
 

 

  

   1گزارش يك تجربه: نقش تصوير در روايت مسائل اجتماعي ايران

   4احمد مرادي   3كيوان كريمي   2اعظم راودراد
  11/8/89:تاريخ پذيرش   6/11/88:تاريخ دريافت

  چكيده
تصوير در  نقش مثبتسينماي مستند، در اين مقاله با استفاده از يك تجربه در حوزه 

ادعاي مقاله اين است . شوداده مينشان دگري موثر مسائل اجتماعي در ايران  روايت
كه بازگويي نتايج تحقيقات در قالب گزارش هاي خشك تحقيقي آكادميك، افراد 

در . كندزيادي را از دسترسي به آنها و كسب آگاهي هاي اجتماعي الزم محروم مي
حالي كه چنانچه نتايج تحقيقات در قالب تصوير عرضه شوند، عالوه بر توليد 

نياز محققين و دانشمندان، به فهم اجتماعي وسيع تر موضوع از جانب اطالعات مورد 
  .كنشگران اجتماعي نيز كمك خواهند كرد

كيفي،  تحقيق ،ارتباطات تصويري ،سينماي مستند ،مسائل اجتماعي :كليدي واژگان
  روايت

  ــــــــــــــــــــــــــ       
معاونت  يت مالياست كه با حما» ريت تصويران به روايا يمسائل اجتماع« ين مقاله برگرفته از طرح پژوهشيا.  1

انجام شده  يقات و فناوريوزارت علوم، تحق يو اجتماع يدانشگاه تهران و پژوهشكده مطالعات فرهنگ يپژوهش
  .شود يم ين دو نهاد تشكر و قدردانيله از اين وسياست و بد

  ravadrad@ut.ac.ir - ار دانشگاه تهرانيدانش.  2
  Cinema1385@gmail.comاز دانشگاه تهران   يكارشناس علوم ارتباطات اجتماع.  3
  alef_mim2002@yahoo.com -از دانشگاه تهران يكارشناس انسان شناس.  4
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  مقدمه

زبان اهميت تصوير در جامعه امروز به قدري زياد است كه برخي از نويسندگان ندانستن 
 ،كنددر علوم اجتماعي اهميت بيشتري پيدا مياين زبان . اندتصوير را با بي سوادي برابر دانسته

در . آيدبر نمي ها هيي را بيان كند كه از عهده بسياري از نوشتها هناگفت قادر است تصوير  زيرا
ك معضل جهت سخن گفتن از ي ،اين مقاله تجربه نويسندگان براي استفاده از زبان تصوير

عالوه بر اينكه يك نمونه  .شودميتشريح  ختيو انسان شنا ختياجتماعي با نگاه جامعه شنا
، روشي جديد در مطالعات اجتماعي كند مي عيني از تصاوير ساخته شده با اين هدف را تحليل

  .كند مي پيشنهاد

  طرح مساله

علوم اجتماعي در باره  ي تحقيقاتيها هتوان داد مي مساله مقاله حاضر اين است كه چگونه
به نحوي  ،خارج كرده در معرض ديد عموم قرار داد ها همسائل جامعه ايران را از كنج كتابخان

رسد  مي به نظر. كه براي آنها نيز، عالوه بر متخصصان علوم اجتماعي، قابل درك باشد
د و شناخت دانشجويان علوم اجتماعي ذهنيتي به طور غالب انتزاعي از مسائل اجتماعي دارن

علمي و آماري آنها از مسائل و معضالت جامعه تاثير احساسي چنداني بر روي خود آنها، 
ي تحقيقاتي علوم اجتماعي ها هيافت. مخاطبانشان و نيز برنامه ريزان و مسئولين اجتماعي ندارد

ن ي كتاب اتاق روساي موسسات و سازماها هي دانشگاهي يا در قفسها هدر عمل يا در كتابخان
هاي دولتي حبس شده و تاثيراتشان از باال بردن آمار فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه يا سازمان 

  . روددولتي فراتر نمي
براي دانشمندان علوم  ،اول اينكه. شود را شامل مياين مقاله دو بعد مهم درمساله مورد نظر 

خش اعظم ارتباطات چه اندازه مهم است كه در دوراني كه ارتباطات تصويري بتا اجتماعي 
به  سپس .كنندشناسايي دهد با استفاده از زبان تصوير مسائل اجتماعي را  مي انساني را شكل

تاثيرات خود را بر  اين حوزه  و عالوه بر ساير انديشمنداننند عرصه عمومي جامعه وارد ك
 امري ان چنينامكنه تنها  دوم اينكه نشان داده شود. كندهاي غير دانشگاهي نيز اعمال  مخاطب

به نظر اي شده كامال ضروري  وجود دارد بلكه براي توسعه علوم اجتماعي در دنياي رسانه
  .رسد مي
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 در قالب يك دورهدر اين مقاله با بيان تجربه توليد تصاوير اجتماعي بر همين اساس  
در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه  1386آموزشي در كالس ارتباطات تصويري در سال 

از طرف ديگر با . كنيم مي تشريحامكان به كار گيري تصوير در مسائل علوم اجتماعي را ،رانته
يكي از اولين فيلم هاي مستند اجتماعي با عنوان نانوك شمال ساخته فيلمساز معروف تحليل 

طالق  "يكي از فيلم هاي مستند اجتماعي با عنوان  اي و نيز فالهرتي به عنوان يك نمونه حرفه
كه بر مبناي همين ديدگاه ساخته شده به عنوان يك نمونه دانشجويي  "ير آن در خانواده و تاث

  . تا چه اندازه موفقيت آميز بوده است ياتدهيم كه اين تجرب مي است، نشان

  مباني نظري

 )2000(همان طور كه ميرزوئف . شود مي اهميت تصوير در دنياي امروز روز به روز بيشتر
كار و استراحت هم به  .دهد مي يد روي صفحه تلويزيون و پرده سينما رخگويد، زندگي جد مي

بنابراين تجربه بشر امروز . ي تصويري متمركز شده استها هطور روزافزون در اطراف رسان
. بيش از هميشه تصويري و مصور است، از تصاوير ماهواره گرفته تا تصاوير داخلي بدن انسان

اين نقطه ). 1ص(اهميت اساسي دارد تصويري، نقطه ديد  در چنين فرهنگي و در عصر صفحه
ول توان اشاره كرد، ا مي شود؟ از نظر نويسندگان اين مقاله به دو منبع مي ديد از كجا حاصل

اما . و دوم مطالعات علمي انتزاعي در حوزه علوم اجتماعي تجربيات انضمامي زندگي روزمره
در دايره بزرگتر   د حاصل از مطالعات انتزاعي رانقطه ديتواند ميمنبع دوم تنها در صورتي 

مخاطب عام گسترش دهد كه از وسايل ارتباطي تصويري براي شناسايي و بيان آن استفاده 
  .كند

اما دليل اين مقدار تاكيد بر ضرورت به كار گيري تصوير جهت ارتباط با مخاطب علوم 
بصري در عصر پست مدرن اجتماعي چيست؟ ميرزوئف در پاسخ به اين سوال به چرخش 

ي متفاوت را تا كنون به صورت مستقل ها هدر حالي كه رسان"وي معتقد است . كند مي اشاره
به عنوان  را مورد مطالعه قرار داده ايم، امروز نياز داريم كه جهاني شدن پست مدرن امر بصري

ر گرفته تا فيلم، يي متنوع، از تاريخ هنها همنتقدين از رشت. كنيمزندگي روزمره را تفسير 
نوان فرهنگ اي و جامعه شناسي، شروع به تشريح اين حوزه جديد تحت ع مطالعات رسانه
فرهنگ تصويري با رويدادهاي بصري "كند كه  مي وي سپس تاكيد). 3ص( "اندتصويري كرده
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 كه مصرف كننده در ارتباط متقابل با تكنولوژي بصري، در آنها اطالعات، معنا ياارتباط دارد 
  ). همان( "كند مي لذت راجستجو

دهد، اما در  مي از نظر ميرزوئف در حالي كه فرهنگ چاپ همچنان به حيات خود ادامه
در اين . گيرد مي شيفتگي به امر بصري در مقابل فرهنگ مدرن قرار ،فرهنگ پست مدرن

كه شد  مي اگر در دوره مدرن تصور. پست مدرن تر هم هست ،فرهنگ هر چه بصري تر باشد
ديدن تنها . ديدن باور كردن است، در اين غلبه تصويري، ديدن خيلي بيشتر از باور كردن است

اينجاست كه دو منبع . بخشي از زندگي روزمره نيست، بلكه خودش زندگي روزمره است
  .شوند؛ زندگي روزمره و ديدن مي ايجاد كننده نقطه ديد در فرهنگ جديد به هم پيوسته و يكي

كند و فرهنگ تصويري جهان خارج را بازتاب نمي"گيرد كه  مي نهايت نتيجهميرزوئف در 
كند، بلكه فرهنگ اند با سادگي دنبال نمييي را نيز كه در جاي ديگري خلق شدهها هانديش

ميرزوئف  هماهنگ با ديدگاه). 40ص( "تصويري وسيله تفسير جهان به شيوه ديداري است
حال . است ي نيز نوعي تفسير جهان اما به شيوه نوشتاريمطالعات علوم اجتماعتوان گفت مي

توان انتظار داشت كه امكان شكل گيري تفسير  مي ،اگر اين دو شيوه با همديگر تركيب شوند
تفسيري كه هم متخصصان و هم مخاطب عام و افراد . عميق تري از جهان نيز به وجود آيد

  .دهدحاضر در جريان زندگي روزمره را تحت تاثير قرار 
موجود درباره اهميت و لزوم  مباحثكند،  مي گيري باال را تاييد نكته ديگري كه نتيجه

در مقدمه كتاب مبادي سواد بصري ) 1367(دانديس . آموزش سواد بصري براي مخاطب است
اي توانا باشند در  قصد داشته باشند شاعر يا نويسندههمان طور كه افراد بدون آنكه " گويدمي

 روند و كم و بيش به آموختن زبان خود مي بان فراتر از حد محاورات روزمره خوديادگيري ز
پردازند، بايد در يادگيري زبان تصويري نيز از حد موهبت طبيعي توانايي ديدن و تشخيص  مي

آموزند، به آموختن  مي بصري خود فراتر روند و همان طور كه دستور زبان و انشا و امال را
اين مطلب نشان دهنده نقش توليد كنندگان ). 7ص( "ه بصري نيز بپردازنداصول و عناصر اولي

  .تصوير و فرهنگ تصويري در آموزش و ارتقاء فرهنگ بصري مخاطب نيز هست
امروز نيروي فرهنگي و جهاني سينما، عكاسي و "كند كه  مي دانديس همين طور تاكيد

آموزش سواد بصري را شدت  تلويزيون در شكل بخشيدن به تصوير انسان از خود، ضرورت
اين آموزش هم براي برقرار سازندگان ارتباط بصري الزم است و هم براي . بخشيده است

كند كه در سال  مي ني استاد باوهاوس نقلسپس وي از مولي). 15ص( "بينندگان آثار آنها
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كه شناسد، بلكه كسي در آينده بي سواد فقط كسي نيست كه قلم را نمي"گفته بود  1935
بنابراين اگر سواد ). همان( "شود مي بي سواد محسوب همشناسد دستگاه عكاسي را نمي

بصري بخشي از سواد به معناي عام آن باشد، ديگر دليلي ندارد كه محققان علوم اجتماعي خود 
را در دايره تنگ سواد نوشتاري محصور كرده و از امكانات جديد برقراري ارتباط و اشاعه 

  . ي علمي استفاده نكنندها هنتايج يافت
جدا مند به فرهنگ و زندگي اجتماعي در ترسيم خط ي گذشته، محققان عالقهها هدر ده
خصوصا عكاسي اجتماعي و فيلم مستند اجتماعي  ،تحقيق اجتماعي و آثار مستند كننده ميان

يري تصوير توان به دو دسته موافق و مخالف به كارگ مي در اين بين .دچار آشفتگي شده بودند
برخي از دانشمندان حوزة علوم  موافقان خود متشكل از . در علوم احتماعي اشاره كرد

علماي موافق در حوزه علوم . و نيز برخي از سازندگان فيلم و عكاسان هستند اجتماعي
را به عنوان يكي از مهم ترين ابزار تكميل كنندة آثارشان  تصويري آثار مستند ،اجتماعي
علوم اجتماعي را به عنوان يك مبنا و بنيان با ارزش در مراحل  ،نرمندان موافق نيزه .پذيرفتند

گروه اول . مخالفان نيز خود متشكل از دو گروه هستنداما . ساخت آثارشان به حساب آوردند
اين آثار را به علت فقدان عمق و دقت  از دانشمندان علوم اجتماعي هستند كه  برخي ديگر

ي اجتماعي در مقابل توليد تصويرهاي هنري به كلي ها هبي اعتنايي به نظري كافي و يا به علت
تئوري ها و  هستند كه ديگرگروه دوم هم تصوير سازاني . از حوزة مطالعاتشان كنار گذاشتند

ي علوم اجتماعي را بيش از حد انتزاعي و خارج از زندگي اجتماعي يافته و آنها را به ها هنظرگا
  . ر ضروري به كلي رد كردندعنوان مفاهيمي غي

جديد  يخلق دانش در جهتتالشي توان مياستفاده از زبان تصوير در علوم اجتماعي را  
و تحليل  مندنظامبه مدد بكارگيري روش جمع آوري  ،دربارة فرهنگ و زندگي اجتماعي

با ارائة چنين . دانست ي جهان واقعيها هشواهد حسي و ديگر فرم هاي جمع آوري داد
حوزة مرسوم آثار آكادميك علوم از  يك سو اين گونه از تحقيقات اجتماعي از ،عريفيت

 هبا ديدگاه غالب و تنگ نظران كه شوند مي اجتماعي و نيز از دايرة آثار مستند حرفه اي خارج
اين روش  از سويي ديگر. دانند مي ي كمي همراهها هبه اجبار با داد را تحقيقات علميخود 

انتخاب موضوع اجتماعي، ديد  معتقدند ادعاي برخي از فيلم سازان مستند كه با ،تحقيقاتي
هنري و مهارت تكنيكي به خودي خود در به وجود آوردن يك اثر علمي كافي است در تضاد 

  .است
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هاي مستند  گزارشي از تجربه تركيب روش هاي علوم اجتماعي با روشدر اين مقاله 
هدف از ارائه اين گزارش تاييد و تقويت . شود مي ن ارائهسازي در حوزه مسائل اجتماعي ايرا

موضع موافقان استفاده از تصوير براي عمق بخشي به توصيف و تحليل مسائل اجتماعي است 
اين به منزله پيشنهاد روشي . شوند مي كه با روش هاي خاص تحقيقي علوم اجتماعي شناخته

ي علوم اجتماعي و نيز ابزار علمي و است كه در آن محقق ابتدا با استفاده از روش ها
 تكنولوژيك جمع آوري اطالعات، شناخت و آگاهي الزم را از موضوع تحقيق خود بدست

ي خود از روش هاي ديگري به غير ها هآورد و سپس در مرحله بعد براي بيان نتايج و يافت مي
ي ها هصويري يافتروش بيان ت. كند مي از نوشتن گزارش تحقيقاتي، مقاله يا كتاب استفاده

توانند عالوه بر مخاطب خاص و محققين علوم اجتماعي و  مي رسد مي علمي، كه به نظر
عالقمندان آثار بصري، مخاطب عام بيشتري را نيز جذب كند و بنابراين دايره شناخت حاصل 

در قسمت بعدي با مقايسه دو روش علوم اجتماعي . از علم را نزد مخاطبان خود افزايش دهد
  .كنيم روش تركيبي مورد نظر خود را با ارائه مثال هاي عملي، توضيح دهيم مي مستند، سعيو 

  وش شناسير

و تاريخ ) اتنوگرافي(تاريخچه فيلم اتنوگرافيك به صورتي تنگاتنگ با تاريخ مردم نگاري 
 اند، عجيب با يكديگر هم پوشاني داشته سينما پيوند خورده است و اين تاريخ ها به گونه اي

توجه داشته و گاه بي اعتنا  سينما و مردم نگاري در يك زمان زاده شدند اما گاه به يكديگر
  )1387فكوهي، . (اند بوده

ي ابزاري در امتداد تحقيقات فيلم هاي اتنوگرافيك را به مثابهمحققان اوليه علوم اجتماعي 
و  ، ماگارت ميد) ميدانيبنيان گذار مطالعات (فرانس بوآس .  گرفتند مي اجتماعي خود در نظر

. هاي مورد مطالعه خود تهيه كردند ه، فيلم هاي كوتاه و توصيفي را از سوژ1گرگوري باتسون
مسئوليت حمايت مالي  2هاي علمي در آلمان متمادي، موسسه گاتينگن براي فيلمي ها هبراي ده
هر فيلم بود را بر  اي كه به همراه متن هاي كوتاه درباره نحوه ساخت هاي پنج دقيقه از فيلم

با . هاي اتنوگرافيك در كشورهاي مختلف جهان وجود دارد امروزه، آرشيو فيلم. عهده داشت

  ــــــــــــــــــــــــــ       
1 Gregory Bateson 
2 Gottingen Institute for Scientific Films 
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براي سازندگان اين معموال اين حال وجود چنين آرشيوهايي، سواالتي را به وجود آورده كه 
  . است مطرح نبودهفيلم ها در هنگام ساخت آنها 

جامعه «و  »انسان شناسي تصويري«يي همچون ها هريزي رشتاز سي سال گذشته با پي
روش در تحقيقات اجتماعي شكل  تصوير به عنوان يكبه كار گيري  »شناسي تصويري

عكاسي به : انسان شناسي تصويري«و كتاب او  1جان كولير. تري به خود گرفته است جدي
فيلم به عنوان نقش مهمي در رويكرد دوباره به عكس و  )1967( »مثابه يك روش تحقيقاتي

تواند  مي كه چگونه عكاسي پردازد مي به اين امردر كتاب خود  او. ابزارهاي تحقيق داشته است
تحقيقات اجتماعي  و به ثبت رسانده 2فرهنگ و زندگي اجتماعي را به شكلي ماندگار و بصري

ند ك مي با استدالل هاي روشن مشخص جان كولير. عمق بخشد »استنباط بصري«را از طريق 
بايست سيستماتيك، پيش بيني شده و با دسته بندي مشخص  مي اين گونه از توليد تصوير«كه 

گيري از مدل هاي تحقيق اجتماعي مرسوم همگام باشد تا به ابزاري درخور در حوزة  با بهره
  ).96ص ،1967كولير،( »شودعلوم اجتماعي تبديل 

يك تا نشان دهند برند  مي بهرهمطالعات مستند به شكلي گسترده از تصاوير ثبت شده 
اين گونه از تصاوير در . فرهنگ و يا اجتماع انساني در يك زمان و مكان مشخص چگونه است

در فرم متني آنها را توان  مي آورند كه به سختي مي جايگاه خود گونه اي از اطالعات را فراهم
بلكه نحوة  ،ائز اهميت استاين مسئله نه تنها به دليل غناي نهفته در تصاوير ح. ارائه داد

واكنش ها و نحوة رويارويي ما با  ،انتخاب تصاوير و نظرگاه توليد كنندة اثر مستند اجتماعي
  . تواند به آزمون بگذارد مي هماين فرم از ارائة تحقيق اجتماعي را 

هم محققان اجتماعي و هم خوانندگان اين حوزه اغلب زماني به توليدات تصويري مربوط 
مشاهدات دقيق و با جزئيات كنند كه بر پاية  مي هنگ و زندگي اجتماعي اعتمادبه فر

اين مشاهدات تنها زماني در خور توجه خواهند بود كه با ارائة  .ريزي شده باشند شالوده
به همين . جزئيات مراحل توليد يك اثر و نيز تحليل فرد توليد كننده به مخاطبانش همراه باشد

 از به چالش كشيدن اعتبار يك فيلم يا عكس مستند، توليدكنندة اثر تالشدليل براي جلوگيري 
گزارشي از  كند تا نه تنها شرحي از چگونگي ساخت اثرش براي مخاطبان فراهم آورد بلكه مي

  ــــــــــــــــــــــــــ       

John Collier -1  

 visual -2  
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به همين . شود را ارائه كند مي ي آن ساختهكه تحقيقات و اثر مستند بر پايه افراد و يا محيطي
توليد كنندگان تصوير مستند اجتماعي توجه بيشتري به چالش "  1نردليل به گفته جان واگ

 "ي تحقيقاتي دارند تا ديگر محققان آكادميك علوم اجتماعيها هشواهد و داد »ثبت«
  ).30ص، 2004واگنر،(

در آثار مستند اجتماعي ديد، نحوة ارائة اين آثار و توان به روشني  مي جنبة برجسته اي كه
ي ها هتوليد كنندگان فيلم و عكس اجتماعي جدا از دقت نظر به جنب. آنهاستنيز دامنة مخاطبان 

چگونگي مخاطب قرار دادن تعداد بيشتري از افراد اجتماع و نيز  بهزيبايي شناسانة آثارشان، 
با به كارگيري ابزار تصويري در حوزه . كنندمي توجهفهم واكنش مخاطبان به آثار هنري شان 

وان هم به ابزارهاي بيشتري براي جمع آوري اطالعات دست يافت و ت مي فرهنگ و اجتماع
تواند جداي  مي يك كار مستند. كرد مختلفي ارائهروش هاي  نتيجة تحقيقات اجتماعي را به هم

اكنون  كهاست در حالي اين . از به نمايش درآمدن در محافل علمي به نمايش عمومي نيز برسد
تماعي تنها در دايرة محدودي از مخاطبان كه همان مقاالت و كتاب هاي علمي علوم اج

نحوه  ،عمده هايتفاوتيكي از  ،از سويي ديگر. ماند مي دانشگاهيان و دانشجويان هستند باقي
دخيل ندانستن زياد از . به كارگيري نظريات علوم اجتماعي در فيلم هاي مستند اجتماعي است

شود تا فيلم سازان  مي هاي تحقيقاتي باعثحد نظرات علوم اجتماعي به عنوان راهنماي كار
عليرغم جذب دايره بزرگتري از مخاطبان عام، از مورد توجه و تحليل قرار گرفتن آثارشان 

  . توسط مخاطبان دانشگاهي محروم بمانند
ي ها هو جنب باشذشود تا راه براي تفسيرهاي متعدد باز  مي عالوه بر اين، ارائه تصوير باعث

اين مهم در عصري كه تصوير هر چه . شونددانش توليد شده در آن ادغام  هنري يك فيلم و
 اهميت بيشتري پيدا است، بيشتر جايگاه خود را در بين محققان و مخاظبان آنها باز كرده

 جدول زير دو روش غالب در علوم اجتماعي و مطالعات مستند را با هم مقايسه. كند مي
 .كند مي

 

  

  ــــــــــــــــــــــــــ       

 John Wagner  -1  
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  مطالعات مستند  ماعيعلوم اجت  موضوع مقايسه

  هدف
توسعة دانش و فهم جديد فرهنگ و زندگي 
اجتماعي از طريق جستجوي علمي و آثار 

  آكادميك

توسعة دانش و فهم جديد فرهنگ و 
زندگي اجتماعي از طريق جستجوي 

  علمي و نمايش عمومي  

  طرح پژوهش

استدالل روشن به واسطة طرح مشخص و از 
ل قياسي براي پيش تعيين شده، شامل استدال

، شناسايي ها هپيوند دادن پرسش ها با منابع داد
با تاكيد بر . استراتژي هاي تحقيق و غيره

از طريق محدود كردن مورد  ها هآزمايش ايد
هاي مطالعاتي و جدا سازي عاليق شخصي از 
 منطق استداللي كه در تحقيق به كار گرفته

  .شود مي

توجه نكردن زياد به طرح تحقيق، 
نبودن به سوال هاي از پيش  محدود

. طراحي شده و منابع تحقيقاتي وغيره
تاكيد بر جستجو، بررسي و آزمون 

، مردم و مكان ها و محدود ها هپديد
تركيب عاليق . نكردن ايدة تحقيق

  شخصي و منطق تحليلي حاكم بر اثر 

  منابع جمع آوري
  ها هداد

مشاهدة مستقيم، مصاحبه و ارائة شرحي از 
زارهاي يافت شده، به همراه پيمايش، ميدان، اب

  . ها هتحليل كلي داد

مشاهده مستقيم، حضور در ميدان و 
  مصاحبه، ابزارهاي يافت شده در ميدان

  ها هجمع آوري داد

به حدي كه  ها هتاكيد بر جمع آوري داد
نيازهاي مشخص شده در طرح تحقيق بر 

مطالعة يك نمونة  بزرگ به يك . آورده شود
 ق و با جزئيات ترجيح دادهمشاهدة عمي

  .شود مي

ترجيح . توجهي ويژه به ثبت چالش ها
. ها هبر نمايش يك مستند توصيفي از داد

مشاهدة عميق و با جزئيات بر مطالعة 
  . شود مي يك نمونة بزرگ ترجيح داده

  تحليل
  ها هداد

در نظر قرار دادن گزارشات و مشاهدات در 
از تحقيقات قبلي، استفادة سيستماتيك 

ي ها هاستراتژي هاي تحليلي، تحليل ها به داد
  . شوند مي يافت شده محدود

ادغام با موضوع تحقيقاتي، توجه ويژه 
به پيوسته بودن و مشخص بودن تصاوير 
از طريق اتخاذ كردن استراتژي هاي 

 ها همختلف تحليلي، محدود نبودن به داد
  . ي يافت شده

  نحوة ارائه

ي يافت ها هتحليل داد ارائة اثر بعد از تعمق و
تمركز بر استانداردهاي مرسوم در نحوة . شده

ارائة اثر، اهميت ارائة خالصه، بدنة تحقيق و 
  چگونگي تحليل

ي ها هتوجه زياد به فرم ارائة اثر، ايد
زيبايي شناسانه، توجه به واكنش 
مخاطبان به اثر، اهميت چگونگي روايت 
و تركيب هنرهاي مختلف در تالش 

  تر ارائه دادن اثربراي به

  مخاطبان

ارجحيت محققان متخصص در حوزة علوم 
اجتماعي و نيز عالقه به جذب كردن مردم 

  خصوصا سياست مداران

ارجحيت مردم و عالقه مندان به هنر و 
نيز عالقه به جذب متخصصان اجتماعي 

سياست مدارن، محققان و نيز اجتماعي (
  .)كه در اثر به تصوير كشيده شده است

  وليد دانش جديدت
دانش جديد به مثابه ادامه ، مكمل يا جايگزين 

  تئوري هاي مرسوم علوم اجتماعي
دانش جديد به مثابه تصاوير، مفاهيم و 
چشم اندازي كه براي عموم مردم و نيز 

اند نو اجتماعي كه به تصوير كشيده شده
  . باشد

  جايگاه نظريه
ي يي كه در حوزه ي مطالعاتها هتاكيد بر فرضي

علوم اجتماعي قرار گرفته و مقايسه با 
  ي موجودها هنظري

و عقايدي كه در  ها هتاكيد بر ايد
و گفتمان هاي عمومي حضور  ها هرسان

  . دارند
  )37، 2004ماخذ واگنر،(ي علوم اجتماعي دو مدل از تحقيقات علمي در حوزه :1جدول شماره 
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و پيمايشي با تحقيقات كيفي و عمقي توان مقايسه ميان تحقيقات كمي  مي جدول واگنر را
شواهد مثال بيشتر نشان دهنده بدست  ،در ستون مربوط به روش علوم اجتماعي. نيز دانست

آوردن تصويري كلي از موضوع مطالعه است در حالي كه ستون مربوط به مطالعات مستند به 
ر روش تركيبي مورد نظر د. و تاثيرگذاري آنها بر مخاطب بيشتر توجه دارد ها هكيفيت بيان يافت

بدين ترتيب كه ابتدا . انداين مقاله هر دو روش به صورت مكمل همديگر به كار گرفته شده
محققان با انجام تحقيقات مختلف علوم اجتماعي به شناختي كلي از موضوع مطالعه خود 

 ي خود را بهها هرسيدند و سپس با گردآوري اطالعات بصري و ساخت فيلمي مستند يافت
ي تحقيق و به ها هاما نكته اينجاست كه در گزارش يافت. روش تصويري به نمايش گذاشتند

ي تحقيقاتي، در مقاله حاضر تنها به چگونگي نمايش ها هتناسب تاكيد مقاله بر شيوه نمايش يافت
  .شود مي ي تحقيقاتي به وسيله تصوير اكتفاها هيافت

  د قوم نگارانهفيلم مستننانوك شمالي، نمونه اي تاريخي از 

 حرفه اي به تحليل يكي از فيلم هاي جادر توضيح كارآيي و اهميت روش فوق، در اين
دهيم كه اين فيلم چگونه نه تنها آگاهي  مي پردازيم و نشان مي معروف تاريخ سينما مستند

مخاطب به معناي اطالع از خصوصيات موضوع را افزايش داد، بلكه شناختي حسي و نزديك 
شخصي نيز از موضوع به مخاطب عرضه كرد كه تا قبل از آن برايش قابل دسترسي  به تجربه

فيلم هاي مستند در زمره اولين فيلم هايي بودند كه در تاريخ سينما به تصوير كشيده . نبود
انواع اين فيلم ها كه عمدتا در همان سال هاي اوليه تاريخ سينما به منصه ظهور رسيدند . شدند

ند واقعه نگار، سينماي سياحتگر، مستند گزارشگر، مستند تصويرگرا، مستند عبارتند از مست
اجتماعي، مستند تبليغي، مستند محاكمه كننده، واقعگراي نو و مستند علمي، مستند شاعرانه، 
مستند تاريخ نگار، مستند قوم نگار، مستند حيثيت آور، مستند بيواسطه، مستند حقيقت جو، 

هر كدام از انواع مستند ). 1357نفيسي، (هنده و مستند ويدئويي مستند معترض، مستند ستي
ي ها هتوانند از اين شيو مي كنند و علوم مختلف با توجه به نيازشان مي هدف معيني را دنبال

  . يشان بهره ببرندها هنمايش يافت
توان گفت مستند هاي واقعه نگار، سياحتگر، گزارشگر،  مي در حوزه علوم اجتماعي،

يكي از فيلم هاي . ي، تاريخ نگار و قوم نگار بيش از بقيه در اين حوزه كاربرد دارنداجتماع
از اين ) 1357(نفيسي . مستند معروف تاريخ سينما فيلم نانوك شما ساخته فالهرتي است
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اين فيلم نقطه آغاز . مستند در دو حوزه مستند سياحتگر و مستند قوم نگار سخن گفته است
ده است كه واقعيت زندگي مردمي ناشناخته از سرزمين هاي دور را در فيلم هايي دانسته ش

به همين دليل در اين قسمت از مقاله .  قالب تصوير به جوامع پيشرفته وقت معرفي كرده است
ي اجتماعي ريشه در ها هبراي نشان دادن اينكه استفاده از تصوير براي شناساندن جوامع و گرو

  .پردازيم مي و تحليل فيلم نانوك شمال تاريخ سينما دارد، به معرفي
رابرت فالهرتي هشت فيلم مستند ساخت كه از ميان  ،1948تا  1922فاصله سال هاي  در

اهميت اجتماعي اين  ).1922(نانوك شمالي :آنها نخستين فيلم او از همه شناخته شده تر است
به جاي خواندن و مطالعه فيلم براي بحث ما از اين جهت است كه براي اولين بار مردم دنيا 

كردن در باره اسكيموها و شيوه زندگي آنها، كه صرفا جنبه اطالعاتي دارد، آنها را مشاهده 
شناختي كه عالوه بر . ي مختلف فيلم با احساسات ايشان همراه شدندها هكردند و در صحن

در فعاليت  اين نظراين فيلم از. ي هنري و احساسي نيز همراه بودها هجنبه اطالع رساني، با جنب
نگاهش به مفهومي به نام  سازي او وگرشيوه فيلمسازي فالهرتي اهميت دارد كه نشان فيلم

ي قابل مالحظه ودرعين حال بحث انگيز فيلم نانوك در تاريخ ها هجنب از ديگر .واقعيت است
 يدنصويركشه تسينماي مستند پيشگامي آن دركاربرد فنون روايي سينماي داستاني براي ب

  . موضوعات زندگي واقعي بود
نخستين تصاوير نانوك او را  .فالهرتي از همان آغاز نانوك سعي در بازسازي واقعيت دارد

دومين نماي فيلم نيال همسر  .نگرد مي دهند كه به دوربين مي درنماي درشت و از روبرو نشان
شان از وجود ميزانسني ن همان آغاز فيلم، بازنمايي اين دو شخصيت در .دهد مي او را نشان

 تمام اعضا خانواده و .رسد مي زنان به ساحل بينيم كه پارو مي كمي بعد نانوك را .مشخص دارد
اين پالن ساكن كه خروج آدم ها وحيوانات از قايق و پانهادن  .شوند مي سگش از قايق پياده

زيرا قايق در  .شدبخ مي دهد، آشكارا لحني طنزآميز به اين صحنه مي شان به ساحل را نشان
  . نگاه نخست بس كوچك است و بييننده انتظار ندارد اين همه آدم از درون آن بيرون بيايند

فالهرتي براي گسترش داستان و روايت كردن زندگي و سرگذشت نانوك، وقايع و 
بدينسان . گنجاند كه بيشتر وجهي داستاني دارند مي رخدادهاي ديگري را درچارچوب فيلم

به عنوان مثال زنان . گيرد مي همان آغاز وجهي پيش پرداخته به خود يلم نانوك ازواقعيت ف
دهند كه او بيش از يك همسر  مي شوند نشان مي مختلفي كه در اين فيلم در كنار نانوك ديده

تماشاگر فيلم فالهرتي . كند مي همچون همسر قهرمان فيلم بازشناسي اما بيننده تنها نيال را .دارد
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از اين رو فالهرتي  .نانوك شگفت زده شود كنارمدرن خود چه بسا از ديدن دو زن در  با نگره
  . گيرد حضور نيال را در فيلم برجسته تر سازد مي تصميم

اين نوع نگاه، فالهرتي را به مشاركت دادن موضوع ها در روند شكل گيري فيلم واداشته 
ش آگاهي شخصيت ها به تصوير در با هماهنگي و پي ها هاز اين رو بسياري از صحن .است
اين سكانس كه از  .است اين موضوع به وضوح در سكانس شكار فيل دريايي آشكار .اندآمده

دوستانش سراسر براي اين فيلم بازسازي شده نشان دهنده يك شيوه شكار  سوي نانوك و
  . كامال از ميان رفته بود 1922سنتي است كه در زمان ساخت اين فيلم در سال 

فالهرتي در اين فيلم بر خالف  بسياري از فيلم «گويد  مي )1375(همان طور كه نفيسي 
كند، بلكه ، به نمايش سطحي زندگي بسنده نمي)مانند علفزار(هاي سياحتي ديگر آن زمان 

سعي دارد كه زندگي و تالش واقعي اسكيموها را، آن طور كه واقعا هست، به تماشاگر نشان 
بنابراين براي رسيدن ). 52ص(» دهد مي نيز از ديدگاه خود افراد بومي انجام دهد؛ و اين كار را

گيرد كه در  مي به عمق زندگي، فالهرتي روش متفاوتي را براي ساخت فيلم مستند خود به كار
آن به نوعي دستكاري در واقعيت و داستاني كردن آن براي رسيدن به هدف يعني شناخت بهتر 

. به هر صورت، مهم هدف سينماگر است«گويد  مي ور كه نفيسي همهمان ط. از واقعيت است
دخل و تصرف در واقعيت، اگر به شناخت و نشان دادن بهتر آن بينجامد، الزم است و جزء 

  ).همان(» رود مي مسئوليتهاي سينماگر مستند به شمار
بينيم  مي را كه به تمامي براي فيلم بازسازي شده نانوكها سكانسيكي از در به عنوان مثال 

از تجربه ضبط و پخش  رود و در آنجا نخستين بار مي كه به فروشگاه تاجر سفيد پوست
سپس صفحه گرامافون را برداشته و با شگفتي . افتد مي صداي خود بر روي گرامافون به حيرت

  . زند مي آن را گاز
هاي سكانس برپاكردن ايگلو يا خانه يخين اسكيمو نيز سكانسي است كه دستكاري

كند كه اندازه واقعي ايگلوهاي  مي او در يادداشتهاي خود اشاره. فالهرتي را به خود ديده است
او از نانوك و  .شد تا اين سازه در فيلم او بسيار كوچك به نظر رسد مي اسكيموها باعث

و اين كار به ا .خانواده اش دعوت كرد تا ايگلو ديگري دو برابر بزرگ تر از حد معمول بسازند
توان گفت كه  مي .داد تا از نور طبيعي محيط به هنگام فيلم برداري بهره برد مي همچنين امكان

. است كردهدكوري چون دكور فيلم هاي داستاني در محيط قطب بنا  ،فالهرتي با اين تصميم
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اي   گر مبادله اي گرفته به خوبي نشانسكانس شكار فك نيز كه پيش از آخرين سكانس فيلم ج
  .تاثير حقيقت و عناصر داستاني استميان 

  : كند مي اش را به نشان دادن راه و رسم گذشته مردمان بومي چنين بيان خود فالهرتي انگيزه
خواهم نشان دهم، عظمت و اصالت شخصيت پيشين اين مردم است، قبل از  مي آنچه«

انگيزه من در . شنداينكه سفيدپوستان شخصيت آنها را در هم شكسته و آنها را از بين برده با
ساختن نانوك از احساسي كه من نسبت به اين مردم داشتم و از حس تحسين من نسبت به 

، 1357به نقل از نفيسي، (» خواستم آنها را به بقيه بشناسانم مي من. گرفت مي آنها سرچشمه
و توان گفت شناخت و شناساندن جوامع  مي با استفاده از آخرين جمله اين نقل قول). 55ص
ي اجتماعي مختلف به واسطه ابزارهاي تصويري قدمتي به اندازه خود تاريخ سينما ها هگرو

تواند ميزان كارآيي و اثر گذاري هر  مي دارد، اما تركيب اين روش با روشهاي علوم اجتماعي
  .دو رشته يعني علوم اجتماعي و فيلم مستند را افزايش دهد

  گزارش تجربه

شي با موضوع سينماي مستند و علوم اجتماعي به سابقه گسترش آموز 1ايده برپايي كارگاه
هدف از برگزاري . گرددي مستند و نمايش آثار در دانشكده علوم اجتماعي بر ميها هجشنوار
دادن مستقيم دانشجوياني بود كه در حوزة علوم ارتباطات اجتماعي ديدگاه  مشاركتدوره، 

خواستند با استفاده از سينماي مستند، به عنوان  مي نظري خود را نسبت به امور يافته بودند و
نزديكترين رسانة تصويري به دانش علوم اجتماعي  به مسائل پيرامون خود نزديك شده و با 
كنكاش در محيط اجتماعي، دانش عملي علوم اجتماعي و قوه ارتباطي خود با افراد و رسانه 

  . سينما را بيازمايند
مباني ايده و طرح در سينماي مستند از دانشجويان خواسته  ابتدا بعد از آموزش اصول و

جلسه بعد به بررسي طرح هاي دانشجويان و اصول . ي خود را طرح كنندها هشد تا آنان نيز ايد
سازان در كلي درباره سينماي مستند اختصاص داده شد و جهت استفاده از تجربيات مستند

مدرس و نويسنده كتاب هاي نظري درباره جلسه از همايون امامي مستند ساز و  3طول 
  . سينماي مستند دعوت به عمل آمد

  ــــــــــــــــــــــــــ       

   Workshop-1  
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امامي در طول اين جلسات به بررسي و بحث پيرامون مباني كلي سينماي مستند پرداخت 
سپس . كه اين توضيحات با نمايش آثار مستند و تحليل آنها توسط خود دانشجويان همراه بود

ايي و در نهايت به مشاهده به تحقيق كتابخانه خود طرحبه  با توجهشد  از دانشجويان خواسته
در طي اين جريان با بررسي كارهاي . و مطالعه ميداني بپردازند و نتايج را در كالس مطرح كنند

انجام شده دانشجويان و ميزان عالقه شخصي و درگيري ذهني با موضوع از بين دانشجويان 
نيز با مشخص كردن يك موضوع مشترك كه متناسب  اين تعداد. نفر انتخاب شدند 20 ،كالس

  . گروه تقسيم شدند 5با كارهاي تحقيقي آنها بود به 
در هر گروه، به تناسب عالقة افراد، مسئوليت كارگرداني، تصوير برداري، صدابرداري، 

جهت آشنايي كلي افراد با اين وظايف، يك . فيلمنامه و تحقيق بر عهدة يك نفر گذاشته شد
ه تخصصي يك روزه با موضوع ابزار شناسي و آشنايي كلي با امكانات فيلمبرداري كارگا

سپس دانشجويان با نوشتن فيلمنامه و مراحل اجرايي ايده شامل مكان . ويدئويي برگزار شد
هر گروه . هاي فيلمبرداري و تعيين شخصيت ها، آماده حضور در محل و تصوير برداري شدند

در تمامي روزهاي . مكانات دوربين و صدا را در اختيار داشته باشدروز ميتوانست ا 3به مدت 
 ها هتصوير برداري مدرس و مدير كارگاه نيز جهت رفع اشكاالت فني و كمك فكري به گرو

  .حضور داشت
اي در اين زمينه به سراغ پس از انجام تحقيق كتابخانه. اس. گروه اول با موضوع بيماري ام

مصاحبه با آنها سعي كردند سبك زندگي و چگونگي رابطه آنها با دنياي  افراد بيمار رفتند و با
  .مكان تصوير برداري  اين گروه آسايشگاه خيريه كهريزك بود. پيرامون را نشان دهند

اي به سراغ زنان گروه دوم با موضوع زنان و مشكالت طالق، پس از انجام تحقيق كتابخانه
د از طالق را بررسي كرده و رابطه زنان مطلقه با افراد مطلقه رفتند و سعي كردند مشكالت بع

دانشجويان اين گروه همچنين با كارشناسان نيز . و جامعه و محيط زندگي آنها را نشان دهند
  . بود 2مكان تصوير برداري نيز مجتمع قضايي خانواده شماره . مصاحبه كردند

با اين صنعت درگير هستند  گروه سوم با موضوع فرش، به مسائل فرش دستي و كساني كه
اين گروه با تصوير برداري از . محور اين فيلم تعمير يا رفوي فرش دست باف بود. پرداختند

يكي از رفوگران فرش حين انجام كار و مصاحبه با وي مسائل كاري و زندگي اين فرد را به 
در بلوار  مكان تصوير برداري اين فيلم منزل شخصي شخصيت فيلم، واقع. تصوير كشيدند

  .شد مي استاد معين بود كه در عين حال محل كار وي نيز محسوب
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گروه چهارم با موضوع كودكان كار، سعي كرد مشكالت كودكان كار و آرزوها و شرايط 
اين گروه پس از انجام . زندگي آنها را در مصاحبه با خود كودكان كار و كارشناسان نشان دهد

قت بهزيستي، با يك تيم جمع آوري كودكان كار وابسته به اي، و كسب موافتحقيق كتابخانه
هاي تهران مكان تصوير برداري اين گروه خيابان. بهزيستي همراه شد و به فيلمبرداري پرداخت

  .بود
گروه پنجم با موضوع مرگ، تالش كرد تا براي درك مفهوم زندگي و مرگ از كودكي تا 

هايي چون  دانشجويان شامل فيلمبرداري در مكان فيلمنامه اين. كهنسالي فيلم مستندي بسازد
در زمان نوشتن اين مقاله كار سه گروه اول به اتمام رسيده و سه . بيمارستان و بهشت زهرا بود

است توليد شده) دقيقه 30. (اس. و بيماري ام) دقيقه 20(، طالق )دقيقه 20(فيلم مستند فرش 
ده علوم اجتماعي دانشگاه تهران موجود هاي آن در معاونت پژوهشي دانشك. دي. كه سي

  . است
تواند  مي در ادامه مقاله، براي نشان دادن اينكه چگونه فيلم مستند به عنوان يك رسانه،

جايگزين گزارش تحقيق در علوم ارتباطات اجتماعي شود و با اين كار توان تاثير گذاري 
هاي توليد شده تحت عنوان طالق بيشتري بر نخبگان و مردم عادي داشته باشد، يكي از فيلم 

  .كنيم مي و معاني توليد شدة آن را با تحليل فيلم بيان كردهرا توصيف 

  تحليل فيلم طالق

از چهارچوب تحليلي ارائه شده توسط كيت سلبي و ران كاودري در  طالقدر تحليل فيلم 
عنوان كلي در اين كتاب تحت . كنيم مي استفاده) 1380(كتاب راهنماي بررسي تلويزيون 

تحليل نشانه شناسانه، به پنج بعد اين تحليل شامل تحليل سازه، تحليل مخاطب، تحليل روايت، 
در اين مقاله از دو بخش ). 21،ص(است تحليل رده بندي و تحليل عوامل توليد اشاره شده

صحنه پردازي، وسايل صحنه، رمزهاي ارتباط (تحليل سازه، شامل رمزهاي شكل گرايانه سازه 
اندازه نما، زاويه دوربين، نوع عدسي، (و رمزهاي فني ) 28،ص) (غير كالمي، و رمزهاي لباس

توصيف آنچه در (، و تحليل روايت )32،ص) (تركيب بندي، وضوح، رمزهاي نورپردازي
 استفاده) 48،ص) (دهد، بيان معاني آشكار روايت، كشف معاني تلويحي روايت مي روايت رخ

  .كنيممي
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مطلب، تنها به سكانس هايي اشاره خواهد شد كه  طوالني شدنجلوگيري از البته براي 
اي طالق، دقيقه 20موضوع اصلي فيلم . براي منظور روش شناختي اين مقاله روشنگر باشد

در محل مجتمع قضايي فيلمبرداري كه سكانس اول فيلم . مشكالت زنان پس از طالق است
در پس زمينه تصوير  .دهد مي ا در پيش زمينه نشانزني مطلقه ر ،در نمايي متوسط است،شده

در اين سكانس زني . شود مي كه به دري منتهيشود  مي مشاهدههاي خالي رديف صندلي
اين سكانس . ساله در حال بازگويي ماجراي طالق خود و مشكالت پس از آن است 45حدودا 

ز پشت سر در حالي كه خورد به تصوير همان زن ا مي كشد برش مي دقيقه طول 5كه حدود 
 دارد در دست خود كيسه زرد رنگي، احتماال حاوي پرونده و مداركشزن  .كيفي بر دوش دارد

همزمان با اين تصوير ادامه  .ستها هدر حال باال رفتن از پل ها هبه نرددست خود با گرفتن و 
  . شنويم مي سخنان وي را

به مطلب است تا مخاطب بداند كه  معاني توليد شده در اين سكانس بيشتر در جهت ورود
فضاي سالن انتظار مجتمع قضايي كه به . موضوع فيلم چيست و سواالتي در ذهنش ايجاد شود

اين فضا تزيينات . روح و نااميد كننده استتصوير كشيده شده به لحاظ بصري سرد و بي
اين فضاي واقعي اگر چه . خورداي از زندگي در آن به چشم نميچنداني ندارد و هيچ نشانه

مجتمع قضايي است و صحنه پردازي در آن صورت نگرفته است، ولي آن تاثير احساسي كه 
ديدن آن براي مخاطب دارد، هرگز با ارائه توصيف و آمار و اطالعات مربوط به طالق قابل 

  . آيد مي اين كاري است كه فيلم مستند از عهده آن به خوبي بر. حصول نيست
اولين تصوير از . است تعدادي تصوير از زنان حاضر در سالن انتظارسكانس دوم شامل 

كشد به طوري كه  مي ساله است كه دوربين او را از چهارچوب در به تصوير 55حدودا  يخانم
و كيف مشكي پرونده سفيدي در دست  ،زن .ي در قاب تصويري عمودي حضور داردگويي و

  .پاي زنانه با كفش و جوراب مشكي استتصوير دوم نمايي درشت از يك  .داردبر دوش 
. است تصوير بعدي كه باز هم از چهارچوب در گرفته شده كامال به دو بخش تقسيم شده

بيروني اطاق قابل مشاهده است و در سمت چپ كرم رنگ در سمت راست تصوير تنها ديوار 
روبروي قاضي با پس زمينه سفيد و از نيم رخ در نمايي متوسط و روي صندلي كه احتماال 

اين خانم طفلي . بينيم كه روسري و مانتوي مشكي پوشيده است مي است، خانمي نسبتا مسن را
كمتر از يك ساله را روي پايش نشانده و از پس اين دو در پس زمينه تصوير زن جواني كه به 

ر آنها در باالي س. شود مي كند و در كنار خانم مسن نشسته است به سختي ديده مي اين دو نگاه
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نيز روي ديوار ساعت سفيد رنگي نصب شده كه در زمينه آن ترازوي عدالت و آرم جمهوري 
  . اسالمي ايران نقش بسته است

گرايانة سازه و رمزهاي فني، نماهاي معيني در اين سكانس با استفاده از انواع رمزهاي شكل
جنبه نمادين داده و معاني ضمني تواند عالوه بر توليد معاني آشكار، به آنها  مي انتخاب شده كه

رسد زناني از قشرهاي در اين سكانس كه مجموعا به يك دقيقه هم نمي. كندزيادي نيز توليد 
دهندة گسترش مشكل  شوند كه نشان مي مختلف اجتماعي و از سنين مختلف به تصوير كشيده

خواهان طالق و از طرف ديگر وجود مادران زنان . طالق در ميان اقشار مختلف جامعه است
نيز فرزندان آنها نشان دهنده افراد ديگري است كه سرنوشتشان با سرنوشت زنان مطلقه گره 

اين خود بعد عميق تري به مساله طالق داده و آن را از يك مشكل خانوادگي . خورده است
بخصوص تضاد . كندمي ي هر يك تبديلها هميان زن و مرد به مشكل بزرگتري در خانواد

  .دهد مي كودك خردسال با نماد عدالت در اين سكانس تفسيري از طالق ارائه تصوير
كه روي نيمكت  شود مي مشاهدهنمايي متوسط از خانم نسبتا جواني ي ديگر سكانسدر 

اي كه در پشت دوربين رو به سوال كنندهو زردرنگ يك پارك كوچك حاشيه خيابان نشسته 
 ق او شده و نيز از مشكالت پس از طالق خودحضور دارد از مشكالتي كه منجر به طال

گويد اگر چه از مشكالت قبل از طالق خود رها شده ولي در حال حاضر با  مي وي. گويد مي
 اما در پايان سخنانش اعالم. كند مي مشكالت ديگري و شايد هم بزرگتر دست و پنجه نرم

هيچ گاه در مبارزه زندگي از خود ايستد و  مي كند كه به خاطر فرزندانش در برابر ناماليمات مي
وي معتقد است او بايد نمونه اعتماد به نفس . كندضعف نشان نداده و به عنوان مثال گريه نمي

  .و مبارزه با سختي ها براي فرزندانش باشد
در اين سكانس تصوير موجود در ذهن مخاطب به دليل فرهنگ خاص حاكم بر او از يك 

اين زن با اعتماد به نفسي كه از مبارزه با مشكالت و خم . شود مي زن مطلقه به چالش كشيده
گويد و جامعه را به خاطر نداشتن  مي به ابرو نياوردن و تكيه گاه فرزندان بودن خود سخن

با تصوير  اين تصوير چندان .كشد مي به نقد كنندنهادها و ارگان هايي كه از امثال وي حمايت 
ي پناهي كه همواره ناچار است براي تامين زندگي خود و زن زجر ديدة گريان و باي كليشه

فرزندانش به ديگران وابسته باشد و تنها براي رهايي از مشكالت بيوه گي به ازدواج مجدد 
  . روي آورد شباهتي ندارد
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زن و مردي را از پشت  ،است نسبتا مسني اتاق قاضي ديگري كه نشان دهندهسكانس در 
شود وي وكيل زن  مي توضيح دادن مساله براي قاضي است و معلوممرد در حال . بينيم مي سر

يش راضي به طالق نيست ها هعليرغم اينكه همسرش وي را ترك كرده به خاطر بچ زن .است
زنان در  بودن در تاكيد بر قرباني .و قصد دارد هر طور شده مرد را به زندگي خود برگرداند

. براي حفظ زندگي عليرغم خواسته مرد است اين فيلم، سكانس فوق نشان دهنده تالش زن
كردند، به  مي تاثير احساسي اين سكانس روي دو سكانس قبلي كه زنان مطلقه در آن صحبت

  .كند مي شكلي است كه مخاطب همدلي بيشتري با آنها پيدا
سكانس بعدي نمايي متوسط از همان قاضي است كه رو به دوربين صحبت كرده و براي 

وي  .كند مي ن توضيحاتي در باره طالق و علل آن و اهميت نهاد خانواده ارائهمصاحبه كنندگا
براي اين مقايسه  شبه جاي ارائه آمار و ارقام مستند براي طالق در زمان حاضر، از تجربيات

ي قاضي دادگاه افزايش ميزان طالق ها در سال هاي اخير ها همعناي كلي گفت .كند مي استفاده
اند، زديك شدن مخاطب به چند نمونه از زناني كه درگير اين مساله بودهبا توجه به ن. است

. تواند اثر عقالني و احساسي بيشتري بر وي داشته باشد مي حال آگاهي نسبت به افزايش طالق
اين درك عميق تر از مساله طالق از نظر تاثير رواني قابل مقايسه با اطالع حاصل كردن از آمار 

خواننده بايد به خاطر داشته باشد كه اين فيلم توسط دانشجوياني توليد  .و ارقام طالق نيست
شده است كه تنها با گذراندن يك واحد درسي و چند جلسه كارگاه آموزشي، دوربين به دست 

-يشان به وسيله نوشته، آنها را به تصوير كشيدهها هاند و براي اولين بار به جاي بيان ديدگاگرفته

- بنابراين نمي .»ارزد مي يك تصوير به هزار كلمه«به قول ضرب المثل چيني  اند تا نشان دهند،

حرفه اي و يا از نوع مورد پيشنهاد  هايمستندتوان انتظار داشت اين فيلم به لحاظ فني همطراز 
در رابطه با به همين دليل نقدهايي بر فيلم وارد است كه يكي از آنها . در اين مقاله باشد

شود، فاقد نماي معرف است و پيش  مي فيلم گويي از ميانه راه آغاز. استسكانس آغازين آن 
پردازد كه در حال  مي ، مستقيما به نمايش زني مطلقهكنداز اينكه فضا و موضوع را تشريح 

  .توضيح داستان خود است
ديدگاه يك جانبه حاكم بر فيلم است كه به نوعي در آن طالق، كه موضوعي  ،نقد دوم

 طرف دعوا، تنها از ديدگاه يك طرف، يعني زن، به تصوير كشيده شده و است شامل دو
اگر چه گزينش از واقعيت، همان طور كه در ادبيات نظري . توان گفت داراي سوگيري است مي

توليد كنندگان است، ولي فيلم مستند به دليل ادعاي  نقطه ديدهم گفته شد، در هر حال متاثر از 
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هاي خود از  بايد در گزينشو داشتن ديدگاهي بي طرف، حداقل مطابقت داشتن با واقعيت 
  .واقعيت بي طرف عمل كند، اگر چه در نهايت نتيجه دلخواه خود را از آن بگيرد

عليرغم وجود اشكاالت فوق در فيلم مورد نظر، بحث بر سر اين است كه با توسعه روش 
ي علوم اجتماعي ها هدر دانشكدتوان انتظار داشت كه در نهايت  مي هاي آموزش فيلم مستند

يشان در قالب نوشتاري، با ها همتخصصيني پرورش يابند كه قادر باشند عالوه بر بيان نتايج يافت
استفاده از زبان تصوير كه در دنياي امروز اهميت بيشتري يافته است، شناخت خود را به 

  .كنندديگران، از ساير متخصصان گرفته تا عموم مردم منتقل 

  گيري نتيجه

بسياري بر اين باورند كه تصاوير دوربين از قابليت تقليد بي نظير و پتانسيل بياني بسيار 
. شود مي بااليي  برخوردار بوده كه همين امر باعث به وجود آمدن رويكردهاي متعددي به آن

توان با يك دوربين همزمان تصاوير را ضبط  مي اما فهم و به كارگيري اين مسئله كه چگونه
رد و در عين حال توضيح و تفسيري قابل قبول در چارچوب علم را براي وقايع اجتماعي ك

بازنمايي شده در تصاوير ارائه داد نياز به گذشت زمان و پيشرفت روش شناسي هاي مورد نياز 
تواند از ارزش محدود كردن خود در يك مكتب اجتماعي خاص نمي. در اين حوزه دارد

كاربرد دوربين و تصاوير در علوم اجتماعي . ويري برخوردار باشدزيادي در پژوهش هاي تص
ي تكنيك نرم به رويكردها و يا پاراديم هاي مشخصي محدود نبوده و به شكل ذاتي در مقوله

ي ابزاري در جهت گرداوري دوربين به مثابه. گيردقرار نمي) كمي(يا تكنيك سخت ) كيفي(
ارزش خود را در  -ها هي دادبه عنوان منبع اوليه -ي تصويري ها هو به خصوص داد ها هداد

با اين حال دستاوردهاي دوربين و در . ي كاربردي بسيار زيادي به اثبات رسانده استها هحوز
ي آكادميك علوم ها هكل فيلم مستند اجتماعي در مقام يك ابزار بياني علمي به ندرت در حوز

اجتماعي حتي تا همين اواخر به طور ضمني  متخصصان علوم. اجتماعي قانع كننده بوده است
هاي مستند  يز توانايي بياني تصويرها و فيلمو يا صريح  بر اين اعتقاد بودند كه قابليت تقليد و ن

 بنابراين روشن ساختن نقش و جستجوي قابليت بياني تصوير. فاقد رويكردهاي علمي است
زبان علمي تصوير به وضوح در . ودشبايست به وظيفة اصلي علوم اجتماعي بصري تبديل  مي

ي انتقادي و در عين حال باز در ها هبه همين منظور ديدگا. برد مي دوران طفوليت خود به سر
  . اينجا مورد نياز است
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عالوه بر اين با هر چه پيچيده تر شدن محصوالت و تحقيقات اجتماعي تصويري در حوزة 
ينندگان در جهت فهم تفاوت زبان هاي فيلم مستند اجتماعي نيازي فوري براي آموزش ب

رسد كه هم  مي پيچيدگي زبان تصويري تنها در صورتي به موفقيت« .تصويري وجود دارد
ي مشترك ها هتوليدكنندگان و هم مصرف كنندگان فيلم مستند اجتماعي به تدريج كدها و نشان

 يي جامعه استعلوم اجتماعي در عين حال كه درگير با رمزگشا. خود را به وجود آورند
 پاولز(» بايست به شكلي آگاهانه در پي توليد و توسعة كدهاي مخصوص به خود نيز باشد مي

ه تركيب روش تحقيق تصويري با با وجود اقبال موجود در حوزة آكادميك ب .)13، ص2007
اي و هاي مرسوم در اين حوزه، مطالعة تصويري جامعه هنوز به مثابه فعاليتي حاشيه روش

تعداد موسسات  ؛توان نام برد مي هر چند از چند نشانة اميد بخش. شود مي پيگيريضعيف 
كنند به طور  مي حرفه اي و مجالتي كه به محصوالت تصويري در پيشبرد تحقيقاتشان استفاده

پيوسته در حال افزايش است، توجهات بيشتري به نشر كتاب هاي تخصصي در حوزة مطالعات 
و واحدها و مطالعات دانشگاهي كه به مطالعة تصوير مربوط است شود  مي اجتماعي تصويري

  . آيند مي به شكل فزاينده اي در دانشگاهها به وجود
ي اميد بخش، آيندة واقعي علوم اجتماعي اي كه خواستار تحقق ها هبا وجود تمام اين نشان«

هاي  صصتوان در توسعة مجزاي تخمطالعة تصويري به عنوان ابزاري علمي است را نمي
جديد يافت، بلكه اين امر تنها در تركيب چند جانبة تصوير با مطالعات فرهنگي و اجتماعي 

به منظور به دست آوردن چنين تركيبي متخصصان  .)130، ص2007 آفدرهايد،( »يابد مي تحقق
علوم اجتماعي ملزم هستند كه نه تنها زمينه را با ارائة واحدهاي درسي و تربيت دانشجويان 

بلكه بايد در پي توليد تئوري و روش هاي مربوط به مطالعات تصويري  ،قه مند فراهم كنندعال
  . نيز باشند

متاسفانه تاكيد كنوني موجود در جامعه شناسي و انسان شناسي تصويري در تحقيقات 
و توسعه بيشتر آن در چارچوب روش شناسي و  ها هتصويري غالبا بر آزمون سيستماتيك يافت

از سويي ديگر نقد توليدات تصويري در اغلب . باشد مي مرسوم علوم اجتماعي تئوري هاي
كه در اين مرحله از اهميت  –موارد تمركز خود را بر چگونگي بازگويي تصويري موضوعات 

گذارد بلكه بيشتر در پي آن است تا موضوع بازنمايي شده در فيلم نمي  -زيادي برخورداراست
يك روش شناسي تصويري بايد تعيين كننده اين امر باشد كه چگونه . مستند را به نقد بگذارد
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تواند به دست آمده،  مي مواد تصويري با كيفيت باال در چهارچوب تعريف شده علوم اجتماعي
  . پردازش شده و در نهايت به نمايش درآيد

كيفيت و ارزش يك محصول تصويري هميشه به عالقة مشخص توليدكنندگان آن اثر و نيز 
عواملي همچون تعداد . ابسته به كل فرايندي خواهد بود كه درگير به وجود آمدن آن هستندو

ي پيش رو و نحوة انتخاب آنها، تاثيرها و شرايطي كه در مرحلة آغاز توليد يك اثر به ها هگزين
 ي به دست آمدهها هآيد، جمع آوري، تحليل و در پايان نحوة به نمايش گذاشتن داد مي وجود

به همين . كنند مي ند از جمله مواردي باشند كه در كيفيت يك اثر نقش به سزايي ايفاتوا مي
منظور است كه نياز چشمگير توسعة روش شناسي ها و نيز تئوري هاي جديد مربوط به حوزة 

ي ها هگر توليد كنندگان آثار مستند اجتماعي هستند در حوزمطالعات تصويري كه هدايت
 . شود مي وني احساسآكادميك به طور روزافز
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