مقاله 

اند. هد  از اين تحليل رويكردي جامعه شناختي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته
هاي اجتماعي فهميدن دو مطلب است: اول بررسي اين نكته كه مسائل و آسيب

كودكان و نوجوانان در مستندهاي اجتماعي پس از انقال  چگونه بازنمايي 
هاي مورد بررسي از بين چهار نهاد خانواده، دولت، لماند، دوم اين كه در فيشده

مدرسه و وسايل ارتبا  جمعي كدام يك بيشتر به عنوان مقصر اصلي در پيدايش 
اند؟ چارچو  نظري مقاله هاي اجتماعي كودكان و نوجوانان شناخته شدهآسيب

سه ها با بندي جان هاگان در مورد مسائل اجتماعي است، فيلممتيثر از تقسيم

                                                 
 yahoo.com2010hosseini@  .يئارتباطات اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبا علوماستاديار  *

 .يئدانشگاه عالمه طباطبااجتماعي ارتباطات  علومكارشناس ارشد  **
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رويكرد كاركردگرايي، تضاد و كنش متقابل نمادين با استفاده از روش تحليل 

 اند.محتواي كيفي مورد تحليل قرار گرفته
ي هالنتايج تحقيق بدين گونه بود كه مستندهاي اجتماعي ساخته شده در سا

 ده ازاوليه انقال  به دليل باز بودن فضاي سياسي و اجتماعي كشور با استفا
ز ز هر چياند، يعني بيش اهاي اجتماعي پرداختهضاد به بازنمايي آسيبرويكرد ت

 ودكان تضاد طبقاتي موجود در جامعه به عنوان عامل پيدايش مسائل اجتماعي كو
هد نوجوانان مطرح شده است. با گذشت زمان يعني در دهه هفتاد و هشتاد شا

ردي ر موادركردگرايي و ها با رويكرد كاتغيير رويكرد مستند سازان هستيم و فيلم
اردي اند، يعني موهاي اجتماعي پرداختهكنش متقابل نمادين به بررسي آسيب

يره ان و غها، همنشيني با دوستهمچون فقر اقتصادي، عدم كنترل و نظارت خانواده
شوند. همچنين هاي اجتماعي مطرح ميبه عنوان عوامل مؤثر در پيدايش آسيب

ل اصلي هاي مورد بررسي به عنوان عامديگري در فيلمخانواده بيش از هر نهاد 
 هاي اجتماعي معرفي شده است.پيدايش آسيب

ي، هاي اجتماعي، بازنمايي، رويكرد كاركردگرايآسيب :واژگان كليدي

 تضاد و كنش متقابل نمادين، كودكان و نوجوانان، مستند اجتماعي.

 

 مقدمه
امروز درگير آن است مسائل و  هايي كه جامعه مدرنيكي از مهمترين واقعيت

هاي اجتماعي در دنياي امروز حجم وسيعي را به خود آسيبهاي اجتماعي است. آسيب

هايي اجتماعي اعم از شرايط . مسائل اجتماعي جامعه، پديدهاختصا  داده است

ساختاري و الگوهاي كنشي هستند كه در مسير تحوالت اجتماعي بر سر راه توسعه، 

گيرند و مانع تحقق اهدا  و يت موجود و وضعيت مطلو  قرار مييعني بين وضع

شوند. اين مسائل اجتماعي به عنوان ها ميها و كمال مطلو تهديد كنندة ارزش

دارند، به هاي نامطلو  اذهان نخبگان و افكار عمومي مردم را به خود مشغول ميپديده
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آيد و مقامات مسئول پديد ميها طوري كه نوعي وفاق و آمادگي جمعي براي مهار آن

 (.1387دارد )عبداللهي، ها وا ميرا به چاره جويي، رفع و يا پيشگيري از آن

ان هاي اجتماعي موجود در جامعه مربو  به كودكان و نوجوانبخشي از آسيب

هاي هاي خا  خود همچون فقدان توانايي و مهارتاست. اين گروه به دليل ويژگي

لدين و وا مواجهة صحي  با محيط اجتماعي، وابستگي به بزرگساالناجتماعي الزم براي 

ري پذيري شهها در معرض آسيبو طي كردن مراحل رشد خود، بيشتر از ساير گروه

تماعي ي اجقرار دارند. سرنوشت آينده اين گروه به نحوة عملكرد بزرگساالن و نهادها

 ايي اينتوان هاي جمعي و ميزانهمانند: خانواده، مدرسه، نهادهاي مذهبي، دولت و رسان

ندگي زها براي هاي اجتماعي الزم در آنها و مهارتنهادها براي ايجاد شايستگي

 (.1385اجتماعي بهنجار بستگي دارد )حسيني، 

ماعي هاي اجتهاي جامعة كنوني، مسائل و آسيبها و دغدغهيكي از نگرانيپس 

 امعه رااز ج ها قرار دارد و اين قشرن آنمرتبط با كودكان و نوجوانان است كه در كمي

 وناگونگاز طريق نهادهاي هاي اجتماعي ناخت اين مسائل و پديدهشكند و تهديد مي

نه يك رسا و سينما به عنوان ها به عنوان يك نهادو رسانه امري ضروري استاجتماعي 

ا زير د.دارنجامعه  هاي اجتماعي درو بازتا  مسائل و آسيبنقش مهمي در شناساندن 

هند و دكل ميشرا ها با استفاده از بازنمايي، دانش و شناخت ما از جهان بيرون رسانه»

 (. 10 :1387)مهدي زاده، « نقش مهمي در توليد معنا دارند

هاي قدرتمند نقش بديهي است كه در اين بين سينما به عنوان يكي از رسانه

و از آنجا كه مسائل اجتماعي در تمام ابعاد  كندمهمي در بازنمايي و توليد معنا ايفا مي

توان كند، مياي و ساختاري را در آن ايفا ميزندگي انسان جاري است و نقش پايه

اي با مسائل اجتماعي روبرو شده است. چرا كه گفت كه سينما در حوزة بسيار گسترده

آن به سينما و مخصوصاً سينماي مستند از جمله هنرهايي است كه ما از طريق 

توان گفت كه كنيم و ميشويم و آنها را فهم و درك ميهاي اجتماعي نزديك ميواقعيت

كنندگي اي كه اهميت محتواي واقعي آن بيش از سرگرمسينماي مستند به عنوان رسانه
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(، نقش زيادي در نشان دادن و به تصوير كشيدن اين 7: 1382آن است )دهقانپور، 

 ها دارد.  آسيب

همي نقش بسيار م -هاي اجتماعي بويژه مستند -ديگر سينماي مستند  به عبارت

و با ز يكسهاي اجتماعي دارد. مستندهاي اجتماعي ادر معرفي و بيان مشكالت و پديده

 بت وثپرداختن به موضوعات اجتماعي، آنها را به صورت واقعيات موجود در جامعه 

 شكالتو آشكار كردن مسائل، م كنند و از سوي ديگر با برجسته كردن، كشفضبط مي

ها ي هم به آندهند و شايد توجهمان رخ ميهايي كه هر روز در اطرا و پديده

ين ااز  وكنند كنيم، توجه عموم اعم از مسئولين و بينندگان را به آنها جلب مينمي

 نمايش ند بهدهند و در قالب مستطريق اطالعات ارزشمندي را در اختيار افراد قرار مي

 پردازد. هاي اجتماعي ميو بازتا  پديده

ان در هاي اجتماعي كودكان و نوجوانتحقيق اين است كه آسيباين مسئله اصلي 

اين  اند؟ در واقعمستندهاي اجتماعي پس از انقال  چگونه به تصوير كشيده شده

در ن جواناهاي اجتماعي كودكان و نوتحقيق به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه آسيب

، 1358-1369هر يك از مستندهاي اجتماعي پس از انقال  كه به سه دورة زماني دوره 

اند؟ و از سوي ديگر ند چگونه بازنمايي شدهاتقسيم شده 1380-1390 و 1379-1370

ها هرسان هاي مورد بررسي از بين نهادهاي خانواده، دولت، مدرسه ودر فيلم اين كه

 اند؟شده كدام نهاد بيشتر مقصر شناخته

 

 چارچوب نظري
دهد كه هنوز نظرية واحدي براي تبيين مسئلة جـرم،  مطالعة رويكردهاي نظري نشان مي

هـاي  رفتـاري شناسان در بيان و تعريـف كـج  انحرا  يا كجروي ارائه نشده است. جامعه

و  1فرانسـيس مولـدر   1انـد. جـان هاگـان،   هاي گونـاگوني را ابـراز كـرده   اجتماعي ديدگاه

                                                 
1. John Hagan 
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شناسـي انحرافـات سـه رويكـرد     هـاي جامعـه  شناسان در نظريـه ديگر از جامعه بسياري

ــل نمــادين»و  3«تضــاد»، 2«كــاركردگرايي ســاختاري» ــد:  را مطــرح كــرده« 4كــنش متقاب ان

Hagan, 1994, Leon, 2005, Moony & Knox, 2002, Moulder, 2002)). 

كند، روش و  برحسب اين كه محقق از كدام ديدگاه به مسائل اجتماعي نگاه

هاي ها و نگاهها با فرضيهها و نظريهكند زيرا در هر يك از ديدگاهحاصل كار او فرق مي

متفاوتي دربارة جامعه، انسان و مسائل اجتماعي سروكار داريم. ذيل هر يك از اين سه 

اي به تبيين انحرافات موجود در هايي وجود دارد كه هر يك از جنبهرويكرد نظريه

پردازند. مالك تقسيم بندي تحقيق حاضر بر اساس ديدگاه جان هاگان در يجامعه م

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

 شود.بيان مسائل اجتماعي اشاره مي

در رويكرد كاركردگرايي ساختاري،  الف( رويكرد كاركردگرايي ساختاري:

ر منج عناصر هماهنگي است كه هرگونه ناهماهنگي بين اجزايش جامعه تركيب متعادل

 نظم و هايي كه اينشود، در نتيجه پديدهنظمي و مسائل اجتماعي ميبه پيدايش بي

  شوند.تعادل را بر هم بزنند به عنوان مسائل و انحرافات اجتماعي تلقي مي

تماعي با سرعت تر شود و تحوالت اجاز نظر كاركردگرايان هرچه جامعه پيچيده

تر شده و به وضعيت آنوميك هاي اجتماعي مبهمبيشتري روي دهند، هنجارها و ارزش

-تواند به فشارهاي اجتماعي و ناهمسازيخواهد انجاميد. آنومي در مقياس جامعه مي

هاي اجتماعي مانند سوء مصر  مواد هاي هنجاري ختم شود و موجبات انواع آسيب

مقياس فردي زماني كه فرد احساس غربت و تنهايي كند و در  مخدر را فراهم آورد. 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 

قع ديدگاه (. در وا1388گيرد )صديق سروستاني، هاي اجتماعي قرار ميآسيب

كاركردگرا بيشتر بر تيثير جامعه و محيط بر فرد تيكيد دارد و انحرا  را تنها مربو  به 

گيرد كه هنجارشكني در هايي در نظر ميپذيري نامناسب و واقع شدن در محيطجامعه

 كشاند. ها رواد دارد و از اين ديدگاه شرايط نامناسب اجتماعي فرد را به انحرا  ميآن

(، 1966(، فشار ساختاري مرتن )1951هاي آنومي دوركيم )هاگان نظريهاز ديد 

(، 1955فرهنگي كوهن و ميلر )هاي خرده(، نظريه1976متغيرهاي الگويي پارسونز )

او و سازماني اجتماعي پارك و برگس، شهاي متفاوت كلووارد و اوهلين، بيفرصت

ر ساختاري قرا -ركردگرايي ( در ديدگاه كا1996كي و كنترل اجتماعي هيرشي )مك

رح داده شها به طور مختصر ترين اين نظريه(. در ادامه مهمHagan, 1994گيرند )مي

 شوند. مي

هنجاري به وضعيتي در جامعه گفته از ديد دوركيم بي دوركيم: 1نظريه آنومي

ين شود كه هنجارها از بين رفته يا در تضاد با يكديگر قرار گرفته باشند كه در امي

گيرد، زيرا اعضاي آن جامعه براي اي در خطر متالشي شدن قرار ميحالت چنين جامعه

رسيدن به مقاصد مشترك خطو  راهنمايي را در اختيار ندارند و اغلب مواقع، احساس 

كنند. از ديد دوركيم در شرايط اجتماعي استوار و پايدار، هنجاري مينگراني و بي

پاشيدگي هنجارها شود، با از همرها، تنظيم و محدود ميآروزهاي انسان از طريق هنجا

آيد و با ارضا نشدن اين يك وضعيت آرزوهاي بلندپروازانه يا آنومي به وجود مي

آيد و سپس اين نارضايتي در آرزوها يك وضعيت نارضايتي اجتماعي دائمي پديد مي

شود ه ظاهر ميجريان اقدامات اجتماعي منفي مثل بزهكاري، خودكشي، سرقت و غير

 (.1389، ستوده،  1385، سليمي و داوري، 1385، ممتاز، 1378پور، )رفيع

                                                 
1. Anomie  
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مرتن رفتارهاي انحرافي را نتيجه فشارهاي جامعه  مرتن: 1نظريه فشار ساختاري

كند. تعبير ساده اين نظريه در يك داند كه بعضي مردم را وادار به كجروي ميمي

شود. پس وجود فراوان فقر در باعث جرم مي المثل معرو  آمده است كه فقرضر 

سازد ها فراهم مييك ساختار اجتماعي فشارهايي را براي بروز انواع خاصي از كجروي

آيد كه جامعه (. مرتن بر اين باور بود كه انحرا  براي اين پيش مي1389)ستوده، 

ها را در د كند، ولي وسايل رسيدن به اين هها را تشويق ميدستيابي به برخي هد 

هاي خاصي را براي دهد. در نتيجه برخي افراد يا بايد هد اختيار همة افراد قرار نمي

شان مطرح كرده، بايد هايي كه فرهنگ جامعهخود برگزينند و يا براي رسيدن به هد 

 -رفتاري حاصل فشارهاي ساختارياز وسايل نامشروع استفاده كنند و از ديد او كج

 (.Merton,1968كند )ست كه افراد را وادار به اين كار مياجتماعي خاصي ا

 و نهادها كه صورتي در پارسونز ديد : ازپارسونز 2نظريه متغيرهاي الگويي

 كارايي جمعي ارتبا  وسايل و مدرسه خانواده، مانند: پذيريجامعه كارگزار هايسازمان

 رفتار شيوع آن پيامد و ديدهگر اجتماعي سازماني بي دچار جامعه باشند، نداشته را الزم

 (.1388 احمدي،) است جامعه در انحرافي

ر جوامع مدرن اين دو معتقد بودند كه دكوهن و ميلر:  3نظريه خرده فرهنگي

ر يرا فرهنگ ناهمگون و غيهاي متفاوت است زفرهنگ خردهرفتار انحرافي ناشي از 

فرهنگ خا   هخردشود كه رفتار در يك كدست در يك جامعه شهري سبب ميي

اين  فرهنگ ديگر يك رفتار بهنجار شناخته شود. خردهدر انحرا  محسو  شود و 

كه جوانان بدون در هايي نظريه پردازان بيشتر به رفتارهاي بزهكارانه مانند خرابكاري

 شوند توجه دارند.نظر گرفتن منافع مادي مرتكب مي

                                                 
1. Structural Strain Theory  

2. Pattern Variables 

3. Subcultural  
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اد پارك و برگس به اعتق» پارك و برگس: 1نظريه بي سااماني اجتماعي

شوند، از فرهنگ هاي قومي هنگامي كه به عنوان مهاجر وارد كالنشهرها مياقليت

هاي ساكنان شهري بنديفرهنگ وارد گروههمگن خود جدا شده و به عنوان يك خرده

پايگاه »فرهنگي همراه با هاي خردههاي اقليت به گروهشوند. اين فرايند تبديل گروهمي

كند. سكونت ، ساكنان اين منطقه را مستعد رفتار انحرافي مي«2ادي پاييناقتص -اجتماعي

فرهنگ بزهكارانه شده و به شيوع موجب پيدايش خرده« 3هاي شهرزاغه نشين»در محله 

 (.57: 1388)احمدي، « جرم و بزهكاري منتهي خواهد شد

رافي تراويس هيرشي بيش از هرچيز فعاليت انح هيرشي: 4نظريه پيوند اجتماعي

دهد. او داند كه فرد را به جامعه پيوند ميرا ناشي از شكست و تضعيف پيوندهايي مي

آيد كه پيوند فرد با محيط اطرا  و جامعه معتقد است كه انحرا  زماني به وجود مي

 .(Hirshi, 2001)ضعيف يا از هم گسيخته شود 

هي به ددر جهت تضاد به نقش و تيثيرات مناسبات قدرت ديدگاه ديدگاه تضاد: 

 . كنديهاي اجتماعي و همچنين نقش محوري انسان در تحوالت اجتماعي تيكيد مپويش

ها ند. آنكنثباتي و تضاد اجتماعي تيكيد ميشناسان معتقد به تضاد بر بيجامعه

يدگاه ين ددانند. از اعلل مسائل اجتماعي را در عالئق و منافع پنهان قدرتمندان مي

نافع مهاي اجتماعي موجود در جامعه و تعارض اعي نتيجة نابرابريهاي اجتمآسيب

 ها و طبقات موجود در جامعه است و مسئلة اجتماعي وضعيتي است كه باگروه

، هاي قدرتمند سازگار نيست و ريشة اصلي مسائل اجتماعيهاي برخي گروهارزش

 (.Moulder, 2000ها و منافع است )تضاد ارزش

هاي ماركس و ت رويكرد تضاد قرار دارند عبارتند از: نظريههايي كه تحنظريه

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 

 شوند. حاضر، اين دو نظريه توضي  داده مي

ا و هماركس معتقد است كه دليل اصلي بسياري از بزهكاري اركسيستي:نظرية م

 ها در جامعه كشمكش و تضاد بين آنها كه مالك ابزار توليدندجرم و جنايت

ماعي بر پردازان اجتباشد. نظريهداران( و آنها كه فاقد ابزار توليدند )كارگران( مي)سرمايه

ظمي نتوان مدعي وجود آنجاست كه نمياين باورند كه امكان گسترش اين سلطه تا 

حقق انع تتوانند مهاي متفاوت اجتماعي هميشه ميهنجاري در جامعه شد، زيرا سازمان

وامل از ع از ديد ماركس و انگلس شرايط اقتصادي و بويژه فقر مادي»هنجارها باشند. 

 (.113: 1383)محسني تبريزي، « رونداساسي بزهكاري به شمار مي

داري مايهبونگر بر اين باور است كه نظام اقتصادي سر ل قدر  بونگر:نظريه كنتر

فع و منا نوعان خود توجه نكنندكند تا حريص باشند، به رفاه هممردم را تشويق مي

دالت عظام خود را دنبال كنند. از ديد او جرم در طبقات فرودست متمركز است، زيرا ن

هاي تكه براي ثروتمندان فرصدرحاليانگارد، كيفري حر   نيازمندان را جرم مي

 (.358: 1380د، شان را ادامه دهند )ولدارند تا تمايالت خودخواهانهقانوني را مجاز مي

در ديدگاه كنش متقابل نمادين كه رفتارهاي » ديدگاه كنش متقابل نمادين:

راد و دهد، جامعه هويتي مستقل از افدار يا الگوهاي كنش را مورد توجه قرار ميمعني

اند. افراد طبق پنداشتي كه از واقعيت هاي آنان ندارد و افراد سازندة اعمال خويشكنش

كنند و با آورند عمل ميدارند و در تفسيري كه در هر موقعيت از واقعيت به عمل مي

 1969)بلومر، « سازندهاي اجتماعي را ميسوي خويش پديدههم پيوسته و هماعمال به

گرايان، كجرو يا منحر  به كسي گويند (. از نظر تعامل22: 1387لهي، به نقل از عبدال

كه از نظر ساير افراد جامعه مورد مؤاخذه قرار گرفته باشد. اين ديدگاه به فرد كجرو، 

خوانند، توجه دارد و ها، فشارها و تعامل بين او و كساني كه او را منحر  ميانگيزه

شوند، را مورد ها منحر  دانسته ميروههايي را كه اشخا  و گچگونگي و علت
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(. از ديد هاگان نظرية همنشيني افتراقي ساترلند Givons,1991دهد )بررسي قرار مي

سازي ماتز و نظرية برچسب بيكر، سيكورل و گافمن در ديدگاه كنش (، خنثي1942)

 گيرند. متقابل نمادين قرار مي

وري رفتار انحرافي نيز مانند ساير از ديدگاه اين تئ  :1نظريه همنشيني افتراقي

ها، شود. يادگيري انگيزشاشكال رفتار اجتماعي از طريق تعامل با ديگران آموخته مي

كنند درون مناسبات اجتماعي فرد ها و فنوني كه گرايش به كجروي را تقويت مينگرش

فتار كجروانه افتد كه روابط صميمي با وي دارند. فرايند يادگيري ربا ديگراني اتفاق مي

هاي الزم براي آن تراشيها و دليلها، نگرشانگيزههم شامل فنون كجروي و هم 

آموزد كه چگونه با موفقيت دزدي كند و هم شود. بدين ترتيب يك فرد هم ميمي

پور، چگونه استدالل بياورد تا دزدي خود را توجيه كند و براي آن عذري بياورد )رفيع

1378.) 

داند، رفتاري را مفهومي ساخته جامعه مياين رويكرد كج :2انينظريه برچسب

رفتاري محسو  يعني گروهي در جامعه با تصويب قوانيني كه تخطي از آنها كج

رفتاري ويژگي رفتاري كه انجام سازند. از اين منظر كجرفتاري را ميشود، مفهوم كجمي

بو  در مورد فردي است كه آن هاي مرشده نيست بلكه نتيجه اعمال قوانين و مجازات

 (.1388رفتار را انجام داده است )صديق سروستاني، 

بيين اي تشناسي بردر اين مقاله با توجه به سه رويكرد اصلي مطرح شده در جامعه

ايي هظريهها و مسائل اجتماعي )كاركردگرايي، تضاد و كنش متقابل نمادين( و نآسيب

ي ستندهاگيرند، به تحليل محتواي كيفي مرار ميها قكه تحت هر يك از اين ديدگاه

مستند  هايمشود تا دريابيم كه كارگردانان در فيلاجتماعي پس از انقال  پرداخته مي

ي هااجتماعي ساخته شده در سه دهة پس از انقال  براي به تصوير كشيدن آسيب

 د؟انهاي اجتماعي توجه كردهاجتماعي با كدام ديدگاه به مسائل و آسيب

                                                 
1. Differential Apportunity  

2. Labeling Theory   
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 هاي تحقيقسؤال

 شوند. هاي پژوهش بدين صورت مطرح ميبا توجه به چارچو  نظري، سؤال

ح تماعي پس از انقال  در هر دهه بيشتر با كدام رويكرد مطرمستندهاي اج -1

( شناسي مسائل اجتماعي )كاركردگرايي، تضاد و كنش متقابل نماديندر جامعه

 اند؟نوجوانان را به تصوير كشيدههاي اجتماعي مرتبط با كودكان و آسيب

 اين سؤال دربرگيرندة يك سؤال جزئي است: 

در  هه با رويكرد خاصي مواجه هستيم يا در نگاه مستندسازانآيا در هر د -1-1

 كان وهاي اجتماعي مرتبط با كودسه دهة پس از انقال  در به تصوير كشيدن آسيب

الب غيگر آيا نوع نگاه و رويكرد نوجوانان تفاوتي حاصل نشده است؟ به عبارت د

ز اا پس هاي اجتماعي در هر دهه نسبت به دهة پيش يمستندسازان در بازنمايي آسيب

 آن متفاوت است؟ 

اي بط با كودكان و نوجوانان از بين نهادههاي اجتماعي مرتدر نمايش آسيب -2

ده شاخته خانواده، مدرسه، دولت و وسايل ارتبا  جمعي كدام نهاد مقصر اصلي شن

 است؟ 

 

 روش تحقيق

هاي مورد براي تحليل و بررسي فيلم 1در اين تحقيق از روش تحليل محتواي كيفي

 توسط 1983 سال در كنوني شكل كيفي در محتواي بررسي استفاده شده است. تحليل

 هد  از تحليل محتواي كيفي، بررسي منظم اطالعات. شد پيشنهاد 2فيليپ ميرينگ

                                                 
1 . Qualitative Content Analysis  

2. Philipp Mayring 
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 متن از معنا استنبا  بر بيشتر كيفي محتواي تحليل (.Mayring, 2004ارتباطي است )

 بنابراين. كنداكتفا نمي مفاهيم كردن كمّي و هاواژه تعداد فقط به و است متكي

 بررسي به كه محققاني و دارد موضوعي جنبة بيشتر كيفي محتواي تحليل راهكارهاي

 .كنندمي استفاده كيفي تحليل از بيشتر پردازند،مي فرد به منحصر و هاي آرشيويداده

گويد تحليل كيفي به شمارش به عنوان راه رسيدن به معنا كوئيل ميهمانطور كه مك

شود نه از ها و متن استخراد مياعتناست، زيرا معتقد است كه معنا از روابط، تقابلبي

 (.269: 1388كوئيل، شود )مككمّيت اشاراتي كه به مفاهيم مي

 

 ونة آماري جامعه و نم

عي هاي اجتمادر اين تحقيق مجموعه مستندهاي اجتماعي مرتبط با مسائل و آسيب

ن جامعه اند، به عنواساخته شده 1390تا سال  1358كودكان و نوجوانان كه از سال 

ره سه دو هاي مورد بررسي در يك تقسيم بندي دراند. فيلمآماري در نظر گرفته شده

 اند. گرفتهطالعه قرار مورد م 1380 -1390و  1370-1379، 1358-1369زماني 

مالك تقسيم بندي بدين شكل است كه از آنجا كه انقال  اسالمي ايران در بهمن 

آغاز شد، از اين رو  1358رخ داد، ساخت مستندهاي اجتماعي از سال  1357سال 

ي مورد در يك دورة زمان 1369تا پايان سال  1358هاي مستندهاي توليد شده طي سال

هاي شود كه سالمي 1379تا  1370هاي گيرند، دورة دوم شامل سالبررسي قرار مي

است. يعني بازة  1390تا 1380ي هادهة هفتاد است و سرانجام دورة سوم شامل سال

است و  1390تا سال  1358زماني اين تحقيق از اولين مستند توليد شده در سال 

هاي اجتماعي در طي اين سه دوره با يكديگر مورد مضامين و چگونگي بازنمايي آسيب

گيرند. )ذكر اين نكته الزم است كه چون بسياري از مقايسه و بررسي قرار مي



  

 

 

 
 91      ... هاي اجتماعي چگونگي بازنمايي آسيب

 هاي اوليه انقال  توسط نهادهاي دولتي مخصوصاًمستندهاي اجتماعي بويژه در سال

نهادهاي اند، تمام مستندهاي جتماعي اعم از توليد شده توسط تلويزيون ساخته شده

 اند(.دولتي يا خصوصي به عنوان جامعه آماري تحقيق حاضر در نظر گرفته شده

مستند اجتماعي با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند به عنوان  10در مجموع 

ترين و ها سعي شده است كه شاخص. در انتخا  فيلم1نمونه تحقيق انتخا  شدند

اند يا مورد المللي جوايزي دريافت كردهو بين هاي مليها كه در جشنوارهبهترين فيلم

ها نظر اند، انتخا  شوند. البته اولين و مهمترين مالك در انتخا  فيلمتقدير قرار گرفته

كارگردانان و متخصصان سينماي مستند اجتماعي است كه در اين زمينه خود فيلم 

سندگان براي انتخا  نمونه اند، بنابراين نويها و مقاالتي نوشتهاند و يا كتا ساخته

درستي از مستندهاي اجتماعي بيش از هرچيز نظر و ديدگاه اين افراد را مد نظر قرار 

 . 2داده است

 

 هامضمون و محتواي اصلي فيلم

 ه در جدولكفيلم به عنوان نمونه مورد تحليل و بررسي قرار گرفتند  10در اين تحقيق 

 است. ها آورده شدهها و مضمون اصلي آنم، دهه توليد فيلم، نام هر يك از فيل1

 

                                                 

هـا تنهـا دو   ها و عدم دسترسي به آن. در دو دوره دوم و سوم چهار فيلم و در دوره اول به دليل قديمي بودن فيلم1

 يـافتن  بـراي  را خـود  تـالش  تمـام  محققـان  اين كـه  به توجه با رو اين اند. ازفيلم مورد نقد و بررسي قرار گرفته

 دوره اول در بيشـتري  اجتمـاعي  مسـتندهاي  بررسـي  و تحليـل  امكـان  متيسفانه اند،برده كار به دهه اين مستندهاي

 .  نشد محقق

نويسـندگان  نژاد بـه  ها آقايان محمدرضا مقدسيان، پيروز كالنتري، زاون قوكاسيان و محمد تهامي. در انتخا  فيلم2

 هاي زيادي كردند.كمك
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 فيلم مورد بررسي 10 مشخصا  -1جدول 

دهه 

توليد 

 فيلم

 مضمون فيلم

 

 كارگردان نام فيلم:

كودكان 

 كار

كودكان 

 خياباني
 بزهكاري

فرار 

از 

 خانه

كودك 

 آزاري

كودك و استثمار:  1360

 محمدرضا اصالني
     ٭

 پزخانه: كوره 1360

 انمحمدرضا مقدسي
     ٭

 زير پوست شهر:  1370

 اعتماد رخشان بني
   ٭  

 ، اما سرد: دوزخ 1370

 دالرام كارخيران
   ٭  

 بازي با زندگي:  1370

 محبوبه هنريان
  ٭   

 هاي خيابان: بچه 1370

 محسن غالمزاده
    ٭ 

صورتهاي رنگ پريده:  1380

 ٭     محمد جعفري

 هاي اعماق: بچه 1380

 محمديعلي شاه 
     ٭

 تقويم: روزهاي بي 1380

 مهرداد اسكويي
   ٭  
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آخرين روزهاي زمستان:  1380

 مهرداد اسكويي
   ٭  

 هامعرفي فيلم

به « هنگفر»و « شرايط»، «كار»كودك و استثمار: مستند كودك و استثمار در سه بخش 

هر يك از  دازد.پرنشين كالنشهر تهران ميهاي فقير و حاشيهمشكالت كودكان خانواده

دگي و دقيقه به بخشي از سختي كار كودكان، شرايط دشوار زن 30در  اين سه قسمت

ان و كودك ها و شيوع فرهنگ جرم در بيننبود امكانات رفاهي و بهداشتي اين خانواده

 دكان درگي كوپردازد و با نگاهي انتقادي شرايط و دشواري كار و زندنوجوانان فقير مي

 دهد. رد بررسي قرار ميايران را مو

نده جايزه شد. اين فيلم برساخته  1359پزخانه در سال فيلم كوره پزخانه:كوره

مچنين در هشد و  1981المللي فيلم مسكو در سال بهترين فيلم مستند از جشنواره بين

گرفت.  قرار تحسين مورد و شده داده نمايش هم ابرهاوزن و هاي تسالونيكيجشنواره

اين  ست. درهاپزخانهپزخانه كار كودكان و نوجوانان در كورهصلي مستند كورهموضوع ا

ها نسكن آها، خوراك و مفيلم به مسائلي مانند كار سخت اين كودكان، حقوق اندك آن

 تيكيد فرساي اين كودكان موردشود و بيش از هر چيز كار سخت و طاقتپرداخته مي

 گيرد. قرار مي

اعتماد توسط رخشان بني 1375زير پوست شهر در سال  فيلم اير پوست شهر:

پردازد. كارگردان در اين شده است، اين فيلم به پديده اعتياد در بين نوجوانان ميساخته 

فيلم با مراجعه به مركز بازپروري شهر تهران و كانون اصالح و تربيت با چند تن از 

ن فيلم گرايش نوجوانان به مواد كند. در اينوجوانان معتاد به مواد مخدر گفتگو مي
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كند خطر گيرد و كارگردان سعي ميهاي گوناگون مورد بررسي قرار ميمخدر از جنبه

 ها و مسئولين گوشزد كند. رواد اين پديده شوم را به خانواده

پردازد. مستند بازي با زندگي به مسئله فرار دختران از خانه مي بااي با اندگي:

زندگي « 1خانه ريحانه»اند و اكنون در ر كه از خانه فرار كردهدر اين فيلم سه دخت

ها و كارگردان صورت نشينند و گفتگويي دو طرفه بين آنكنند، در مقابل دوربين ميمي

شود. اين گيرد و مخاطب با زندگي اين سه و داليل آنها براي فرار از خانه آشنا ميمي

هاي رقابل تحمل دانستن محيط خانه و شكنجهترين دليل فرار خود را در غيدختران مهم

 المللي بين جشنواره در زندگي با بازي كنند. فيلمجسمي و حتي جنسي اعالم مي

 پنج جزء 1379 سال در. درآمد نمايش به 1385 سال در آلمان كلن زن و فيلمسازان

 فيلم 1379 سال در و شد سينما خانه جشن چهارمين در مستند نامزد بهترين فيلم

 شد. كيش جشنواره در منتخب

شهر ترين معضالت كالنفيلم دوزخ، اما سرد بر يكي از مهم دورخ، اما سرد:

 نو مناطق پايي هاپارك در جوهايي و جست  تهران دست گذاشته است. اين فيلم

 جنسي تفادهاس سوء و فحشاء اعتياد، قمار، خودكشي، از انباشته كه تهران است كالنشهر

 سال 15 زير هايبچهپسر مورد در خا  طور به اين مستند .است بانيخيا كودكان از

 اندكرده فرار خانه از هاآن. كنندمي زندگي معيو  هايخانواده و هامحيط در كه است

 هاساير بزهكاري و جنسي استفادهسوء  اعتياد، مانند: اجتماعي هايآسيب معرض در و

 ا برد. ر كيش دريايي مستند و تهران كوتاه فيلم جشنواره اين فيلم جايزه .هستند

توسط محسن غالمزاده در  1379هاي خيابان در سال مستند بچه هاي خيابان:بچه

شد. اين مستند در هر قسمت به يكي از قسمت براي شبكه چهارم سيما توليد  12

ن پديده پردازد و عالوه بر بررسي ايهاي خيابان ميها و داليل پيدايش پديده بچهجنبه

                                                 

خانـه  »بـا عنـوان    و فـراري  براي اولين بار مركز فرهنگي، اجتماعي، رفاهي ويژه دختران خيابـاني  1378در سال . 1

 .راه اندازي شد« ريحانه
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هاي فارس، در شهر و استان تهران، در شش قسمت به بررسي اين پديده در استان

پردازد. براي تحليل و بررسي اين اصفهان، خراسان، خوزستان، كردستان و هرمزگان مي

مجموعه مستند، دو قسمت به صورت تصادفي انتخا  شده و مورد تحليل و بررسي 

 قرار گرفتند.

 مشو هايپديده از يكي به پريده رنگ هايصورت : فيلمپريدههاي رنگصور 

 و كودكان يدنيا به ورود با دارد سعي فيلم اين. پردازدمي آزاري كودك يعني اجتماعي

 و صويرت اند قرارگرفته خود والدين اذيت و مورد آزار ترتيب هر به كه نوجواناني

 ارهجشنو سومين در لمفي اين .دهد ارائه درجامعه شوم پديده اين از كلي شمايي

 .شد دوم جايزه برنده «جامعه و شهر» بخش در شهر فيلم الملليبين

ال كه س 18مستند روزهاي بي تقويم به زندگي نوجوانان زير  رواهاي بي تقويم:

ازد. در اين پردكنند، ميتهران زندگي مي زيباي شهر در واقع تربيت و اصالح كانون در

ن ر ايدغه و آرزوهاي اين نوجوانان كه هر يك به جرمي فيلم مخاطب با زندگي، دغد

 يمهن ستندم فيلم شود. اين فيلم جوايزي چون بهترينشوند، آشنا ميكانون نگهداري مي

 جشنواره نسومي داوران هييت ويژه جايزه داكز تورنتوي كانادا، هات جشنواره از بلند

 هترينب افتخار ديپلم هند، قاره سه جشنواره مستند فيلم بهترين اكراين، كنتاكت

 ديپلم و رمخد مواد با مبارزه بخش در فيلم بهترين فجر، فيلم جشنواره از كارگرداني

 .ستا آورده دست به را حقيقت سينما  المللي بين جشنواره از صدابرداري بهترين

هاي خيابان و كار هاي اعماق كه به بچهفيلم مستند بچه هاي اعماق:بچه

آمريكا شد. در اين مستند « هوستن»اي جشنواره فق به دريافت پالك نقرهپردازد مومي

هستيم و مخاطب با برخي از « جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان»شاهد فعاليت 

شود. جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان در يكي از هاي اين انجمن آشنا ميفعاليت

با حضور چند جوان داوطلب ايجاد اي شهر تهران، مركزي خودجوش مناطق حاشيه

است و اعضاي  است و در آنجا امكان تحصيل كودكان آن منطقه را فراهم كرده كرده
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دهند، لوازم اوليه براي تحصيل در اختيار اين اين انجمن به اين كودكان آموزش مي

گيرد و هر يك از اعضاي انجمن درسي را كه در آن مهارت بيشتري كودكان قرار مي

 دهند. رند به اين كودكان آموزش ميدا

مستند آخرين روزهاي زمستان به كارگرداني و  آخرين رواهاي امستان:

ديگري از  ساخته شده است، اين فيلم اپيزود 1390كنندگي مهرداد اسكوئي در سال تهيه

يت ترب ومستند روزهاي بي تقويم است. در اين فيلم نيز كارگردان به كانون اصالح 

 15 زير اي تهران رفته است و مخاطب در آنجا با زندگي چند نوجوان بزهكارشهر زيب

 شود. سال آشنا مي

 

 ها تحليل يافته
پس از مشاهده و تحليل مستندهاي اجتماعي با روش تحليل محتواي كيفي، به 

ماعي هاي اجتماعي در مستندهاي اجتبندي منسجمي از چگونگي بازنمايي آسيبدسته

ره ها اشاها رسيديم كه به آنگيري اين آسيبو نهادهاي مؤثر در شكلپس از انقال  

 شود.مي

م ار كيده تضاد طبقاتي موجود در جامعه )تضاد بين اقشي. مسائل اجتماعي اا1

 درآمد و پردرآمد جامعه( است.

عه جام نظريه تضاد، انحرا  را زاييده ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي

ت وابط حاكميراين نظريه در تحليل خود از مسائل اساسي از قبيل  داند.طبقاتي مي

ي و تصاد)قدرت، استثمار، كنترل و خفقان(، تقسيم كار، توزيع نامساوي امكانات اق

ع ه جوامكند. اين نظريه بر اين باور است كهاي اساسي بحث ميتغييرات و دگرگوني

جود اي موههاي اجتماعي و ارزشمطبقاتي اصالتاً بر تضاد و رقابت استواراند و نظا

 (.112: 1383اند )محسني تبريزي، توسط زور و قدرت بر افراد جامعه تحميل شده
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( علت پيدايش 1359) پزخانهورهك( و 1358-1361) كودك و استثماردو مستند 

ي كودكان كار را معلول ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جوامع طبقات

 ود. شدو فيلم بيش از هر چيز بر زندگي فقير و غني اشاره مي دانند. در اينمي

قاتي معه طبشود كه در جابر اين مسئله تيكيد مي كودك و استثمارمثالً در مستند 

نند كيل ميهاي فرودست تحمهاي باالدست منافع، اراده و عقايد خود را بر گروهگروه

ي و قتصادانگي طبقات فرودست، فقر كشي انسان از انسان، ازخودبيگاكه اين امر بهره

جامعه  د درفرهنگي را در پي دارد. اين فيلم كار كودكان را محصول نظام طبقاتي موجو

در  ديگر كشد، از سويداند و بيش از هر چيز شرايط اجتماعي جامعه را به نقد ميمي

د وجو دآيهاي كودكان سخن به ميان ميبخشي از فيلم كه از انحرافات و انواع جرم

ترين هاي موجود و شكا  عميق بين طبقه مرفه و فقير جامعه به عنوان مهمتبعيض

كاهش  براي هاشود، در واقع آنانگيزه كودكان و نوجوانان براي ارتكا  جرم عنوان مي

 زنند. ها دست مياين شكا  به انواع جرم

ن و نيز شرايط سخت كار كودكان، دستمزد، وضعيت مسك پزخانهكورهفيلم 

با  ارگراندهد و در مواردي با مقايسة وضعيت كها را مورد بررسي قرار ميخوراك آن

يز چز هر پردازد و فقر و كار كودكان را بيش اكارفرمايان به نقد چنين شرايطي مي

د كه شوداند. مثالً اين موضوع مطرح ميمحصول تضاد طبقاتي موجود در جامعه مي

 هاز آناند و گمارها را به كار ميمزد كمتر به كودكان آنكارفرمايان براي پرداخت دست

 كنند. كشي ميبه بدترين شكل بهره

 

 .شود(هاي اجتماعي ناشي اا فقر اقتصادي است )فقر باعث جرم مي. آسيب2

 ساختاري فشار كه چرا شود،مي انحرافي رفتار باعث فقر كه مرتن بر اين باور بود

 گيردمي انجام فرهنگي اهدا  درباره كه تبليغاتي و هاشويقت از طريق افراد به جامعه

 كه افتدمي اتفاق زماني مرتن ديدگاه در هنجاري بي و آنومي .شودمي كجروي باعث
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 فشار جامعه افراد بر طريق اين از و ستيزند در واقعيت اجتماعي با اجتماعي هنجارهاي

ها براي فرد فراهم نباشد و او ين هد هاي مقبول دستيابي به اشود و هرگاه راهمي وارد

هاي ديگري در پيش گيرد، ممكن است رفتاري از فرد سر زند كه به ناچار باشد راه

هاي بچهو  دواخ، اما سرد، هاي خيابانبچههاي انحرا  اجتماعي منجر گردد. در فيلم

هاي اجتماعي كودكان و گيري بسياري از آسيبفقر اقتصادي دليل شكل اعماق

 نوجوانان عنوان شده است.

نواع هاي خياباني به ادرمورد گرايش بچه هاي خيابانبچهدر بخشي از فيلم 

 كودك شود كه بزرگترين مشغله ذهنيها اين موضوع توسط گوينده فيلم بيان ميجرم

ه بگاه خياباني كسب پول و درآمد براي زندگي است، بنابراين اين كودكان، ناخودآ

 . كنندبزه كه همان خريد و فروش مواد مخدر است، گرايش پيدا ميسودآورترين روش 

ن گسااليكي از مهمترين داليل روي آوردن كودكان و بزر دواخ اما سرددر فيلم 

نگدستي تقر و ها اعم از دزدي، اعتياد، خريد و فروش مواد مخدر و غيره فبه انواع جرم

د: گوينمورد دزدي خود چنين مي شود. در اين فيلم برخي كودكان درمالي عنوان مي

ند، ان ندارطميندن، بهت امثالً تو شناسنامه نداري، بري دنبال كار بگردي، بهت كار نمي»

اي به ذهنت كشي و اون موقع ديگه جز كار خال  چيزي ديگهتو گشنگي مي

كان ودل كار كترين دلينيز فقر اقتصادي به عنوان مهم هاي اعماقبچهدر فيلم «. رسهنمي

تصادي ياز اقنشود كه به دليل شود، در اين فيلم تماشاگر با كودكاني آشنا ميمطرح مي

 ها كار كنند.شان مجبور هستند در خيابانخود و خانواده

اي هاي اجتماعي ناشي اا  مهاجر  و سكونت در مناطق حاشيهآسيب .3

 شهرها ) فقر فرهنگي( است.

شناختي شا و تماعي پارك و برگس و بومسازماني اجهمان گونه كه در نظريه بي

مك كي مطرح شده است عوامل شهرنشيني مانند: مهاجرت، زبان، قوميت و غيره 

 بويژه و جمعيتي هاي اجتماعي نقش داشته باشند. حركاتتوانند در بروز آسيبمي
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 جوامع تبديل نيز و شهرها به روستاها بزرگ، به كوچك اجتماعات از هاانسان مهاجرت

 در بويژه آثار بسياري دامنه، پهن و كار تقسيم بر مبتني جوامع به و كوچك ايعهقط

 .دارد اجتماعي هايبحران و مسائل بروز

واخ، هاي خيابان، دبچه كودك و استثمار،بي سازماني اجتماعي در مستندهاي 

ته رار گرفقعنوان يكي از عوامل بي هنجاري مورد تيكيد  بههاي اعماق اما سرد و بچه

ها به شود كه كودكاني كه از ساير شهرها چنين نشان داده مياست. در اين فيلم

 قرار اند بيش از هرچيز در تنگناي ماليكالنشهرهايي مانند تهران مهاجرت كرده

ريد و دي، خآورند. دزها روي ميگيرند و به ناچار براي گذران زندگي به انواع جرممي

زهكاري، روسپيگري، مصر  مشروبات الكلي، فروش مواد مخدر، قماربازي، ب

ت اعي اسهاي اجتمسازمانيهاي ازهم گسيخته و غيره از جمله بيپرخاشگري، خانواده

 شود.كه در اين مناطق به وفور يافت مي

د كارگردان به روا« فرهنگ»با عنوان  كودك و استثماردر بخش سوم مستند 

ن و كودكا هاي جرم در بينر بيان انگيزهپردازد و دنابهنجاري در بين نوجوانان مي

ز اندگي شود كه برخي از نوجوانان براي گذران زنوجوانان به اين مسئله اشاره مي

جا ر آندكنند و روستا و شهرستان خود براي يافتن شغلي مناسب به تهران مهاجرت مي

  و به دشونها جذ  انواع باندهاي تبهكارانه ميبه دليل نبود شغل متناسب با آن

 آورند.هاي متعددي روي ميجرم

ايش هم افزنيز به اين موضوع به عنوان يكي از داليل م هاي خيابانبچهدر مستند 

 دكانجرم در بين كودكان خياباني توجه خا  شده است. در اين مستند برخي از كو

اها به ستا رويها شود، كساني هستند كه از ساير شهرستانها گفتگو ميخياباني كه با آن

اند كه با ورود به تهران جذ  اند و اغلب از وضعيت فعلي خود ناراضيتهران آمده

د روش موافها مانند توزيع و خريد و شده و در آنجا به انواع جرمباندهاي بسياري 

 اند. زدهمخدر دست 
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از  هاي يكيها و پاركدر خرابه دواخ اما سردبخش اعظمي از لوكيشن مستند 

مناطق و  گذرد، در اين مستند فقر مردم اين( مي12پايين شهر تهران )منطقه مناطق 

ي و زهكاربهايي به عنوان يكي از مهمترين عوامل تيثيرگذار در زندگي در چنين مكان

جنسي  ستفادهاهايي مانند سوء شود. جرماعتياد كودكان و نوجوانان اين منطقه مطرح مي

ه وفور بطقه ه انواع مواد مخدر در بين كودكان اين مناز كودكان، قماربازي و گرايش ب

 شود.  يافت مي

ين ردم پاياي شهرتهران  و بين منيز كه در مناطق حاشيه هاي اعماقبچهدر فيلم 

گي ل زندگذرد، علت خياباني شدن و كار كردن بسياري از اين كودكان به دليشهر مي

 يثيرتينده و سرنوشت اين كودكان در چنين مناطقي است و شرايط زيست محيطي بر آ

ها نيابابسياري گذاشته است. به عنوان مثال دختري درمورد علت اصلي كار خود در خ

مون ضع ماليوكنم چون ساله از افغانستان، كار مي 13من امينه هستم، »گويد : چنين مي

و  بتونم خرد خودم ها تاها، دم مغازهفروشم سر چهاراهخو  نيست، جورا  مي

 «.مو بدمخونواده

وانان ها و ارضا نشدن نيااهاي نوجهاي اجتماعي ناشي اا بلندپرواايآسيب .4

 است.

داند. دوركيم علت اصلي ايجاد آنومي در جامعه را تحوالت شتابزده اقتصادي مي

آورند كه زيرا اين تحوالت نوعي بحران در نظام ارزشي و هنجاري جامعه به وجود مي

را در مقابل « هاي ناگهانيثروت»ين تحوالت شتابزده عناصري مانند پيامدهاي تحقق ا

كه در كنار كنند. پس هنگامي ناپذير ميدهد، عناصري كه وجود فقر را تحملآن قرار مي

آيند، به تصوير در مي« آرزوهاي بلندپروازانه»اين فقر غيرقابل تحمل، عناصري مانند 

توان كنترل « آرزوهاي بي حد»گيري ريزد و شكلميساختار پايدار نيازهاي افراد در هم 

گيرد، در اين شرايط نيازها نيز ارضا مي« نظام هنجاري سنتي»اين ساختار را از 
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وضعيت »شوند و اينجاست كه ابزارهاي مشروع و نامشروع براي خالصي از آن نمي

 (.13: 1378پور، شوند )رفيعبه كار گرفته مي« ناپذيرتحمل

ضا يم ارهاي مورد بررسي به آن برخورد كردمترين مسائلي كه در فيلميكي از مه

نواع وي اها به سنشدن آروزهاي كودكان و بويژه نوجوانان و در نتيجه روي آوردن آن

تند دو مس هاي مورد بررسي، درها بويژه اعتياد و مواد مخدر است. از بين فيلمجرم

هكاري ئله به عنوان يكي از داليل بزبه اين مس اير پوست شهرو  هاي خيابانبچه

 نوجوانان توجه شده است. 

ناسان يكي از داليل مطرح شده از سوي يكي از كارش هاي خيابانبچهدر مستند 

ين اوهاي ها به خيابان، رفع نشدن آرزدرمورد فرار كودكان از خانه و رو آوردن آن

هني ذختار سا»گويد: تند ميكودكان است: به عنوان مثال يكي از كارشناسان در اين مس

ند، نادرست در مورد موفقيت، خوشبختي يا آسايش: برخي كودكان ايده آليست هست

ون چيرد و گها شكل ميطلبند و به آنچه دارند، قانع نيستند، اين احساس در آنكمال

ض شان را عونتوانستند در وضعيت فعلي به كمال مطلوبشان برسند، محيط زندگي

، فق شمگويند اگر از اين شهر به شهر ديگر بروم شايد خوشخبت شم، موكنند، ميمي

  «.شدتونه ازعوامل دخيل در فرار نوجوانان باشايد پولدار شم و اين مسائل مي

 ر رفعدنيز يكي از داليل گرايش نوجوانان به اعتياد را  اير پوست شهرمستند 

ايش سي داليل گوناگون گرداند. رخشان بني اعتماد در بررنشدن اين آرزوها مي

 گويد:يو م كندنوجوانان به اعتياد اين موضوع را نيز به عنوان يك عنصر مهم مطرح مي

ترك ادي مشفهميم؟ چقدر با اونا شهامون رو ميواقعاً ما چقدر شور و نيازهاي بچه»

 ريبهو غا ما ردونيم؟ چرا اونها چقدر ميداريم؟ اصالً درمورد گذران اوقات فراغت بچه

يعي دونند و حضور ما در روابطشون عجيب و غيرعاديه؟ چرا بايد نيازهاي طبمي

 «هاي غير طبيعي بگيره و به نتايج غير طبيعي برسه؟هامون جوا بچه
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 ود. شهاي اجتماعي اا طريق همنشيني و تعامل با ديگران آموخته مي. آسيب5

ه اين د. بدانه است، مربو  ميساترلند جرم را به آنچه كه تفاوت ارتباطات ناميد

ي هاي گوناگون متعددي است، برخفرهنگاي كه داراي خردهمعني كه در جامعه

ه هاي غيرقانوني هستند، در صورتي كهاي اجتماعي معموالً مشوق فعاليتمحيط

اي جارههاي ديگر چنين نيستند. افراد از طريق ارتبا  با ديگران كه حامل هنمحيط

انه بزهكار ارهايشوند. به نظر ساترلند بيشتر رفتند، بزهكار يا تبهكار ميتبهكارانه هست

(. در 1379شود )گيدنز، هاي نخستين بويژه گروه همساالن فراگرفته ميدرون گروه

به  يمرواهاي بي تقوو هاي خيابان، اير پوست شهر، دواخ اما سرد بچهمستندهاي 

ره ياد اشااعت يش نوجوانان به بزهكاري بويژهاين مسئله به عنوان يكي از داليل مهم گرا

 شده است. 

برخي از كودكان توسط دوستانشان به فرار از خانه هاي خيابان مستند بچه در

تحريك شده بودند، به عنوان مثال در بخشي از اين فيلم هنگام گفتگو با يك پسر 

دوستانش قرار شود كه او با يكي از نوجوان كه از خانه فرار كرده است، مشخص مي

باهم قرار گذاشتيم كه كجا وايستيم، با هم اومديم »گذاشته و خانه را ترك كرده است: 

گويد و در ادامه مي« مون داشتندمون و االن خانه سبز نگهتهران، ترمينال جنو  گرفتن

زنه، نبايد گول رفيق رو خورد. همچنين برخي از كودكان و كه رفيق آدم رو گول مي

كنند زماني كه از زندگي خود زندگي مي 2يا خانه ريحانه 1ي كه در خانه سبزنوجوانان

شود. اعتيادي ها ميگويند مخاطب متوجه وجود اعتياد در پدر، مادر و يا هر دوي آنمي

                                                 

 معاونـت  نظـر  خياباني، زيـر  كودكان نگهداري و بندي طبقه آوري، جمع براي است مركزي سبز خانه .1

 بـرداري  بهـره  مـورد  رسمي طور به 1378 ماه فروردين 15 تاريخ كه از تهران شهرداري اعياجتم امور

  .گرفت قرار

بـا   و فـراري  براي اولين بار مركز فرهنگي، اجتمـاعي، رفـاهي ويـژه دختـران خيابـاني      1378در سال  .2

   .راه اندازي شد« خانه ريحانه»عنوان 
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كه دامن اين كودكان را نيز گرفته است. مثالً غزاله دختر نوجواني است كه پدرش معتاد 

 نيز از اين طريق به سوي مواد مخدر روي آورده است.  به مواد مخدر بوده است و او

 ها بهنيز موضوع معاشرت با دوستان و يادگيري از آن اير پوست شهر فيلم در 

. در شودعنوان يكي از مهمترين عوامل مؤثر در گرايش نوجوانان به اعتياد مطرح مي

  حشيش هاي فيلم مردي با تماس با صداي مشاور درمورد مصريكي از سكانس

 گويد: توسط دختر برادر خود و چگونگي آشنا شدن اين نوجوان با حشيش مي

زديك هايش كه اتفاقاً اونم از دوستان نكالسيسر امتحان ثلث دوم يكي از هم»

ين ن در اهمچني«. خونيم...مونه بهش گفته اگه بكشيم درسامون رو بهتر ميخونوادگي

 مد وقتيام محناز نوجوانان معتاد به مواد مخدر به فيلم كارگردان هنگام گفتگو با يكي 

با »يد: گوپرسد كه اعتيادش به مواد مخدر چطور شروع شد، او در جوا  مياز او مي

ا داره، تنگفتند اعتياد كشيديم، اول از حشيش شروع كردم، مينشستيم ميرفيقام مي

 ...«. زماني كه گير كردم فهميدم حشيش هم اعتياد داره 

به  هاي اين كودكاننيز اين موضوع در البالي صحبتدواخ اما سرد فيلم در 

دكان اين كو شود. بسياري ازها با اعتياد عنوان ميهاي آشنايي آنعنوان يكي از راه

مصر   ها مواد مخدركنند كه پدرشان معتاد بوده است و جلوي چشمان آنعنوان مي

نشان م دوستااند، برخي ديگر هاد آشنا شدهها هم در اين فضا با موكرده است و آنمي

خانه  ودك دركنند. به عنوان مثال يك كها با مواد مخدر معرفي ميرا عامل آشنايي آن

، دنيا ن بودممن هنوز بچه بودم، شيطوگويد: سبز در مورد روي آوردن خود به اعتياد مي

 ند...اام كردهدهداشتم، دوستاي نامردم بردنم تو يه خرابه، آلوتر ميرو دوست

 ست كهنيز وحيد كه معتاد به كراك است نوجواني ا رواهاي بي تقويمدر مستند 

اند و هخدر بوداد مابتدا در محيط خانه با اين مواد آشنا شده است، برادران او معتاد به مو

ه انش بها آشنا شده است و سپس با دوستوحيد در درجه اول با اعتياد از طريق آن

 آورد.د مخدر روي ميمصر  موا
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 هاي اجتماعي ناشي اا تضعيف پيوندهاي اجتماعي فرد با ديگران. آسيب6

 است.

 دن ياهاي اجتماعي را ناشي از ضعيف شنظرية كنترل )پيوستگي( اجتماعي آسيب

د، دانمي اياناز بين رفتن پيوند و دلبستگي فرد نسبت به اعضاي خانواده، دوستان و آشن

 هيا ب دهد كه قيود فرد نسبت به جامعه ضعيف شودي زماني رخ ميدر نتيجه بزهكار

 كلي از بين برود. طور

 هاي اجتماعيهاي مورد بررسي يكي از مهمترين داليل آسيبدر اغلب فيلم

يگر وي دكودكان و نوجوانان از يكسو كاهش نظارت خانواده نسبت به فرزندان و از س

ژه پدر ده بوين و نوجوانان نسبت به اعضاي خانواكودكا از بين رفتن تعلقات و وابستگي

 اير پوستهاي برخي از نوجوانان مستندهاي و مادرشان است. در البالي صحبت

 آخرين رواهايو  هاي رنگ پريدهشهر، بااي با اندگي، دواخ، اما سرد، صور 

انواع  ان بهترين عوامل مؤثر در گرايش نوجوان، اين امر به عنوان يكي از مهمامستان

 ها مطرح شده است. كژرفتاري

شان كاسته شده است نظارت والدين نسبت به فرزنداناير پوست شهر در مستند 

چند  وارديشويم كه چند ماه و حتي در مو در طول فيلم با پدر و مادرهايي مواجه مي

 متوجه ها بسيار ديراند و آندر روي آوردهشان به سوي مواد مخسال است كه فرزندان

تياد دن اعشاند. به عنوان مثال يكي از مادران درمورد چگونگي متوجه اين موضوع شده

قرآن  هاي محل اومد بهم گفت، اول كه مُقر نيومد،گويد: يكي از بچهفرزندش مي

 كشم...آوردم وسط قسمش دادم، گفت شش ماهه كه مي

بودند، به دليل  ( دختراني كه از خانه فرار كرده1379) بااي با اندگيدر مستند 

شان شده است، تعلق و دلبستگيها ميآزار و اذيتي كه در محيط خانه نسبت به آن

نسبت به والدين را از دست داده بودند و به هيچ وجه حاضر به بازگشت به محيط خانه 

زماني كه از »گويد: نبودند. يكي از دختران فراري درمورد علت فرار خود از خانه مي
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اومدم به شدت ناراحت و عصبي بودم، هيچ چيز فرقي نداشت، برام مهم منزل بيرون 

ي سرم مياد و يا با چه اتفاقاتي ممكنه روبرو شم، از همه چيز و همه كس ينبود چه بال

اي تونم از محل زندگيم، از اطرافيان سنگدل، از خانهدوست داشتم تا مي...  متنفر بودم،

كردم و هميشه درد و ي كه احساس امنيت نمييز جاگشود، اكه عقا  سياه برام بال مي

  «ي كه هميشه از آن فراري بودم، دور شم...يرنج و عذا  بود و از جا

ا نيز سجاد فرزند طالق است، پدر و مادرش او را ره رواهاي بي تقويمدر 

دين ت والاند و خبري از فرزندشان ندارند و همين عامل خود عدم كنترل و نظاركرده

رد، ي داپسويي و از بين رفتن دلبستگي نسبت به والدين را از سويي ديگر در  را از

كان نيز بسياري از كود دواخ اما، سردو  پريدههاي رنگصور همچنين در مستند 

دليل  در بههايي هستند كه پدر يا ماخانه سبز يا سازمان بهزيستي، فرزندان خانواده

ند، در اردهكرده و در نتيجه فرزند خود را رها طالق و يا مرگ يكي از زوجين ازدواد ك

 تيجهنچنين شرايطي است كه چون هيچ نظارتي نسبت به اين كودكان وجود ندارد در 

رد ن مواها توسط اين كودكان در جامعه هستيم كه در تمام ايشاهد بروز انواع جرم

 بين ها درضعيف شدن پيوند افراد نسبت به اعضاي خانواده در پيدايش انواع جرم

 نوجوانان مؤثر نشان داده شده است. 

ام به ن يكي از نوجوانان كانون اصالح و تربيت آخرين رواهاي امستاندر مستند 

ست اگويد، اين كه مادرش مرده است و پدرش ازدواد كرده فرشاد از خانواده خود مي

ه زن ارم، يند پدرم به اون زنش گفته بود، بچه»گويد: كند، ميو در حالي كه گريه مي

ينا رو ود ابديگه گرفت، ما رو ول كرد، منو برادرمو مادربزرگم بزرگ كرد، پدرم گفته 

ويد: گري؟ ميكند دوستش داكه كارگردان از او سؤال ميزماني«. بذارين سگا بخورند...

 خوابيديم.ها مينه، ما رو ول كرد تو خيابونا، تو پارك

فيلم مورد  10اجتماعي بايد گفت كه از بين با تحليل محتواي كيفي مستندهاي 

بررسي، دو فيلم با رويكرد تضاد، چهار فيلم با ديدگاه كاركردگرايي و چهار فيلم با دو 
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اند. رويكرد كاركردگرايي و كنش متقابل نمادين به مطالعه مسائل اجتماعي پرداخته

رسي كه با توجه به هاي اجتماعي در مستندهاي مورد برنتايج حاصل از بازنمايي آسيب

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

 خالصه شده است.

 

هاي اجتماعي كودكان و نوجوانان در مستندهاي آسيب چگونگي باانمايي -2جدول 

 اجتماعي پس اا انقالب اسالمي ايران

 نام فيلم رديف

هاي چگونگي باانمايي آسيب

ساس رويكردهاي اجتماعي بر ا

شناسي مسائل  غالب در جامعه

 اجتماعي

نظريه مرتبط با 

 آسيب اجتماعي

رويكرد 

 غالب فيلم

1 

كودك و 

 استثمار

(1361-1358) 

 تضاد طبقاتي موجود در جامعه -

 فقر اقتصادي -

 تضاد  - نظريه ماركس -

 

2 
پزخانه كوره

(1359) 

 تضاد طبقاتي موجود در جامعه -

 فقر اقتصادي -

 تضاد  - اركسنظريه م -

3 

 

زير پوست 

 شهر

(1375) 

 عدم ارضاي نيازها و آرزوها -

 عدم نظارت و كنترل خانواده -

با دوستان و همساالن معاشرت -

 نابا 

 كارايي نهادخانواده و مدرسهعدم -

 يم آنومي دورك -

 ماعي كنترل اجت -

 افتراقي  همنشيني -

 الگويي متغيرهاي -

 راييكاركردگ  -

 بلكنش متقا  -

 نمادين   

4 
بازي با 

 (1379زندگي)

ضعيف پيوندهاي اجتماعي ت  -

 فرد با والدين

گي همبست  -

 اجتماعي 

 راييكاركردگ  -

 اييكاركردگر -نظريه فشار  - فقر اقتصادي )فشار ساختاري( -  5
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دوزخ، اما 

 سرد

(1379) 

مهاجرت و يا سكونت در مناطق  -

 اي شهرهاحاشيه

معاشرت با دوستان و همساالن  -

 نابا 

 ادهعدم نظارت و كنترل خانو -

 عدم كارايي نهاد خانواده 

 ساختاري 

 اجتماعي سازمانييب -

 ي افتراقيهمنشين  -

 جتماعي كنترل ا  -

 ي الگويي متغيرها -

نش متقابل ك  -

 نمادين

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

هاي بچه

 خيابان

(1379) 

 فقر اقتصادي )فشار ساختاري( -

مهاجرت و يا سكونت در مناطق  -

 اي شهرهاحاشيه

 فقر فرهنگي -

 عدم ارضاي نيازها و آرزوها -

تضعيف پيوندهاي اجتماعي فرد  -

 با ديگران

عدم انطباق فرد با تعييرات سريع  -

 جامعه

معاشرت با دوستان و همساالن  -

 نابا 

 عدم كارايي نهاد خانواده 

 تاري فشار ساخ  -

سازماني  بي  -

 اجتماعي 

 مآنومي دوركي -

 جتماعي كنترل ا  -

 منشيني افتراقي ه  -

 ي الگويي متغيرها -

 

 

 

 اييكاركردگر -

ش متقابل كن -

 نمادين

7 

 

روزهاي بي 

 (1385تقويم )

تضعيف پيوندهاي اجتماعي فرد  -

 با ديگران

 معاشرت با دوستان و همساالن نابا  -

 عدم كارايي نهاد خانواده  -

 جتماعي پيوند ا  -

 همنشيني افتراقي  -

 ي الگويي متغيرها -

 ركردگراييكا -

ش متقابل كن -

 نمادين

8 

هاي صورت

رنگ پريده 

(1384) 

 تضعيف پيوندهاي اجتماي فرد  -

 با ديگران

 عدم كارايي نهاد خانوده -

 اييكاركردگر - جتماعياهمبستگي  -

9 
هاي بچه

 (1386اعماق )

 فقر اقتصادي )فشار ساختاري( -

مهاجرت و يا سكونت در مناطق  -

 اي شهرهاحاشيه

  ريفشار ساختا -

 بي سازماني -

 جتماعيا 

 اييكاركردگر -
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10 

روزهاآخرين

ي زمستان 

(1390) 

تضعيف پيوندهاي اجتماعي فرد  -

 با ديگران

 عدم كارايي نهاد خانواده -

 

د اجتماعي پيون -

 هيرشي

 الگوييمتغيرهاي -

 اييكاركردگر -

  

اي دههاي به دست آمده در مورد نهابا مشاهده مستندهاي مورد بررسي، يافته

رح شهاي اجتماعي كودكان و نوجوانان بدين گيري يا افزايش آسيبمؤثر در شكل

 باشد:مي

 

 هاي اجتماعي ناشي اا مشكال  درون خانواده )عدم كارايي نهاد. آسيب1

 خانواده( است.

 هايبر طبق نظريه متغيرهاي الگويي پارسونز در صورتي كه نهادها و سازمان

را  الزم د خانواده، مدرسه و وسايل ارتبا  جمعي كاراييپذيري ماننكارگزار جامعه

ر رفتا شود كه پيامد آن شيوعنداشته باشند، جامعه دچار بي سازماني اجتماعي مي

 انحرافي است. 

هاي مورد بررسي نهاد خانواده مخدوش و ازهم پاشيده است و در بسياري از فيلم

شوند و وقتي ذهني و روحي مي هايدر چنين فضايي است كه فرزندان دچار درگيري

احساس كنند كه در محيط خانواده به آنها توجهي نشده است و به جاي ارضاي 

گيرند، كودكان و نوجوانان يا تصميم نيازهاي عاطفي مدام مورد آزار و شكنجه قرار مي

فيلم  10برند. از مجموع گيرند و يا اين كه به دامن همساالن خود پناه ميبه فرار مي

اير پوست شهر، دواخ اما سرد، بااي با اندگي، ورد بررسي، در هفت فيلم م

 آخرين رواهاي امستان وپريده، رواهاي بي تقويم هاي خيابان، صورتهاي رنگبچه

آيد كه به جاي اين كه اعضاي خانواده در كنار يكديگر زندگي كنند، همه اين طور برمي

ها فضاي خانه مود بزند، خانواده چيز سر جاي خود باشد و آرامش و امنيت در



  

 

 

 
 109      ... هاي اجتماعي چگونگي بازنمايي آسيب

مخدوش و بيمار هستند، پدر و مادر يا روابط سرد و بي روحي با يكديگر دارند و يا 

اند. در نتيجه از نظر بعد تربيتي توجه به مواردي در بيشتر موارد از يكديگر جدا شده

ستان و مانند چگونگي رفتار با فرزندان، كنترل رفت و آمدها، چگونگي رابطه با دو

مانند يا فضاي گيرد و نوجوانان از درس و تحصيل بازميهمساالن مورد تغافل قرار مي

كنند و يا براي برطر  كردن نيازهاي عاطفي خود با دوستان نابا  خانه را ترك مي

شوند كه اغلب موارد كنند و به اولين چيزي كه به سوي آن دعوت ميارتبا  برقرار مي

دهند. در اين هفت مستند نهاد خانواده به عنوان   مثبت ميمواد مخدر است، جوا

مهمترين عامل روي آوردن كودكان و نوجوانان به سوي انواع جرم و بزهكاري عنوان 

 شده است.

 ري ازهاست، بسياتيغ اصلي انتقادها به سوي خانواده اير پوست شهردر مستند 

زند تياد فره اعاز فرزندان خود متوج والدين نوجوانان معتاد به مواد مخدر به دليل غفلت

شان بسيار وانشويم كه از اعتياد نوجاند. در اين فيلم با مادرهايي آشنا ميخود نشده

دم عيگر داند، از سوي شگفت زده هستند و كامالً ناگهاني از اين موضوع با خبر شده

 ز مواردييكي ديگر اشان نيز ها و والدين به نيازهاي فرزندان و نوجوانانتوجه خانواده

 گيرد. است كه در اين فيلم از سوي كارگردان مورد تيكيد قرار مي

ها دليل شويم كه هر سه آنبا زندگي سه دختر آشنا مي بااي با اندگيدر فيلم 

كنند، هر سه اين دختران در خانواده فرار از خانه را مشكالت درون خانه اعالم مي

اند و حتي يكي از رد آزار و اذيت جسمي قرار گرفتهتوسط والدين يا سرپرست خود مو

اين دخترها توسط پدرش مورد تجاوز قرار گرفته است و محيط نا امن خانه باعث فرار 

بااي اين دختران از خانه شده است. آمنه يكي از دخترهاي خانه ريحانه كه در مستند 

كرديم به دائيم زنگ لج مي گويد: اگه با مامانمشود ميمخاطب با او آشنا مي با اندگي

كرد او با داييم با كارد و انبردست و برد و زندوني ميشون ميزد، ما رو به خونهمي
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كندند، با مون رو ميزدند، با انبردست گوشت بدنهرچي دم دستشون بود كتكمون مي

 زدند. كارد مي

شويم يشنا مساله به نام غزال آ 18با زندگي دختري  هاي خيابانبچهدر مستند 

 . او دراست كه از آنجا كه پدرش معتاد بوده است، او نيز به اعتياد گرايش پيدا كرده

ست اي كه در آن سكونت داشته اهايش درمورد مشكالت محيط خانهبخشي از صحبت

ر دزدي تو كا شباباي معتادم منو فرستاده بود تو اعتياد، برو اينو بخر، همهگويد: مي

  كنم، خو گفت بيا بهت تزريقكنه ميگفتم دندونم درد ميرد ... ميكبود، كار نمي
د بود، ون بكشيد ما حالمشه... ديگه من خودم به اين كار عادت كرده بودم، بابام نمي

 كشيديم... اومد خونه من و خواهرم ادامه كار اونو ميشب كه مي

د آزار و اذيت شان موركودكان توسط والدين پريدههاي رنگصور در فيلم 

 د شكنجهرش موراي به نام هانيه در خانه توسط پدگيرند. مثالً دختر چهار سالهقرار مي

ر داست.  اي است كه توسط پدرش خفه و كشته شدهگيرد يا آرزو دختر دو سالهقرارمي

ياباني ان خاين فيلم همچنين هنگام گفتگو با كودكان در ستاد پذيرش و ساماندهي كودك

ت خياباني شدن خود را در مشكالت درون خانه و عدم سرپرستي توسط آنها عل

 ورد آزارمرو به دوربين در  كنند. به عنوان نمونه برخي از كودكانشان اعالم ميوالدين

م، تو ساله بود 10»گويند: شده است ميها روا ميهايي كه در محيط خانه به آنو اذيت

د، صورت، كمر، بعضي اوقات گردنمو زچشمام سيخ كبا  رفت، همه جا رو مي
 «.  كرد به ديوار، بابام يه همچين آدمي بودگرفت آويزون ميمي

ترين داليل فرار كودكان از خانه و روي يكي از مهم دواخ اما سرددر فيلم 

شود، اين كه والدين پس از طالق ها به خيابان محيط نا امن خانه اعالم ميآوردن آن

اند و اين كودك بي پناه مكاني جز هداري از كودك خود نشدههيچ يك حاضر به نگ

خيابان نداشته و در پي آن براي سير ماندن و زنده ماندن مفري جز دزدي و روي 

ها نداشته است. اين كودكان در بيان علل خياباني بودن خود داليلي آوردن به ساير جرم
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كنند، مطرح را عنوان ميشان چون بي خانمان بودن و عدم نگهداري توسط والدين

هاشون رو ول كردند، االن باعث و باني هايي كه االن بچهخونواده»كردن مشكالتي مانند 

از جمله « ها هستنداند همين خونوادههاي ديگه كه كنار خيابون خوابيدهتمام ما يا بچه

ارتكا  مواردي است كه از سوي اين كودكان به عنوان داليل خياباني شدن و در نتيجه 

 شود. جرم مطرح مي

ه واده بشويم كه اگر خانبا زندگي نوجواني آشنا مي رواهاي بي تقويمدر فيلم 

 ن اينگرفت، اكنوكرد و سرپرستي فرزند خود را برعهده ميخوبي از او مراقبت مي

 ربيتنوجوان در اين مكان حضور نداشت. سجاد يكي از نوجوانان كانون اصالح و ت

ده، اد كراند، مادرش مجدداً ازدوه پدر و مادرش از يكديگر جدا شدهنوجواني است ك

 ندگيبه سوئد رفته و دو سال است كه هيچ خبري از او ندارد، سجاد نزد عمويش ز

ي هاي زيادكند و به جرم سرقت موتور دستگير شده است، او در زندگي سختيمي

لي اند مقصر اصكرده ها پدر و مادرش كه او را ترككشيده است و در اين سختي

اين  خي ازنيز يكي از مهمترين داليلي كه برآخرين رواهاي امستان  هستند. در مستند

ا انه و يامن خ اند، محيط ناها اعم از سرقت يا اعتياد دست زدهنوجوانان به انواع جرم

يش يز بنهايي وجود پدر و مادري معتاد است و طبيعي است كه فرزندان چنين خانواده

كه  ه استشوند. مثالً ابوالفضل نوجواني ده سالز هر چيز جذ  باندهاي تبهكار ميا

 ند. بردها نيز به جرم سرقت در زندان به سر ميپدر و مادري معتاد دارد و آن

 

 هاي اجتماعي است. دولت مقصر اصلي پيدايش آسيب. 2

ا در شرايط دليل اصلي كار كودكان ر پزخانهكورهو  كودك و استثماردو فيلم 

دانند، اين دو فيلم به هيچ وجه در بيان استعماري و ديكتاتوري زمان قبل از انقال  مي

دانند، مثالً در فيلم كودك و استثمار بيان ها را مقصر نميعلت كار كودكان، خانواده

اي تحميل والدين و سرپرستان باعث استثمار كودكان نيست برخال  نظر عده»شود مي
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داري است كه بنيان اقتدار پدر يا سرپرست س اين نظام استثماري سرمايهبلكه برعك

ها شود. اين خانوادهكوبد و موجب سوء استفاده از اين كودكان ميخانوار را درهم مي

كردند چه سرنوشتي كنند تا نميرند، اگر كار هم نميجمعي با هم كار ميدسته

ها در واقع اين فيلم«. قابل تحمل است؟...جمعي خانواده داشتند، آيا گرسنگي دستهمي

هاي نادرست اقتصادي را به عنوان يكي از داليل مشكالت مالي قشر پايين سياست

دهند تا براي حل چنين كنند و دولت و مسئولين را هد  قرار ميجامعه اعالم مي

 اي بيانديشند.مشكالتي چاره

ن وجوانانترويج اعتياد در بين نيز يكي از داليل اصلي  اير پوست شهردر مستند 

ي فتگوگشود. در دسترسي آسان و ارزان به مواد مخدر در تمام مناطق شهر عنوان مي

ين ات به ها از در دسترس بودن مواد و عدم توجه دولكارگردان با برخي از مردم آن

 كنند و خواستار بهبود اوضاع هستند.مسئله شكايت مي

را  ي دولته پديده كودكان كار پرداخته است به نوعنيز كه ب هاي اعماقبچهفيلم 

از  دفاع كند. در اين فيلم كه شاهد فعاليت جمعيتمقصر اصلي اين پديده قلمداد مي

ربين ه دوكودكان كار هستيم، در راهپيمايي روز جهاني كودك از جمله پالكاردهايي ك

 ان نشانهكشي از كودكبهره»ست: هاكند، حاوي اين جملهبيش از بقيه بر آن زوم مي

ين شرايط تحصيل تيمين و تضم«. »ها نسبت به سرنوشت كودكان استتوجهي دولتبي

 همچنين در اين«. هاستاجباري و رايگان براي همه كودكان از وظايف اصلي دولت

ي ايهفيلم يكي از اعضاي جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان كه در مناطق حاش

گيم كه خواهيم به جامعه بما مي»گويد: هاست ميه اين بچهشهري در حال تدريس ب

ت مكاناها اهايي وجود دارند، وظيفه دولت و حكومت است كه به اين بچههمچين بچه

مهم  گرداناين بخش از صحبت اين جوان به حدي از ديد كار«. بده، توانمندشان كند...

نيده ن فرد شي ايياني فيلم، باز صدابود كه براي تيكيد بيشتر بر اين موضوع در تيتراژ پا

 ده.ها امكانات بگويد: وظيفه دولت و حكومت است كه به اين بچهشود كه ميمي
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در مورد  تهران كه 12در گفتگو با برخي از اهالي منطقه  دواخ اما سرددر فيلم 

ويج يل تركنند، برخي از اهالي منطقه يكي از دالانواع جرم در اين منطقه صحبت مي

 وجهيعتياد در آنجا را دسترسي راحت مواد مخدر در اين منطقه از سويي و بي تا

ان  جوان دانند. به عنوان مثال يكي ازدولت نسبت به چنين مسائلي از سوي ديگر مي

ند ق دارحهمه »گويد: ساكن در آن محل در مورد گسترش زياد اعتياد در اين منطقه مي
 شون بدمتونم ني كه من هستم، مييد، چون اينجاكشنكشند يا هروئين ميمواد ميكه 

گيرند يمتا دوا فروش هست... مشكل اينه كه تو مملكت ما شل  20و بر من  همين دور
 «. ه موادشه كه مردم راحت رو ميارن بخوان جلوشون و بگيرند، همين ميخودشون نمي

 

 هاي اجتماعي ناشي اا مشكال  درون مدرسه است.. آسيب3

 ندگيزكي از نهادهاي اجتماعي است كه بعد از خانواده، نقش مهمي در مدرسه ي

عال فده و آموز بيشتر وقت زناجتماعي كودكان و نوجوانان به عهده دارد. زيرا دانش

دي يا منقههاي مدرسه اثر مهمي در عالگذراند. موقعيت و برنامهخود را در مدرسه مي

 ه دري مورد بررسي چندان به نقش مدرسفرار نوجوان از مدرسه دارد. در مستندها

شده نشاره اها اعم از اعتياد، بزهكاري، دزدي و غيره گرايش نوجوانان به انواع جرم

اد ده اعتيكه داليل روي آوردن نوجوانان به پدي شهر پوست ايراست و تنها در مستند 

ه است. ه شدوجدهد، به اين مسئله ترا از ابعاد گوناگون مورد كنكاش و بررسي قرار مي

ين رمورد ادنها در اين فيلم در پاسخ به سؤال كارگردان از برخي از نوجوانان و والدين آ

انند ايي مهاند، مخاطب با پاسخكه آيا راجع به مواد مخدر در مدارس هم چيزي شنيده

ه بار رفت يپسرم كه امسال مدرسه مي»يا « واهلل زبون به زبون شنيدم، گفتند كه هست»

. شودمي ، مواجه«كنندها تو مدرسه راهنمايي هروئين خريد و فروش ميگفت بچهبهم 

ررسي و ب البته پرداختن به اين موضوع در همين حد بود و كارگردان چندان وارد عمق

 ابعاد گوناگون اين مسئله نشد. 
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 وهاي اجتماعي كودكان در مورد نقش وسايل ارتبا  جمعي در پيدايش آسيب

 ه نقشبهاي مورد بررسي اين نكته الزم است كه در هيچ يك از فيلم نوجوانان ذكر

 يچ گونههاي اجتماعي كودكان و نوجوانان هگيري يا افزايش آسيبها در شكلرسانه

 اي نشده بود.اشاره

قش ننتايج به دست آمده از تحليل هر يك از مستندهاي مورد بررسي در مورد 

 ارائه شده است: 3و دولت در جدول هر يك از سه نهاد خانواده، مدرسه 

 

 هاي اجتماعيقش نهادهاي مؤثر در پيدايش آسيبن -3جدول 

ردي

 ف
 نام فيلم

نقش سه نهاد خانواده، مدرسه و دولت در 

 هاي اجتماعيپيدايش آسيب
 نهاد اصلي

1 

واستثماكودك

-1361ر )

1358) 

 هاي اقتصادي نادرستسياست -

 شرايط استثماري رژيم پيشين -
 دولت -

2 
پزخانه كوره

(1359) 
 دولت - هاي اقتصادي نادرستسياست -

3 
زير پوست 

 (1375شهر )

 ها از فرزندانعدم توجه و غفلت خانواده -

 ارضا نشدن نيازهاي فرزندان در محيط خانواده -

دسترسي آسان و ارزان به مواد مخدر در  -

 هاي شهر و بي توجهي دولتتمام محله

 سهخريد و فروش مواد مخدر در مدر -

 خانواده -

 دولت -

 مدرسه -

4 

بازي با 

زندگي 

(1379) 

عدم توجه والدين به نيازهاي عاطفي  -

 فرزندان 

 تبعيض بين فرزندان -

 اعتياد پدر -

 خانواده -
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 عدم سرپرستي كودك توسط هيچ يك از والدين -

5 
دوزخ، اما 

 (1379سرد )

 طالق و جدايي والدين از يكديگر -

 اعتياد والدين -

توسط هيچ يك از  عدم سرپرستي كودك -

 والدين

مشاركت ميمورين انتظامي با معتادان در  -

 هاازاي گرفتن پول از آن

عدم توجه نه چندان زياد دولت نسبت به  -

 توزيع و خريد و فروش مواد مخدر

 خانواده -

 دولت -

6 

هاي بچه

خيابان 

(1379) 

 اعتياد والدين -

 طالق و جدايي والدين -

في عدم توجه والدين به نيازهاي عاط -

 فرزندان 

 نا امن بودن محيط خانواده -

ارضا نشدن نيازهاي فرزندان در محيط  -

 خانواده

 خانواده -

7 
روزهاي بي 

 (1385تقويم )

 طالق و جدايي والدين -

عدم سرپرستي كودك توسط هيچ يك از  -

 والدين

 احساس ترس و نفرت نسبت به والدين -

 خانواده -

8 

صورتهاي 

رنگ پريده 

(1384) 

جسمي كودك يا نوجوان در آزار و اذيت  -

 محيط خانواده

 طالق و جدايي والدين -

عدم توجه والدين به نيازهاي عاطفي  -

 فرزندان

 خانواده -

 دولت -بي توجهي دولت نسبت به كودكان كار  -هاي بچه 9
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 اي شهربويژه كودكان مناطق حاشيه (1386اعماق )

10 

آخرين 

روزهاي 

زمستان 

(1390) 

 اعتياد والدين  -

 زند زيادوجود فر -

عدم توجه والدين به نيازهاي عاطفي  -

 فرزندان

عدم سرپرستي كودك توسط هيچ يك از  -

 والدين

 خانواده -

 

 گيرينتيجه
لم با مستند مورد بررسي پس از انقال ، دو في 10توان گفت از بين در مجموع مي

 ردرويكرد تضاد، چهار فيلم با رويكرد كاركردگرايي و چهار فيلم با دو رويك

وان تمي واند كاركردگرايي و كنش متقابل نمادين به مطالعة مسائل اجتماعي پرداخته

 هايگفت كه رويكرد غالب مستندسازان كشورمان پس از انقال  در بازنمايي آسيب

   اجتماعي رويكرد كاركردگرايي بوده است.

دورة هاي اجتماعي در مستندهاي اجتماعي در سه در مورد تفاوت بازنمايي آسيب

زماني تقسيم شده پس از انقال  بايد گفت كه مستندهاي ساخته شده در دهة اول 

به بازنمايي مسائل « ماركسيستي»هاي اجتماعي با افكار انقال  در نمايش آسيب

كودك است. در دو فيلم  كودك و استثماراند كه نمونة بارز آن فيلم اجتماعي پرداخته

هاي ( كار كودكان حاصل سياست1359) زخانهپكوره( و 1358-1361) و استثمار

شود و با رويكرد تضاد به مسائل اجتماعي توجه شده نادرست اقتصادي قلمداد مي

اي معدود از افراد است. چراكه ديدگاه تضاد به تمركز ثروت و قدرت كه در دست عده

مطرح  (. در اين دو فيلم موضوعاتي143: 1389كند )ستوده، يك جامعه است، توجه مي

كمتر شاهد مطرح شدن چنين مسائلي در  80و  70هاي دهة شود كه در فيلممي
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توان گفت اين موضوع بيش از هر چيز تحت تيثير مستندهاي اجتماعي هستيم كه مي

 شرايط سياسي و باز اولية انقال  است. 

ها يلمهاي اجتماعي مطرح شده در فآسيب 80و  70در مستندهاي توليد شدة دهة 

يكرد گيرند و همه اين مستندها با روهاي متعددي مورد بررسي قرار ميجنبه از

ردازند پمي كاركردگرايي و در مواردي كنش متقابل نمادين به بازنمايي مسائل اجتماعي

ين (، از بركيماشاره به عدم رفع نيازها و آرزوهاي كودكان و نوجوانان )نظريه آنومي دو

 ستگيان و نوجوانان به اعضاي خانواده )نظريه پيورفتن تعلقات و دلبستگي كودك

طق منا اجتماعي(، تغييرات سريع اجتماعي )نظريه دوركيم(، مهاجرت از روستاها به

ر (، فقاي شهرها و زندگي در مناطق پايين دست )نظريه بي سازماني اجتماعيحاشيه

 وان ا دوستاقتصادي و فشار ساختاري )نظريه فشار ساختاري( معاشرت و همنشيني ب

 تغيرهايمرية همساالن نابا  )نظريه همنشيني افتراقي( و عدم كارايي نهاد خانواده )نظ

 ود. شالگويي( از جمله مهمترين مسائلي است كه در اين مستندها به آن توجه مي

و  پس هر چند در مستندهاي اولية انقال  به دليل باز بودن فضاي اجتماعي

 ازند اماپردسازان به نقد تضاد طبقاتي موجود در جامعه ميسياسي آن دوره زماني مستند

رين شاهد ترسد كه مهمبه يكباره اين روند به اتمام مي 60هاي آغازين دهه از سال

 80 و 70هاي دهه است. در فيلم كودك و استثمارمدعاي اين مسئله توقيف مستند 

 قر حاصلفاين  اي به اين كهارهآيد، اما هيچ گاه اشهرچند از فقر مالي سخن به ميان مي

كرد شود و بيشتر از ديدگاه مرتوني در رويتضادهاي موجود در جامعه است، نمي

ر يك دشود، يعني ذكر اين نكته كه فقر كاركردگرايي به مسائل اجتماعي توجه مي

 . كندها فراهم ميساختار اجتماعي فشارهايي را براي بروز انواع خاصي از كجروي

دوم نقش چهار نهاد خانواده، دولت، مدرسه و وسايل ارتبا  جمعي در  در سؤال

ايجاد مسائل اجتماعي كودكان و نوجوانان مورد بررسي قرار گرفت. در مستندهاي دهة 

به هيچ وجه خانواده مقصر  پزخانهكورهو  كودك و استثماريعني دو مستند  60

محيط خانواده بسيار آشفته  80 و 70شود، در حالي كه در مستندهاي دهة شناخته نمي
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ها اعم از اعتياد، سرقت و يا فرار شود و علت گرايش كودكان به انواع جرمو پريشان مي

 شود. از خانه در محيط نابسامان خانواده جستجو مي

اير  هاي مورد بررسي، در هفت فيلمبا توجه به نتايج به دست آمده از فيلم

 قويم،هاي خيابان، رواهاي بي ت، اما سرد، بچهپوست شهر، بااي با اندگي، دواخ

عنوان  به« خانواده»آخرين رواهاي امستان  وهاي اعماق صورتهاي رنگ پريده، بچه

ه ناختشيكي از مهمترين عوامل دخيل در ايجاد مسائل اجتماعي كودكان و نوجوانان 

 از يكي شده است. در واقع همان طور كه پارسونز در نظريه خود اشاره كرده است

 وبيبه خ هاخانواده نوع اين هاي مورد مطالعه اين است كهها در فيلممشكالت خانواده

 امر همين. كنندنمي ايفا تربيتي و فرهنگي، اقتصادي اجتماعي، لحاظ به را خود وظايف

 شدن مرنگك دليل به كنند،مي رشد هانوع خانواده اين در كه فرزنداني گرددمي باعث

 ساز مينهز و مشوق كه آورند روي و اجتماعي دوستان به خود، ميان در ادهخانو جايگاه

 .هستند اجتماعي و فردي زاي آسيب هايعامل

م ا اقداهاريدر مستندهاي نام برده شده بسياري از كودكاني كه به انواع بزهك     

ا يشده و  ر جداهاي تك والدي بودند كه پدر و مادر از يكديگكرده بودند، يا از خانواده

ه بها فوت كرده بود و يا در صورت طالق هيچ يكي از والدين حاضر يكي از آن

ا يكي ا تنهراند، پس زماني كه قرار باشد وظايف پدر و مادر سرپرستي فرزند خود نشده

تالل ده اخها يا شخص ديگري غير از والدين به دوش بكشد، اين مسئله در خانوااز آن

انان و نوجو ترين آن گرايش كودكاندهد كه مهمزيانباري رخ مي كند و نتايجايجاد مي

 به انواع انحرافات است. 

ذكر اين نكته نيز الزم است كه شرايط مغشوش خانواده در مستندها به يكباره رخ 

ها و عدم ( غفلت خانواده1375)اير پوست شهر دهد، يعني در حالي كه در مستند نمي

ها باعث گرايش نوجوانان به انواع مواد مخدر نيازهاي آنها به فرزندان و توجه آن

شاهد از هم پاشيدگي كامل   80و طول دهة  70شود، در مستندهاي اواخر دهة مي
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رسد و شرايط ها هستيم. درواقع شرايط آنومي در اين مستندها به اود خود ميخانواده

توان ارد. اين عوامل را ميزاي خانواده نقش بسزايي در بزهكاري اعضاء خانواده دآسيب

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. 

صلي اكه موضوع  هاي اعماقبچهو  پزخانهكوره، اركودك و استثمهاي در فيلم

عرفي مها در مورد كودكان كار بوده است، دولت مقصر اصلي پديدة كار كودكان آن

وليه هاي اكه هر دو در سال پزخانهكورهو  كودك و استثماراست، دو فيلم  شده

 ادرستنادي هاي اقتصاند، پديدة كار كودكان را ناشي از سياستانقال  ساخته شده

 وان كار نيز كه به پديدة كودك هاي اعماقبچهاند، مستند موجود در جامعه دانسته

شرايط  اين هاي خيابان در مناطق پايين شهر تهران پرداخته است، در به وجود آمدنبچه

يه ه تكو عدم امكان تحصيل براي كودكان بيش از هر چيز به نقش دولت در اين زمين

شد. اي بينديكه دولت بايد براي رفاه حال اين كودكان چاره كرده و معتقد است

ثر بر كه عوامل گوناگون مؤ دواخ، اما سرد واير پوست شهر همچنين در مستندهاي 

ي سترسپيدايش بزهكاري بين كودكان و نوجوانان مورد بررسي قرار گرفته است بر د

ت كه ده اسشهر نيز اشاره جايي، آسان و ارزان به مواد مخدر در مناطق گوناگون شهمه

م و فيلدشود، اما اشاره به نقش دولت در اين در اين زمينه دولت مقصر شناخته مي

 تر بوده است.نسبت به نقش خانواده كمرنگ

هاي اجتماعي بويژه بروز بزهكاري در بين در مورد نقش مدرسه در ايجاد آسيب

آموزش و پرورش در گرايش نوجوانان تنها در مستند زير پوست شهر به نقش نهاد 

شده است. در اين فيلم دسترسي و خريد و فروش مواد مخدر نوجوانان به اعتياد اشاره 

در مدرسه به عنوان يكي از عوامل مهم شيوع اعتياد در بين نوجوانان ذكر شده است. 

هاي مورد بررسي به نقش وسايل ذكر اين نكته نيز الزم است كه در هيچ يك از فيلم
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هاي اجتماعي كودكان و نوجوانان هيچ گونه ها در بروز آسيبا  جمعي يا رسانهارتب

هاي مستندهاي توان از اين موضوع به عنوان يكي از كاستياي نشده است كه مياشاره

 اجتماعي نام برد. 
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