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چکیده

این مقاله تالش دارد محتوای فیلمهای سینمایی را از نظر آسیبهای اجتماعی تهدیدکنندة نهاد خانواده بررسی

کرده و تغییرات آن را در طول دهههای  70و  80شمسی به بحث بگذارد .جامعة آماری در این مطالعه ،عبارت
 1500فیلم است .حجم نمونة این پژوهش ،که در بردارندة 1/5درصد فيلمهاي جامعه آماري است ،شامل  20فيلم
ميشود که با استفاده از نمونهگیری سیستماتیک انتخاب شدهاند .برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی
و استباطی استفاده و آزمون سؤالهای تحقیق ،با بهرهگیری از روش تحلیل محتوای ک ّمی ،به عنوان روش شایع
بررسی فیلمها ،انجام شد .در این تحقیق ،تحلیل یافتهها با تأکید بر رویکرد بازتاب از نظریة بازنمایی و کنترل

اجتماعی بوده است.
بررسی فیلمهای دو دهة  70و  80شمسی سینمای ایران نشان میدهد ،بیشترین رفتارهای هنجارشکن و آسیبهای
اجتماعی نمایش داده شده در آنها ،به ترتیب شامل دزدی و سرقت ،افسردگی ،دروغگویی ،طالق و مسائل اخالقی
است .نتایج به دست آمده مؤید فرضیههای تحقیق بودند ،که حاکی از تفاوت معناداری بین میزان آسیبهای
اجتماعی بازنمایی شده در دو دهة مذکور بود.
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از کلیة فیلمهای ایرانی است که در دو دهة  70و  80شمسی به نمایش درآمده است .تعداد کل این فیلمها حدود

83

مقدمه
جامعهشناسی سینما ،از یکسو زیرشاخه جامعهشناسی هنر ،از سوی دیگر زیرشاخ ه جامعهشناسی
وسایل ارتباطجمعی است که نخست باید میان این دو ،تمایزی اساسی قائل شد.
جامعهشناسی وسایل ارتباطجمعی ،شامل نظریههایی است که از تأثیر رسانهها ـ در اینجا
سینما ـ بر جامعه سخن میگوید .مهمترین نظریههای این گرایش عبارت از :نظری ة برجستهسازی
( ،)Agenda Setting theoryنظریة کاشت ( ،)Cultivation theoryنظریة مطالعات فرهنگی
( ،)Cultural studies theoryنظریة جبرگرایی فناورانه ( )Determinism theoryو  ...است .این
نظریهها به کنکاش در مورد این پدیدهها میپردازند که چگونه رسانهها به ما میگویند دربارة چه
چیزی فکر کنیم؟ چگونه در ما باورهای ویژه را میپرورانند؟ طی چه فرایندی شعارها و محتوای
رسانهها را درونی میکنیم و  . ...برای مثال بلومر در پژوهشهای خود از قبیل“فیلم ،بزهکاری و
جنایت” که در سال  1933انجام داده ،به این نتیجه رسیده است:

تماشاگران در حین تماشای فیلم دست به همانندسازی خیالی زده و خود را بر قهرمان زن یا مرد فیلم
فرافکنی میکنند .بلومر فرایند همانندسازی را همچون “ تملکی عاطفی” قلمداد میکند ،که در آن
فرد یا کام ً
ال با طرح داستانی همانندسازی میکند یا خودش را آنقدر به دست فیلم میسپارد که تحت
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نفوذ و تأثیر گرایش راهبردی آن قرار میگیرد .در واقع در وضعیت “تملک عاطفی” افکار و انگیزهها
و تکانهها عمدتاً شکل ثابت و بدون تغییر خود را از دست میدهند و حاصل تماشای تصویر عاطفی

 /سال بیستونهم  /شمارة 2

خاصی ،ممکن است به نوعی ویژه از تجربه و به ایجاد نوعی زندگی متفاوت در شخصی که به تماشای
آن نشسته است ،بینجامد( .لندسبرگ)75 :1382،

تحقیقات بسیاری در طول قرن بیستم با چنین رویکردهایی انجام شده است :تأثیر تلویزیون بر
خشونتطلبی کودکان ،تأثیر سینما در مصرف مواد مخدر و عنوانهای بسیاری از این دست
موجب شده است که جامعهشناسی وسایل ارتباطجمعی ،نگاهی از باال (رسانه) به پایین (جامعه)
به رسانهها داشته باشد.
اما جامعهشناسی هنر ،که شکلگیری آن به مارکس باز میگردد ،به این موضوع توجه دارد که
آثار هنری تحت تأثیر اجتماعی که در آن خلق میشوند ،قرار دارند .به بیان دیگر ،هنر فراوردهای
جمعی است .بنابراین ،جامعهشناسی هنر در پی پاسخ به سؤالاست که جامعه چگونه در شکلگیری
آثار هنری تأثیر میگذارد .یعنی تحلیلی از پایین به باال ارائه میدهد .جامعهشناسی سینما از منظر
این مقاله ،نوعی زیرشاخه جامعهشناسی هنر محسوب میشود و بر این عقیده است که فیلمهای
سینمایی هر دوران از شرایط اجتماعی حاکم بر همان دوران تأثیر میپذیرند.
این مقاله تالش دارد محتوای فیلمها از نظر آسیبهای اجتماعی تهدیدکنندة نهاد خانواده را
بررسی کرده و تغییرات آن را در طول دهههای  70و  80شمسی ،به بحث بگذارد.
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خانواده را به عنوان بنیادیترین نهاد اجتماعی میشناسیم .این موضوع از سویی ناظر بر ابتدایی
بودن این نهاد ـ از نظر نخستین مواجهة افراد با نهادهای اجتماعی و قدیمیترین نهاد از نقطه نظر
تاریخی ـ است و از سوی دیگر به اهمیت آن برای نظام اجتماعی داللت دارد .اهمیت خانواده
برای نظام اجتماعی ،نتیجة کارکردهای یگانهای است که در حفظ و تداوم این نظام بر عهده دارد.
خانواده ،نهادی با کارکرد دوگانه است؛ کارکرد دوگانهای که بازنمایی خصلتهای ایستایی و
پویایی در نظام اجتماعی است .خانواده نخستین گروه اجتماعی است ،که فرد در آن جامعهپذیر
میشود و از این منظر ،نخستین نهادی است که ارادة نظام اجتماعی را ،در جهت ثبات و تداوم بر
ارادة فرد تحمیل میکند .از سوی دیگر نخستین کارکرد خانواده ،تولید و توارث است و از این نظر
ارادة نظام اجتماعی را به پویایی محقق میسازد.
خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است که پایه و اساس ساخت اجتماع محسوب میشود.
«خانواده شالودة هر جامعة متمدن است» (مور .)29 :1376 ،در واقع خانواده نهادی است که به
اعضای خود آرامش و امنیت میدهد و طی قرنهای متمادی ،پایدارترین و مؤثرترین وسیلة حفظ
ویژگیهای فرهنگی و عامل انتقال آنها به نسلهای بعدی بوده است .همچنین خانواده نخستین
نهادی است که برای پاسخگویی به نیازهای فطری بشر ،بهویژه نیاز به زندگی اجتماعی شکل گرفته
است و نزدیکترین و عمیقترین تعامل بشر در بستر خانواده تحقق مییابد ،بهگونهای که هیچ یک
از انسانها ،خود را بینیاز از عضویت در این نهاد اولیه ندانسته و همواره تالش کردهاند تا به طرق
مختلف ،برای تحکیم پایههای این مجموعة انسانی ،راهکارهای مناسب و علمی ارائه کنند .از همین
رو تشکیل خانواده در همة ادیان ،بهویژه دین مبین اسالم از اهمیت واالیی برخوردار است و از آن
به عنوان کانون آسایش و آرامش نام برده شده است .تقریب ًا همة متفکران اجتماعی بر این باورند که
جهت حفظ حیات اجتماعی الزم است که نهاد خانواده از سالمت ،صالبت و قوام خاصی برخوردار
باشد (ریاحی و همکاران .)1386 ،ویلیام گود در کتاب خانواده و جامعه مینویسد « :نهاد خانواده
تنها نظام اجتماعی است که رسم ًا در همة جوامع پذیرفته شده است و ادامه دارد» (گود.)42 :1352،
فیلسوفان و محققان اجتماعی معتقدند ،جامعه متشکل از خانوادههاست و مختصات جامعة مورد
مطالعه از طریق روشن کردن روابط خانوادگی موجود در آن ،قابل توصیف است .باالخره این اصل
کلی مورد تأیید قرار گرفته است که جامعه از طریق خانوادهها میتواند حس مشارکت را در افراد
ایجاد کند (صدق پور .)27 :1377 ،با توجه به اینکه خانواده و ثبات آن از اهمیت باالیی در جوامع
برخوردار است ،بیثباتی و از هم گسیختگی آن ،به عنوان کوچکترین و مهمترین نهاد تشکیل
دهندة جامعه ،میتواند نقطة شروع بینظمی و تزلزل در جامعه باشد( .بهرامی)1386 ،
تحوالت اجتماعی دهههای گذشته در جهان ،نظامهای خانواده را با تغییرات ،چالشها و مسائل
و نیازهای جدید و متنوعی روبهرو کرده است و طی همین مدت ،خانواده به شکل فزایندهای به
علل و عوامل متعدد و پیچیدهای ،در معرض تغییر قرار گرفته است .گیدنز ( ،)1376معتقد است با
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صنعتی شدن و مهاجرت کشاورزان از مزارع به کارخانهها و ترک خانهها توسط مردان روستایی،
بهتدریج خانواده از شکل یک واحد تولید خارج شد و در هم تنیدگی مفاهیم خانواده و کار به هم
خورد .از جمله مهمترین پیامد این فرایند ،تضعیف نظام پدرساالری در خانوادههای سنّتی بود.
با فروپاشی کار اقتصادی در خانوادهها ،وابستگی مالی اعضا به یکدیگر کاهش یافت و در عوض
وابستگی مالی به کارخانهداران بیشتر و بیشتر شد و به تبع ،آن قدرت پدر به حوزة شخصیتر
هدایت شد .با آغاز قرن بیستم ،خانواده قلمرو ارضای شخصی و بستر نزدیکی ،صمیمیتهای
عاطفی و جنسی ،میان زن و مرد تعریف شد و تحت تأثیر صنعتی شدن و زندگی شهری ،خانواده
به شکل هستهای سوق پیدا کرد .به دنبال فرایند مدرنیته در غرب ،ساختار اجتماعی خانوادة ایرانی
نیز پیامدهایی را از طریق شهرنشینی ،سواد ،اقتصاد صنعتی ،توسعة نظام اداری ،توسعة شبکة حمل
و نقل ،توسعة وسایل ارتباطجمعی فناورانه ،گرایش به تجددگرایی و افزایش ارتباطات ،تحقق
نهادهای جدید اجتماعی ،چون آموزش و پرورش را در خود پذیرفته و دچار تغییر و تحوالتی شده
است (آزاد ارمکی .)1386 ،تغییر ساختار خانواده ،تحوالت نسلی سریع ،تغییر در ابعاد خانواده و
تغییر در نظام ارزشها ،ساختار قدرت در خانواده ،سبکهای فرزندپروری ،همه ،گویای تحوالتی
در ابعاد گوناگون خانواده در ایران بودند که گاهی ،مجموعهای از نقشهای متعارض را برای افراد
در پی دارد .همة این تحوالت ،در کنار اینکه نوعی ضرورت تاریخی را به انجام رسانده ،با آسیبها
و نارساییهایی در ساختار خانوادة ایرانی همراه بوده است ،آسیبهایی همچون فقر ،حاشیهنشینی،
طالق ،خیانت ،شکاف نسلی ،تغییرات ساختاری و الگوهای ارتباطی خانواده ،تغییرات ساختار
قدرت در خانواده ،اعتیاد . ...
مطالعه آثار هنری مثل اشعار ،رمانها و داستانها و همین طور سریالها و تبلیغات تلویزیونی
و به طور کلی بسیاری از رویههای بازنمایی خانواده نشان میدهد ،بسیاری از تغییرات ،در ساختار
خانواده و آسیبهای اجتماعی آن ،بازخورد معینی در این آثار داشته و سینما همچون نوعی متن
برآمده از دل جامعه ،به نمایش و ارائة این آسیبها میپردازد .از این نظر ،سینما واجد نوعی
خصلت بازنمایی است ،که میتوان در آن ،مسائل اجتماعی مربوط به نهاد خانواده را مورد بررسی
جامعهشناختی قرار داد.
این مقاله قصد دارد به این سؤال پاسخ دهد که بازنمایی آسیبهای اجتماعی تهدیدکنندة نهاد
خانواده ،در سینمای دهههای  70و  80شمسی ایران به چه صورتی بوده است؟ با وجود آنکه سینما
در مقابل هنرهایی مثل نقاشی و ادبیات ،عمر چندانی ندارد و تنها تاریخی در حدود صد سال را پشت
سر میگذارد؛ توانسته است جایگاه ویژهای برای خود در جوامع امروزی بیابد .سینما به عنوان یک
نهاد ،گردش مالی عظیمی به وجود آورده است و عالوه بر سرگرمی ،متشکل از اسطورههای کهن و
جدیدی است که حتی قادر است عملکرد کشورهای سازندة آن را در زمینههای فرهنگی ،اقتصادی و
سیاسی نشان دهد و مالکهایی را برای درک توسعة کشورها نمایان سازد( .آقابابایی)1386 ،

اهداف پژوهش
هدف کلی از انجام این پژوهش عبارت است از بررسی جامعهشناختی بازنمایی آسیبهای
اجتماعی تهدیدکنندة نهاد خانواده در سینمای دهههای  70و  80ایران.

سؤاالت پژوهش
 .1مهمترین آسیبهای اجتماعی بازنمایی شده در نهاد خانواده در دو دهة  70و  80سینمای ایران
چه بودهاند؟
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از طریق تحلیل محتوای فیلمها ،میتوان جامعهای را که این فیلمها در آن تولید میشوند از منظر
دیگری شناخت .به دلیل آنکه نهاد خانواده یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی است ،میتوان
آسیبها و تحوالت آن را در فیلمها نیز جستوجو کرد .در مورد بررسی خانواده ،گلمن و همکاران
بر این نظرند که «فیلمهای سینمایی دیدگاهی با اهمیت در شناخت خانواده فراهم میآورند».
( .)Goleman & Boyatzis & Mckee, 2002: 115بنابراین بررسی آسیبهای اجتماعی نهاد
خانواده ،در فیلمها باعث میشود ضمن آشنایی با تغییرات نهاد خانواده ،مهمترین دغدغهمندیهای
اجتماعی بازنمایی شده را ،که همچون نوعی آسیب در این نهاد مهم اجتماعی شناسایی شدهاند،
مورد بررسی قرار داد .در هر دورة زمانی میتوان آسیبهای اصلی نهاد خانواده را ،همچون اعتیاد،
خیانت ،شکاف نسلی ،طالق عاطفی ،ساخت متوازن و نامتوازن قدرت که در سینما بازنمای
شدهاند ،بررسی کرد و تأثیر آن را بر موضوعاتی مثل فرزندپروری و اشتغال زنان ،تکهمسری و
چندهمسری و  ...سنجید؛ در ضمن با بررسی آسیبهای اجتماعی خانواده در فیلمها میتوان در
پی پاسخ به سؤاالت زیر باشیم:
yyباتوجه به تغییراتی که در جامعه رخ داده و همچنین تغییر در سیاستگذاری فرهنگی دولت ،آیا
در آسیبهای اجتماعی خانواده نیز تغییری به وجود آمده است یا خیر؟
yyمهمترین آسیبهای اجتماعی در هر دوره چه بودهاند؟
yyآیا تغییری در شکل و یا محتوای آسیبهای بازنمایی شده به وجود آمده است؟
yyکدام آسیبهای نهاد خانواده به شکل تکراری دردورههای مختلف مشاهده میشوند و کدام
آسیبها محصول نوعی فضای اجتماعی و فرهنگی خاص حاکم بر یک دوره بوده و در
دورههای دیگر پذیرفته شدهاند؟
بررسی چگونگی بازنمایی مسائل مربوط به انحرافها و آسیبهای اجتماعی در حوزة سینمایی
ایران میتواند فواید زیادی ،بهخصوص برای سیاستگذاران عرصة سینما داشته باشد که از جمله
مهمترین آنها ،جهت بخشیدن به طرح این گونه سوژهها در فیلم ،در راستای اهداف فرهنگی انقالب
اسالمی است.

 .2کدام آسیبها و مسائل نهاد خانواده در دو دهة  70و  80بیشتر مورد توجه سینماگران قرار
گرفته است؟
 .3چه آسیبهایی در حوزة نهاد خانواده از یک الگوی تکرارپذیر در سینمای دهه  70و 80
برخوردار بودهاند؟

مباني نظري
نظريههايي كه در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار ميگيرند ،در دو بخش کلی تنظيم شدهاند .در
ابتدا ،سینما به مثابة هنر مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ضمن اشاره به نظريههايي كه انديشة
جامعهشناسان را در مورد سينما واكاوي مينماید ،بر رویکرد بازتاب از نظریه بازنمایی تاکید
میکند .بخش دوم ،به حوزة جامعهشناسی آسیبهای اجتماعی و به طور خاص نظریة کنترل
اجتماعی هیرشی میپردازد.

جامعهشناسی سینما
 .1.1هنر و جامعه
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جامعهشناسی هنر نظریههای گوناگونی در دل خود دارد ،که ما قصد نداریم به آنها بپردازیم ،آنچه
ذکر میکنیم مقدمهای بر این مفهوم است که بپذیریم هنر محصولی جمعی است .پیوستگی تکامل
هنری یک دوره ،با نوع حرکت تدریجی اقتصادی و اجتماعی همان دوره مطابقت میکند .حتی اگر
ما قبول كنيم که شرط قرار گرفتن تحت تأثیر افسون هنر گسستن از واقعیت است« ،هرگز نخواهیم
توانست حقیقت این امر را که تمامی هنرها ما را دوباره ،از کوتاهترین یا بلندترین راه باز به واقعیت
باز میگردانند کتمان یا انکار کنیم» (هاوزر .)14 :1350 ،تمامی هنرها اندیشهها ،نیازها و امیدهای
یک موقعیت اجتماعی و یا تاریخی را بر ما باز میتابانند و به همین دلیل است که «وظیفة هنر فاش
ساختن مفهوم رخدادها برای همنوعان خود و روشن ساختن ضرورت ،قواعد تکامل اجتماعی و
تاریخی است» (فیشر .)58 :1349 ،جانت ولف به این گفتة مارکس که میگفت فعالیت خالقانه
یکی از وجوه عمدهای است که انسانها را از حیوانات متمایز میکند ،اشاره دارد و هنر را ُکنشی
خالقانه معرفی کرده و مینویسد« :هر کاری که انجام میدهیم در ساختهای اجتماعی جای دارد و
بنابراین متأثر از این ساختهاست .همة ُکنشها ،از جمله ُکنش خالق و نوآورانه ،برخاسته از پیوند
پیچیدهای از تعیینکنندههای ساختی و اوضاع گوناگون است( ».ولف ،)12 :1367 ،سپس نتیجه
میگیرد که هنر فراوردهای اجتماعی است.
 .1.2سینما به مثابة هنر
جیمز موناکو بعد از آنکه تعریف هنر از دوران باستان به بعد را بررسی میکند ،طیفی از هنرها را

 .1.3نظرية بازنمايي
بازنمایی از مفاهیم بنیادین در مطالعات رسانهای است .بازنمایی ،راه و روشی است که از طریق آن
رسانهها حوادث و واقعیتها را نشان میدهند .مطابق نظر ریچارد دایر ،مفهوم بازنمایی در رسانهها
عبارت است از برساختی که رسانههای جمعی از جنبههای مختلف واقعیت ،مثل افراد ،اماکن،
اشیا ،اشخاص ،هویتهای فرهنگی و سایر مفاهیم ایجاد میکنند .تجلی بازنمایی ممکن است به
صورت گفتاری ،نوشتاری و یا تصاویر متحرک باشد .نظرية بازنمايي در سالهاي اخير ،مورد توجه
صاحبنظران و پژوهشگران مطالعات فرهنگي و رسانهای قرار گرفته است .بررسي خاستگاه و
تحوالت اين نظريه ،در زمينة رويش ابتدایی آن ،آغازگر كاوش ما در زمينة نظريه بازنمايي است.
انسانها در دنياي فراواقعيت زندگي ميكنند ،كه در آن نشانهها و رمزهاي رسانهای ،ارتباط
با واقعيت را قطع كرده و خود جايگزين امر واقع شدهاند .بيان راديكال و بسيار بزرگنمايي شدة
اين واقعيت را ژان بودريار در مورد جنگ خليج فارس اينگونه مطرح كرد« :جنگ خليج فارس
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ارائه میدهد که دارای سه سطح مختلف است .1« :هنرهای اجرایی ،که در زمان واقعی رخ میدهند.
 .2هنرهای بازنما ،که برای افادة اطالعاتی دربارة موضوع به مخاطب به رمزها و قراردادهای
پذیرفته شدة تصویری یا کالمی متکیاند .3 .هنرهای ضبطکننده که میان موضوع و مخاطب
سیر مستقیمتری فراهم میسازند ،رسانههایی که رمزهای خاص خود را دارند اما از لحاظ کیفی
مستقیمتر از رسانههای هنرهای نمایش تصویریاند( ».موناکو .)24 :1371 ،موناکو سپس میپرسد
که جایگاه عکاسی و فیلم کجای این نمودار است؟ و پاسخ میدهد «چون این دو ،از جمله هنرهای
ضبطکننده هستند ،اساس ًا سراسر پهنة این طیف کالسیک را در بر میگیرند .فیلم به طور کلی دامنة
وسیعی از هنرهای عملی ،هنرهای محیطی و هنرهای تصویری ،نمایشی و روایی تا هنر موسیقی را
در بر میگیرد .گرچه ما فیلم را هنری نمایشی میشناسیم ،اما هنری است کام ً
ال تصویری؛ به عالوه
عنصر روایی بسیار نیرومندتری از دیگر هنرهای نمایشی دارد( ».موناکو)26 :1371 ،
بنا بر نظریههای موناکو میتوان گفت تنة سینما ،آشکارا در دو شاخة جداگانه رشد کرد .یکی
“ سینما به مثاب ه صنعت” که به فیلم همچون یک سرگرمی مینگرد ،کاالیی که برای سرمایهگذاری
در آن ،سود صاحبان شرکتهای فیلمسازی مد نظر است .این سینما ،که سینمای بازاری نیز نامیده
میشود ،به گفته جاناتان روزنبام ،فراوردهاش  Movieاست .دوم “سینما به مثابة هنر” ،شاخة
دیگری از تنة سینما ،که با فیلم همچون یک کار هنری سر و کار دارد .این شاخه همان است که
 Filmنامیده میشود و سینمای روشنفکرانه است (روزنبام41 :1372 ،ـ .)39با این حال این مقاله
هیچ تمایزی میان  Filmو  Movieقائل نمیشود؛ چراکه ارزش زیباییشناسانة فیلمهای روشنفکرانه
را کنار میگذارد و عقیده دارد که هر دو گونه فیلم ،نوعی هنر محسوب میشوند که در محتوای همه
آنها رد پای جامعهای که فیلمها از آنجا آمدهاند ،دیده میشود.
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تنها روي شيشههاي تلويزيون رخ داده؛ يا به تعبيري ،جنگ خليج فارس اص ً
ال رخ نداده است»
(چامسكي .)57 :1385 ،مسئلة مهم ،در بازنمایی واقعيت توسط رسانهها اينجاست ،كه يك رسانه
هيچگاه ابزاري خنثي و يك ميانجي بيطرف در ارائة تصوير به حساب نميآيد .رسانه متكي به
زبان و معناست ،و زبان و معنا نيز در چارچوب گفتمان ،همواره متكي به قدرت است .لذا بازنمايي
حوادث توسط رسانهها ،سواي بحث اخالقي و غيراخالقي بودن آن ،داراي سوگيري ايدئولوژيك
است و در راستاي تضعيف يا تثبيت قدرت و گفتمان ويژهاي گام برميدارد.
آدرنو و هوركهايمر ،رسانه را ابزار قدرتمند صنعت فرهنگسازي سرمایهداری و در خدمت
اقناع و سركوب و تحريف اذهان عمومي تعريف ميكنند .شناخت انسان عصر جديد بيشتر به مدد
يا تحميل تصاويري است كه رسانه به او ميدهد ،صحنههايي كه يك برش از واقعیت و در بيشتر
اوقات تنها روايتي خاص از آن است ،تصاويري كه تقريب ًا هيچگاه نميتوانند واقعيت موجود را براي
مخاطب بازنمايي كنند؛ زيرا در بهترين حالت اين واقعيت از صافي عدسي دوربين و منظرهيابي و
تشخيص تصويربردار ميگذرد .در بسياري از موارد رسانهها ،ما را به باور كاذب و اقناع به فهميدن
ميرسانند ،در حاليكه ما تنها احساس ميكنيم كه ميفهميم ،اما در بسياري مواقع ،رسانهها با
گزينش مطالب و حذف خبري يك حادثه ،آن را نابود ميكنند .بازنمايي به مثابه نماينده بودن چيزي
به جاي چیز ديگر است و ميتواند در كالم و نوشتار ،به همان شيوة تصاوير متحرك اتفاق بيفتد .اين
اصطالح به همان اندازه كه به فرايند هاي بازنمايي اشاره ميكند ،به محصولهای آن نيز اشاره دارد و
معطوف به ساختيابي وجوه واقعيت در يك رسانه است ،كه از موارد ملموسي چون مردم ،اماكن،
حوادث تا هويتهاي فرهنگي ،طبقه و قوم ،و ساير مفاهيم انتزاعي را در بر ميگيرد .بازنمايي نهتنها
به چگونگي بازنمايش هويتها و ساختيابي آنها در درون يك زمينة اجتماعي مشخص مربوط
میشود ،بلكه به فرايند جذب اين محصولها به وسيلة مخاطبان با هويتهاي متفاوت نيز عالقهمند
است .تأثير بازنمايي بر دنياي واقعي و واقعيتهاي اجتماعي به بازنمايي ،كاركردي ايدئولوژيك
ميدهد و پرسش از كاركرد ايدئولوژيك بازنماييها در هر متني مهمترين مسئلهاي است كه بايد
براي درك آن بازنمايي بررسي شود( .ربیعی و همکاران)1387 ،
در رهیافت بازتابی از نظریة بازنمایی ادعا میشود که معنا در خود شیء ،تصویر و یا رویدادهای
موجود در جهان نهفته است (هال .)48: 1391 ،بر اساس رویکرد بازتاب ،هنر همواره چیزی دربارة
جامعه به ما میگوید .این رویکرد البته شامل تحقیقات گسترده و متنوعی است که فصل مشترک
تمام آنها قول به این باور است که هنر آینة جامعه است .به بیان دیگر هنر حاوی اطالعاتی درباره
جامعه است (الکساندر .)54: 1390،لذا زمانی که تحقیق بر آثار هنری متمرکز میشود ،دانش و فهم ما
را از جامعه ارتقا میدهد؛ هر چند رابطة هنر و جامعه ممکن است بسیار پیچیدهتر از آن باشد ،که در نگاه
اول به نظر میآید ،لکن رویکرد بازتاب از نظریه بازنمایی ،با انواع متفاوت مطالعه خود ،این پیچیدگی ها
را بهخوبی مد نظر قرار میدهد.

 .2جامعهشناسی انحرافات و آسیبهای اجتماعی

 .2.1نظریة کنترل اجتماعی
یکی از نظریههای معروف ،در حوزة آسیبشناسی اجتماعی نظریة کنترل اجتماعی یا نظارت
اجتماعی است .به باور جامعهشناسان نظارت یا کنترل اجتماعی مهمترین عامل کاهش جرایم و
آسیبها و انحرافات اجتماعی است .نظارت اجتماعی به دو صورت اعمال میشود ،یکی فشار
اجتماعی و دیگری اقناع اجتماعی؛ که از این دو مقوله با تعابیر دیگری از جمله کنترل اجتماعی
رسمی و غیررسمی نیز یاد میشود (ساروخانی .)698 :1370 ،بخش غیررسمی فرایند کنترل
اجتماعی از طریق گروههای نخستین چون خانواده ،قبیله ،گروه همساالن و مانند آن که روابط،
صمیمانه از نزدیک و بدون سلسله مراتب قانونی است اعمال میشود .بخش رسمی کنترل اجتماعی
از طریق گروههای ثانوی همچون اتحادیهها و احزاب ،انجمنهای صنفی و دستگاههای اداری که
از طریق بخشنامهها و قواعد رسمی اداره میشوند ،اعمال میشود (سخاوت .)5 :1381 ،بدون شک
اقناع و درونیسازی ارزشها و باورهای جامعه ،قویتر و غنیتر از فشار اجتماعی است که از طریق
قانون ،دادگاه و ترس از تحقیر و تنبیه و تمسخر مردم ایجاد میشود .ریشه نظریة کنترل اجتماعی
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آسیبشناسی اجتماعی ،مفهوم جدیدی است که از علوم زیستی گرفته شده و مبتنی بر تشابهی است
که دانشمندان بین بیماریهای عضوی و انحرافات اجتماعی قائل میشوند .در واقع با شکلگیری
و رشد جامعهشناسی در قرن نوزدهم میالدی ،بهرهگیری از علوم مختلف برای تبیین فرایندهای
اجتماعی نیز معمول شد ،در نتیجه بسیاری از اصطالحات و واژههای رایج در علوم دیگر چون
زیستشناسی ،پزشکی ،زمینشناسی و مانند آن در جامعهشناسی نیز به کار گرفته شد که از جمله
آنها میتوان آسیبشناسی را نام برد .آسیبشناسی عبارت از مطالعه و شناخت ریشة بینظمیها
در ارگانیسم انسانی است .بنابراین در مشابهت کالبد انسانی با کالبد جامعه ،اصطالح آسیبشناسی
اجتماعی ،برای مطالعه و ریشهیابی بینظمیهای اجتماع ،به کار میرود .هر چند اکثر مشکالت
اجتماعی ،در طول نسلهای مختلف تکرار میشوند ،اما چنانکه مشاهده میشود بعضی از آنها در
برخی نسلها اهمیت بیشتری پیدا کرده است و حتی بعضی از این آسیبها در نسلهای بعدی
زاده شدهاند .از سوی دیگر ،یک سری علتهای غالب در هر جامعه وجود دارند که نسبت به سایر
دلیلها اهمیت بیشتری در بروز آسیبها دارند ،هر چند از انواع متمایز آسیبها سخن میرود،
اما عمدت ًا همپوشانیهایی بین آنها دیده میشود .مفهوم آسیبشناسی اجتماعی ،گسترهای بسیار
وسیع و ابعاد ارزشی فراوانی دارد .آسیبشناسی اجتماعی مطالعة خاستگاه اختالالت ،بینظمیها
و نابسامانیهای اجتماعی است .اگر در جامعههای هنجارها مراعات نشود ،کجروی پدید میآید و
رفتار آسیب میبیند .به طور خالصه آسیبشناسی اجتماعی ،مطالعة علمی این گونه نابسامانیها و
بینظمیها در جامعة انسانی است ( .ستوده)11 :1374 ،
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را باید در اندیشههای دورکیم و هابز جستوجو کرد؛ اما محققان متأخرتر به طور تجربی به آن
پرداختهاند که معروفترین ایشان هیرشی است (ممتاز  .)120 :1381،این محققان ،به تأسی از امیل
دورکیم ،بر این باورند که هر چقدر پیوند اجتماعی افراد در جامعه زیاد باشد ،احتمال کجروی و
آسیبزایی آنها کم میشود .هیرشی معتقد است ،که چهار عنصر اصلی باعث پیوند فرد و جامعه
میشود ،که در ذیل کوتاه به آنها اشاره میکنیم.
 y yوابستگی .هنجارها ،شیوههای پذیرفته شدة رفتار نزد مردم یک جامعه هستند .از نظر هیرشی مبنای
اصلی درونی کردن هنجارها ،وابستگی به دیگران است .بهتدریج که فرد به دیگران وابسته میشود،
احتمال بزهکار شدن او بسیار کمتر میشود .نخستین وابستگیها و تعامالت ،با والدین است و به
دنبال آن وابستگی به همقطاران ،معلمان ،رهبران مذهبی و سایر اعضای جامعه بروز میکند.
y yتعهد .تعهد ،جزء عقالنی در رعایت هنجارها است .به طور کلی ،مفهوم آن ترس از قانون شکنی
در رفتار است .وقتی که فرد به فکر انجام رفتار ناهنجار یا مجرمانه میافتد ،باید خطر از دست دادن
سرمایهگذاری قبلی خود ،در زمین ة رفتار متعارف را در نظر بگیرد .در صورتیکه فرد توانسته باشد
آوازة مثبتی از خود بر جای بگذارد ،تحصیالت ارزشمندی به دست آورد ،خانوادة حمایت کنندهای
به وجود آورد و یا اعتبار و شهرتی در دنیای تجارت به هم بزند ،با نقض قانون ضرر هنگفتی را
متحمل خواهد شد .نهتنها فرد ،با چیزهایی که به دست آمده است ،به رعایت هنجارها متعهد میشود،
بلکه حتی امید به دست آوردن دارایی به طرق متعارف میتواند باعث تقویت تعهد فرد به پیوندهای
اجتماعی شود .در مقابل کسی کجرفتاری میکند که چیزی ندارد از دست بدهد.
y yدرگیری .دخالت در فعالیتهای متعارف ،بیانگر ویژگی درگیر بودن است .هیرشی معتقد است
که وقتی فرد درگیر فعالیتهای متعارف باشد ،وقتش به قدری گرفته میشود که نمیتواند به
رفتار منحرف کشیده شود .این تفکر که “دست بیکار ،کارگاه شیطان است” در واقع دلیل اصلی
این گفته هیرشی است که میگوید« :کودکی که پینگپونگ بازی میکند ،در استخر عمومی شنا
میکند ،یا تکلیفش را انجام میدهد ،دست به اعمال بزهکارانه نمیزند» .هیرشی معتقد بود که
چنین فردی کمتر فرصت انحراف پیدا میکند.
y yاعتقاد .اعتقاد ،به وجود یک سیستم ارزشی مشترک ،در جامعهای که هنجارهایش نقض میشوند
اشاره دارد .نظرات و تصوراتی که وابسته به تقویت مداوم اجتماعی هستند ،مشتمل بر اعتقادند .اگر
یک فرد به هنجارهای اجتماعی اعتقاد داشته باشد ،احتمال اینکه آنها را رعایت کند ،بیشتر است.
هیرشی معتقد بود که افراد از نظر عمق و میزان اعتقاد با یکدیگر تفاوت دارند و این تفاوتها بستگی
به میزان وابستگی به سیستمهایی دارد که نشاندهندة اعتقادات مورد نظر هستند(ممتاز.)122 :1381 ،
بنابراین ،بر مبنای نظریة کنترل (نظارت) اجتماعی هیرشی ،میتوان نتیجه گرفت که هر چه افراد کمتر
وابسته ،متعهد ،درگیر و معتقد باشند ،پیوند آنها با جامعه سستتر است و احتمال کجرفتاری بیشتر
خواهد بود.

روششناسی پژوهش
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روش تحقیق در این مطالعه ،تحلیل محتوای ک ّمی است .تحلیل محتوای ک ّمی ،يكي از روشهاي
پوزيتيويستي تحقيقات جامعهشناسي محسوب میشود ،که به طور كلي به معنای بررسی عمیق دادههای
جمعآوری شده است و میتواند رابطة متغیرها و شبکة ارتباطات را مورد توجه قرار دهد« .هدف تحلیل
محتوا ،استنباط ،استنتاج و شناخت نسبی شرایط تولید موضوع به کمک شاخصها میباشد» (Bardin,
 .)1997: 9چند تن از محققان در تعریف تحلیل محتوا چنین گفتهاند :تحلیل محتوای کمی آزمون نظاممند
و تکرارپذیر نمادهای ارتباطی است که طی آن ارزشهای عددی براساس قوانین معتبر اندازهگیری به
متن نسبت داده میشوند و سپس با استفاده از روشهای آماری روابط بین آن ارزشها تحلیل میشود.
(فرقانی ،موسوی)7 :1392 ،
واحد تحلیل سکانس بود و براي جمعآوري اطالعات مورد نياز از كدنامهاي با سئواالت بسته
استفاده شد .كاركرد كدنامه در روش تحليل محتواي ك ّمي ،شبيه كاركرد پرسشنامه در تحقيقات ميداني
است .بيشتر حجم پرسشنامههاي امروزي را طيفهايي شبيه طيف ليكرت تشكيل ميدهند .ولي به
دليل آنكه در تكنيك تحليل محتوا نظرسنجي كاربردي ندارد ،سئواالت موجود در اين كدنامه بر اساس
گويههاي اسمي ،ترتيبي و فاصلهاي تنظيم و در هنگام تماشاي فيلمها به آنها پاسخ داده شد .روش تجزیه
و تحلیل اطالعات در این پژوهش استفاده از آمار استنباطی و آمار توصیفی با بهکارگیری بستة نرمافزاری
علوم اجتماعی ( )spssبود.
جامعة آماری این پژوهش عبارت از کلیه فیلمهای ایرانی است که در دو دهة  70و  80شمسی به
نمایش درآمده است .یعنی جامعة آماری ،شامل کلیه فیلمهای ایرانی است که از ابتدای فرورین سال
 1370تا پایان اسفند سال  1389به روی پرده سینماها رفته است .تعداد کل این فیلمها حدود هزار و
پانصد فیلم است .حجم نمونة اين پژوهش در بردارنده  1/5درصد فيلمهاي جامعه آماري است ،كه شامل
بیست فيلم میشود .نمونهگيري سيستماتيك روشي است كه در اينجا از آن استفاده شده و همان طور كه
از نام آن برمیآید مشتمل بر گزینش واحدها به روشی سیستماتیك و غیرتصادفی؛ است منظور از این
فن نمونهگیری ،معموالً پخش یکنواخت ،واحدها روی چارچوب است .لذا برای نمونهگیری از جامعة
آماری ،نخست فیلمها برحسب میزان فروش در هر سال مرتب شدند ،سپس در هر سال نمونهگیری
سیستماتیک صورت گرفت .بیست فيلم از بين حجم نمونه انتخاب و با مشاهده هر فيلم كدنامهاي نيز
پُر و سپس با استفاده از آزمونهاي تحليل عاملي و سنجش پايايي تعدادي از گويهها جرح و تعديل شد.
در این پژوهش طالق ،خیانت ،خشونت ،همسرکشی ،فرار از خانه ،اعتیاد ،فحشا و بزهکاری متغیر
آسیبهای ساختاری اجتماعی؛ دروغگویی ،بیهنجاری ،تخطی از قانون و مسائل اخالقی ،متغیرهای
آسیبهای فرهنگی؛ فقر ،بیکاری ،مهاجرت ،سرقت و دزدی ،فساد مالی اداری ،مشاغل کاذب ،متغیر
آسیبهای اقتصادی و افسردگی ،خودکشی ،انزوای اجتماعی نیز سه متغیر آسیبهای فردی در رابطه با
خانواده را تشکیل میدهند.

جدول  .1اسم فیلمهای انتخاب شده در نمونه ( مربوط به دو دهة  70و ) 80

94
 /سال بیستونهم  /شمارة 2

ردیف

سال

نام فیلم

کارگردان

ردیف

سال

نام فیلم

کارگردان

1

1376

آدم برفي

داود ميرباقري

2

1380

سگکشی

بهرام بیضایی

3

1379

زير پوست
شهر

رخشان بني اعتماد

4

1383

مهمان مامان

داریوش مهرجویی

5

1378

دو زن

تهمينه ميالني

6

1385

آتشبس

تهمینه میالنی

7

1374

روسري آبي

رخشان بني اعتماد

8

1386

به همین
سادگی

رضا میرکریمی

9

1374

منطقه
ممنوع

رضا جعفري

10

1385

مارمولک

کمال تبریزی

11

1374

دو خواهر

كامبوزيا پرتوي

12

1382

توکیو بدون
توقف

سعید عالمزاده

13

1379

عروس آتش

خسرو سينايي

14

1380

کاغذ بیخط

حسین توکلنیا

15

1379

شراره

سيامك شايقي

16

1388

درباره الی

اصغر فرهادی

17

1379

راز شب
باراني

سيامك اطلسي

18

1386

دایره زنگی

پریسا بختآور

19

1378

غريبانه

احمد اميني

20

1383

ما همه خوبیم

بیژن میرباقری

یافتههای توصیفی پژوهش

از آنجا که واحد مشاهده در فیلمهای مورد بررسیُ ،کنش ،موقعیت و روایتی است که حول محور
شخصیتها شکل گرفته است ،در این قسمت شخصيتها در فیلمهای بررسی شده در دهههای
 70و  80توصیف خواهند شد .از این رو سن ،جنس ،وضعيت تأهل ،نوع وسايل خانه ،وضعیت
تحصيلي ،نوع وسيله نقليه و ...شخصيتهای مرد و زن در فيلم هاي دو دهة  70و  80شمسی با
هم مقایسه خواهند شد.
در فیلمهای دهة  40/7 ،70درصد از مردان مجرد نشان داده شدهاند و حدود 45درصدشان
متأهل هستند .در دهة  80شمسی مردان برخالف دورة قبل ،همسر فوت شده ندارند و مجردان و
متأهالن با درصدی برابر در فیلمها بازنمایی شدهاند .زنان در دهة  ،70اکثرا ً متأهل تصویر شدهاند
و مجردان دستة دوم را تشکیل میدهند .در دهة  80نیز ،زنان متأهل با 57/9درصد ،بیشترین تعداد
را از آن خود کردهاند و زنان مجرد در مرتبة دوم قرار گرفتهاند.
مردان در دهة  70اکثرا ً جوان و میانسال تصویر شدهاند .این در حالی است که به دلیل افزایش
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جمعیت جوان کشور ،در دهة  80حدود 67درصد از کل گروهای سنی متعلق به جوانان است .زنان
نیز در دهة  70بیشتر نقش جوان را از آن خود کردهاند و زنان میانسال و پیر با  19/2و 11/5درصد
در رتبههای بعدی قرار دارند .در دهة  80نیز عوامل فیلمسازی ترجیح دادهاند که زنان جوان بیشتر
در نقش اول فیلمها حضور داشته باشند و زنان میانسال از این حیث در مرتبة بعدی قرار دارند.
مردان دهة  70اکثرا ً تحصیالت زیر دیپلم را از آن خود کردهاند و تنها 15درصد از آنها دارای
مدرک فوق لیسانس به باال بودهاند .بیشتر مردان در دهة  80تحصیالت دیپلم داشتند که نسبت
به دورة اول که زیر دیپلمیها بیشترین تعداد را تشکیل میدادند ،نوید میدهد که کمکم مردان با
تحصیالت باال وارد فیلمها شدهاند .زنان فیلمهای دهة  70تحصیالت باالتر از لیسانس نداشتند و
اکثرا ً مدرک تحصیلی زیر دیپلم داشتند.
مردان در فیلمهای دهة  ،70در توزیعی نسبت ًا برابر ،ردههای شغلی را از آن خود کردهاند .در
حالیکه40/7 ،درصد آنها بیکارند و یا شغل عادی در جامعه دارند ،چیزی در حدود 37درصد از
مردان ،شغل با نفوذ متوسط و باال در اختیار دارند .در دهة  80هر چند تعداد بیکاران نسبت به دورة
قبل بیشتر شده است ،ولی در میان مردان تعداد بیشتری نسبت به دورة قبل ،شغل با نفوذ باال را
از آن خود کردهاند و از میزان افرادی که شغل عادی دارند کاسته شده است .زنان در دهة  70اکثرا ً
بیکار تصویر شدهاند ،با این توضیح که درصد بیشتر آنها خانهدار هستند .در حالیکه هیچکدام
از این زنان شغل با نفوذ باال در فیلمها نداشتند ،آشکارا پیداست که نسبت به مردان دورة خویش
شغلهای رده پایینتری را تصاحب کردهاند.
در دهة  70بیش از نیمی از مردان فاقد وسیله نقلیه شخصی هستند و تنها 11درصد از آنها ماشین
مدل باال دارند ،اما در دهة  80مردان ،بیشتر ماشینهای معمولی و مدل باال ،در اختیار دارند و از
تعداد افراد فاقد وسیلة نقلیه کاسته شده است .به بیان دیگر ،اکثر مردان در دهة  80دارای وسیله
نقلیه هستند؛ چرا که در این زمان واردات ماشینهای خارجی رونق زیادی گرفت و بعد از آن باعث
شد ،با اختالف زمانی کمی در فیلمهای دهة  80نزدیک 30درصد از مردان دارای ماشینهای مدل
باال ،بازنمایی شوند .زنان در دهة  70اکثرا ً فاقد وسیله نقلیه نشان داده شدهاند و آن مقدار که ماشین
مدل باال و معمولی در اختیار دارند ،بیشتر ماشین همسر و یا پدرشان را سوار بودند .در دهة ،80
68/4درصد از زنان ماشین معمولی و مدل باال داشتند.
در حالیکه ،در دهة  70درصد مردان مستأجر از مردانی که از خودشان خانه دارند ،بیشتر است؛
در دهة 71/4 ،80درصد از مردان صاحبخانه هستند .مقایسة زنان در دهة  70و  80نیز از این حیث
شبیه وضعیت مردان در فیلمهاست.
چیزی در حدود  85درصد از مردان در دهة  70وسایل خانه فقیرانه و یا معمولی داشتهاند .در
دهة  80وسایل خانة مردان مجللتر شده است .زنان دهة  80نسبت به دهة  70نیز وسایل خانة
مجللتری داشتهاند و از میزان وسایل فقیرانهشان کاسته شده است.

آزمون سؤاالت و فرضیههای پژوهش
چگونگی توزیع نمرات مربوط به آسیبهای اجتماعی در هر دوره
جدول  .2توزیع دفعات آسیبهای اجتماعی بازنمایی شده
در فیلمهای دهة ( 70برای کل نمونه)
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متغیر

دامنه
تغییرات

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف
استاندارد

واریانس

طالق

5/00

15/00

20/00

16/6850

1/29000

1/664

خیانت

12/00

9/00

21/00

14/8100

3/84811

14/808

خشونت

13/00

7/00

20/00

11/8500

3/77608

14/259

اعتیاد

9/00

14/00

23/00

18/7850

2/78344

7/748

فرار از خانه

13/00

13/00

26/00

18/8150

2/26400

18/182

فحشا

15/00

21/00

36/00

28/2950

5/45886

29/797

بزهکاری

8/00

8/00

16/00

12/8900

2/80724

7/335

دروغگویی

4/00

14/00

18/00

15/9500

1/27500

1/626

مسائل اخالقی

8/00

17/00

25/00

21/7000

2/19420

4/814

هنجارشکنی و تخطی از
قانون

22/00

34/00

56/00

45/3450

6/84242

46/820

فقر

9/00

9/00

20/00

15/3476

3/92373

1/236

بیکاری

14/100

24/00

36/00

31/4542

4/93872

7/863

مهاجرت

10/00

27/00

40/00

23/2356

7/17268

11/096

دزدی و سرقت

11/00

23/00

34/00

28/4357

8/15268

1/760

فساد مالی اداری

6/00

5/00

15/00

10/7653

5/27182

4/985

مشاغل کاذب

12/00

16/00

32/00

26/7432

6/03921

3/678

افسردگی

6/00

9/00

18/00

11/03928 14/3468

2/563

انزوای اجتماعی

7/00

11/00

21/00

18/3785

4/27387

8/348

خودکشی

9/00

8/00

16/00

13/2680

2/38492

12/568

جدول  .3توزیع دفعات (نمرات) آسیبهای اجتماعی بازنمایی شده
در فیلمهای دهة ( 80برای کل نمونه)

طالق

4/00

18/00

36/00

19/2647

3/27384

2/436

خیانت

9/00

10/00

23/00

17/9483

6/58378

8/767

خشونت

6/00

5/00

15/00

8/8271

6/47212

10/321

اعتیاد

8/00

8/00

19/00

15/3921

3/93821

8/125

فرار از خانه

8/00

6/00

15/00

11/3211

4/94832

6/231

فحشا

2/00

3/00

10/00

6/9847

5/45886

29/797

بزهکاری

12/00

10/00

20/00

16/4321

4/76521

7/566

دروغگویی

8/00

15/00

28/00

21/7532

3/34456

3/342

مسائل اخالقی

9/00

18/00

23/00

19/7864

5/34210

8/875

هنجارشکنی و تخطی از قانون

16/00

26/00

41/00

36/8632

8/52245

21/242

فقر

7/00

5/00

15/00

10/3421

3/78564

5/321

بیکاری

8/00

15/00

22/00

18/8765

4/45312

8/343

مهاجرت

3/00

15/00

25/00

21/4321

9/75454

15/864

دزدی و سرقت

13/00

26/00

37/00

31/5345

3/43454

9/323

فساد مالی اداری

13/00

12/00

26/00

18/753

3/53463

4/542

مشاغل کاذب

9/00

7/00

14/00

11/6453

1/34231

6/234

افسردگی

9/00

15/00

30/00

11/31423 25/4325

13/242

انزوای اجتماعی

10/00

14/00

25/00

18/5432

6/23334

11/675

خودکشی

6/00

7/00

17/00

11/64443 14/0032

8/653

ـ بین میزان آسیبهای اجتماعی بازنمایی شده در دو دهة  70و  80تفاوت معناداریی وجود دارد.
دادههای جدول  4نشاندهندة آزمون تفاوت میانگین میزان آسیبهای اجتماعی بازنمایی شده در
دو دهة  70و  80در فیلمهای مورد بررسی است .همانگونه که دادههای جدول نشان میدهد،
میانگین نمرة میزان آسیبهای اجتماعی دهة  70برابر با  140/80و دهة  80برابر با 146/30
است ،که با توجه به مقدار  Tبه دست آمده ( )-3/146و ضریب معناداری ( ،)Sig=002/0تفاوت
مالحظهشده معنادار است .دادهها نشان میدهند که میزان آسیبهای اجتماعی بازنمایی شده در
دهة  80بیشتر از دهة  70است.
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متغیر

دامنه
تغییرات

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف
استاندارد

واریانس

جدول  .4نتایج آزمون تفاوت میانگین میزان آسیبهای اجتماعی بازنمایی شده بر حسب دوره
دوره

میانگین نمره میزان
آسیبهای اجتماعی

انحراف معیار

مقدار T

سطح معناداریی

دهة 70

140/80

16/42

-3/146

0/002

دهة 80

146/30

15/06

ـ بین میزان آسیبهای فرهنگی بازنمایی شده در دو دهة  70و  80تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  5نشاندهندة آزمون تفاوت میانگین میزان آسیبهای فرهنگی بازنمایی شده در دو دهة 70
و  ،80در فیلمهای مورد بررسی است .همانگونه که دادههای جدول نشان میدهد ،میانگین نمرة
میزان آسیبهای فرهنگی دهة  70برابر با  101/39و دهة  109/09 ،80است ،که با توجه به مقدار
 Tبه دست آمده ( )4/219و ضریب معناداری  ،Sig=0/000تفاوت مالحظه شده معنادار است.
دادهها نشان میدهند ،که میزان آسیبهای فرهنگی بازنمایی شده در دهة  80بیشتر از دهة  70است.
جدول  .5نتایج آزمون تفاوت میانگین میزان آسیبهای فرهنگی بازنمایی شده بر حسب دوره
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دوره

میانگین نمره میزان
آسیبهای فرهنگی

انحراف معیار

مقدار T

سطح معناداریی

دهة 70

101/39

15/54

4/219

0/000

دهة 80

109/60

16/09

ـ بین میزان آسیبهای اقتصاد ـ اجتماعی بازنمایی شده در دو دهة  70و  80تفاوت معناداری
وجود دارد.
جدول  6نشاندهندة آزمون تفاوت میانگین میزان آسیبهای اقتصاد ـ اجتماعی بازنمایی شده در
دو دهة  70و  ،80در فیلمهای مورد بررسی است .همانگونه که دادههای جدول نشان میدهد،
میانگین نمره میزان آسیبهای اقتصاد ـ اجتماعی دهة  70برابر با  87/98و دهة  93/54 ،80است،
که با توجه به مقدار  Tبه دست آمده ( )6/567و ضریب معناداری  ،Sig=0/000تفاوت مالحظه
شده معنادار است .دادهها نشان میدهند که میزان آسیبهای اقتصاد ـ اجتماعی بازنمایی شده در
دهة  80بیشتر از دهة  70است.
جدول  .6نتایج آزمون تفاوت میانگین میزان آسیبهای اقتصاد ـ اجتماعی بازنمایی شده بر حسب دوره
دوره

میانگین نمره میزان
آسیبهای اقتصاد ـ اجتماعی

انحراف معیار

مقدار T

سطح معناداریی

دهة 70

87/98

10/76

6/567

0/000

دهة 80

93/54

11/45

ـ بین میزان آسیبهای فردی بازنمایی شده در دو دهة  70و  80تفاوت معناداری وجود دارد.
دادههای جدول  7نشاندهندة آزمون تفاوت میانگین میزان آسیبهای فردی بازنمایی شده در دو
دهة  70و  80در فیلمهای مورد بررسی است .همانگونه که دادهها نشان میدهند ،میانگین نمرة
میزان آسیبهای فردی دهة  70برابر با  111/6و دهة  80برابر با  120/3است ،که با توجه به
مقدار  Tبه دست آمده ( )9/35و ضریب معناداری ،Sig=0/000تفاوت مالحظه شده معنادار است.
دادهها نشان میدهند که میزان آسیبهای فردی بازنمایی شده در دهة  80بیشتر از دهة  70است.
جدول  .7نتایج آزمون تفاوت میانگین میزان آسیبهای فردي بازنمایی شده بر حسب دوره
دوره

میانگین نمره میزان آسیبهای
فردی بازنمایی شده

انحراف معیار

مقدار T

سطح
معناداری

دهة 70

111/16

14/67

9/35

0/000

دهة 80

120/30

10/18

جدول  . 8رتبهبندی آسیبهای اجتماعی بازنمایی شده از لحاظ اهمیت و الویت
متغیر

Mean Rank

طالق

3/90

خیانت

3/43

خشونت

2/21

اعتیاد

3/14

فرار از خانه

2/70

فحشا

1/98

بزهکاری

3/25

دروغگویی

4/28

مسائل اخالقی

3/96

هنجار شکنی و تخطی از قانون

4/82

فقر

2/54

بیکاری

3/79
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ـ مهمترین آسیبهای اجتماعی بازنمایی شده در نهاد خانواده در دو دهة  70و  80سینمای
ایران چه بوده اند؟
برای این منظور از آزمون رتبهبندی فریدمن استفاده کردیم و دامنة نمرات را بین  1تا  5در نظر
گرفتیم .نتایج در جداول زیر نمایان است.

مهاجرت

4/12

دزدی و سرقت

4/75

فساد مالی اداری

3/64

مشاغل کاذب

2/83

افسردگی

4/50

انزوای اجتماعی

3/52

خودکشی

3/02

هر چقدر میانگین رتبههای متغیری بزرگتر باشد ،اهمیت آن متغیر بیشتر است ،که در جدول 8
هنجارشکنی و تخطی از قانون با نمره  ،4/82دزدی و سرقت با نمره  4/57و افسردگی با عدد 4/50
بیشترین نمره میانگین را دارند .همچنین سایر اولویتها در جدول نمایان است.

نتیجهگیری
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هدف پژوهش حاضر بررسی جامعهشناختی بازنمایی آسیبهای اجتماعی مبتال به نهاد خانواده
در خالل فیلمهای سینمایی دو دهة  70و  80در ایران بود .با توجه به مجموع یافتههای توصیفی
و اطالعات حاصل از آزمون سؤالهای تحقیق میتوان به مهمترین نتایج حاصل از این بررسی
اشاره کرد:
به نظر میرسد که برای انسان معاصر ،بازنمایی واقعیتهای اجتماعی به وسیلة فیلم و سینما
به طور غیرقابل مقایسهای اهمیت بیشتری نسبت به سایر هنرهای تجسمی دارد؛ سینما این امکان
را به محققان میدهد که بسیاری از پدیدههای اجتماعی ،مثل آسیبهای اجتماعی را بتوان در خود
فیلمها بررسی کرد؛ چرا که این ابزار فناورانه و فرهنگی ،به صورت بسیار دقیقی در واقعیت نفوذ
کرده و وجوه مختلف آن را تا حد زیادی آشکار میسازد؛ به گونهای که هیچ ابزار دیگری چنین
توانایی را ندارد .مطابق رویکرد بازتاب از نظریه بازنمایی ،مضامین فیلمهای سینمایی هر دوره،
بازتاب شرایط اجتماعی حاکم در آن دوره است و برای نفوذ به الیههای درون یک جامعه ،هیچ
چیز به اندازة بررسی و تحلیل فیلمهایی که در آن جامعه تولید و نمایش داده میشوند ،ارزشمند
نیست .یافتههای توصیفی تحقیق نشان میدهد که هر چند شاخصهایی چون میزان تحصیالت،
سطح درآمد ،وضعیت اشتغال و بهرهمندی اقتصادی هم در رابطه با مردان و هم زنان در دهة  80در
مقایسه با دهة  70بهبود نسبی یافته است ،ولی این تفاوت ها معناداری نیست.
در پاسخ به این سؤال پژوهش که مهمترین آسیبهای اجتماعی بازنمایی شده در نهاد خانواده
در دو دهة  70و  80سینمای ایران چه بودهاند؟ بررسی آسیبهای اجتماعی منعکس شده در فیلمها
نشان داد ،از میان مجموع متغیرهای فردی و ساختاری (اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصاد ـ اجتماعی)
،هنجارشکنی و تخطی از قانون ،دزدی و سرقت ،افسردگی ،دروغگویی ،طالق و مسائل اخالقی به
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ترتیب بیشترین فراوانی را از لحاظ میانگین به خود اختصاص دادهاند
آنگونه که تحلیلها نشان دادند ،میانگین میزان آسیبهای اجتماعی ،در دهة  80نسبت به دهة
 70رشد داشته است .همچنین میزان آسیبهای فرهنگی ،میزان آسیبهای اقتصاد ـ اجتماعی و
میزان آسیبهای فردی بازنمایی شده در دهة  80بیشتر از دهة  70است.
با مراجعه به دادههای حاصل از انجام این پژوهش ،به نظر میرسد افراد از لحاظ همنوایی با
ارزشهای اجتماعی ،در دهة  70سازگاری بیشتری در مقایسه با دهة  80از خود نشان دادهاند.
بنابراین مطابق با اصل اساسی نظریة کنترل اجتماعی هیرشی که هر چقدر پیوند اجتماعی افراد در
جامعه زیاد باشد ،احتمال کجروی و آسیبزایی آنها کم میشود ،میتوان نتیجه گرفت که پیوند
اجتماعی در معنای عام خود در میان اعضای جامعه ،در دهة  70نسبت به دهة  80بیشتر بوده است.
به عقیده هیرشی هرچه افراد کمتر وابسته ،متعهد ،درگیر و معتقد باشند ،پیوند آنها با جامعه به عنوان
اعضای گروههای اجتماعی ،سستتر است و احتمال بروز آسیبهای اجتماعی و کجرفتاری در
میان ایشان بیشتر خواهد بود.
از آنجایی که یکی از مهمترین کارکردهای خانواده ،بنیادیترین نهاد اجتماعی ،نقشی است که
این گروه اجتماعی نخستین از طریق فرایند نظارت و کنترل اجتماعی غیررسمی و در خالل فرایند
جامعهپذیری افراد ،با درونیسازی ارزشهای مقبول جامعه در میان اعضای خود داراست ،نتایج
نمایانگر تضعیف کارکرد پراهمیت جامعهپذیری افراد توسط خانواده است .بررسی جامعهشناختی
بازنمایی آسیبهای اجتماعی تهدیدکنندة نهاد خانواده در فیلمهای سینمایی دهههای  70و 80
و مقایسة دو دهة مذکور از لحاظ نرخ انواع آسیبهای اجتماعی و مشاهدة تفاوتهای معنادار
از لحاظ نرخ گرایش و ابتالی افراد به انحرافات اجتماعی ،در این دو دهة  70و  80و همچنین
باالتر رفتن میزان آسیبهای اجتماعی (فردی و ساختاری) در دهة  80نسبت به دهة  ،70به دلیل
ویژگیهای این مقطع زمانی خاص ،مثل آهنگ سریع تحوالت و تغییرات در حوزههای مختلف
فناوری ،ارتباطات ،مناسبات و مسائل مربوط به توسعة اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و نیز نقش
آنها در دگرگونی ارزشها و هنجارهای فرهنگی و سبک زندگی جامعة ایرانی و تأثیر این تغییرات
ارزشی بر کارکرد خانواده به عنوان نهاد اولیه در جریان نظارت و کنترل اجتماعی ،بسیار حائز
اهمیت است.
هر اندازه كه جامعه ،برای تغییرات به وجود آمده از آمادگی و توان پاسخگویی بیشتری
برخوردار باشد و خود را به ابزارهای بیشتری مجهز كرده باشد ،امكان تولید یا فراگیری آسیبهای
اجتماعی كاهش مییابد .یكی از كارآمدترین و مهمترین ابزارهای پیشگیری و مقابله با آسیبهای
اجتماعی ،به کارگیری ابزارهای فرهنگی در قالب فرایند نظارت و کنترل اجتماعی مؤثر است.
در این راستا فیلمهای سینمایی عالوه بر آنکه عرصة گستردهای برای انجام تحقیقات اجتماعی
و بررسی آسیبشناسانة روندهای اجتماعی ،فهم وضعیت اعضای جامعه از لحاظ همنوایی با

ارزشها و هنجارهای اجتماعی هستند ،میتوانند یکی از مهمترین و پر مخاطبترین وسایل
ارتباط همگانی در روزگار ما ،و در قالب نوعی گروه مرجع مثبت ،در کاهش آسیبهای اجتماعی
تلقی میشوند.
امر به معروف و نهی از منکر در اسالم ،یکی از مهمترین و کارآمدترین ابزارهای کنترل
اجتماعی محسوب میشود .فیلمهای سینمایی از طریق تأثیرگذاری همزمان محتوایشان روی افراد
منحرف ،میتوانند با ارائه راهحلهای مفید و تقویت رفتارهای اجتماعی مثبت نقش وضعی در
کاهش آسیبهای اجتماعی داشته باشند .رسانههای همگانی و به طور خاص فیلمهای سینمایی با
تولید پیامهای گوناگون فرهنگی و اجتماعی ،از طریق انعکاس ناهنجاریهای اجتماعی و عواقب
شومی که اغلب در انتظار منحرفان و افراد کجرو قرار دارد ،این امکان را دارند تا نقش مهمی در
ایجاد نظم اجتماعی ،پذیرش شیوههای زندگی رایج در جامعه ایفا کرده ،و همچنین با کمک به
همنوایی و سازگاری اجتماعی ،اعضای جامعه را در راستای وفاق با ارزشهای فرهنگی حاکم بر
جامعه ،در جهت کاهش هرچه بیشتر آسیبهای اجتماعی ،در تعامل با سایر ابزارها و دستگاههای
نظارت اجتماعی (رسمی و غیر رسمی) تشویق و تقویت کنند.
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