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چکیده
ــن  ــى ای ــانه، یک ــِى جامعه شناس ــاى میدان ــى و پژوهش ه ــش اجتماع ــاى دان از ویژگى ه
ــى را  ــاى عین ــیمایى از نمونه ه ــیر و س ــش، س ــا کتاب ــه ی ــگر در مقال ــه پژوهش ــت ک اس
ــن  ــازد. چنی ــار مى س ــش را پرب ــد، یافته های ــن فراین ــد و در ای ــد و بازمى نمای ــاد مى کن ی
نوشــتارهایى هــم در نــوع خــود، مســتند به شــمار مى رونــد؛ زیــرا هــم متن هــا و 
ــه نویســندة  ــژه این ک ــه. به وی ــال و نمون ــم مث ــد و ه ــى دارن ــاى توضیحــىـ  توصیف گزاره ه
ــاورد،  ــه بی ــرد، نمون ــام بب ــاى مســتندى را ن ــاب پژوهشــى کوشیده اســت، فیلم ه ــن کت ای
ــرون بکشــد  ــا بی ــناختى را از دِل فیلم ه ــاى جامعه ش ــد، خالصــه اى از نظریه ه ــل کن تحلی

ــذارد. ــا بگ ــدگان فیلم ه ــاید بینن ــاب و ش ــدگان کت ــر خوانن و در براب

کلیدواژه
ــى، کــودکان کار، حاشیه نشــینى،  آســیب هاى اجتماعــى، ســینماى مســتند، تضــاد طبقات

بزهــکارى، کانــون اصــالح و تربیــت.

1.  مقدمه
ــاى  ــا و جنبه ه ــا و جلوه ه ــا اِلِمان ه ســینماى مســتند، ســینماى دیگــرى اســت ب
ــت  ــن حال ــد. در ای ــى باش ــاى اجتماع ــوع آن، دغدغه ه ــر موض ــژه اگ ــود. به وی خ
اســت کــه دیگــر ســناریوى آن چنانــى و بازیگــراِن هنرمنــد و کارآزمــوده نیــاز ندارد. 
نیــاز دارد، امــا بــا نابازیگــران هــم، کاِر ســازنده و کارگــردان پیــش مــى رود. مســتنِد 
ــژه بخواهــد و  ــِد مســتنِد حیــات وحــش نیســت کــه جلوه هــاى وی اجتماعــى مانن
ــه خشــک  ــا مســتند علمــى نیســت ک ــه ی ــِل فى البداه ــر و بى بدی ــاى بک صحنه ه
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باشــد و مســتقیم بــه پیــش بــرود، بلکــه ژانــرى از ســینماى جامعه نــگار اســت کــه 
ــه مطــرح مى شــوند. در متــن کوتاهــى  در آن پدیده هــاى اجتماعــى فــى  حــِد ذات
ــده، جستارگشــایِى مختصــر و مفیــدى از  ــاب  آم ــد کت کــه در صفحــۀ پشــت جل

کتــاب ارائــه داده اســت:
«... ایــن کتــاب بــا رویکــردى جامعه شــناختى بــه چگونگــى بازنمایــى 
آســیب هاى اجتماعــى ایــن قشــر مى پــردازد تــا بــه ایــن ســؤال پاســخ داده شــود 
کــه آســیب هاى اجتماعــى ایــن گــروه ســنى در ســینماى مســتند پــس از انقــالب 
چگونــه به تصویــر کشــیده شــده اند؟ همچنیــن ایــن موضــوع بررســى مى شــود کــه 
آیــا مســتندهاى اجتماعــى پــس از انقــالب توانســته اند بازتــاب شــرایط اجتماعــى 
زمــان خــود باشــند؛ یعنــى تغییــرات ایجادشــده در مضمــون و محتواى مســتندهاى 
ــا خیــر؟ به عبارت دیگــر،  ــا تغییــرات موجــود در جامعــه تطابــق دارد ی اجتماعــى ب
ــى  ــاى اجتماع ــه واقعیت ه ــوان ب ــتند مى ت ــینماى مس ــق س ــاب ازطری ــن کت در ای

نزدیــک شــد و آن را فهــم و درك کــرد.»

2.  بررسى کتاب
ــۀ دانشــگاهى  ــت پایان نام ــه، درحقیق ــتار قرارگرفت ــن نوش ــوِع ای ــه موض ــى ک کتاب
ــِم  ــاب به قل ــن کت ــه ای ــت ک ــه اش پیداس ــن و مقدم ــا و مت ــت. از فصل بندى ه اس
ــا  نویســنده اش تألیــف شده اســت، نــه آن کــه ســفارش داده شــده باشــد و کــس ی

ــم! ــد و دانی ــه افت ــى آن را نوشــته باشــند، چنان ک کســان دیگــرى در ازاى مبلغ
کتــاب، شــش فصــل دارد و در هــر فصــل نیــز تیترهایــى طراحــى شده اســت 
ــر و  ــخن ناش ــس از س ــازد. پ ــاب را مى س ــاکلۀ کت ــا، ش ــه تیتره ــن ب ــه پرداخت ک

ــیم: ــر مى رس ــاى زی ــه فصل ه ــف ب ــۀ مؤل مقدم

رضوانى، سعیده. (1395)، آسیب هاى اجتماعى کودکان 
مهرى  ویراستاران:  مستند،  سینماى  در  نوجوانان  و 
رقیه؛ شهناز شفیع خانى، چاپ اول، تهران، پژوهشگاه 
فرهنگ و هنر ارتباطات، قطع رقعى، 172 ص، قیمت 

11500 تومان، شابک: 9، 49، 7687 -600، 978
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بازى کودکان!

فصــل اول: کلیــات (مقدمــه، مفاهیــم اساســى، مســتند اجتماعــى، آســیب هاى 
اجتماعــى، تغییــرات اجتماعــى، روش تحقیــق، جامعــه و نمونــۀ آمــارى)؛

ــتند  ــه، مس ــران (مقدم ــى در ای ــتندهاى اجتماع ــه مس ــى ب ــل دوم: نگاه فص
اجتماعــى قبــل از انقــالب، مســتند اجتماعــى بعــد از انقــالب، مســتندهاى اجتماعى 
بــا تأکیدبــر مســائل اجتماعــى کــودکان و نوجوانــان، موضــوع مســتندهاى اجتماعى 

کــودکان و نوجوانــان پــس از انقــالب)؛
فصــل ســوم: نظریه هــاى مرتبــط بــا مســائل و آســیب هاى اجتماعــى (مقدمــه، 
رویکــرد کارکردگرایــى، ســاختارى، نظریــۀ آنومــى دورکیــم، نظریــۀ فشارســاختارى 
مرتــن، نظریــۀ متغیرهــاى الگویــى، نظریــۀ خرده فرهنگــى کوهــن و میلــر، نظریــۀ 
بى ســازمانى اجتماعــى پــارك و برگــس، نظریــۀ پیونــد اجتماعــى هیرشــى، دیــدگاه 
تضــاد، نظریــۀ مارکسیســتى، نظریــۀ کنتــرل قــدرت بونکــر، دیــدگاه کنــش متقابــل 

نمادیــن، نظریــۀ همنشــینى افتراقــى، نظریــۀ برچســب زنى و رویکــرد بازتــاب)؛
فصــل چهــارم: معرفــى و تحلیــل فیلم هــا (مقدمــه، مضمــون و محتــواى اصلــى 
ــا زندگــى،  ــازى ب ــر پوســت شــهر، ب ــه، زی فیلم هــا، کــودك و اســتثمار، کوره پزخان
ــم،  ــاى بى تقوی ــده، روزه ــاى رنگ پری ــان، صورت ه ــاى خیاب ــا ســرد، بچه ه دوزخ ام

بچه هــاى اعمــاق و آخریــن روزهــاى زمســتان)؛
فصــل پنجــم: چگونگــى بازنمایــى آســیب هاى اجتماعــى در مســتندهاى 
اجتماعــى (مقدمــه، تضــاد طبقاتــى موجــود در جامعــه، فقــر اقتصــادى، مهاجــرت 
ــینى و  ــان، همنش ــۀ نوجوان ــاى بلندپروازان ــهرها، آرزوه ــیه اى ش ــق حاش ــه مناط ب
ــالالت  ــران، اخت ــا دیگ ــرد ب ــاى اجتماعــى ف ــران، تضعیــف پیونده ــا دیگ ــل ب تعام

ــه)؛ ــت و مدرس ــواده، دول ــراد، خان ــى اف روان
فصــل ششــم: نتایــج یافته هــا (مقدمــه، رویکــرد غالــب مســتندهاى اجتماعــى، 
نقــش نهادهــاى مؤثــر در پیدایــش آســیب هاى اجتماعــى، ارتبــاط تغییــرات موجود 
در مضمــون فیلم هــا بــا تغییــرات جامعــه) و در پایــان نیــز مثــل بیشــتر کتاب هــا، 

ــع و مآخــذ آمده اســت. مناب
نویســنده بــراى تألیــف ایــن کتــاب پژوهشــى، از 47 منبــع فارســى و نیــز از 12 
منبــع خارجــى اســتفاده کرده اســت. در میــان منابــع فارســى، کتاب هــاى مفیــدى 
ــى،  ــرات اجتماع ــان، تغیی ــودکان کار و خیاب ــات، ک ــى انحراف ــِد جامعه شناس مانن
نظریــۀ جامعه شناســى در دوران معاصــر، جرم شناســى نظــرى، شهرنشــینى و 
ــوند. وزن  ــده مى ش ــا آن و... دی ــه ب ــاى مقابل ــودك آزارى و راه ه ــاى آن، ک پیامده
ــاِب موردبحــث،  ــه کت ــع مورداســتفادة نویســنده، نشــان مى دهــد ک ــار مناب و اعتب

ــه آن اســتناد کــرد. ــوان ب ــار و نوشــتار مرتبــط مى ت ــى اســت کــه در گفت کتاب
نکتــۀ اول: عالوه بــر مقدمــۀ مؤلــف و ناشــر در آغــاز کتــاب، در هــر فصــل نیــز 
ــاى فصــل آورده شده اســت. در یکــى از  ــراى بازگشــایى تیتره ــاه ب ــه اى کوت مقدم
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ایــن مقدمه هــا مى خوانیــم: «بخشــى از آســیب هاى اجتماعــى موجــود در جامعــه 
ــان اســت. ایــن گــروه به دلیــل ویژگى هــاى خــاص  ــه کــودکان و نوجوان ــوط ب مرب
ــۀ  ــراى مواجه ــى الزم ب ــاى اجتماع ــى و مهارت ه ــدان توانای ــون فق ــود همچ خ
ــه بزرگ ســاالن و والدیــن و طى کــردن  ــا محیــط اجتماعــى، وابســتگى ب صحیــح ب
ــا در معــرض آســیب پذیرى شــهرى  ــایر گروه ه مراحــل رشــد خــود، بیشــتر از س

قــرار دارنــد» (ص 17).
مقدمه هــاى هــر فصــل، بســیار کوتــاه و در حــد راهنماســت و نشــان مى دهــد 
کــه پژوهشــگر (نویســنده) در آن فصــل، چــه مى خواهــد بگویــد. به عنــوان مثــال، 
ــک  ــنامۀ هری ــدا شناس ــل ابت ــن فص ــت: «در ای ــارم آمده اس ــل چه ــۀ فص در مقدم
از فیلم هــا به اختصــار آورده مى شــود و ســپس هرکــدام به طــور جداگانــه بــا 
ــان  ــوند و در پای ــى مى ش ــد و بررس ــى نق ــواى کیف ــل محت ــتفاده از روش تحلی اس
ــش  ــر در پیدای ــل مؤث ــر عوام ــناخت هرچه بهت ــور ش ــم، به منظ ــر فیل ــل ه تحلی
ــم  ــب، در فیل ــه مخاط ــان ب ــودکان و نوجوان ــى ک ــیب هاى اجتماع ــک از آس هری

ــت» (ص 69). ــه شده اس ــا پرداخت ــه آن ه ــر ب موردنظ
نکتــۀ دوم: مســتند هاى اجتماعــى فقــط بــه ژانــر ســینماى مســتند اجتماعــى 
خالصــه نمى شــوند. در دهــۀ چهــل و پنجــاه، نویســندگانى همچــون غالمحســین 
ــد  ــه بودن ــرى از اجتماعى نویســى دســت یافت ــه ژان ــد ب ــالل آل احم ــاعدى و ج س
کــه بــه آن «تک نــگارى» مى گفتنــد. تک نــگارى همــان مردم نــگارى اســت. 
ــرزمین.  ــاِن س ــوِم مردم ــارة زاد و زیســت و ادب و آداب و رســم و رس نوشــتن درب
کتاب هایــى بــا عناویــن تات نشــین هاى بلــوك زهــرا و  اورازان از آل احمــد و 
ــمار  ــا به ش ــت نگارش ه ــى از این دس ــاعدى نمونه های ــى از س ــوا و ایلخچ ــل ه اه
ــن  ــروغ فرخــزاد، مســتند ســینمایى «ای ــا کمــک ف ــم گلســتان ب ــد. ابراهی مى رون
خانــه سیاه اســت» را ســاخت کــه از نخســتین فیلم هــاى مســتند اجتماعــى 
ــون  ــن مضم ــا همی ــى فیلمــى را ب ــن ناصــر تقوای ــران اســت. همچنی ــینماى ای س
ســاخت. بعــد از او بــود کــه کامــران شــیردل، مســتندهاى «تهــران پایتخــت ایــران 
ــد. شــیردل  ــا اجــازة نمایــش پیــدا نکردن ــان رســاند، ام اســت» و «قلعــه» را به پای
در مســتند «تهــران پایتخــت ایــران اســت»، شــهرى را نشــان داد بــا کوهــى بــزرگ 
از اختــالف طبقاتــى. کاخ هایــى کــه در کنــار هــزاران کــوخ قــد برافراشــته بودنــد 
ــروش  ــان تن ف ــى زن ــه»، زندگ ــتنِد «قلع ــا و در مس ــین ها و حلبى آباده و گودنش
ــود. ــردارى ثبــت کــرده ب ــِن فیلم ب ــو) را در چشــم دوربی ــۀ جمشــید (شــهر ن محل

ویژگــى تمــام ایــن آثــاِر نوشــتارى و نمایشــى، وجــوِد عنصــِر انتقــاد در 
البــه الى آن هــا بــود. نویســندگان و فیلم ســازان، خــواه بــا قلــم و خــواه بــا دوربیــن 
ــن  ــام ای ــۀ تم ــد و ریش ــه بودن ــتى ها رفت ــا و کاس ــا و کژى ه ــراغ کمبوده ــه س ب
ــد؛ ازایــن رو  ــاکارى و ناتوانــى رژیــم قلمــداد مى کردن گرفتارى هــا و مصیبت هــا را ن
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ــت  ــر و فالک ــخه هاى فق ــن نس ــش دادِن ای ــوى، نمای ــم پهل ــان رژی ــه خفق ــود ک ب
ــه  ــران ب ــازة اک ــود، اج ــِر کار ب ــر س ــوى ب ــه پهل ــى ک ــا زمان ــذا ت ــد؛ ل را برنمى تابی
ــوى  ــداد. شــاید خفقــان و سانســوِر حکومــت پهل ایــن مســتندهاى ســینمایى را ن
باعــث شــد کــه چشــمۀ جوشــاِن ســینماى مســتند اجتماعــى در آغــاز راه بخشــکد؛ 
ــه آن کــه ســاخته  ــه نمایش درآمــدن ســاخته مى شــود ن ــراى ب ــرا هــر فیلمــى ب زی
شــود و در انبــاِر ادارة سانســور بمانــد و خــاك بخــورد؛ بنابرایــن ســینماى مســتند 
ــتندهاى  ــا مس ــات وحــش ی ــتندهاى حی ــه مس ــش را ب ــه جای ــى رفته رفت اجتماع

ــى داد. صنعت
ــرى اســت. مباحــث  ــاب، مباحــث نظ ــوع فصــل اول کت ــّوم: موض ــۀ س نکت
ــى.  ــیب هاى اجتماع ــى و آس ــون جامعه شناس ــى پیرام ــورد اصطالحات ــرى درم نظ
در بخــش پایانــى همیــن فصــل اســت کــه نویســنده (پژوهشــگر) به درســتى روى 
روش تحقیــق تکیــه کرده اســت. ایــن شــیوة تمــام پژوهنــدگان دانــش اجتماعــى 
اســت. نویســنده در ایــن قســمت روش تحقیقــش را این چنیــن توضیــح داده اســت: 
«بــراى رســیدن بــه هــدف اصلــى ایــن کتــاب... از روش تحلیــل محتــواى کیفــى 
اســتفاده شده اســت. هــدف از تحلیــل محتــواى کیفــى، بررســى منظــم اطالعــات 
ارتباطــى اســت. تحلیــل محتــواى کیفــى بیشــتر بــر اســتنباط معنــا از متــن متکــى 
اســت و فقــط بــه تعــداد واژه هــا و کّمى کــردن مفاهیــم اکتفــا نمى کنــد؛ بنابرایــن 

راه کارهــاى تحلیــل محتــواى کیفــى بیشــتر جنبــۀ موضوعــى دارد...» (ص 25).
ــه شــرح و  ــاز ب همچنیــن در فصــل ســوم کــه فصــل بررســى نظریه هاســت، ب
توصیــف مســائل نظــرى در زمینــۀ آســیب هاى اجتماعــى پرداخته اســت. نویســنده 
قبــل از بررســى نظریه هــا، در مقدمــۀ کوتــاه ایــن فصــل، نظــرش را درمــورد نتیجــۀ 
ــت:  ــان کرده اس ــن بی ــرده چنی ــور فش ــى به ط ــاى آسیب شناس ــى نظریه ه بررس
ــراى  ــۀ واحــدى ب ــوز نظری ــه هن ــۀ رویکردهــاى نظــرى نشــان مى دهــد ک «مطالع
ــان  ــت. جامعه شناس ــه نشده اس ــج روى ارائ ــا ک ــراف ی ــرم، انح ــئلۀ ج ــن مس تبیی
در بیــان و تعریــف کج رفتارى هــاى اجتماعــى، دیدگاه هــاى مختلفــى را ابــراز 

کرده انــد» (ص 55).
را  اجتماعــى  آســیب هاى  بــه  مربــوط  نظریه هــاى  مهم تریــن  ســپس 
ــا  ــن نظریه ه ــد. بررســى ای ــح مى ده ــاز توضی ــّد نی ــک را در ح ــمرد و هری برمى ش
ــتندى  ــاى مس ــدى، فیلم ه ــل بع ــد در فص ــنده مى خواه ــرا نویس ــت؛ زی الزم اس
ــان  ــودکان و نوجوان ــى ک ــیب هاى اجتماع ــه آس ــا ب ــه در آن ه ــد ک ــل کن را تحلی
ــه  ــت ک ــر اس ــن خاط ــه ای ــى ها ب ــن بررس ــودن ای ــت. کوتاه ب ــه شده اس پرداخت

ــد. ــود برس ــى خ ــوع اصل ــه موض ــنده ب نویس
ــمندان  ــرى دانش ــالف  نظ ــورد اخت ــى اش درم ــۀ بحــث ادعای ــنده در ادام نویس
علــوم اجتماعــى دربــارة آســیب هاى اجتماعــى نظیــر جــرم و انحرافــات و 

بازى کودکان!
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نقد پژوهى
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ــد،  ــان مى کن ــى بی ــال کوتاه ــا را در کم ــک نظریه ه ــاى تئوری ــا، بنیان ه کج روى ه
ــاختارى  ــار س ــى از فش ــت؛ یعن ــودن آن هاس ــا در اجتماعى ب ــدِل نظریه ه ــا مع ام
ــت  ــه  اس ــارهاى جامع ــۀ فش ــى نتیج ــاى انحراف ــود: رفتاره ــد ب ــه معتق ــن ک ِمرتِ
ــود»  ــرم مى ش ــوع ج ــث وق ــر باع ــد و «فق ــج روى مى کن ــه ک ــردم را وادار ب ــه م ک
ــر  ــس مبنى ب ــارگ و برگ ــى پ ــازمانى اجتماع ــۀ بى س ــا نظری ــه ت (ص 57) گرفت
ــه  ــگ بِزه کاران ــش خرده فرهن ــب پیدای ــهر، موج ــین هاى ش ــکونت در زاغه نش س
و شــیوع جــرم و بــزه کارى مى شــود (ص 59) تــا دیــدگاه تضــاد کــه آســیب هاى 
اجتماعــى را نتیجــۀ نابرابرى هــاى اجتماعــى موجــود در جامعــه و تعــارض منافــع 
گروه هــا و طبقــات موجــود در جامعــه مى دانــد (ص 60) تــا نظریــۀ قــدرت 
بونگــر کــه مى گفــت: نظــام اقتصــادى ســرمایه دارى مــردم را تشــویق مى کنــد 
ــاه همنوعــان خــود توجــه نکننــد و منافــع خــود را  ــه رف ــا حریــص باشــند، ب ت
دنبــال کننــد... جــرم در طبقــات فرودســت متمرکــز اســت؛ زیــرا نظــام عدالــت 
ــدان  ــراى ثروتمن ــگارد، درحالى کــه ب ــدان را جــرم مى ان ــرى، حــرص نیازمن کیف
ــه  ــالت خودخواهانه شــان را ادام ــا تمای ــى را مجــاز مــى دارد ت فرصت هــاى قانون
دهنــد (ص 61) و خالصــه تــا نظریــۀ مارکــس کــه اعتقــاد داشــت دلیــل اصلــى 
بســیارى از بزه کارى هــا و جــرم و جنایت هــا در جامعــه، کشــمکش و تضــاد بیــن 
ــزار  ــد اب ــد (ســرمایه داران) و آن هــا کــه فاق ــزار تولیدن آن هــا اســت کــه مالــک اب

ــران) (ص 61). ــد (کارگ تولیدن
نکتــۀ چهــارم: نویســنده در فصــل پنجــم کــه قصــد دارد چگونگــى بازنمایــى 
ــه  ــاره ب ــد، دوب ــح ده ــى توضی ــتند هاى اجتماع ــى را در مس ــیب هاى اجتماع آس
ــودك و  ــتنِد «ک ــى را در دو مس ــیب هاى اجتماع ــردد و آس ــاد برمى گ ــۀ تض نظری

ــد: ــاز مى کن ــن ب ــه» چنی ــتثمار» و «کوره پزخان اس
ــه» علــت پیدایــش کــودکان  «دو مســتند «کــودك و اســتثمار» و «کوره پزخان
ــى  ــع طبقات ــى جوام ــادى و فرهنگ ــى، اقتص ــاختارهاى اجتماع ــول س کار را معل
ــن  ــر ای ــم، به خصــوص در مســتند کــودك و اســتثمار ب ــن دو فیل ــد. در ای مى دانن
ــع،  ــت مناف ــاى باالدس ــى گروه ه ــۀ طبقات ــه در جامع ــود ک ــد مى ش ــئله تأکی مس
ــر گروه هــاى فرودســت تحمیــل مى کننــد کــه ایــن امــر،  اراده و عقایــد خــود را ب
بهره کشــى انســان از انســان، ازخودبیگانگــى طبقــات فرودســت، فقــر اقتصــادى و 
ــل کار  ــن دلی ــادى مهم تری ــر اقتص ــم، فق ــن دو فیل ــى دارد. در ای ــى را درپ فرهنگ
ــى از  ــادى را یک ــت اقتص ــت هاى نادرس ــا سیاس ــن فیلم ه ــود. ای ــودکان مى ش ک

ــد. ــالم مى کنن ــه اع ــن جامع ــى قشــر پایی ــل مشــکالت مال دالی
فیلــم «کوره پزخانــه» نیــز اجبــار کــودکان بــراى کار در کوره پزخانــه را ازســویى 
ــد و ازســوى دیگر،  ــد اقتصــادى ایــن خانواده هــا مى دان ناشــى از وضعیــت بســیار ب
ــر  ــراى پرداخــت دســتمزد کمت ــان ب ــه کارفرمای ــن موضــوع مطــرح مى شــود ک ای
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بــه کــودکان آن هــا را بــه کار مى گمارنــد و از آن هــا بــه بدتریــن شــکل بهره کشــى 
ــر و  ــى فقی ــر زندگ ــز ب ــر چی ــش از ه ــم بی ــن دو فیل ــوع در ای ــد. درمجم مى کنن
ــراى  ــا ب ــد ت ــرار مى ده ــدف ق ــئوالن را ه ــت و مس ــود و دول ــاره مى ش ــى اش غن
حــل چنیــن مشــکالتى چــاره اى بیندیشــند» (ص 128-129). مســتند کــودك و 
ــال  ــال 60 بوده اســت، در س ــن مســتندهاى س ــه یکــى از پربیننده تری ــتثمار ک اس

1361 از چرخــۀ نمایــش خــارج شــد.
در تحلیــل فیلم هــاى دیگــر هــم نویســنده بــه درجاتــى از روشــن بینى و 
شفاف نویســى رسیده اســت و در جایــگاه یــک محقــِق منصــف ایستاده اســت، 
ــاى  ــه پدیده ه ــرا ب ــدة جامعه گ ــک پژوهن ــد از موضــع ی ــر مى رس ــه به نظ تاجایى ک
ــگاه  اجتماعــى و مشــخصاً بــه پدیــدة آســیب هاى اجتماعــى و جــرم و انحرافــات ن
مى کنــد. ایــن نــگاه امــا شــاید بــراى ناشــر، چنــدان پذیرفتنــى نبوده اســت؛ زیــرا 
در یادداشــت کوتاهــى بــا نــاِم «ســخن ناشــر» یــادآورى کرده اســت کــه: «مطالــب 
منــدرج در کتــاب لزومــاً منعکس کننــدة دیدگاه هــاى پژوهشــگاه نیســت» (ص 9).

ــودکان را  ــتند ک ــم مس ــارم، 10 فیل ــم: پژوهشــگر در فصــل چه ــۀ پنج نکت
تحلیــل مى کنــد و مى کوشــد در هــر فیلــم، ضمــن برشــمردِن مضمــون و محتــوا، 
بــا کمــک نمودارهــا مســائل را گویاتــر بیــان کنــد؛ زیــرا زبــاِن پژوهــش فقــط زبــان 
ــودار و  ــداد و جــدول و نم ــر و اع ــان تصوی ــه پژوهشــگر از زب ــتار نیســت، بلک نوش
ــى  ــى چندوجه ــى، متن های ــاى پژوهش ــن متن ه ــد؛ بنابرای ــتفاده مى کن عکــس اس
و چندزبانــى هســتند. آن چــه را کــه یــک جــدول و نمــودار مى توانــد بیــان کنــد، 
ــد.  ــال ده ــنى انتق ــد به روش ــم نتوانن ــتارى ه ــن نوش ــه مت ــن صفح ــاید چندی ش
ــن  ــه مت ــن صفح ــد کاِر چندی ــالید مى توان ــا اس ــک عکــس ی ــى ی ــن گاه همچنی

نوشــتارى را انجــام دهــد.
زبــان هنــرى و تجســمى و زبــان هندســى و زبــان ریاضــى از یافته هــاى 
ــاى  ــن ابزاره ــا ای ــگر ب ــنده و پژوهش ــد. نویس ــمار مى رون ــن به ش ــان مت ــن زب نوی
ــد.  ــان بده ــون را نش ــوع و مضم ــه هاى موض ــا و گوش ــام زوای ــد تم ــى مى توان روای
ــان  ــت، زب ــردن اس ــح و توصیف ک ــاِن توضی ــتار، زب ــان نوش ــر زب ــخن دیگر، اگ به س
ریاضــى و تصویــرى زبــاِن نشــان دادن اســت. دیــدن، اثربخش تــر از شــنیدن اســت. 
خواننــده و مخاطــب، جــدول، نمــودار، شــکل، عکــس، اســالید و فیلــم را مى بینــد 
ــر اســت.  ــرا عینى ت ــد؛ زی ــرار مى کن ــاط برق ــا آن ارتب ــتر ب ــد، بیش ــون مى بین و چ
مادیــت اش بیشــتر اســت. نویســندة ایــن کتــاب، از ایــن امکانــات و ابزارهــاى روایــى 

ــت. ــى کرده اس ــیار خوب ــردارى بس ــى بهره ب و بیان
کاِر نویســنده در ایــن فصــل، بیــان مضمــون و محتــواى فیلم هــاى مورِدبررســى 
اســت. نویســندة پژوهشــگر در دو فیلــم نخســت (کــودك و اســتثمار، کوره پزخانــه)، 
بــه چهــار عامــل اشــاره کرده اســت: فقــر مــادى، سیاســت هاى نادرســت اقتصــادى، 

بازى کودکان!
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نقد پژوهى

  
    ۸۰ 
   
  
   
   
    

  

ــى موجــود در جامعــه و مهاجــرت و ســکونت در مناطــق حاشــیه اى  تضــاد طبقات
ــه 6  ــورد ب ــل از 4 م ــد (1370) عوام ــۀ بع ــاى ده ــا در بررســى فیلم ه ــهرها، ام ش
ــت  ــر پوس ــم «زی ــال در فیل ــوان مث ــند. به عن ــورد مى رس ــه 10 م ــپس ب و 8 و س
شــهر» (1375) عوامــل شــش گانه ازقبیــِل عــدم نظــارت و کنتــرل خانــواده، عــدم 
کارایــى نهــاد خانــواده و مدرســه، معاشــرت و همنشــینى بــا دوســتان و همســاالن، 
ــروش  ــى و خریدوف ــواده، دسترس ــط خان ــان در محی ــاى نوجوان ــدن نیازه رفع نش
ــواد مخــدر در ســطح  ــه م ــدارس و دسترســى آســان و ارزان ب ــواد مخــدر در م م

ــود. ــمرده مى ش ــهر برش ش
ــورد  ــه هشــت م ــر ب ــل دخالت گ ــى» (1379) عوام ــا زندگ ــازى ب ــم «ب در فیل
افزایــش مى یابــد: اعتیــاد والدیــن، فقــر و کمبــود عاطفــى، تبعیــض بیــن فرزنــدان، 
جدایــى والدیــن، اختــالالت روانــى والدیــن، عــدم کارایــى نهــاد خانــواده، تضعیــف 
پیوندهــاى اجتماعــى فــرد بــا اعضــاى خانــواده، عــدم سرپرســتى نوجــوان توســط 
هیچ یــک از والدیــن و در فیلــم «دوزخ امــا ســرد» (1379) عالوه بــر عوامــل 

ــده اند: ــه ش ــز اضاف ــر نی ــل زی ــه، عوام پیش گفت
فشار ساختارى (نظریۀ مرتن) و همکارى مأموران انتظامى با معتادان.

ــاال  ــد ب ــه در بن ــه، چنان ک ــاى ده گان ــگارى فیلم ه ــم: از مضمون ن ــۀ شش نکت
ــوان کــرد کــه در دو فیلــم  ــه گوشــه اى از آن اشــاره شــد، ایــن برداشــت را مى ت ب
دهــۀ 60 عوامــل دخیــل در پیدایــى آســیب هاى اجتماعــى در زندگــى کــودکان، 
ــادى و  ــبات اقتص ــات و مناس ــه نظام ــى ب ــت؛ یعن ــى اس ــى و سیاس ــتر بیرون بیش
سیاســى برمى گــردد. فقــر و سیاســت هاى اقتصــادى و تضــاد طبقاتــى و مهاجــرت 
ــگاه از  ــن ن ــد. ای ــرون از ارادة مردم ان ــى بی ــتند؛ یعن ــینى، ارادى نیس و حاشیه نش
مطالعــات جامعه شناســى و اقتصــاد سیاســِى مارکســى نشــأت مى گیــرد. ســازندگان 
ایــن فیلم هــا دریچــه و دیافراگــم دوربیــن  خــود را بــا ایــن افــق تنظیــم کرده انــد؛ 
یعنــى بــا ایــن جهان بینــى بــه ســراغ ســوژه رفته انــد و چه بســا کــه عوامــل مؤثــر 
در زندگــى جــارى در آن ســناریوها چنیــن بوده اســت. مــن در این جــا در مقــام رد 
ــگاِه فیلم ســازان را و  ــکاِر آن ننشســته ام، بلکــه مى خواهــم در درجــۀ نخســت ن و ان

ســپس درســت بینِى نویســنده و پژوهشــگر را بررســى کنــم.
ــى دهــۀ 70  ــا در فیلم هــاى بعــدى کــه بیشترشــان حال وهــواى ســال پایان ام
ــه  ــتر ب ــطح کالن بیش ــا از س ــگاه دوربین ه ــود. ن ــى مى ش ــائل درون ــد، مس را دارن
درون خانواده هــا مى نگــرد. بــه روح و روان و رابطه هــا و ایســتارهاى عاطفــى 
ــاى  ــیدگى بنیان ه ــى و ازهم پاش ــاى عاطف ــن پیونده ــف ای ــد و ضع ــه مى کن توج
نهــاد خانــواده و گسســتن حلقه هــاى مهــر و سردشــدن کانــون خانــواده را روزنــۀ 

ــد. ــیب ها مى دان ــاد و آس ــوذ اعتی نف
آیــا فیلم نامه نویســان و فیلم ســازان خواســته اند یــا توانســته اند صادقانــه و 
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دادگرانــه بــه ریشــه ها و رونــد و شــَونِد آســیب هاى اجتماعــى در زندگــى کــودکان 
ــا در بیــان واقعیت هــا، تنگناهــاى اجرایــى پیــِش پایشــان  ــد؟ آی ایــن دوره بپردازن
ــى  ــت و بازنمای ــکوت کرده اس ــاره س ــا دراین ب ــگر ام ــندة پژوهش ــت؟ نویس بوده اس

ــت. ــود ندیده اس ــف خ ــماِر وظای ــا را در ش ــه از علت ه ــن گوش ای
نکتــۀ هفتــم: بیاییــد یــک نــگاه تاریخــى بــه ایــن چنــد فیلــم بیندازیــم. ایــن 
نــگاه را نویســندة کتــاب در حــّد توصیــف و بیــان ســطح ماجــرا داشته اســت، امــا 
گویــا برداشــت تحلیلــى اش را بــراى خواننــده و احیانــاً بــراى منتقــد یــا منتقــدان 

ــر جــاى گذاشته اســت. ب
دو فیلــِم «کــودك و اســتثمار» و «کوره پزخانــه» در دهــۀ 1360 ســاخته 
ــى  ــادى و دگرگون ــر بنی ــک تغیی ــاِب ی ــال هاى تب وت ــال ها، س ــن س ــده اند. ای ش
انقالبــى در ایــران اســت. در ایــن دوران گفتمــاِن غالــب، گفتمــاِن انقــالب اســت. 
در ایــن گفتمــان، مفاهیمــى نظیــِر اســتثمار وجاهــت باالیــى دارد و ادبیــات غالــب 
در هنــر نیــز ادبیــات اجتماعــى و سوسیالیســتى و ضــّد ســرمایه دارى بــود. طبیعــى 
بــود کــه ســینما نیــز بــه پیــروى از گفتمــان سیاســى بــه ســینماى اجتماعى گــرا 
و  نویســندگان  ازیک طــرف،  باشــد.  داشــته  گرایــش  کاپیتالیســتى  منتقــِد  و 
ــد و  ــگاه مى کردن ــا ن ــِى تضاده ــل بیرون ــه عوام ــگارد ب ــنفکر و آوان ــدان روش هنرمن
ریشــۀ تمــام مشــکالت اجتماعــى را فقــِر تحمیل شــده ازســوى نظــام ســرمایه دارى 
ــامان  ــان س ــالب چن ــده از انق ــت برآم ــوز حکوم ــوى دیگر، هن ــتند و ازس مى دانس
ــاد  ــاختارى ایج ــاى س ــان، محدودیت ه ــراى آزادى بی ــد ب ــه بتوان ــود ک ــه ب نگرفت
ــا یــک نــوع  کنــد؛ بنابرایــن فیلم هایــى ماننــد کــودك و اســتثمار و کوره پزخانــه ب

ــدند. ــاخته ش ــد س آزادى نیم بن
ــى  ــود، مقوالت ــد ب ــى اش تن ــک و سیاس ــۀ ایدئولوژی ــه صبغ ــرش ک ــن نگ در ای
ــراى نخســتین بار  ــان ب ــۀ کاِر کــودك و بهره کشــى و کــودِك کار و خیاب مثــِل مقول
ــرش  ــن نگ ــود. ای ــده ب ــینما ش ــر س ــۀ هن ــاز وارد عرص ــى و مج ــورت علن به ص
ــى نکشــید  ــا طول ــیطره داشــت، ام ــى س ــرا مدت ــِى چپ گ ــات سیاس ــر ادبی به خاط
ــراى  ــدى ب ــاختار جدی ــردم، س ــالب م ــده از انق ــت برآم ــه دول ــد) ک ــال بع (10 س
ــه  ــان ب ــردم از ســطح خیاب ــه م ــه ک ــرد و همان گون ــرى ک ــات قالب گی ــر و ادبی هن
ــز هماننــد  ــدان نی ــگاه هنرمن ــه درون معطــوف شــد، ن ــا ب ــا رفتنــد و نگاه ه خانه ه
ــه  ــرون ب ــر پوســت و از بی ــه زی ــان از پوســت ب ــمندان و جامعه شناس ــگاه اندیش ن
درون گراییــد. در ایــن 10 ســال اتفاقاتــى افتــاد کــه تأثیــرش را کــم یــا زیــاد در 

ــه گذاشــت. ــواده و مدرســه و جامع ــد خان ــى مانن نهادهای
بــروز جنــگ و مهاجــرت جنــگ زدگان بــه شــهرهاى غیرمــرزى و تقریبــاً امــن 
ــردگى هاى  ــرخوردگى ها و افس ــر و س ــزاران نف ــدن ه ــته و زخمى ش و آرام و کش
ــران و  ــان مهاج ــدر در می ــواد مخ ــه م ــاد ب ــرت و اعتی ــگ و مهاج ــى از جن ناش

بازى کودکان!
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جنــگ زدگان، جامعــۀ کــودکان را دچــار آســیب زدگى کــرد یــا آن را بــراى 
ــگاه در ســینماى مســتند چشــمگیر  ــاب ایــن ن آســیب دیدن مســتعدتر کــرد. بازت
ــت و  ــل آن، فرص ــى و عوام ــیب هاى اجتماع ــه آس ــى ب ــى و علن ــگاه بیرون ــود. ن ب
ــرده  ــلب ک ــوزه س ــن ح ــینماگران ای ــترى را از س ــاى بیش ــاختِن فیلم ه ــکان س ام
ــز به روشــنى افزایــش  ــى کــه تعدادشــان نی ــه عوامــل درون ــا نگاه کــردن ب ــود، ام ب
ــا مســتندهاى  ــود ت ــل، ســبب شــده ب ــاِن آن عوام ــودن بی ــود و کم خطر ب ــه ب یافت

بیشــترى ســاخته شــود.
نظریه هــاى  و  اقتصــادى  عوامــل   60 دهــۀ  مســتند  فیلم هــاى  در  اگــر 
آموزه هــاى  بــه   70 دهــۀ  مســتندهاى  در  داشــتند،  دخالــت  مارکسیســتى 
ــچ  ــم و ژرژ گوروی ــل دورکی ــد امی ــانى مانن ــوفان و جامعه شناس ــتى فیلس لیبرالیس
ــراى دولــت  و مرتــن و پــارگ و ماننــد این هــا اســتناد شــد. ایــن تغییــر نگــرش ب
ــه  ــه این ک ــود. خالص ــس ب ــاى مارک ــر از آموزه ه ــى اطمینان بخش ت ــاى انقالب نوپ
بنابــر همیــن علت هــا، مســتندهاى دهــۀ 70 هــم ازلحــاظ کمــى و هــم کیفــى بــا 

ــت. ــاوت داش ــۀ 60 تف ــتندهاى ده مس
آســیب هاى  و  بچه هــا  بــه   80 دهــۀ  مســتندهاى  در  هشــتم:  نکتــۀ 
ــا آســیب هاى  ــا تفاوت هــاى ماهــوى ب ــم کــه بیشــتِر آن ه اجتماعــى اى برمى خوری
دو دهــۀ پیشــین دارد. در کتــاب، ایــن چهــار فیلــم مســتند از دهــۀ هشــتاد بررســى 

شــده اند:
1. «بچه هاى اعماق» (1384)؛

ــردان  ــنده و کارگ ــردازد. نویس ــودکان کار مى پ ــدة ک ــه پدی ــتند ب ــن مس  ای
ــادى، مهاجــرت و حاشیه نشــینى  ــِى کــودکان کار را فقــر م ــر در پیدای عوامــل مؤث
ــر  ــران را شــهرى مهاجرپذی ــم، ته ــد. فیل ــى مى کن ــودك معرف ــه ک و بى توجهــى ب
ــهرهاى  ــتاها و ش ــتان از روس ــادى از تهى دس ــدة زی ــد. ع ــى مى کن ــران معرف و گ
ــا  ــد، ام ــات افســانه اى پایتخــت اســتفاده کنن ــا از امکان ــد ت ــران آمده ان ــه ته دور ب
قیمت هــا و ازجملــه قیمــت اجــارة خانــه در تهــران چنــان باالســت کــه مهاجــران 
تنگدســت ناگزیرنــد در حاشــیۀ شــهرها در حلبى آبادهــا ســکونت کننــد و روزهــا را 
ــى  ــى و گل فروش ــه پاك کردن و فال فروش ــپند و شیش ــردن اس ــه دودک ــهر ب در ش
ــاد!)  ــه اى از تهــران را نشــان مى دهــد (نعمت آب ــن، محل و گدایــى بگذراننــد. دوربی
ــه  ــد ک ــان مى ده ــم، نش ــد. فیل ــردن مى آین ــراى کارک ــا ب ــودکان از آن ج ــه ک ک
ــودکان  ــاع از ک ــت دف ــام «جمعی ــادى به ن ــده اند و نه ــع ش ــه جم ــده اى داوطلبان ع
ــل،  ــده از تحصی ــودکان کار و بازمان ــه ک ــا ب ــد ت ــکیل داده ان ــان» را تش کار و خیاب

ســواد بیاموزنــد.
2. «صورت هاى رنگ پریده» (1385)؛

موضــوع اصلــى فیلــم، پدیــدة کــودك آزارى اســت. کودکانــى کــه توســط پــدر 
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ــواده را  ــودك آزارى در خان ــه هاى ک ــردان ریش ــوند. کارگ ــت مى ش ــان اذی و مادرش
ــد: ــا مى دان ــن علت ه ــوِل ای معل

- طالق و جدایى پدر و مادر از هم؛
- اختالالت روانى پدر و مادر؛

- بیکارى، فقر و کمبود محبت در خانواده؛
- بى توجهى پدران و مادران نسبت به فرزندان؛

- تضعیف پیوندهاى اجتماعى فرد با دیگران.
ــر  ــرش را زی ــه دخت ــت ک ــدرى اس ــۀ پ ــۀ محاکم ــم، صحن ــت فیل ــۀ روای بهان
ــاى  ــى رود و پ ــه اى م ــه مدرس ــه ب ــن صحن ــردان از ای ــت. کارگ ــک کشته اس کت
ــدر و  ــت پ ــه دس ــا ب ــده اند ی ــه ش ــه تنبی ــیند ک ــى مى نش ــاى بچه های صحبت ه
ــى در  ــراغ بچه های ــن س ــپس دوربی ــد. س ــرار گرفته ان ــت و آزار ق ــورد اذی ــادر م م
ــد.  ــرور مى کن ــا را م ــخ آن ه ــرات تل ــى رود و خاط ــت» م ــالح و تربی ــون اص «کان

ــد. ــان دارن ــتى یکس ــه سرنوش ــى ک کودکان
3. «روزهاى بى تقویم» (1385)؛

ــان  ــا پای ــد و ت ــت را نشــان مى ده ــون اصــالح و تربی ــگاه کان ــن، آسایش دوربی
ــى  ــردازد. یک ــان مى پ ــى نوجوان ــه زندگ ــردان ب ــد. کارگ ــا مى مان ــم در همان ج فیل
ــه این جــا آمده اســت.  ــواده اش ب ــه خواســت خــود و خان ــاد اســت و ب از آن هــا معت
دیگــرى پــدر و مــادرش از هــم جــدا شــده  اند و او نــزد عمویــش زندگــى مى کنــد 
و بــه جــرم ســرقت موتورســیکلت، در کانــون اصــالح و تربیــت (زنــدان کــودکان و 
ــا آورده  ــه این ج ــردن ب ــر دعواک ــومى به خاط ــود و س ــدارى مى ش ــان) نگه نوجوان
ــت  ــان را روای ــاى نوجوان ــخ، درده ــیوة پرسش وپاس ــه ش ــردان ب ــت. کارگ شده اس
ــط  ــد و فق ــرف نمى زن ــددکارى ح ــا م ــى ی ــچ مرب ــم هی ــن فیل ــد. در ای مى کن
ــه،  ــاى پیش گفت ــر علت ه ــردان، عالوه ب ــتند. کارگ ــت هس ــدان داِر روای ــا می بچه ه

ــد: ــر مى دان ــان مؤث ــدِن نوجوان ــل را در بزه کارش ــن عوام ای
- اعتیاد اعضاى خانواده؛

- عدم کارایى نهاد خانواده؛
- عدم سرپرستى نوجوان توسط والدین؛

- معاشرت و همنشینى با دوستان و همساالن ناباب؛
- فراهم نبودن بستر مناسب براى کار و تحصیل در جامعه.

ایــن فیلــم در جشــنواره هاى بین المللــى درخشــید و جوایــزى را نصیــب 
ــه: ــرد؛ ازجمل ــکویى) ک ــرداد اس ــش (مه کارگردان

- جایــزة ویــژة هیئــت داوران ششــمین جشــنوارة بین المللــى فیلــم مســتند در 
ــتان 2009؛ ورشوى لهس

- جایــزة بهتریــن فیلــم مســتند میان مــدت جشــنوارة بین المللــى فیلــم 

بازى کودکان!
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ــادا 2008؛ ــوى کان ــتند تورنت مس
ــو  ــى ن ــم دهل ــى فیل ــم مســتند جشــنواره بین الملل ــن فیل ــزة دوم بهتری - جای

2008؛
- جایزة ویژة هیئت داوران جشنواره بین المللى فیلم اوکراین 2007.

ــى و  ــنواره هاى بین الملل ــم در جش ــن فیل ــش ای ــه درخش ــاب ب ــندة کت نویس
ــت. ــاره اى نکرده اس ــز اش ــت جوای دریاف

4. «آخرین روزهاى زمستان» (1390)؛
ــردان،  ــت. کارگ ــم اس ــاى بى تقوی ــم روزه ــۀ فیل ــت ادام ــم درحقیق ــن فیل ای
ــد  ــب مى کن ــان جل ــت چن ــالح و تربی ــون اص ــوان را در کان ــد نوج ــاِد چن اعتم
ــم  ــن فیل ــد. ای ــف مى کنن ــراى او تعری ــان را ب ــن کارهایش ــا، پنهانى تری ــه آن ه ک
ــان  ــت. در می ــان اس ــکنى هاى نوجوان ــا و هنجارش ــردارى از کنش ه ــى پرده ب نوع
ایــن راویــان، از موادفــروش گرفتــه تــا کیف قــاپ و موبایــل دزد و چاقوکــش دیــده 
ــى،  ــل مشــابه قبل ــل و عوام ــر عل ــه افزون ب ــد ک ــن برمى آی ــم چنی مى شــود. از فیل

ــد: ــت دارن ــان دخال ــن نوجوان ــزه کارى ای ــز در ب ــن عوامــل نی ای
- مرگ پدر و مادر؛

- وجود فرزندان زیاد در خانواده؛
- فقر عاطفى و کمبود محبت در خانواده.

ــان تربیتــى را  ــددکاران و مربی ــز کارگــردان اظهارنظرهــاى م ــم نی ــن فیل در ای
ــه  ــزه کار، ب ــان ب ــاى نوجوان ــالل حرف ه ــا از خ ــیده ت ــت و کوش ــه کار نگرفته اس ب

ــردازد. ــان بپ ــى نوجوان ــى در زندگ ــیب هاى اجتماع ــى آس ارزیاب
آِن  از  را  زیــادى  جوایــز  بین المللــى  جشــنواره هاى  در  نیــز  فیلــم  ایــن 

ازجملــه: کرده اســت؛  اســکویى)  (مهــرداد  کارگردانــش 
ــم   ــى فیل ــنوارة بین الملل ــت ویکمین جش ــت داوران از بیس ــژة هیئ ــزة وی - جای

ــران، فرانســه، 2012؛ ــت ف Traces de viesکلرمون
- جایــزة بهتریــن فیلــم مســتند در بخــش داورى جــوان از دوازدهمیــن 

جشــنواره فیلــم مســتندEscales ، الروشــل، فرانســه، 2012؛
- جایــزة بهتریــن فیلــم مســتند (GOLDEN FIFOG) از هفدهمیــن 

جشــنواره بین المللــى فیلم هــاى شــرقى، ژنــو، ســوئیس، 2012؛
- جایــزة بهترین فیلم مســتند در بخــش Doc U Award از بیســت وچهارمین 

جشــنوارة بین المللــى فیلم مســتند آمســتردام (IDFA)، هلند، 2011.
ــى و  ــنواره هاى بین الملل ــم در جش ــن فیل ــش ای ــه درخش ــاب ب ــندة کت نویس

ــت. ــاره اى نکرده اس ــز اش ــت جوای دریاف
ــکات قابل توجــه در ایــن کتــاِب کم بــرگ و پُرمحتــوا،  ــۀ نهــم: یکــى از ن نکت
سال شناســِى مســتند هاى اجتماعــى دربــارة آســیب هاى کــودك و نوجــوان اســت. 
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ــال هایى  ــه س ــتند در چ ــینماى مس ــه س ــد ک ــا مى گوی ــه م ــى ب ــن سال شناس ای
ــان  ــا را نش ــترین واکنش ه ــان بیش ــودکان و نوجوان ــى ک ــیب هاى اجتماع ــه آس ب

داده اســت؟
ــتندها  ــه بیشــترین مس ــد ک ــن برمى آی ــاب چنی ــاى کت ــته ها و نموداره از نوش
ــر  ــاب،  غی ــن کت ــده در ای ــتند نام برده ش ــده اند. از 4 مس ــاخته ش ــۀ 70 س در ده
از «زیــر پوســت شــهر» کــه محصــول ســال 1375 اســت، 3 مســتند بــه نام هــاى 
ــال 1379  ــه در س ــان، هم ــاى خیاب ــرد و بچه ه ــا س ــى، دوزخ ام ــا زندگ ــازى ب ب
ســاخته شــده اند؛ یعنــى ســال پایانــى دهــۀ 70 ســاِل پــرکارى بــراى مستندســازان 
ــاى  ــِم بچه ه ــز 3 فیل ــۀ 80 نی ــى رود. در ده ــمار م ــوان به ش ــودك و نوج ــوزة ک ح
ــى  ــه اول ــد شــده اند ک ــم، تولی ــده و روزهــاى بى تقوی ــاق، صورت هــاى رنگ پری اعم
ــاب  ــتند. در کت ــال 1385 هس ــول س ــدى، محص ــم بع ــال 1384 و دو فیل در س

ــت. ــاره اى نشده اس ــتندها اش ــن مس ــِد ای ــال هاى تولی ــامدِى س ــِت بس به عل
نکتــۀ دهــم: فیلم سازشناســى نیــز یکــى از نکاتــى اســت کــه از ایــن کتــاب 
ــت.  ــث نکرده اس ــز مک ــامد نی ــن بس ــنده، روى ای ــرد. نویس ــت ک ــوان برداش مى ت
غیــر از محمدرضــا اصالنــى کــه مســتنِد کــودك و اســتثمار را کارگردانــى کــرد و 
تهیه کنندگــى فیلــِم کوره پزخانــه را برعهــده داشــت، مهــرداد اســکویى 2 مســتنِد 
ــامد،  ــن بس ــاخت. ای ــتان» را س ــاى زمس ــن روزه ــم» و «آخری ــاى بى تقوی «روزه
ــى  ــا و زندگ ــه دنی ــه ب ــت ک ــازانى اس ــى مستندس ــۀ اجتماع ــان دهندة دغدغ نش
ــژه  ــان توجــه وی ــودکان و نوجوان ــر ک ــودکان و آســیب هاى اجتماعــى گریبان گی ک

دارنــد.
نویســندة پژوهشــگر درمــورد معرفــى کوتاهــى از مستندســازان، به ویــژه 
ــد،  ــى ش ــاب ارزیاب ــن کت ــا در ای ــا از آن ه ــترین فیلم ه ــه بیش ــازانى ک مستندس

کرده اســت. ســکوت 

بازى کودکان!


