
ارزیابی-مؤلفه--های-جامعه--شناختی-از-منظر-تقابل-سنت-و-مدرنیته-در-آثار-سینمایی-دهة-
هفتاد-شمسی-)با-تأکید-بر-فیلم--های-زیر-پوست-شهر-و-دو-زن(*
مسعودجباری**
سیامکپناهی***
مرضیهگرجیپشتی****
علیاصغرزاده*****

چکیده
امروزه-سینما-به-منزلة-یک-عنصر-فرهنگي-و-اجتماعي،-مي-تواند-ما-را-به-عمق-الیه-هاي-حیات-اجتماعي-کنوني-مان-برساند.-
سینما،-هنری-جمعی-است-که-توانایی-نمایش-مؤلفه-های-جامعه-شناختی-را-دارد.-مؤلفه-هایی-که-با-ورود-مدرنیته-و-شدت-شاخصه-های-
آن-در-دهة-هفتاد-شمسی،-پایه-های-سنت-را-دچار-افول-کرد.-نمایش-سینما-از-جامعه،-صریح-و-بی-پرده-نیست-و-همچون-دیگر-
هنرها،-در-خصوصیاتی-رمزنگاری-شده-و-با-زبان-نشانه-انجام-می-گیرد.-از-ویژگی-های-بارز-این-دهه-ورود-مدرنیته-و-در-نتیجه-جنگ-
سنت-و-مدرنیته-است.-در-این-رهگذر-کاهش-هویت-محلی،-گسست-عاطفی،-تغییرات-سبک-زندگی-و-ایجاد-شکاف-طبقاتی-و-
اجتماعی،-گوشه-ای-از-تغییرات-فرهنگی-است-که-در-نتیجه-هجوم-مدرنیسم-و-به-محاق-رفتن-هر-چه-بیشتر-سنت،-در-سطح-جامعه-
نمود-پیدا-می-کند.-بر-این-اساس،-این-پژوهش-تالش-دارد-تا-با-نقد-دو-فیلِم-زیرپوست-شهر-و-دوزن-و-تطابق-آن-با-جامعه-معاصر-
خود،-مؤلفه-های-جامعه-شناختِی-دهة-هفتاد-را-کندوکاو-کند.-روش-پژوهش،-توصیفی-تحلیلی،-بر-مبنای-تحلیل-های-آماری-و-
بوسیله-مطالعات-کتابخانه-ای،-مشاهده--و-ابزار-پرسش-نامه-راهبری-گردید.-پرسش-نامه-بر-اساس-24-سؤال-برای-131-پاسخ-دهندة-
متخصص-تنظیم-شد.-تحلیل-مبتنی-بر-تصاویر،-آزموِن-رگرسیون-چند-متغیره،-فن-افتراق-معنایی-و-خروجی-داده-ها-در-نرم-افزار-
وابسته- متغیرهای- و- هفتاد- دهة- سینمایی- فیلم-های- متغیر- همبستگی- رابطة- می-دهد- نشان- یافته-ها- است.- »اس.پی.اس.اس«1-
جامعه-شناختی-این-دهه-برابر-0/806-شده-است-که-نشان-دهنده-همبستگی-مستقیم-و-قوی-بین-متغیر-وابسته-و-مستقل-وجود-دارد.-
مطابق-یافته-ها،-نتایج-حاکی-از-آن-است-که-اوضاع-اجتماعی-در-این-دهه-به-علت-ورود-طبقه-متوسط-جامعه-به-عرصه-های-اجتماعی-

و-شهری،-تأثیر-بسیاری-بر-مسائلی-همچون-فرهنگ،-سبک-زندگی،-اقتصاد-و-حتی-کالبد-شهری-داشت.

کلیدواژه ها:جامعهشناسی،نشانهشناسی،سینما،مدرنیسم،سنت

*.اینمقالهبرگرفتهازرسالهدکتریتخصصیمعمارینگارندهاولباعنوان»تبیینمدلمفهومیاندیشههایمعماریمعاصرایرانازطریقبازخوانیفیلمهای
سینماییبارویكردجامعهشناسی)سهدههاخیر(«بهراهنمایینگارندهدومومشاورهخانمدکترمرضیهگرجیوآقایدکترعلیاصغرزادهدردانشگاهآزاداسالمی

واحدچالوساست.
Email: masoud.oct@gmail.com .دانشجویدورهدکتریتخصصیمعماری،واحدچالوس،دانشگاهآزاداسالمی،چالوس،ایران.**

Email: Siamak_panahi@abhariau.ac.ir .com.)استادیارگروهمعماری،واحدابهر،دانشگاهآزاداسالمی،ابهر،ایران.)نویسندةمسئول.***

   Email: Mrgorjip@gmail.com .استادیارگروهحسابداری،مدیریتوجامعهشناسی،واحدچالوس،دانشگاهآزاداسالمی،چالوس،ایران.****
Email: Ali.asgharzadeh@yahoo.com .استادیارگروهمعماری،واحدچالوس،دانشگاهآزاداسالمی،چالوس،ایران.*****

تاریخدریافت:1400/10/15
تاریخپذیرش:1400/4/1۳



86

فصلنـامۀ علمی                   سال دهم، شامرۀ 39، تابستان ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1400

مقدمه 
خوانشسینماازپدیدههایاجتماعیدرطیسالیان
گذشتهباعثشدهکهبسیاریازپدیدههایاجتماعیدر
بستراینهنرسندنگاریومكتوبگردندواینرسمی
استکهسینمابهعنوانیکپدیدهجهانشمول،تالش
داردتابهعنوانسندیماندگاربراینسلهایآیندهبه
از سینماگر تلقی و شناخت اینگذر در ماند. یادگار
اوضاعاجتماعی،درفیلمنمودپیدامیکندوایننمود،
سندیماندگارازاحواالتاجتماعی)غالباً(زمانهمعاصر
فیلم،برایجامعهشناختیآیندگاناست.براینفوذبه
مردم میدانِی کار از غیر به جامعه یک پوسته درون
بازار برای که فیلمهایی دیدن با چیز هیچ شناختی،
داخلییکجامعهساختهشدهاندقابلمقایسهنیست.
اندیشمندانزیادیبهنظریهبازتابجامعهدرسینماو
نظریاتدر این اگرچه، پرداختهان؛ جامعهشناسیهنر
نوعنگاهتفاوتهایبسیارزیادیباهمدارند.ازدیدگاه
لوسینگلدمن،۲فیلسوففرانسوی،محتوایآثارادبیو
هنریمیتواندعیناًبازتابیازجامعهنباشداماجهانبینی
ارائهشدهدرقالباینمحتوا،مسلماًدرجامعهمعاصر
نمودیخارجیدارد)مدنیوهمكاران،5:1۳۹7(.بیان
اصلیمادراینجابرایناستکهسینمابهعنوانیكی
و معرفی توان جامعهشناختی، ابزارهای مهمترین از
شناختبهترشهروجامعهبرایمخاطبرادرچارچوب
تصاویرومستندنگاریدارد.نظریةبازتاب،هنرراآینه
محتواي انطباق میزان بررسي به و ميداند جامعه
باآنچهدرواقعیت پیامهايرسانهاي)بهنوعینشانه(
دیدگاه از بنابراین ميپردازد. ميگذرد، اجتماعي
دووینیو۳»سینمابازمینةاجتماعياشرابطهتنگاتنگي
از جاروي،4 همچنین .)6 :1۳7۹ )دووینیو، دارد«
که است معتقد سینما، جامعهشناسي نظریهپردازان
به بایستي نتیجه در و است اجتماعي نهادي سینما
شرایط یعني سینما، و جامعه میان متقابل رابطه
بازتاب را آن یا ميپردازد آن به سینما که اجتماعي
معالوصف .)4۳ :1۳7۹ )جاروي، پرداخت ميکند،
فرهنگي و اجتماعي اوضاع درک براي ابزاری سینما
و اجتماعي عنصر یک عنوان به سینما مطالعة است.
اجتماعي حیات الیههاي عمق با را ما فرهنگي،

عوامل از یكی بین این در میکند. آشنا کنونيمان
تأثیرگذارمهمدراینالیهها،تقابلچالشبرانگیزسنت

ومدرنیتهدرجوامعبشریبودهاست.
طبقه ظهور دهة شمسی، هفتاد دهه ایران، در
متوسطدرسطحجامعهبهشمارمیرفت.طبقهایکهبا
توجهبهجریاناتشكلگرفتهسیاسیدرآندوران،پای
به شروع و گذاشته شهری و اجتماعی عرصههای به
نقشآفرینیدرکشوروتكوینفضاهایجدیدشهریو
و اجتماعی آداب در جدید سنن و فرهنگ خلق
شهرنشینیکردهاست.دررابطهباروندمدرنیزاسیوِن
ایران،پژوهشگرانزیادیدرحوزههایمختلفیهمچون
وکتاب مقاله بهچاپ معماری، و هنر،جامعهشناسی
پرداختهاند.آنچهکهدرهمهاینپژوهشهانمایاناست،
نقشی قاجار( )ازشروع ایران پایتخت بهعنوان تهران
مهموکلیدیدرصدورروندنوسازیومدرنیزاسیوندر
آیینه تهران حقیقت در دارد. کشورمان معاصر تاریخ
تمامنمایکلایراناستکهسرمنشأبسیاریازتحوالت
میباشدودرحوزههایمختلففرهنگی،اجتماعیروند
ورودوشروعتغییراتازتهرانآغازمیگردد.بایدتوجه
داشتکهتحوالتومؤلفههایاجتماعیذکرشدهدر
اینپژوهش،قابلیتتعمیمبهکلشهرهاوجامعهایران
اشارهبهشهرتهران،آناستکه تنهاعلت راداردو

بستروظرِفمكانیایندوفیلمتهرانمیباشد.
ورودطیفمتوسطجامعهبهبسترشهریدرزمینه
طیف این بود. اساسی تغییرات شروع باعث مدرنیته
اجتماعیسعیدرتثبیتجایگاهخوددرهمهعرصههای
یک عنوان )به داشتند جامعه اجتماعی و فرهنگی
پارادایمدرنشانهشناسیآنبرهه(.اگرچهجامعهخسته
ازجنگوبیكاریوموجمهاجرتها،باحضوراینطیف
خود این که شد مواجه فرهنگی چندگانگی یک با
مقدمهایبرتقابلسنتومدرنیتهشد؛ازاینروتجزیه
جامعهشناختیجمعیتشهرینمایانگراینچندگانگی
است.سینمادرایندهه،نقشیواسطبرایگذرازسنت
بهمدرنیتهرابرعهدهداشتوغالباًنهدرمدحمدرنیسم
مدیحهسراییمیکردونهدرشماتتسنتتصویرگری.
نگاهیبهفیلمهایمنتخبایندههکهدراینپژوهش
جایگاه گرفتن نظر در با میشوند، تفسیر و تحلیل
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و شهری مسائل نمایانگر سینما، برای جامعهشناختی
عمومِی واکنش هم و هفتاد دهة در رایج اجتماعی
شهروندانبهمقولةسنتومدرنیتهواینچندگانگی
فرهنگیاست.دراینپژوهشباتوجهبهجایگاهسینما
بهعنوانابزاریبرایدرکبهترمشكالتجامعه،سعی

شدهبهدوسؤالپژوهشپاسخدادهشود:
در جامعهشناسی مؤلفههای تأثیر چگونگی الف.

حوزةسینماونمودآندرفیلمهایمنتخب.
)با جامعهشناختی مؤلفههای نمود چگونگی ب.
در نشانه عنوان به مدرنیته( و سنت تقابل بر تأکید
فیلمهایمنتخب،پاسخدادهمیشود.باعنایتبهموارد
اثر دو این فیلمسازان میرسد، نظر به مطروحه،
توانستهاندشكلوشمایلیدرخورومناسبازجامعه
ایرانیومشكالتومعضالتتقابلسنتومدرنیته،در

ایندههارائهکنند.

پیشینه تحقیق
درحوزةجامعهشناسی،نشانهشناسی،جامعهشناسی
پژوهشهای تاکنون مدرنیسم، و سنت سینما، و
پژوهشگران عالقهمندی است. گرفته صورت متعددی
نشر به منتج اخیر سالهای در حوزه، این به داخلی
مقالهوکتبمتعدددراینحوزهگردید.درمقاله»شهر
تهراندرآثارسینماییدهةچهلازمنظرجامعهشناسی
روانشادنیا آینه«، و »خشت فیلم بر تأکید با سینما
)1۳۹8(باتكیهبرنشانهشناسیسوسور،5فیلمخشتو
آینهراازروشتحلیلزنجیرهای،نشانهشناسیکردهو
دربخِشنتیجهگیریبااستنادبهَمدلولهایاستخراجی،
دهة در ایران جامعه اجتماعی مؤلفههای و فاکتورها
چهلراتدوینمینماید.درکتابجامعهایراندرآینه
سینماراودراد)1۳۹7(بهبررسیابعادسینمایاجتماعی
میپردازد.ازنگاهاوسینمایایران،سینماییاجتماعی
استکهبهجایبازتابزندگیشخصییکخانوادهیا
کاراکتر)برخالفهالیوود(بهبازنماییامراجتماعیدر
متنخودمیپردازد.دربینپژوهشهایخارجیمقاله
جامعهشناسی«، منظر از جامعه، و سینما »هنر،
ناسیمنتو6)۲01۹(سینمارامهمترینرکندنیایهنر
درنقدوبررسییکجامعهبرمیشمرد.ازنگاهاو،یک

فیلمتوانارائهمجموعهایبهنام»زندگیاجتماعی«در
که میدهد نشان پژوهش نتایج دارد. را تصاویر قالب
سینمادرحقیقت،هژمونیجدیدیدرهمهعرصههای
فرهنگیواجتماعیاستکهتوانحرکتوشكلدهی
جامعهمخاطبرابههرسمتوسوییدارد.درمقاله
»تأثیرسینمایهندبرفرهنگوایجادجهانبینیدر
بالیوود« فیلمهای جامعهشناسی تحلیل جوانان: بین
به هند سنتی فرهنگ بررسی با )۲0۲0( راجات7
این میکند. اشاره سینما اجتماعی اثرگذار حوزههای
تأثیردرحوزههاییهمچوننوعپوششوگویش،آیین
و رقص و موسیقی فرم خانواده، بنیان ازدواج، سنتی
حتیرواجنژادپرستی،شیوعخودقهرمانانگاریوترویج
در پژوهشگر میافتد. اتفاق جامعه در خشونت
آثار مخرب تأثیرات که میدارد عنوان نتیجهگیری
از القایی و فرهنگی هژمونی حاصل هند سینمای
سینمایهالیوودمیباشدوبهنوعیچالشهندنوین،
بالیووداستکهبهعنوانمظهرمدرنیسمدرجنگبا

سنتهایپیشینیاناست.
فیلمنامة اجتماعِی نشانهشناسی »تحلیل مقالة در
آژانسشیشهای«حسینیوهمكاران)1۳۹5(بهنقد
اجتماعی نشانهشناسی منظر از شیشهای آژانس فیلم
اجتماعی، وضعیت ابتدا پژوهش این در میپردازند.
باپخشفیلمبررسیمیشودوسپس سیاسیمقارن
شخصیتهایفیلمبراساستیپیكال،طیفاجتماعیو
ازلحاظگفتارباشرایطموجوددرجامعهموردبررسی
قرارمیگیرند.قطبهایشخصیتیکاراکترهایفیلمبا
میگردد. همسانسازی جامعه اجتماعی واقعیتهای
فیلمی هر اجتماعی اوضاع و کاراکترها آنكه نتیجه
میتواندازواقعیتهایهمانجامعهسرچشمهبگیردو
نمودیازاحواالتجامعهمعاصرخودباشدواینهمان
و سنت تقابل آنكه مهم نكتة است. بازتاب نظریه
مدرنیسم،یكیازمؤلفههایمهمجامعهشناسیمحسوب
عنوان جامعهشناسی منابع در که بهطوری میگردد.
امروزی، جوامع شاخصهای از یكی پیشینه، در شده
بحثگسستنسلیشكلگرفتهدرخانوادههابهواسطه

همینتقابلاست.
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میانی نظری
نشانه شنا ی

وجود به »نشانهها« تفسیر و تولید طریق از معنا
میآید.بهتعبیری،انسانفقطازطریقنشانههاستکه
تصاویر، کلمات، شكل به میتواند نشانه میاندیشد.
اصوات،بوها،طعمها،حرکاتواشیاءظاهرشوند.درک
نشانههابهطورکاماًلناخودآگاهازطریقارتباطدادنآنها
بانظامهایآشناییازهنجارهاوقراردادهاياجتماعی
تحققمییابد.ایناستفادةمعنادارازنشانههاستکهدر
:1۳۹4 )چندلر، قراردارد نشانهشناسی اهمیت کانون
45(.سوسوربرایتبیینمفهومنشانهبهمهرهاسبدر
»مهره مینویسد: سوسور میکند. اشاره شطرنج بازی
اسبرادرنظربگیریم.فرضکنیمکهدرجریانیک
دوربازیاینمهرهبشكندیاگمشود،آیامیتوانمهره
معادلدیگریراجانشینساخت؟مسلماًآری،نهتنها
که را چیزی هر حتی بلكه دیگر، اسب مهره یک
میتواند ندارد، اصلی مهرة با شباهتی کوچكترین
همچونعنصری»همانند«بهکاررودبهشرطآنکه
:1۳78 )سوسور، شود« داده بدان اسب مهره ارزش
یا هزاران است. نامنظم و آشفته مادی جهان .)15۹
شایدمیلیونهامهرهاسبدردنیاوجودداردکههمبه
لحاظشكلوهمجنس،باهممتفاوتند،ولیهمهدر

نظامبازیشطرنجیکنقشبازیمیکنند،نقشیکهدر
کند بازی است ممكن هم قند حبه یک آنها غیاب
)سجودی،۲0۳:1۳86(.نشانهشناسیبهعنوانرویكردی
چگونگی مطالعه به متن ساختاری تحلیلهای در
یک منظر، این از میپردازد. متن معنای شكلگیری
شكل به میتوانند که نشانههاست از ترکیبی متن
با و اشیاءظاهرشده و اطوار اصوات، تصاویر، کلمات،
یک در )ژانر( معنایی نظام یک قراردادهای به ارجاع
-45 :1۳۹7 )سجودی، شوند تفسیر ارتباطی صورت
44(.کالر8معتقداست»نشانهشناسیچیزهاوکنشهای
درونیکفرهنگرانشانهپنداشتهوازاینراهدرصدد
فرهنگ آن اعضای که را مقرراتی و قوانین تا است
خودآگاهیاناخودآگاهپذیرفتهوباآنهابهپدیدههامعنی

.)Caller, 2001:35(»دادهاند،تشخیصدهد
میکند، برخورد متنی با نشانهشناسی که زمانی
هدفشروشنساختنمعنایقطعیمتننیست،بلكه
اینمطلباستکهمعنادر نشانهشناسیتوضیح کار
متنبهچهشكلساختهمیشودوبهعبارتدیگر،یک
میکند. برقرار ارتباط خود مخاطب با چطور متن
الگوهایاولیهکهبهبررسیساختارنشانهپرداختهاند،
فردیناندوسوسوروچارلزسندرزپیرس،۹ به متعلق
میباشد.کماکانسیراندیشههایسوسوروپیرسدر

جایگاهنشانهدرکلیتنظامنشانهای ساختاردرونینشانه
-نشانههادراصلبهیكدیگرارجاعمیدهند.

-ارزشنشانه،ناشیازرابطهآنبانشانههایدیگراست.
-معناینشانهها،ناشیازرابطةنظامیافتةآنهابایكدیگر

است.
-بارزههاینظامنشانهایساختگرا:

-هویتنسبینشانههادرارتباطبایكدیگردردرونیک
نظام،اصلاساسینظریةساختگراییاست.

ساختاری روابط بر تأکید ساختگرایانه، تحلیل در -
است.

-تصوراوازمعنادرنظامنشانهایبهطورمحضساختاري
ونسبياستنهارجاعي.

الگویدووجهی
-نشانهکلیتیازپیوندبیندالومدلولاست.

-رابطهبیندالومدلولرااصطالحا»داللت«مينامد.
-دووجهنشانهوابستگیمتقابلبهیكدیگردارندوهیچ

یکمقدمبردیگرینیستند.
-مدلولسوسوریباارجاعبهواقعیتتشخصنمییابد،

بلكهمفهومیذهنیاست.
-مدلولشیءنیست،بلكهتصورشیءاست.

-درالگویسوسور،ارجاعنشانهبهیکمفهوماستنه
یکشيء.

آن بافت از ارزشي»مطلق«کهمستقل داراي نشانه -
باشد،نیست.

جدول1: نشانه از دیدگاه فردینان دو سوسور، ماجدی و سعیده زرآبادی، 1389: 51
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علم این اساس و پایه بهعنوان نشانهشناسی، مفهوم
مطرحبودهواندیشمنداناینعلم،درجهتتعریفویا
ازاینمفاهیمبهرهمیجویند. بازتعریفنشانهشناسی،
جایگاهنشانهدرکلیتنظامنشانهایازدیدگاهسوسور

بهشرحجدول1میباشد.

 نت
سنّت،دریکتوضیحبسیارمختصر،عبارتاستاز:
و رفتارها باورداشتها، و اندیشهها از مجموعهای
روشهایزیستی،آدابورسوموتجربیاتاجتماعیو
معنوی،فنونزبانیوارتباطی،وارزشهاوآرمانهاکه
بهعنوانمیراثجمعیازگذشتههایدور،نسلبهنسل
بهزمانمعاصررسیدهاست.درهمةتعریفهاییکهاز
سّنتبهدستدادهشدهاست،ویژگیهاییچونکهنگی
دیدگاههای و تقّدسگرایی، و افسونزدگی ایستایی، و
است ومشترک اصلی عناصر از غیرعقالنی، و جمعی
)شیریوهوشمندی،۳8:1۳۹7(.واژهسنتخودبه
تنهاییدارایباِرارزشینیست،بلكهدرترکیبباپیشوند
اهلل، سنت کند: نمایی ارزش میتواند پسوندی و
سنتاالولین،سنتپیامبر،سنتجاهلین،سنتپهلوانی
در سنت واژة همچنین اشارات. دست این از و
سنتی، موسیقی سنتی، معماری چون: ترکیبهایی
رقصسنتی،نقاشیسنتی،ورزشهایسنتی،جشنهای
کار به سنتی نان سنتی، آشپزی سنتی، سنتی،طب
میرودکهالزاماًدارایبارارزشیمثبتیامنفینیستند
)حجت،6:1۳۹4(.سنتمدنظراینپژوهش،نمایش
نمایش برای سینما ابزار تنها است. سینما در سنت
از ما سینمای که تصویری است. تصویر همان سنت
سنتارائهمیدهدغالباًدرنمایشمعماریسنتیتجلی
پیدامیکند.درمواجهبامدرنیسمکهسینماآنرادر
بنای یک حتی میبیند، بلندمرتبهها و فوالد شیشه،
خشتی،نمایشیازسنتاست.دربعدجامعهشناختی،
با مترادف را مدرنیسم غالباً کشورمان سینمای
این میداند. پاشیده هم از خانوادههای و عصیانگری
رفتاری چارچوبهای در سنت که معناست بدان
در میشود. داده نمایش هم فیلم یک شخصیتهای
دیالوگها،نصیحتوامربهفعلیمشخص،ماننداحترام

همچون )مدرن( فعلی از نهی بودن، عاقل بزرگتر، به
از بخشی برنگشتن، خانه به دیر پسر، و دختر رابطه

راهکارسینمادرنمایشسنتاست.

مدرنیةم
مدرنیسمبامفهوم»روشنگری«درانگلیسیمطابقت
"modo"دارد.کلمهمدرنمبتنیبرروشنگریازالتین
modernus که است معنی بدان و است شده تولید
.)Avula, 2020( میکند جدا هم از را حال و گذشته
مدرنیسمحرکتیدرتاریخبشریتبودکهفلسفهاینورا
فرارویجامعهجهانیگذاشت.فلسفهایکهسیالودر
حرکتاستومحتویاتبنیادینوجوهریآن،خوددر
حرکت،انتقالمییابند.ایندرکماازمدرنیتهحاکیاز
بنابر بعدها که است تجربه دگرگونی یا استحاله نوع
تصریحبنیامین10برایمدرنیتهامریبرسازندهمحسوب
میشود.یعنیدگرگونیازتجربهتاریخی)تجربهزیست(
:1۳۹۳ )فریزبی، روایتپذیر( )تجربه درونی تجربه به
۳0(.مدرنیسمنوعیایدئولوژیاست،نوعینوگراییکه
قبالدرغربوجودداشتوحاالبهجاهایدیگررسیده
است.مدرنیسمخواستنوشدناستودرهرجامعهای
ودرهرزمانیبهشیوهایبروزمیکندوازبینمیرود.
مدرنیزاسیونسیاستهاییاستکههماصولمدرنیته
رادربرمیگیردهمبیانگرشیوههایبروززمانهایاست
اجتماعی، بعد در مدرنیسم .)154 :1۳88 )آشوری،
تغییراتبنیادینیدرکوچکتریننهاداجتماعی،یعنی
زدن کنار تغییرات، این مهمترین کرد. ایجاد خانواده
سنتهابودکهباعثبروزبعضاًناهنجاریهایاجتماعی
شد.اگرچهبرخیازاینتحوالتبهطورناخودگاهاتفاق
افتاد.بهطورمثالرشدآماراشتغالزنانودورشدن
اجتماعی مولفههای سبب خانواده، محیط از آنان
همچونگسستعاطفی،رشدسنازدواجوافزایشآمار
طالقدرجوامعمدرنهمچونکشورمانشد)راودراد،
سطح در و بزرگتر ابعاد در اثرات این .)4۳ :1۳۹7
مدرنیزاسیون، این رهگذر در و افتاد اتفاق جامعههم
جوامعوشهرهاعرصهایبرایتجربیاتبازیگرانجدید
یعنیشهروندانمدرنشدهبهعنوانسوژههایاجتماعی
دلزدگی، همچون تجربیاتی و میشوند شهرها در
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این از نمونهای غیره و فرهنگی دوگانگی خودآگاهی،
این در که است شهروندانش بر شهر بازخوردهای

پژوهشموردبررسیقرارگرفتهاست.

 ام ه شنا ی
جامعهشناسانتالشکردهاندتاازطریقکشفتأثیر
الیههای وضعیت اجتماعی، نهادهای و ساختارها
مثال، برای کنند. تبیین و تشریح را اجتماعی
جامعهشناسانکجرویرابهخردهفرهنگهایاجتماعی
یابینظمیاجتماعیمرتبطدانستهوبرایدرکپویایی
اصلی، عامل بهعنوان فرد پیششرط از موضوع، این
استفادهمیکنندوبرانگیزههایمنحصربهفرِدفردی
 Lilly,( متمرکزند غیرقانونی فعالیتهای انجام برای
Cullen, & Ball, 2019(.سهنگاهمتفاوتدرقبالاینکه

جامعه،فردوجامعهشناسیچیست،وجوددارد؛کهبه
بنیان حقیقت در و دارد تعلق صاحبنظر سه
جامعهشناسیراتشكیلمیدهدوآنعبارتاستاز:
الف(کارلمارکس.11ب(امیلدورکهایم1۲وج(ماکس
وبر.1۳پاسخهاییکهاینسهصاحبنظربهآنپرسشهای
بنیادیندادهاند،بنیاندانشیراتشكیلمیدهدکهما
امروزهآنرابهنامجامعهشناسیمیشناسیم)درستان،
6:1۳۹۹(.پاسخهایآنهاسهنوعمشرببهوجودآورده
کهبههمراهمشربچهارم،چهارستونجامعهشناسیرا
تشكیلمیدهد.مشربنخست،توسط»دورکهایم«به
وجودآمدهکهمكتبکارکردگرایییافونكسیوناست.
توسط او از بعد و »مارکس« توسط دوم، مشرب
ناممكتب به جامعهشناسانمارکسیست،شكلگرفته
»وبر« توسط سوم مشرب یافت. شهرت مارکسیسم
پایهگذاریشدوبهنامنظریهکنشاجتماعیمعروف
یا متقابل روابط نظریة نام به چهارم مشرب است.
جامعهشناسیتبیینی)تعاملگرا(است.درنگاهکلیدر
یکسوطیف»مارکس«و»دورکهایم«ودرطرفدیگر
طیفتلقیگرایان،معناگرایانیافردگرایانهستند.وبر
و مارکسیسم جامعهشناسی دارد. قرار طیف میانه در
کارکردگراییراجامعهشناسیساختارگراییگویند؛چرا
 Lyle,(کهبهجامعهبهعنوانیکساختارنگاهمیکند
شناخت »دورکهایم« و »مارکس« دید از .)2019: 15

اقتصادی، مناسبات و ساختارها شناخت یعنی جامعه
اجتماعی، الیههای و طبقات شناخت سیاسی، روابط
و تضادها همكاریها، رقابتها، واکنشها، و کنشها
همدلیهاووفاقهایآنانبایكدیگر.مجموعهاینهاست
را جامعه آنكه ضمن »وبر« میسازد. را جامعه که
میبیند؛امابهسراغفردهممیرود.بهنوعیجامعهرا
درتعاملمیانایندومیبیند.وسرانجاممشربچهارم،
مشربمعنی،تلقییابهقولعرفامعنا.اینمشربکه
دراصلریشهدرجامعهشناسی»وبر«دارد،ازتفكرات
ویفراتررفتهواساساًچیزیبهنامجامعهرانمیبیند.
بلكهفردونقشآفرینیاورااساسوپایهتشكیلجامعه
ومناسباتاجتماعیمیداند)زیباکالم،۳8:1۳۹4(.

تحلیل  ام ه شنا انه  سهة پ۷
آسیبهای باعث ایران، علیه عراق تحمیلی جنگ
حوزههای در چه و زیرساختها حوزه در چه فراوان،
اقتصادیواجتماعیگردید.مقارنباایندوران،هاشمی
رفسنجانیباشعارسازندگیوآبادانیایران،درانتخابات
ریاستجمهوریبهپیروزیرسیدوایرانبرگجدیدی
برنامههای زد. ورق را خود سیاسی حیات تاریخ از
هاشمیرفسنجانیبرایبهبوداوضاعاقتصادیوآبادانی
انجام یافته توسعه کشورهای از الگوبرداری با ایران،
و رشد و آزاد بازار سیاست به معتقد که او پذیرفت.
به بیتوجه بود، کشور آبادانی چارچوب در توسعه
پیامدهایاقتصادیوفرهنگیطرحهایش،سیاستهای
خودرااجراییکرد.سیاستهایخاصدولتسازندگی
تبعات مصرفگرایی، و اجتماعی اوضاع تعدیل در
که بهطوری داشت دنبال به جامعه برای زیانباری
پیادهسازیاینسیاستها،موجبرشدمصرفگراییو
و ثروت شدن تبدیل و جامعه سطح در تجملگرایی
ثروتاندوزی،بهیکارزشاجتماعیشد.ایندرحالی
بودکهجامعهپیشازآن،مسائلمعنویواعتقادیرا
ارزش،شكافهای تغییر این پیامد ارزشمیپنداشت.
بود. اجتماعی نابرابری وگسترش اقتصادی اجتماعی،
رفیعپوراینگونهعنوانميکندکهباتغییربافتهاي
سنتيشهرتهران،مثاًلپروژهخیاباننواب،بازارتجریش،
نظام ... و مغازهها الگوي الگوهايسكونتي، خیابانها،
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شهرداري بر حاکم نظام او ميکند. تغییر نیز ارزشي
تهرانراکهالگويعملكردشبهسایرشهرهانیزسرایت
کرد،ازمهمترینعوامليميداندکهموجبتغییرنظام

ارزشيدربینمردمشدهاست)رفیعپور،1۳78(.
شكاف اصلی علت را خصوصیسازی نیز توسلي
طبقاتیدردولتسازندگیمیداندودررابطهباتغییر
دوران »در میگوید: دوران آن جامعه در ارزشها
سازندگيباافزایشفاصلهمیانفقیروغني،تقابلمیان
سنتومدرنیسموکمرنگشدنارزشهايسنتيدر
برابرارزشهايمدرنمواجههستیم«)توسليومیرزایی،

.)1۳78
سال انتخابات در جامعه متوسط طبقه حضور با
1۳76،سیدمحمدخاتمیتوانستبهریاستجمهوری
برسد.اوشیوهایمتفاوتازدولتسازندگیرا،سرلوحه
دولت نام که خاتمی دولت داد. قرار خود برنامههای
اصالحاترابرایخودبرگزید،واژگانجدیدیهمچون
دموکراسی،آزادیهایمدنی،حقوقشهروندیوتوسعه
سیاسیرادرسطحجامعهوبرایشهروندانتعریفکرد.
دراینرهگذرجدالدوطیفسنتگراهاومدرنیسمها،
درجامعهشدتبیشتریگرفت.بهگونهایکههردو
پایگاههای کردن محكمتر و اثبات دنبال به دسته،
بین این در بودند. جامعه سطح در خود اجتماعی
در حیاتی نقشی اصالحطلبان پایگاه بهعنوان دانشگاه
رشدمدرنیسمدرسطحجامعهداشتند.جریانمقابلنیز
بابهرهگیريازاهرمهايرسميوبعضاًغیررسميخود،
و روشنفكران گرفت. قرار اصالحات مقابل صف در
جریانهايوابستهبهآنانوتضادمیاناینجریاناتبا

سنتگرایان،مهمتریندغدغةآندورهبود.درمجوع
فاکتورهایجامعهشناختیایندههرامیتواندرغالب

جدول۲تببیننمود.

تچران سر  ینمای سهه  تحلیل  ام ه شنا انه 
پ۷

نظریهبازنماییازنظراتفوکو14الهاممیگیرد.از
منظرفوکو»بازنماییهمیشهدریکگفتمانصورت
میپذیردوگفتمانتأییدمیکندکهدربارةیکمتن
خاصچهمیتوانگفتوچهنمیتوانگفت«)استوری،
۲4:1۳86(.شهرتهراندربازنماییتصویریخودبه
دومولفهتقسیممیشود:»کالبدشهر«و»روابطمیان
انسانهاوانسانوشهر«.باکمکایندومؤلفهمیتوان
تالش کرد. منفک هم از را شهر مختلف تصاویر
نگارندگانبرآنبودهاستکهباکمکمؤلفهاولیعنی
نگاه نوع دوم: مؤلفه و شهر فیزیک وحضور کیفیت
فیلمسازبهشهر،چگونگیتعاملشهروجامعهبهعنوان

دونفرهمنشینراشناساییوتحلیلکنند.
ازاواسطدهة70وبهدنبالتغییراتجناحیدر
ازفرمصلبوچارچوب سپهرسیاسیکشور،سینما
و رفرمیستی گرایشات و گرفته فاصله دستوریخود
رئالیسمیبهخودمیگیرد.نگاهفیلمسازانبهمسائل
اجتماعیونمایشمعضالتفرهنگیباعثجداشدن
اینهنرمندانازطبقهغالباًبورژوایجامعهوحضوردر
الیههایبهاصطالحکفخیابانیجامعهمیگردد.اگر
تیپیكالشخصیتپردازی، بهدو را ایندهه سینمای
تقسیمکنیم،دربخشاولمواجههبانسلیازقهرمانان

معماریوشهرسازی جامعه خانواده
حاشیهنشینی

فضاهایجدیدشهری
فضاهایعمومیجدیددرشهر

هجوممدرنیته
ساختوسازهایبیرویه

کاهشارتباطکالمی
مخدوششدنجامعهپذیری

احساسآنومیسیاسیوازخودبیگانگی
کاهشهویتمحلی

فربهشدنطبقهمتوسطجدیدشهری
تغییرنگاهجامعهبهزنان

ایجادشكافطبقاتیواجتماعی

کاهشنظارتخانوادگی
گسستعاطفی

تقابلارزشهایجدیدوارزشهایسنتی
تغییراتسبکزندگی

سبکزندگیسنتی/سبکزندگیمدرن

جدول2: فاکتورهای جامعه شناسانه دهه هفتاد
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حرکت خود اجتماعی بستر و طیف در که میشویم
خط شوند، می روبرو آن با که مشكالتی و میکنند
رواییداستانراشكلمیدهد.اینطبقاتکمتردرپی
طبقه تغییر و هستند خود اجتماعی طبقه تغییر
مختلفی طرق از آنها شدن پولدار با غالباً اجتماعی
همچوندزدیوکالهبرداریاتفاقمیافتد.فیلمهایی
همچونچهره،بادامهایتلخ،هفتپرده،سلطانوزن
امروزنمایانگراینمسئلههستند.تیپیكالدوم،قهرمانانی
معضالت و مشكالت با که دارند سعی که هستند
اجتماعیوفرهنگیوطبقهخودبجنگندودراینمسیر
این اجتماعی طبقه تغییر میرسند. خودشناسی به
طعم لیال، میافتد. اتفاق خودشناسی طریق از طیف
گیالس،دوزنواعتراضفیلمهاییازایندستهستند.
درآثارایندهه،حضوردوربیندرشهروحضورشهرو
مردمآندرفیلم،غالباًبدونروتوشوپیرایشنمایش
دادهمیشودوشهرابژهایجداازجامعهدرنظرگرفته
نمیشود.ازخودبیگانگی،تعارضاتفرهنگی،فاصلههای
اجتماعیوطبقاتی،ازخصوصیاتپرازتناقضقهرمانان
چه و عامیانه چه فیلمها است. دهه این فیلمهای
روشنفكرانه،بازتابجامعهگرفتارآمدهدربینسنتو
نوپردازی، طلب عین در که جامعهای است. مدرنیته
سودایبازگشتبهاصلوبومیسازیمدرنیتهرادرسر
به آویختن با تا هستند تالش در که فیلمهایی دارد.
بومیسازی، اصل به بازگشت یعنی مدرنیته همزاد
از )Habibi, 2015: 45(.فارغ باشند مدرنیتهرانشانگر
شخصیتپردازیفیلمساز،یكیازشخصیتهایهمیشه
ایندهه،خود فیلمهای داستان روایی حاضردرخط
در و سنت از بریده عنصری بهعنوان که است شهر
تعارضبامدرنیته،دردوگانگیشخصیتیگرفتارشده
است،کهایندوگانگیاثریملموسبرشخصیتهای

فیلمدارد.

تحلیل ویلم های برجنیده ییرجان 
ویلم سو دن

فیلمدوزنساختهتهمینهمیالنیدرسال1۳77
میباشد.فیلمدرهمانسكانسهایابتداییبانمایش
رویابرروییکساختماناسكلتفلزیدرحالساخت
ودرحالیکهبهکارگراندستورمیدهد،خطکشیهای
)تصویر1(.جامعهای آغازمیکند را مدرنخود قصه
مدرنکهزنهادرآنقدرتدارند.فرشتهبعدازسالها
همسرش قلبی مشكل از خبر و گرفته تماس رویا با
بیمارستان سمت به او با مالقات برای رویا میدهد.
میرودوخاطراتآشناییخودبافرشتهرامرورمیکند.
و انقالب اوایل در دولتی دانشگاهی دانشجوی دو هر
مقارنباانقالبفرهنگیهستند.نمایشدرگیریهای
دروندانشگاه،بهخوبیگویایآناستکهکارگردان
تضادهایفرهنگیرانشانهرفتهاست.کارگردانبعداز
یعنی خود نهایی مانیفست اعالم برای مقدمهچینی،
تقابلسنتومدرنیته،کاراکترحسنباشمایلیکالت
خیابانیراواردمیکند.جوانیکهعاشقفرشتهشدهو
مثلسایهاوراتعقیبمیکند)تصویر۲(.ازاینجابهبعد
داستان،فیلمبرمبنایتقابلایندوشخصیتدکوپاژ
میگردد.فرشتهبانوعپوشش،گفتارواهداف،نمادیاز
مدرنیسموحسنشخصیتیکهانگاردرتاریخفریزشده

استوقصدحرکتوتغییرندارد.
وارد رویا و برمیگردد حال زمان به دوربین 
بیمارستانمیشودوفرشتهایکاماًلمتفاوترامیبیند.
اوبادوکودکوچادربهسر،باچهرهایتكیدهدرمقابل
اوایستادهاست)تصویر۳(.ادامهفیلمهمراهیفرشتهو
رویابرایگذرازاینبحرانوروایتگرآنچهبرسرفرشته
تعقیب است. افتاده اتفاق رویا با ارتباط قطع از بعد
و میشود تصادف یک به منجر حسن توسط فرشته

تصویر2تصویر1
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کودکیبهقتلمیرسد.احمدباگذاشتنسندفرشتهرا
آزادمیکند.اماحسنبهزندانمحكوممیشود.فرشته
بهناچاربااحمدازدواجکند.نگاهکارگرداننگاهیصفر
و فرشته تضاد نمایش فیلم سرتاسر و است یكی و
بیانیه است. متضاد فكری نحله دو بهعنوان همسرش
نهاییفیلمدردوشاترقممیخورد.بیانیهاولدررابطه
باتضادفرهنگی،بیانیهایتندوبیپردهاست.احمدبه
از فرشته میکند. انتقاد هم همسرش خواندن کتاب
خانهمیگریزدوحسناوراتعقیبمیکند.فرشتهدر
کوچهایبنبستیگرفتارمیشود.کوچهایکهآپارتمانی
مدرنیسم شاکله بهعنوان آجری نمای با چندطبقه
)حداقلدرایران(درروبرویخانهایخشتی)نمادیاز
سنت(درروبرویهمقرارگرفتهاندوترکیبیناهمگون
رانمایشمیدهندوفرشتهایکهدربرابرحسنزانوزده
است)تصویر4(.کوچهبنبستخودشمایلیازیکراه
بیانتهابرایفرشتهراتداعیمیکند.اودراینکوچهبا
درگیریحسنوهمسرشمواجهمیشود.گوییفرشته
دربنبستفكریاینجریانفكری)سنت(گرفتارشده

است.
را فرشته که است احمد مرگ خبر دوم، قسمت
دچارفروپاشیروحیمیکندوازنقشههایآیندهاشدر
مقابلرویاوهمسرشصحبتمیکند.دراینفیلمکه
عوامل است، سنتگرایان و سنت علیه تند بیانیه
به سنتی تفكر از گذار یعنی هفتادی دهة اجتماعی
مدرنوتضادهایفرهنگیبهخوبینمایانگراست.تضاد
تغییر پی در هفتاد دهة اواسط در داده رخ فرهنگی
آرایشسیاسیحكومت،درهیچبرهةتاریخیدرکشور
مامشاهدهنشدهاست.تغییراتفرهنگیکهدرشخصیت
اولفیلمدرطیفیلمبهخوبیقابلمشاهدهاستواز
او هویت و شخصیت تكهتكهشدگی و همگسیختگی
بهعنوانیکزنمدرنکهبهآستانهفروپاشیمیرسد،

بهخوبینمایانگرکنشهاورخدادهایفرهنگیجامعه
دراینبازةزمانیاست.

ویلم دیرپو ت شچر
زیرپوستشهرساختهرخشانبنیاعتماددرسال
مصاحبه یک از سكانسی با فیلم میباشد. 1۳7۹
آغاز انتخابات مورد در کارگر زن یک با تلویزیونی
برداشت ابتدایی سكانس همان در کارگردان میشود.
رامشخص بهطبقهضعیفجامعه ذهنیخودنسبت
میکند.طبقهایکهحتیتوانابرازخواستههایخودرا
همنداردولكنتزبانمیگیرد.خانوادهیککارگرزن،
سوژهایاستکهبرایروایتآنچهکهبهقولکارگردان،
زیرپوستشهرمیگذرد.مكالمهعلیوعباسبرروی
موتوردرحالیکهخیاباننوابرابهسمتجنوبدر
حرکتهستند،خودگویایتعارضاتفرهنگیدونسل
است.عباسبهظاهرجوانیمتولدقبلازانقالبوعلی
برادرکوچکاوکهجوانیدبیرستانیاست.»آخهاین
کاراچیهمیکنی؟کجارومیخوایبگیری؟چیگیرتو
میاد؟تابستونکهزدیدهمدیگررالتوپارکردید،چی
هشتصد دالرهای مرندی ناصرخان برد؟ کی شد؟
تومنیشورو،توبازارهزارتومنآبکرده.مردمدنبال
شهری عرصه در نواب نون«. لقمه یه بدبختیشونن،
وصلهایناجوردربافتشهریاستکههیچگاهجایگاهی
در نكرد. پیدا تهران شهری سیستم در درخورشان
سكانسمعرفیخانهاینخانواده،تکتکدالهایحاضر
است. خانواده عریان واقعیتهای نمایانگر صحنه، در
دختریکهبلندپروازاستوبرباالینردباناست.نمای
برگ مالیخانوادهودرختیکه سیمانیگویایوضع
نداردونمایانگرفصلزمستاناست)تصویر5(.زمستانی
آهنگ درمیآورد. پا از را خانواده این آینده در که
خوانندهلسآنجلسیوحضورمعماربرایخریدخانه،

تصویر4تصویر۳
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نمایانگرحملهمدرنیتهبهخانهاست.عباسباماشین
صاحبکارش،خانوادهاشرابهرستورانیدرشمالشهر
میبردوبرجهاوهوایپاکیزهشهردراینتصویر)تصویر

6(،خودگویایاختالفطبقاتیاست.
را فیلم اول نقش عینه به نمیتوان فیلم این در
مشخصکرد.طوبیخانممادریسنتگراوبدونتخطی
ازچارچوبهایهنجاریوعرفی.محبوبهدخترخانواده
مقابل در خانوادهاش، اعضای تکتک برخالف که
فشارهایاجتماعیمقاومتمیکندوتسلیمنمیشود.
معصومهدخترهمسایهکهبرادریمعتادداردوازخانه
میگریزد.معصومهتنهاعاصیاینمجموعهاستکهدر
مقابلشرایطحاکمشورشمیکند.عباسکهسفربه
اقتصادیخانوادهمیداند. اوضاع بهبود راهحل را ژاپن
علیجوانیآرمانگراکهتحولاوضاعرادرتحولجامعه
میبیندوپدریکهچشمشبهدستهایعباساست.
بههمگره وسرنوشتهاییکه اصلیقصه پیرنگ این

خوردهاست.
فروپاشیازجاییشروعمیشودکهعباسبیاذن
مادرخانهرامیفروشدتاپولسفربهژاپنراجورکند.
و میرود دست از است خانواده از نمادی که خانه
اعضایخانوادهشروع احواالت بدینساندگردیسیدر
ببیند، را فراری معصومه رفته که محبوبه میشود.
دستگیرمیشودوشبرادربازداشتگاهمیماند.علیبا
خانه انگار میخورد. کتک و میشود درگیر عباس
حجابیبودبرخیلیازخصایصواینککهخانهنیست
عباس ندارند. چهره بر نقاب و شدهاند بیپرواتر همه
قاچاقجابهجا بار قبولمیکند، برایجبرانخسارت
بار تمام دزدکی و میکند تعقیب را او برادرش کند.
متوجه بعد روز صبح عباس میریزد دور را قاچاق
میشودوبهبرادرشحملهمیکند.سكانسحملهدر
یکمحیطبرفیاتفاقمیافتد.برفیکهگویاحكمبه

تطهیرعباسمیدهد.طوبیسراغعباسکهمخفیشده
میرودواوراراهیمسافرتمیکند.عباسسرگرداندر
را جامعهای داستان شهر پوست زیر میگریزد. شهر
روایتمیکندکهمیخواهدخودراترمیمکند.خودرا
بشناسد.آرمانگرااستامادرگیرتضادطبقاتی،اجتماعی
اعضایش سقوط موجب محیط و است فرهنگی و
میشود.»پرشیکهطبقهمتوسطازسنتبهمدرنیته
انجامدادهآنهمباکله؛مثلیکجورشیرجهرفتندر
امكان سنتگرا خانوادههای برای – مدرنیته استخر
ندارد.ازیکطرفبهدلیلسطحآگاهیآنانوازطرف
دیگرشایدبهدلیلهمینپافشاریبرروییکسریاز
و )بنیاعتماد است« قائل خود برای که اصالتهایی
مصطفوی،1۳7۹(.باتوجهبهمبانینظریبیانشدهو
بررسیفیلمهایمنتخب،میتوانشاخصهایتاثیرگذار
مؤلفههای و ۳ جدول در را پژوهش مولفههای در
با هفتاد وجامعهدهة درسینما مؤثر جامعهشناختی
رویكردتنزلجایگاهخانوادهرادرنمودار1بیانداشت.

روش تحقیق
زیرشاخههای از یكی سینما جامعهشناسی
که است اعتقاد این بر و میباشد هنر جامعهشناسی
فیلمهاینمایشدادهشدهدرهردورةزمانی،نمودیاز
شرایطاجتماعیآندوراناست.ازاینروبرایدرک
یکپدیدهاجتماعییاهنریبایدساختارکالنآنرا
طریق از فیلمها پنهان ساختار درک کرد. درک
به متن پنهان ساختار و الیهها تصویر نشانهشناسی
دستمیآید.درنظریهفیلممعاصر،کهمبتنیبرنظریه
هنری و ادبی متن »هر است، فیلم نشانهشناختی
تقلیدیاستازواقعیتومیزانکامیابیآننیزبهمیزان
است« وابسته آن بازتولید یا بازنمایی در موفقیت
)جیمسنوهمكاران،67:1۳۹0(.دراینپژوهشدر

تصویر6تصویر5
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کتابخانهای، مطالعات روش از دادهها، استخراج بخش
استفاده ابزار عنوان به فیلم، نقد و مشاهده مصاحبه،
شدهاست.دربخشساختارتحلیلدادهها،برایبررسی
ساختاررواییوتحلیلمحتواییوکیفیمتنازروش
نشانهشناسیسوسوراستفادهگردید.درروشسوسور
دوراهحلبرایدرکاینساختاروجوددارد.ساختار
زنجیرهای، یا وهمنشین.درروشهمنشین جانشین

مهمشناساییشخصیتهایاصلیفیلممیباشدوبعد
ازآناقداماتاینشخصیتهاازابتداتاانتهایفیلمبه
ترتیبتوالیاستخراجشدهتامنطقشكلگیریروایت
ساختار با فیلمها ساختار منظور بدین شود. آشكار
نظر، مورد زمانی بازة فرهنگی تحوالت و اجتماعی
مقایسهشدهاندتامعانیاجتماعیتصاویرکشفشوند.در
اینپژوهش،پرسشنامهدرحجمباالتریتوزیعگردید

منابعبهکاررفتهجهتتشخیصشاخصها مؤلفه ابعاد

بنیاعتماد،1۳7۹-راودراد،1۳۹7 قدرتگرفتنبانوان

سینمایی
مدنی،1۳۹7-بنیاعتماد،1۳7۹-ناسیمنتو،۲01۹ اهمیتوجایگاهخانواده

بنیاعتماد،1۳7۹-تهامینژاد،1۳80 حاشیهنشینی
جهانبگلو،1۳84-راودراد،1۳78 شكافطبقاتیواجتماعی

Lilly, Cullen 2019 -1۳۹8،روانشادنیا تقابلمدرنیسموسنت
Avula, 2020-1۳۹7،روانشادنیا،1۳۹8-مدنی تضادفرهنگی

آشوری،1۳88-رفیعپور،1۳78-راجات۲0۲0 کاهشهویتمحلی

جامعهشناختی
Habibi, 2015 -1۳7۹،بنیاعتماد گسستعاطفی

توسلي،1۳78-جهانبگلو،1۳84-راجات۲0۲0 ورودمؤلفههایهویتیمدرن
میرزایی،1۳78-زیباکالم،1۳۹4 فربهشدنطبقهمتوسطجدیدشهری

توسلي،1۳78-زیباکالم،1۳۹4،درستان،1۳۹۹ سستشدنشبكههایسنتیاجتماعی
)سرمایهاجتماعی(

جدول 3. مؤلفه های تأثیرگذار در ابعاد پژوهش

نمودار 1- مدل مفهومی نهایی پژوهش
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امابهعلتشرطاولیه)کهدیدنیکیاهردوفیلمبود(،
حجمجامعهآمارواقعیاینپژوهش،1۳1نفریبهدست
آمد.دربخشاولبهمنظورسنجشمیزانتاثیرعوامل
جامعهشناختیبرفیلمهایسینمایی،ازنمودارمفهومیو
توسطخروجینرمافزار»اس.پی.اس.اس«وبااستفادهاز
تحلیلرگرسیونچندمتغیرهموردتجزیهوتحلیلقرار
گرفت.درپرسشنامه۲4سؤالبهصورتواضحوشفاف
ازافرادحاضردرمحدوده،پرسشگردید.روشتحلیلدر
ماهیت اول بخش در است: صورت دو به پژوهش این
دادههابااستفادهازآنالیزچندمتغیرهموردسنجشقرار
گرفت.اینامرسببشناساییهمبستگیهايمیانمتغیر
وابستهومتغیرهايمستقلمیگردد.پایاییشاخصهاي
کرونباخ آلفاي ضریب روش از استفاده با انتخاب مورد
انجامشدهکهبرايشاخصهايباالمقدارآلفايکرونباخ
0/806استکهبهدلیلاینکهاز0/7بیشتراست،نشان
ازپایاییشاخصهاومشكلسازنبودنآندارد.دربخش
عوامل ارتباط میزان دریافت منظور به سؤاالت دوِم
فن بر از فضاهايشهري در وجامعهشناختی سینمایی
افتراقمعناییاستفادهشدهاست.اینپژوهشبانگاهیبه
دوفیلمتاثیرگذاردهههفتادیعنی،»زیرپوستشهر«و
»دوزن«ازخاللنشانهشناسیوتحلیلبرمبنایآراو
نظراتسوسوروباتكیهبرروشتوصیفیوبارواییسنجی
آماریازنخبگان،بهسرانجامرسیدهاست.ازاینروروش

تحقیقدرراستاییافتههایتحقیقحرکتمیکند.

یاوسه های پژوهش
یاوسه های توتیفی

نظربهمشاهداتومصاحبههایانجامشدهدردو
فیلمهای جامعهشناختی تأثیر خبرگان، منتخب فیلم
در اینروهم از بنظرمیرسید. بارز درسینما مذکور
مؤلفههایسینماییوهمدرمؤلفههایجامعهشناختی،
بنابرنتایجحاصلازپرسشنامه،درمقولهحصولنقش
سینمادرتبیینمؤلفههایجامعهشناختیدرراستای
مشاهده فراوانی کاستیهای جامعه، بر سینما تأثیر
گردید.طبقیافتهها،پاسخگویانبهپرسشنامهازلحاظ
جنسیت،سنوتواترحضوردرمحدودةموردمطالعه،

طبقجدول4مشخصشدهاند.

یاوسه های ا سنیاتی
مسغیرهای  و  وابةسه  مسغیر  بین  راباه  تحلیل 

مةسقل امرلفه هاز
ازرگرسیونچندمتغیره بااستفاده اینبخش در
رابطهبینمتغیرمستقل)سینما(ومتغیرهایوابسته
)مؤلفههایجامعهشناختی(موردبررسیقرارمیگیرد.
درراستایاینامر،پرسشنامههرفردبهصورتجداگانه
موردتحلیلقرارگرفت.پیشبینیمؤلفههایاستخراجی
براساسمتغیرهایمستقلدرجدولشماره5بااستفاده
ازضریبRمیزانهمبستگیتمامیمتغیرهایمستغل
استکه پرسشنامهسنجیدهشده در وابسته متغیر و
معیارrنشاندهندهضریبیاستکهدامنهاشبین1-و

درصد تعداد متغیر

۳۲ 4۳ زن
68جنسیت 88 مرد

100 1۳1 کل
8۳ 108 ۲0-۳۹

16سن ۲1 40-60
1 ۲ بیشتراز60سال

100 1۳1 کل


جدول 4: وضعیت یافته های توصیفی پژوهش
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رابطه گویایعدم مقدار0/000 است. گرفته قرار +1
رابطه و1- کامل و مثبت رابطه و1+ متغیر دو بین
منفییامعكوسکاملاست.ضریبهمبستگیسنجش
رابطهحداکثریبینمتغیرهایمستقلومتغیروابسته
و همكاران( و درستان از: نقل )به میکند پیدا را
میتـواندمشخصکنـدکهمتغیـرهایمستقلتاچه
حـدتوانتبیینواریانسوابستـهرادارد.برایبررسی
میزانهمبستگیمیانمتغیرهایمستقلووابستهاز

آزمونرگرسیوناستفادهشدهاست)جدول5(.
مدلولها همان جامعهشناختی وابسته متغیرهای
بررسی شدهاند. استخراج فیلمها بطن از که هستند
رابطههمبستگیمتغیرفیلمهایسینماییدهههفتادو
متغیرهایوابستهجامعهشناختیایندهه)تغییرنگرش
سنتگرایی، پوشش، و گویش نوع زنان، به جامعه
اجتماعی، و طبقاتی شكاف خانواده، اهمیت
عاطفی، گسست محلی، هویت کاهش حاشیهنشینی،
ورودمؤلفههایهویتیمدرن،فربهشدنطبقهمتوسط
جدیدشهری،سستشدنشبكههایسنتیاجتماعی(
از است، آن دهنده نشان که است شده 0/806 برابر
لذا نموده، میل +1 سمت به عدد این که آنجایی
همبستگیمستقیموقویبینمتغیروابستهومستقل
وجوددارد.مقدارمربعهمبستگی15درهمینجدول،
مجذورضریبهمبستگیاستوضریبتعییننامیده
از بیانمیکند؛درتحقیق0/71۳ واقع میشودودر
تغییراتمتغیروابستهبهتغییراتمجموعهمتغیرهای
تأثیرات کلی بررسی از پس دارد. بستگی مستقل
متغیرهایوابستهبرآثارسینمایی،دراینبخشمیزان
همبستگیهریکازمتغیرهایوابستهبرمتغیرمستقل

درجدول6موردسنجشقرارمیگیرد.
دو در 6 شماره جدول در شده انجام تحلیلهاي
فیلممذکورنشانمیدهدکهدربینمتغیرهايمستقل،
متغیرسنتگراییباضریببتابرابر0/58بیشترینتأثیر

فاصلهاي آن از پس و دارد زیرپوستشهر فیلم بر را
برابر بتا ضریب با طبقاتی و اجتماعی شكاف کمتر
0/574براینفیلمتأثیرگذاراست.هرچنداختالفاین
میتوان لذا است، قابلچشمپوشی و ناچیز متغیر دو
نگاه در را یكسانی تقریباً اهمیت متغیر دو هر گفت
از پس دارند. شوندگان پرسش منظر از فیلمساز
متغیرهايفوقالذکر،حاشیهنشینیباضریببتا0/17،
تغییرنگرشجامعهبهزنانباضریببتا0/86-،اهمیت
خانوادهباضریببتا0/۳۹درتبیینمتغیروابستهتاثیر
داشتهاند.دربعدمولفههایجامعهشناسیدوزنمتغیر
کاهشهویتمحلیباضریببتابرابر0/65۳بیشترین
برابر بتا ضریب با عاطفی گسست آن از پس و تأثیر
بتا ضریب با مدرن هویتی مولفههای ورود و 0/15۹
با شهری جدید متوسط طبقه شدن فربه و 0/۳55
ضریببتابرابر0/54وسستشدنشبكههایسنتی
اجتماعیباضریببتا0/۳1۲برساختارفیلمدوزن،

تأثیرگذاراست.

تفکیک اوسراق م نایی و ردمون تیشتةت
بهمنظورارزیابیمیزانتأثیرعواملجامعهشناسیو
معنایی افتراق فن از الذکر فوق فیلم دو بر سینمایی
استفادهگردیدودرانتهانیزباآزمونتی-تستمورد
بر پرسشنامه کیفی گویههای گرفت. قرار سنجش
اساسطیفپنجتاییلیكرتموردسنجشواقعشد.از
اینرومیانگیناعدادیکهکمتروبیشترازمیانه۲/5
هستند،باتوجهبهمثبتومنفیبودنهرگویه،مورد
تحلیلقرارگرفتند.ارزیابیهریکازعواملسینماییو
جامعهشناختیبرشكلگیریایندواثربهنمایندگیاز
آثارسینمایایندههبراساسآزمونتی-تستبهشرح
نمودار۲نشاندادهشدهاست.یافتههانشانمیدهدکه
دربعدسینما،مقولههایهویت،سنت،انسجاماجتماعی،
بعد در و مرز و حد شلوغی، و تراکم خشونت،

خطایاستاندارداندازه
گیری

مجذورضریبهمبستگی میانگینمجذورضریب
همبستگی

همبستگی

0/411 0/40۳ 0/71۳ 0a/806

جدول 5: آزمون همبستگی رگرسیون میان مؤلفه های اجتماعی و متغیرهای مستقل در پرسشنامه
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جامعهشناسی،شهرومحیط،خردهفرهنگها،سیاست،
مدرنوجدید،مهاجرت،ارقمحلی،گسستعاطفیاز
این بودن نامطلوب از نشان و بوده باالتر ۲/5 میانه

مقولههاداردکهبایدبهآنهاتوجهویژهداشت.
 نسی ه جیری 

پیرامون تحقیق نتایج پژوهش، یافتههای به نظر
رابطهسینماوجامعهنمایانگرآناستکهدونوعرابطه
رابطة اول رابطة است. مفروض جامع و سینما بین
بازتابییابازنماییاستکهآنچهدرفیلمنمایشداده
میشودبیانیازوضعموجودجامعهدررابطهباموضوع

بر که است شكلدهی رابطه دوم رابطة و است فیلم
اساسآنفیلمهاباانتخابموضوع،شیوةنمایشموضوع
مخاطب در ذهنیتی ایجاد باعث داستان، نتیجة و
جامعه، بطن در موجود واقعیت برابر در که میشوند
نگاهیانتقادیپیداکندوخواستارتغییرشرایطحاکم
درجامعهبهشیوهایمطلوبکهدرفیلمنیست،بشود.
این سینما جامعهشناسی بنیادین مفروضات از یكی
شرایط بازتاب دوره هر فیلمهای مضامین که است

اجتماعیحاکمدرآندورهاست.
مؤلفههای بررسی پژوهش، این از هدف

ازمنظرمؤلفههایسینمایی
سطح

معناداری16
تی استانداردسازی

ضرایب
ضریباستاندارد میانگین

متغیرهای
مستقل

متغیرها

خطایانحراف
معیار17

ضریبرگرسیون
ضریببتااستانداردنشده

0/۹1۹ 0/106 - 6/۲86 0/667 -
0/807 0/11 0/58 1/۲1۲ 0/۳۲1 1/5۳ سنتگرایی
0/8۳7 0/۲۲ 0/574 0/576 0/1۲7 1/1۳ شكافاجتماعی

وطبقاتی
0/8۹8 0/1۳6 -0/86 0/4۳1 -0/5۹ 4 تغییرنگرش

جامعهبهزنان
0/461 0/78 0/17 0/641 0/5 ۲/8 حاشیهنشینی
0/841 0/۲0۹ 0/۳۹ 1/1۹۹ -0/۲5 4/8 اهمیتخانواده

ازمنظرمؤلفههایجامعهشناختی
0/۹5۳ -0/18 0/65۳ 1/51۲ -0/1۹8 4/5۲ کاهشهویت

محلی
0/571 -0/615 0/15۹ 0/۲65 0/171 ۳/5۳ گسستعاطفی
0/501 -0/770 0/۳55 1/۲1 -0/۹56 4/56 ورودمؤلفههای

هویتیمدرن
0/707 -0/۲۹8 0/54 0/۲51 0/101 ۳/1۳ فربهشدنطبقه

متوسطجدید
شهری

0/501 -0/1۲4 0/۳1۲ 0/101 -0/75 ۲/6 سستشدن
شبكههایسنتی

اجتماعی

جدول 6: میزان همبستگی میان مؤلفه های جامعه شناختی در جامعه و سینما در دو فیلم دو زن و زیر پوست شهر
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جامعهشناختیازمنظرتقابلسنتومدرنیسمدرآثار
مجموع به توجه با بود. ایران در 70 دهة سینمایی
یافتههایتوصیفیواطالعاتحاصلازآزمونسؤالهای
تحقیقمیتوانبهمهمتریننتایجحاصلازاینبررسی
اشارهکرد.بهنظرمیرسدبرایانسانمعاصر،سینماو
جایگاهی تجسمی، هنرهای سایر با مقایسه در فیلم
فرهنگی و  اجتماعی واقعیتهای بازنمایی در مهمتر
دارد؛سینماقابلیتتحقیقپیرامونبسیاریازپدیدههای
فراهم اجتماعی حوزههای محققان برای را اجتماعی
شناخت و اوضاع بررسی برای که، گونهای به کرده
الیههایاجتماعیهرجامعهای،هیچابزاریمفیدتراز
نقدوتحلیلفیلمهایتولیدیونمایشدادهشدهدر
بطنآنجامعهنیست.دگرگونیها،رفتارها،هنجارهای
بااینامروگذر فرهنگیوچگونگیمواجههانسانها
آنهاازسنتبهمدرنیتهبامسائلومشكالتخاصیکه
این سینمای طریق از میزند، رقم آنها برای جامعه
استخراج فیلم دو دل از نشانهها بازخوانیشد. دوران
گردیدوایننشانههاویابهنوعیدالهایتصویریبه
همراهَمدلوِلجامعهشناسانهآنها،درجدول7دستهبندی
گردید.یافتههایتوصیفیتحقیقنشانمیدهد،ورود
مدرنیتهوجنگآنباسنتدرایران،بهسالهاقبلباز
با جنگ این اما نیست. جدیدی امر این و میگردد
دگردیسیفرهنگیدهةهفتادکهپوشش،تفكر،سبک
زندگیوحتینوعگویشرادستخوشتغییرقرارداد،

شكلجدیدیبهخودگرفت.اینتضادفرهنگیطیف
جدیدیازانسانهاراواردعرصههایشهریکردوبه
دنبالآنشهررنگوبویجدیدبهخودمیگیردونمود
با شد. تالش است. شهری جدید فضاهای حضور آن
توجهبهبررسیپژوهشهایانجامشدهپیشینتوسط
حوزة در )1۳۹7( راودراد و )1۳۹8( روانشادنیا
جامعهشناسی،مدرنیسماثراتیغیرقابلانكاربرسبک
گسست همچون اجتماعی مؤلفههای بروز و زندگی
نسلیوعاطفی،حاشیهنشینی،کاهشهویتمحلیدر
سطحجامعهایرانیداشتهاست.دربعدسینماوجامعه
و حسینی و )۲0۲0( راجات ،)۲01۹( ناسیمنتو نیز
همكاران)1۳۹5(بهتأثیراتسینمابرجامعهودرجهت
اما میکنند. اشاره سینما در جامعه نمود مخالف،
یافتههایحوزةجامعهشناسیدراینپژوهشباتأکیدبر
هر رکن مهمترین عنوان به خانواده جایگاه اهمیت
جامعهای،بهمراتبکنكاوبیشترومتفاوتینسبتبه
یافتههایفوقدرنتایجدرپیداشتهاست.باتوجهبه
یافتههایتحقیقونتایجارائهشده،گسترهتوصیفیدر
حوزهجامعهشناختیونشانهشناسیسؤالاولتحقیقرا
اجتماعی مؤلفههای و عوامل تمامی پوششمیدهند.
کهدردهةهفتادنمودیپررنگدربطنجامعهایرانی
داشتندودرجدول6بهآنهااشارهشده،دردوفیلم
درحوزهسؤال است. بازنماییشده بهخوبی منتخب
دومیعنینمودمؤلفههایجامعهشناختی)باتأکیدبر

نمودار 2:  میزان اثرگذاری عوامل جامعه شناسی بر دو فیلم دوزن و زیرپوست شهر



100

فصلنـامۀ علمی                   سال دهم، شامرۀ 39، تابستان ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1400

تقابلسنتومدرنیته(بهعنواننشانه،شاخصههایذکر
شدهدرنمودار۲وجدول6ومیزاناثرگذاریآنهادر
به انتخابشده، اثر دو که است آن نمایانگر آثار این
در کنند. بازنمایی را مؤلفهها این توانستهاند خوبی
حقیقتایندوفیلمرامیتوانآینهتمامنمایجامعه
حوزة در کرد. عنوان زمانی بازة آن در خود معاصر
متغیر همبستگی رابطه بررسی استنباطی یافتههای
وابسته متغیرهای و هفتاد دهة سینمایی فیلمهای
جامعهشناختیایندهه،نمایانگرآناستکههمبستگی
جامعه )مؤلفههای وابسته متغیر بین قوی و مستقیم
تحلیلهاي دارد. وجود )سینما( مستقل و شناختی(
انجامشدهدردوفیلممذکورنشانمیدهدکهدربین
متغیرهايمستقل،بهترتیب،متغیرسنتگرایی،شكاف
اجتماعیوطبقاتی،حاشیهنشینی،تغییرنگرشجامعه
فیلم بر را تأثیر بیشترین خانواده اهمیت و زنان به
زیرپوستشهرداشتهاند.دربعدمؤلفههایجامعهشناسی
ترتیب به مستقل، متغیرهاي بین در زن، دو فیلم
بیشترینتأثیررا،متغیرکاهشهویتمحلی،گسست
عاطفی،ورودمؤلفههایهویتیمدرن،فربهشدنطبقه

متوسطجدیدشهریوسستشدنشبكههایسنتی
اجتماعیبرساختاراینفیلمداشتهاند

درراستایاینپژوهشمیتوانگفتسینمابیانی
شیواوبیپردهاستکهمجموعهایازپیامهارادردل
خودمستتردارد.بدیهیاستکهچهجامعهشناسانو
چههنرمندان،ازدریچهسینماوفیلمبهعنوانابزاری
مناسبمیتوانندنگاهیبهشهرومشكالتاجتماعیآن
چهازبُعدانسانیچهازبعدکالبدیداشتهباشند.سینما
و مفید گزارشی کوتاه، زمانی بازه دریک درحقیقت
جامعازجامعهوشرایطآنونحوهتعاملانسانهابا

فضایشهریرامصورمیسازد.

پی نوشت
1. Statstical Package for the Social Science)SPSS(
2. Lucien Goldmann
3. Jean Duvignaud
4. I.C. Jarvi
5. Ferdinand de Saussure
6. Jonas Do Nascimento
7. Subhra Rajat 

جدول7- عوامل استخراج شده پژوهش در راستای جامعه شناختی دهة هفتاد از منظر دو فیلم منتخب خبرگان

مدلول دال
گسترششهری/توصیفحاشیهنشینی محله/شهر/باالشهر
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دگردیسیدررفتاروارزشهایاجتماعی لباسمعمولی/چادر/دامن/کتوشلوار/مانتو
سبکزندگیسنتی/سبکزندگیمدرن چاقو/دعوا/نوعپوششحسن

قهرمانپروری/ضدقهرمانپروری غیرت/مردانگی/روشنفكری/متجددبودن
تغییرنگاهجامعهبهزنان زندومداشتنناصرخان

حضوررویادرکارگاهساختمانیبهعنوانمهندس
کارکردنطوبیخانمدرکارخانهنساجی
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