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Abstract:

Media management is closely related to cinema because it pursues 
communication with the audience within the framework of established 
communication patterns. In this study, while explaining the importance 
of court drama movies in Iran, the role and method of representing 
crime and harm from the perspective of experts was discussed. This 
research is qualitative and based on the purpose is applied, through in-
depth unstructured interviews with 16 experts in 15 fields of psychology, 
sociology, law, communication and film and was conducted to examine 
the role of court drama film in the representation of crime and social 
harms. The statistical population was the court drama films of the last 4 
decades of Iranian cinema, which were selected based on the sensitivity 
or taboo of the subject as well as the conflict of public opinion (10 out of 
22 court drama films, out of a total of 1744 films of the last four decades of 
Iranian cinema that were analyzed in articles by Saussure semiotics, Bart 
narrative analysis and three levels of Fisk method). The subjects seen in 
the movies of the court drama genre of the last four decades are very 
few compared to the total number of films produced in these years. The 
subjects of the court drama genre in the last four decades films were very 
few compared to the total films produced in these years. The reason for 
the low production of this genre, according to the experts interviewed, was 
classified into 9 categories. To produce a film in this genre, filmmakers 
must pay special attention to the components, reflection of reality, 
utilization of experts in other scientific fields, and judicial restrictions, and 
censorship, auditing, detraction, and the weakness of the law are some of 
the components that create barriers to this production.
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چکیده
مديريـت رسـانه ای بـا شـاخه سـينما ارتباط تنگاتنگـی دارد زيـرا ارتباط بـا مخاطب 
را در چارچـوب الگوهـای ارتباطـی تثبيت شـده پيگيـری می کند. در ايـن مطالعه، ضمن 
تبييـن اهميـت فيلم هـاي سـينماي دادگاهـي در ايـران، به نقـش و شـيوه بازنمايي جرم 
و آسـيب از ديـدگاه متخصصـان و کارشناسـان، پرداخته شـده اسـت. اين پژوهـش از نوع 
کيفـي  و بـر اسـاس هـدف از نوع کاربردي اسـت، بـه روش مصاحبه عميق بدون سـاختار 
بـا 16 کارشـناس و متخصـص در  5 حـوزه علـوم روان شناسـي، جامعه شناسـي، حقـوق، 
ارتباطـات و سـينما و بـا هدف بررسـی نقش سـينمای  دادگاهـی در  شـيوه بازنمايی جرم 
و آسـيب اجتماعـی، انجام شـده اسـت. ميـدان مطالعـه، فيلم هـای دادگاهـی 4 دهه اخير 
سـينمای ايـران اسـت کـه بر اسـاس حساسـيت يـا تابويی موضـوع و همچنيـن درگيری 
افـکار عمومـی انتخـاب شـده اند )10 فيلم از 22 فيلـم دادگاهـی، از کل1744 فيلم  چهار 
دهـه اخيـر سـينماي ايـران در مقالـه ديگـری بـه روش نشانه شناسـی سوسـور، تحليـل 
روايـت بـارت و سـه سـطح رمزگان فيسـک مـورد تحليل قـرار گرفته انـد(. موضوعاتي که 
در فيلم هـاي سـينمايي چهـار دهـه اخيـر در ژانـر درام دادگاهـي ديـده شـده به نسـبت 
کل فيلم هـاي توليـد شـده در ايـن سـال ها بسـيار انـدک اسـت. ايـن پژوهش بنابـر نظر 
کارشناسـان مصاحبه شـونده بـه 9 مقولـه بـرای پاسـخ به دليـل توليـد اندک ايـن ژانر از 
فيلـم در سـينمای دادگاهـی ايـران از ديـدگاه کارشناسـان دسـت يافت و به ايـن نتيجه 
رسـيد کـه فيلم سـازان بـراي توليـد فيلـم در ايـن ژانـر بايـد بـه مؤلفه هـاي، انعـکاس 
واقعيـت، بهره گيـري از متخصصـان در حوزه هـاي علمـي ديگـر و محدوديت هـاي قضايي 
توجـه ويژه داشـته باشـند و  سانسـور و مميـزي، سـياه نمايي و ضعف قانـون ازمؤلفه هايي 

هسـتند کـه موانعي بـراي توليـد فيلـم در اين  ژانـر ايجـاد کرده اند. 
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مقدمه 
جرايـم و آسـيب ها کـه در بسـتر اجتماعـي، متأثـر از اختـالل و چالـش در نظـم 
اجتماعـي،  فرهنگـي،  در حوزه هـاي  بي عدالتـي  و  تبعيـض  و  نابرابـري  اجتماعـي، 
سياسـي و اقتصـادي هسـتند، در اليه هـاي زيريـن جامعـه، معضالتـي را توليـد و در 
سـطح جامعـه، ناهنجاري هـاي اجتماعـي را بـاز توليـد مي کننـد )محبوبی منـش، 
پايـداري  و  ثبـات  بـدون  جوامـع  در  کـه  اسـت،  داده  نشـان  بررسـي ها   .)1385
وجـود نداشـته باشـد و جامعـه در شـرايط سـخت و دشـوار ماننـد جنـگ، شـورش، 
انقـالب، نابسـاماني و ناهنجاري هـاي عمومـي بزهـکاري افزايش مي  يابـد )محمودی، 
ايرانـي،  جامعـه  فرهنگـي   ـ  فضاي اجتماعـي  اخيـر،  دهه هـاي  طـي    .)144:1397
در معـرض تحـوالت بسـيار عميقـي  قـرار  گرفتـه اسـت )فـوالدي، 292:1383( ، تـا 
انـدازه اي کـه جريان هـاي مهـم فکـري جامعـه  ايرانـي بـه  اين نتيجـه  رسـيده اند که 
 جامعـه امـروز  مـا در حـال گذرانـدن دگرگوني هـاي بنياديـن اسـت )آزاد ارمکـي و  
بازيـار، 1388: 50(. دل نگرانـي جامعـه دربـاره برخـي از نارسـايي ها و کمبودهـا در 
 حوزه هـاي مختلـف اقتصـاد، سياسـت، فرهنـگ  و  اجتمـاع بـه گونه هـاي مختلـف، 
از جملـه انعـکاس وسـيع و پر دامنـه در مطبوعـات و رسـانه هاي گروهـي و در مجامع 
عمومـي  و  خصوصـي  و  مقـاالت علمـي، گويـاي اين واقعيت اسـت  که جامعه نسـبت 
به بروز و ظهور آسـيب هاي اجتماعي حساسـيت دارد و اين قبيل مشـکالت، همواره 
بخـش مهمـي  از  افـکار  و گفتمـان عمومـي جامعـه را بـه خـود اختصـاص مي دهنـد 
 )يوسـفي و اکبـري، 1390:  196(.  جامعـه کنونـي مـا نيز به گونـه اي اجتناب ناپذير  با 
مشـکالت، بحران هـاي اجتماعـي و  پيامدهاي ناخوشـايند آن مواجه اسـت. مسـائلي 
از قبيـل فقـر، بيکاري، طالق، دختـران فراري،  خودکشـي، قتل، تجاوز، اسيد پاشـي و 
کـودک آزاري، تبديـل بـه بخـش اعظمـي از نگراني هـاي دائمـي جامعه ما شـده اند و 
طـرح مسـئله در مـورد آنهـا به تنهايي نمي تواند  کارگشـا  باشـد ) رسـتگار و همکاران، 
1398(.  مک  لوهـان1  دربـاره  سـينما  کـه  آن را  رسـانه  گـرم می  نامـد، گفتـه اسـت: 
اتفاقـی نبـوده کـه سـينما به عنوان رسـانه ای که بـه فقرا نقـش ثروتمنـدان و قدرتی 
ورای رؤياهـای آزمندانـه عطـا می کند، بر سـاير  رسـانه ها برتری يافته اسـت )ترجمه 
تهرانچيـان، 20:1368(. سـينما از  آن جهـت به عنـوان يـک هنـر  برتـر نسـبت بـه 
هنرهـای ديگـر قلمـداد مي شـود کـه امـکان بازنمايـي عناصـر صوتي و تصويـري را 
دارد و از طريـق آن نشـانه هاي فرهنگـي در دوران  مـدرن خلـق و  بازتوليـد مي شـود  
) شـريعتي   مزيناني و   شـالچي، 1388(.  بازنمايـي  موضوعـات جنايـي يـا اختالف هـاي 

1. McLuhan
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دیدگـاه کـارشنـاسـان

خانوادگـي و آسـيب هاي  اجتماعـي از  مهم تريـن موضوعاتـي  هسـتند  که توانسـته اند 
 در فيلم هـاي  دادگاهـي اندکـي کـه توليد شـده اند مـورد  توجه قـرار  گيرنـد. واقعيت 
سـينمايي، از  واقعيـت عينـي زندگـي جـدا نيسـت، هـم بـه ايـن معنـا کـه روايت گر 
آن اسـت و هـم بـه ايـن معنـا کـه، آن را بر مي سـازد )سـلطانی و همـکاران، 1396(. 
درواقـع سـينما عـالوه بـر  کارکـردش، به مثابـه ميانجـي شـناخت جهـان  اجتماعـي، 
نگـرش حاکـم بـر دوره هـاي تاريخـي و  تحـول زندگـي انسـان ها و  تجربيـات زندگي 
روزمـره را نيـز بازنمايـي مي کنـد )هدايتـی، 1392(. يکـي از جذاب ترين سـوژه هايي  
کـه همـواره مورد توجه سـينماگران بـوده، روايت وضعيت شـخصيت هايي اسـت که 
 در  آسـتانه اجـراي احـکام قضايـي  هسـتند. سـينمای  دادگاهـی عمومـاً تـالش کرده 
اسـت بـا  روايـت احواالت دو  سـوي قصه، شـرايط  را بـراي همراه کـردن و  برانگيختن 
احساسـات مخاطـب و گاه قـرار  دادن او  در  جايـگاه داور  را فراهـم کنـد،  همچنيـن 
نوعـي  نگـرش هشـدار  دهنده را بـه مخاطـب انتقـال دهـد )پايگاه خبـری  و تحليلـی 
انصـاف نيـوز، 1399(. در ايـن مقالـه، ضمـن تبييـن اهميت شـيوه بازنمايـي جرم و 
آسـيب اجتماعـي  در فيلم هـای دادگاهی ايـران از  نگاه کارشناسـان، مهم ترين راهبرد 
فيلم سـازان ايرانـي بـراي  افزايـش اطالعات  و  آگاهـی مخاطبان، نمايـش واقعيت های 
جامعـه و بهره گيـری از کارشناسـان و متخصصـان در   علـوم مرتبـط، شـمرده اسـت. 
دووينيـو اذعـان مي دارد که سـينما در مقايسـه با ديگـر هنرها، رابطـه تنگاتنگ تري 
بـا زمينـه اجتماعـي خـود دارد و فيلم هـا به نوعـي تصـورات مـا را دربـاره مسـائل 
مختلـف سياسـي، اجتماعـي و اقتصـادي بازنمايـي مي کننـد و  بـه شـيوه هايي کـه ما 
دربـاره اين مسـائل مي انديشـيم شـکل مي دهنـد )ترجمـه سـحابی، 6:1379(. يکي 
از راه هـاي بررسـي نقـش درام های دادگاهـی در بازنمايی جرم، آسـيب های اجتماعی 
و تحـوالت جامعـه، توليـد ايـن ژانـر از فيلم  هاي سـينمايي اسـت. پژوهـش حاضر بر 
مبنـاي هـدف بررسـي نقـش سـينمای دادگاهـي ايـران در بازنمايـي جرم و آسـيب 
  )اجتماعـي( و در  پاسـخ بـه دليـل توليد انـدک اين ژانـر  از فيلم در سـينمای ايران از 

ديـدگاه کارشناسـان انجام شـده اسـت. 

پیشینه پژوهش
 ،1399 سـال  در  داشـته اند.  مطالعاتـی  زمينـه  در  ايـن  داخلـي  پژوهشـگران 
فرجيهـا و  گنج عليشـاهي بـرای موضـوع تحليـل سـاختاری الگـوی فرهنگـی  روايت 
در فيلم هـاي دادگاهي هاليـوود و سـينمای  ايـران، روش پژوهـش  روايـت  فيلـم را  
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انتخـاب  کرده انـد و از  نظريـات بازتـاب و  سـاختارگرايي بهـره   برده انـد. بـا اتخاذ مدل 
 ويکتـور ترنـر، روايـت به چهـار مقطع نقض  قاعـده، بحران،  چاره انديشـي و  بـاز ادغام 
تقسـيم مي کنـد.  نتايـج تحقيق،  سـينماي ايـران را از ارايـه  روايت  دادگاهي منجسـم 
و قانون  مـدار، ناتـوان يافتـه و دادگاه  را نهـاد ناشايسـت تحقـق  عدالـت  بـه  تصويـر 
 کشـيده  اسـت.   رسـتگار  و همکاران در سـال 1398 در  پژوهشـی با عنوان »بازنمايی 
مسـائل اجتماعی در  سـينمای پس از انقالب اسـالمی« نشـان داده اند، دغدغه مندی 
سـينمای ايـران هميشـه متناظـر با شـرايط اجتماعـی آن بـوده اسـت. پژوهش های 
متعـدد خارجـي نيـز  حاکـی از آننـد کـه بازنمايي هـاي جرم يـا آسـيب در فيلم هاي 
دادگاهـي، نقـش مؤثـري در افزايـش آگاهي هـاي جامعـه و نمايـش عدالـت در نظام 
قضايـي دارنـد. ولـش1 و همـکاران ) 2011(  در پژوهشـي بـا عنوان جـرم و عدالت بر 
روي فيلـم، معتقدنـد کـه فيلم هـا به عنـوان يک رسـانه فرهنگـي، نگرش هـاي غالب 
در  جامعـه را منعکـس مي کننـد و نقشـي محـوري در شـکل گيري برداشـت ها و 
ايده هـاي مـا دارنـد. يافته هاي پژوهـش از تجزيه و تحليل الگوهاي روايي، سـه دسـته 
موضوعـي  گسـترده  را  شناسـايي  کـرده اسـت: 1( جـرم به عنـوان پشـتيبان آشـوب 
در  جامعـه، 2( نابرابـري  اجتماعـي  و  محدوديت هـاي   مجـازات و  3( جـرم  به  عنـوان  
يـک  امر اجتماعـي. پژوهش هـای کانـت2  )2020(، بـا  عنـوان مجرمـان جنايـات عليه 
بشـريت و نتايـج بازنمايـي آنهـا در فيلم مسـتند نشـان داده، کـه افـراد مي توانند در 
موقعيت هـاي مشـابه متفـاوت عمـل  کنند و  واکنش نشـان  دهند ، ضمـن اينکه عالوه 
بـر عوامـل موقعيتـي/ محيطـي، متغيرهـاي اختياراتـي مجـرم نيـز  در  ارتـکاب  جرم 
قابـل توضيـح هسـتند. کوهـم3 و همـکاران )2011(، پژوهشـی بـا عنـوان فيلم هـاي 
جنايـي پدوفيـل4 در زمينـه سوء اسـتفاده جنسـي از  کـودک کار  کرده انـد بـه  ايـن 
 جمع بندي رسـيده اند  که کودک آزاري رواني  شـيوع بيشـتري داشـته اسـت و  عوامل 
دموگرافيـک5، روابـط خانوادگـي و موقعيـت اقتصـاديـ  اجتماعـي والديـن، همـواره 
تأثيـر  معنـاداري  بـر  ميـزان  کـودک آزاري دارد. عواملـي  چـون تنش هـاي  اجتماعـي  
و فقـدان حمايت هـا و  انـزواي والديـن از  عوامـل تأثيرگـذار بـر کودک آزاري هسـتند.   

چارچوب نظری پژوهش
باتوجه بـه اينکـه مقالـه حاضـر برگرفتـه از  پايان نامـه اسـت و  در مقالـه ديگری با 
هميـن مضمـون 10 فيلـم  دادگاهی بـه شـيوه نمونه گيـری  هدفمند،  بـه روش دال و 
مدلـول فردينـان دوسوسـور، تحليـل روايت روالن بارت و سـطوح اجتماعـی رمزگان 

1. Welch
2. Canet
3. Cohem
5. demography

4. پدوفيل: نوعی انحراف جنسی است که فرد در مواجهه با برخی تصورات و تخيالت، 
دچار برانگيختگی و رضايت جنسی می شود و دست به رفتارهای جنسی نابه هنجار 
رابطه  وارد  واقعيت،  يا  خود  تصورات  در  به طور معمول  مبتال  افراد  می زند.  شديد  و 

جنسی با کودکان می شوند.
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جـان فيسـک1 ، به طـور  موشـکافانه و  دقيقـی نشانه شناسـی شـده اند، از شـرح و  
تفصيل بيشـتر خودداری شـده اسـت. نظريه پردازانـی که پژوهش بر  اسـاس نظريات 

آنها اسـتوار  اسـت:
1( بازنمایـی اسـتوارت  هـال2: هـال بازنمايـی   را از  شـيوه های کليـدی توليد 
معنـا مـی دانــد  و فراينــد  توليـد معنـا از طريـق زبـان را رويه های داللت می نامــد. 
»بازنمــايی« توليــد معنـا از طريــق چارچوب های مفهومی و گفتمانی است. به اين 
معنـی کـه »معنـا« از طريـق نشـانه ها، به ويـژه زبـان توليـد می شـود. معنـا بی ثبات، 
لغزنـده  و همـواره در حـال تغييـر و دگرگونـی اسـت و از ايـن رو، آنچــه »واقعيـت« 
ناميـده می شـود، خـارج از فراينـد »بازنمايی« نيسـت. بازنمايي به مثابـه پايه اي براي 
تفسـير نمايـش ديگـري، همچون بنيانـي براي عملکـرد کلمات به عنوان نشـانه ها در  

درون زبـان درک مي شـود  )ميلنـر و براويـت، ترجمه محمـدی، 333:1385(.
2(  نشانه شناسـی فردینان دوسوسـور: سوسـور نشـانه را ترکيبـی از دال و 
مدلـول می دانسـت: دال را تصـور آوايـی و مدلـول را تصـور ذهنی در نظـر می  گرفت. 
او معتقـد بـود کـه دال و مدلـول جدايی ناپذيرند و نشـانه را الزامی می دانسـت؛ يعنی 
رابطـه دال و مدلـول رابطـه الزم و ملزوم اسـت و نشـانه ها در اصل بـه يکديگر ارجاع 

می دهند )سـجودی، 1382: 22-27(.
3( تحلیـل روایـت روالن بـارت: از نظر  بـارت، داللت دو سـطح دارد: سـطح 
اول، داللـت مصداقـي يـا تصريحـي و سـطح دوم، داللـت مفهومـي يا ضمني اسـت. 
ايدئولـوژي به عنـوان سـاختار پنهان، در سـطح دوم داللت قرار دارد. داللت در  سـطح 
اول، معنايـي آشـکار  توليـد مي کنـد و داللـت در  سـطح دوم، معناي ضمنـي را پديد 

مي آورد )ضميـران، 15:1382(.  
4( سـه سـطح رمـزگان جان  فیسـک: فيسـک، بيـن توليـد  متـون و توليد 
معانـی،  تمايـز قائـل می شـود و مطـرح می کنـد کـه بـراي فهـم تمايـِز ايـن دو، نياز 
بـه بررسـی مفهوِم گفتمـان داريم. گفتمـان عبارت از  يـک زبان يا سيسـتم بازنمايی 
اسـت کـه به طـور  اجتماعـی دروِن يـک نظـم، شـکل گرفتـه اسـت، تـا مجموعـه اي 
منسـجم از معانـی مرتبـط بـا يـک محـدوده موضوعـی مهـم را بـه  وجـود آورد و  
اشـاعه دهـد. فيسـک بـا تقسـيم جهـان اجتماعـی به سـه سـطح واقعيـت، بازنمايی 
و ايدئولـوژي، رمزهـاي سـه گانه اجتماعـی، فنـی و ايدئولوژيـک را مطـرح می کنـد 
کـه به ترتيـب متناظر با سـطوح سـه گانه جهـان اجتماعی هسـتند ) فيسـک، ترجمه 

برومنـد، 1380: 127-129(. 

1. J. Fisk
2. S. Hall 
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5( جامعه شناسـی  سـینما، جـاروی1: از  نظـر  جـاروي  غفلت  عظيمـي  درباره 
طبيعـت سـينما به عنـوان نهـادي  اجتماعي رخ داده اسـت. دليل آن هم شکسـت کم 
يـا زيـاد  نويسـندگان در  درک اين مطلب اسـت که يک رسـانه با جامعـه چه مي کند 
و چـرا. وي معتقـد  اسـت: »بـراي نفـوذ بـه درون  پوسـته يـک جامعـه، به غيـر  از  کار 
 ميدانـي  مردم  شـناختي، هيچ چيـز  بـا ديـدن فيلم هايـي  کـه  بـراي بـازار  داخلـي يک 

جامعه  سـاخته شـده اند، قابل مقايسـه نيسـت« )راودراد، 79:1392(.
از  غيرمجرمـان  بـه  نسـبت  مجرمـان  لمبـروزو2:  6( جرم شناسـی چـزاره 
ناهنجاري هـاي جسـمي، عصبـي  و روحـي بيشـتري برخوردارنـد و  ايـن ناهنجاري ها 
تاحدي ناشـي از  تباهي و تاحدي ناشـي از تکامل نيافتگي است )کی نيا، 369:1397(. 

روش شناسی پژوهش
ايـن پژوهـش بـرای پاسـخ بـه دليل توليـد اندک ايـن ژانـر از فيلم در سـينمای 
دادگاهـی ايـران و بـا توجـه به ديدگاه های کارشناسـان، بـه روش زير انجـام پذيرفته 
اسـت. نـوع پژوهـش بـر اسـاس هـدف از نـوع  کاربـردي و بر حسـب ماهيـت داده ها، 
کيفـي بـوده اسـت.  به لحـاظ اسـتراتژي و  رويکـرد  پژوهـش، از  مصاحبه هـاي عميق 
بـدون  سـاختار براي نائل آمـدن به فهم فراگيـري از  ديدگاه ها   کارشناسـان بهره  برده 
شـده  اسـت. بـرای ايـن منظـور  16 متخصص  در  5 حـوزه  علمـی حقـوق،  ارتباطات، 
سـينما،  جامعه شناسـی و روان شناسـی انتخـاب شـده اند. جامعـه پژوهـش و حجـم  
نمونـه، فيلم هـاي دادگاهـي بـا محوريـت جـرم و آسـيب   اجتماعـي در 4 دهـه اخير 
بـه  شـيوه نمونـه هدفمنـد  انتخـاب شـده اند. بـراي بررسـی، پـس از گـردآوری همه   
فيلم هـاي  سـاخته شـده ) 4 دهـه  اخيـر(  ژانـر آنها در هر دهه مشـخص  شـده اسـت. 
در  مرحلـه   بعـدی،  فيلم های  سـينمايی  با  ژانر دادگاهی جداسـازی شـده اند. 10 فيلم 
منتخـب بـه روش نمونـه هدفمنـد از 22 فيلـم  دادگاهـی و  از کل  1744 فيلم  4 دهه 
اخيـر  سـينماي ايران، بر  اسـاس  حساسـيت يـا  تابويی موضـوع و  همچنيـن درگيري 
افـکار عمومـي، ميـدان مطالعـه پژوهـش از  ديـدگاه کارشناسـان را شـکل داده انـد. 
به منظـور دسـتيابي بـه هـدف پژوهش ـ بررسـي نقش سـينمای دادگاهی در شـيوه 
بازنمايـی  از جـرم و آسـيب  اجتماعـیـ  در بـازه  زمانـي4 دهـه  اخيـر  و همچنيـن در 
 پاسـخ بـه پرسـش اصلي ذکر  شـده در  مقدمـه  اين پژوهـش، مصاحبه با  کارشناسـان 
در5  حـوزه يـاد شـده، عمومـاً رودر رو و  گاه بـه دليـل شـرايط کرونايـی آناليـن انجام 
شـده اسـت. در ابتـداي مصاحبه هـا، به طور کلـي هـدف پژوهـش، ذکر و تأکيد شـده 

1. Jarvaie
2. Cesare Lombroso
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اسـت کـه از نتايـج، تنهـا  براي مقاصد پژوهشـي اسـتفاده خواهد شـد. پرسـش اوليه 
کلـي  و  بـر  اسـاس اطالعات عمومـي و  تخصـص  فـرد مصاحبه شـونده، مطرح می شـد 
و  پاسـخ تفسـيري و توصيفي مشـارکت کننده، هدايت گر مسـير  سـؤاالت بعـدي بود. 
پـس از انجـام مصاحبـه، بـه تحليـل محتواي کيفـي مصاحبه هـا پرداخته شـد. براي 
کدگـذاري و تحليـل، متن به شـيوه دسـتی به واحدهـاي تحليلی کوچک تر، تقسـيم 
و شـيوه تکويـن اسـتقرايی  مقوله هـا  بـراي  تحليـل  محتـواي  کيفي  متـن  مصاحبه ها 
برگزيـده شـد. در  ايـن  شـيوه، مقوالت بارهـا اصالح و  از تعداد آنها کاسـته شـد تا در 

 نهايـت 9 مقولـه اصلي باقـي  ماند. 

یافته های پژوهش
بـا بازبينـی 1744 فيلم  سـينمايی توليدی در 4 دهه اخير، جدول  1 که مشـتمل 

 بر فيلم های سـينمايی دادگاهی اسـت؛ شکل گرفت.

جدول1. فهرست کل فیلم های4 دهه اخیر سینمای  دادگاهی ایران
)تا پایان سال 1399(

 Table 1. Complete list of court drama films after the Islamic 
Revolution of Iran (until the end of 1399)

نام کارگردانسال تولیدنام فیلمردیف
مهدي صباغ زاده62پرونده1
کامران قدکچيان63خاک و خون2
مهران تأييدي68دو سرنوشت3
داريوش مهرجويي68هامون4
ايرج قادري73مي خواهم زنده بمانم5
سعيد سهيلي77مردي از جنس بلور6
فريدون جيراني77قرمز7
مهدي صباغ زاده77عشق کافي نيست8
سيامک شايقي78شراره9
ايرج قادري78سام و نرگس10
رسول صدر عاملي80من ترانه پانزده سال دارم11
ايرج قادري85محاکمه12
اصغر فرهادي89جدايي نادر از سيمين13
فريدون جيراني89من مادر هستم14
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نام کارگردانسال تولیدنام فیلمردیف
حسين شهابي91روز روشن15
پوران درخشنده92هيس!دخترها فرياد نمي زنند16
محمد حسين فرحبخش93مستانه17
هومن سيدي94خشم و هياهو18
محسن توکلي95اين زن حقش را مي خواهد19
سعيد روستايي97متري شش و نيم20
پوريا اميري97جان دار21
يلدا جبلي98جمشيديه22

منطبـق بـر  روش در  نظـر گرفتـه شـده بـرای انجـام پژوهـش،10 فيلـم  منتخب 
از بيـن 22 فيلـم  ذکـر شـده در  جـدول 1 بـا در نظـر  گرفتـن معيارهای  حساسـيت ، 

تابويـي موضـوع و درگيـري افـکار عمومـی در جـدول 2 قالب بنـدی شـدند. 

جدول 2. فهرست ده فیلم انتخابی
Table 2. List of 10 selected movies

مضمون و سوژهنام فیلم سازسال تولیدنام فیلمردیف
سرقت/قتل/خشونت و درگيريمهران  تأييدي68دو  سرنوشت1
طالق/ خودکشيايرج قادري73مي خواهم زنده بمانم2
طالق/خشونت و درگيرياصغر  فرهادي89جدايي نادر  از سيمين3

فريدون 89من مادر هستم4
تجاوز/قتلجيراني

پوران 92هيس! دخترها فرياد نمي زنند5
درخشنده

کودک آزاري/تجاوز/خشونت  و  
درگيري/ قتل

محمد حسين 93مستانه6
تجاوز/ خشونت  و  درگيريفرحبخش

خيانت/قتل/ خشونت و  درگيريهومن  سيدي94خشم  و هياهو7
اسيدپاشي/خشونت  و  درگيريمحسن  توکلي95اين  زن  حقش را مي خواهد8
مواد مخدر/ خشونتسعيد  روستايي97متري شش و نيم9
خشونت و درگيري/ قتليلدا  جبلي97جمشيديه10

فهرسـت  مشـخصات  صاحبنظـران به  تفکيک تخصص  و  منطبـق  با  کد تخصيصی 
بـه آنهـا  طبـق مندرجـات  جـدول 3  تهيه  شـده اسـت. در  اين  جـدول  هر  شـماره  به 

صـورت تناظـر  يک به يـک، به يـک مصاحبه  شـونده اختصاص يافته  اسـت.

ادامه جدول 1.
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جدول3. اطالعات مصاحبه شوندگان
Table 3. Interviewees Information

درجه علمي  و  تخصصحوزه تخصصشماره

مدرس، فيلم ساز، کارگردان، فيلم نامه نويس، تهيه کننده، سينما1
مجري

علوم ارتباطات2
دکتراي  ارتباطات، استاد دانشگاه، سردبير علمي، فرهنگي، 
هنري شبکه خبر  در  حوزه تخصصي سينما، عضو هيئت 

تحريريه ماهنامه فيلم

دکتراي حقوق کيفري، استاد دانشگاه، عضو هيئت علمي، حقوق قضايی3
قاضي دادگستري

دکتراي روان شناس رفتاري، فوق تخصص مثبت گرايي، روان شناسي4
کارشناس در بيش از 100  برنامه تلويزيوني

دکتراي ارتباطات، استاد دانشگاه، عضو هيئت علميارتباطات و مطالعات  رسانه اي5
دکتراي جامعه شناسي، استاد دانشگاه، عضو هيئت علميجامعه شناسي6

دکتراي سينما، استاد دانشگاه، عضو هيئت علمي، سينما7
کارشناس  فيلم

دکتراي علوم ارتباطات، مدير عامل شرکت فرهنگ فيلم علوم ارتباطات8
 تهران، مدير مجتمع فيلم سازي رزمندگان اسالم،

حقوق  قضايی9
فوق ليسانس حقوق جزا، دکتراي مديريت راهبردي، استاد 
 دانشگاه، عضو  هيئت علمي، نايب  رئيس کميسيون قضايي 

مجلس شوراي اسالمي
دکتراي مشاوره، عضو  هيئت علمي  دانشگاهروان شناسي10

دکتراي حقوق کيفري و جرم شناسي، استاد دانشگاه، عضو حقوق قضايی11
هيئت علمي، وکيل  پايه يک  دادگستري

علوم ارتباطات12
دکتراي  ارتباطات، استاد دانشگاه، عضو  شوراي ارتباطات 
دانشگاه و عضو شوراي اطالع رساني وزارت ارشاد، مشاور 

 برخي  از  سينماگران پيشکسوت در حوزه فيلم سازي

دکتراي  جامعه شناسي، استاد دانشگاه، عضو  هيئت علمي، جامعه شناسي13
جامعه شناس  سياستمدار

دکتراي حقوق جزا و جرم شناسي، استاد دانشگاه، عضو  حقوق  قضايی14
هيئت علمي،  وکيل پايه يک دادگستري

مدرس، فيلم ساز، کارگردان، نويسنده، تهيه کنندهسينما15

دکتراي حقوق جزا و جرم شناسي، استاد دانشگاه، عضو حقوق  قضايی16
هيئت علمي، وکيل پايه  يک  دادگستري
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بـه شـيوه دسـتی، ديدگاه هـای متخصصـان   از کدگـذاری و مقوله بنـدی  پـس 
)جـدول 3(، 9  مقولـه اصلـی بـه شـرح جـدول 4، به عنـوان مقـوالت پـر تواتـر در 
مصاحبه هـا کـه بـا تواتـر باال مـورد اشـاره و بحـث از سـوی صاحبنظران قـرار گرفته 

تفکيک شـدند. بودنـد؛ 

جدول 4. 9 مقوله و کدهای اختصاص داده شده، حاصل پیاده سازي دیدگاه های 
متخصصان

Table 4. 9 Main categories, the result of implementing the opinions of 
experts

تواتر مقوالت )درصد( کد مصاحبه شوندگان مقوله مطرح شده ردیف

23 1/2/3/4/5/6/7/8/10/11/12/14/15 الزام به انعکاس واقعيت 1

11 1/2/3/7/8/10/12 تلخي سوژه ها 2

8 3/8/9/10/12 برچسب سياه نمايي  3

13 1/2/3/5/7/8/13/15 محدوديت هاي قضايي 4

16 3/4/6/7/8/10/11/12/13/14
ضرورت بهره گيري از 

متخصصان 5

10 1/4/7/8/12/15 سانسور و مميزي 6

8 1/2/7/12/13 ضعف قانون 7

6 3/10/12/16
لزوم ريشه يابي معضالت 

اجتماعي 8

5 8/10/13
شکستن سکوت و 

تابو شکني 9

تخليـص اهـم مطالـب مـورد اشـاره بـه تفکيک هـر کارشـناسـ  مقوله به شـرح 
زيـر بود:

1( الزام به انعکاس واقعیت 
توضیـح کـد1: »ترسـيم  واقعيـت در  ايـران هميشـه سـخت بـوده و  بـه همين 
دليـل، سـينماي دادگاهـی که قرار اسـت بـه قلب يک ماجـرا برود و  آن را بشـکافد و 
شـما واقعيـت را از زوايـاي مختلـف ببينيـد  در ايـران خيلي کم داريم، چون هميشـه  
در  جامعـه نيروهايـي وجـود داشـته اند  کـه  مخالـف مطرح  شـدن  واقعيت هـا بوده اند.  
زماني تأثيـر  سـينما  و  فيلـم نتيجه   بخـش خواهـد  بـود کـه جامعـه در  بيـان حقايق و 

 واقعيت هايـي کـه در آن وجـود دارد، آزاد باشـد«. 
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توضیـح کـد2: »سـينماي ايـران بـه دنبـال طـرح مسـائل اجتماعـي اسـت و 
فيلم سـازان هـم سـعي کرده انـد نزديـک بـه واقعيـت کار کننـد«.

توضیـح  کـد3: »فيلم سـاز بايد به درسـتي منشـا بروز بـزه يا آسـيب اجتماعي 
را بـه شـکل واقعی نشـان دهد«.

نمايـش  بـراي  کننـد  پيـدا  راهـي  بايـد  »فيلم نامه نويسـان  کـد4:  توضیـح 
جامعـه«. واقعيت هـای 

توضیـح کـد5: »مـا بايـد شـاهد ايـن باشـيم کـه فيلم هايمـان واقعيت هايـي 
برگرفتـه از  جامعـه باشـند و  به نوعي امـکان پاسـخگويي را  براي همـه  نهادها، نه فقط 

نهادهـاي  امنيتـي به وجـود بياورند«.
توضیـح کـد6: »  هـر  چقـدر  ايـن نـوع فيلم هـا به واقعيـت نزديک تـر  باشـند 

مؤثرترنـد«.
توضیـح کد7: »سـينما مجرد يـا انتزاعي نيسـت، برگرفته از آن واقعيتی اسـت 

کـه در  اجتمـاع اتفـاق مي افتد و سـينما از آن هويـت مي گيرد«. 
توضیـح کـد8: »نپرداختن بـه واقعيت هـا مي تواند خطرناک باشـد، چون شـما 

وقتـي بـه واقعيت هـا نمي پردازيـد، آگاهـي را هم منتقـل نمي کنيد«.
توضیـح کـد10: »بدون شـک بايـد واقعيت هـا نمايش داده شـوند، مـا مفهومي 

داريـم بـه نـام ادراک ذهنـي از واقعيت هـا، اين اسـت کـه فيلم را مي سـازد«.
توضیـح کـد11: »نمايش مبتنـي بـر  واقعيت، بايـد   اوليـن فاکتور  در سـينمای  

باشـد«. دادگاهی 
توضیح کد12: »سينماگران بايد بر پايه واقعيات موجود در جامعه، فيلم بسازند«.  

توضیـح کـد14: »نمايـش واقعيـت در فيلم هـا مطمئنـاً آگاهي بخـش و مؤثـر 
خواهـد بـود، ما نمي توانيـم واقعيت جامعه را به خاطـر ترس از آينده کنـار بگذاريم«. 
توضیـح کـد15: »درام   دادگاهي جائي سـت که  حقيقـت و واقعيت بايـد عريان 

و آشـکار عنوان  شود«.

2( تلخی سوژه ها
توضیـح کـد1: »در  اين سـال ها  ما  قصه هاي بسـيار  تلـخ  و  جنايت هـاي  عجيب 

 و  غريبي داشـته ايم«.
توضیـح کـد 2: »فيلم هايي کـه روايت يـا پايـان تلخي  داشـته اند، بيشـتر  مورد 

توجـه قـرار گرفته اند«.
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توضیـح کـد3: »من بـه تلخی فيلم هـا نقـد دارم، خيلـي  از  قصه هـاي غم انگيز 
کـه  ديدنـش از تحمل افـراد جامعه خارج اسـت«.

توضیح کد7: »انسان به طور کلي از حکايت هاي تلخ خشنود نمي شود«. 
توضیـح کـد8: »اين نـوع فيلم هـا بـا همـه  تلخي هايی  کـه دارنـد  توانسـته اند 

 تأثيـر مثبتـی بگذارند«.
توضیـح کـد10: »نمايـش واقعيت هـاي  جامعـه هرچنـد  تلـخ، نقـش و تأثيـر 

دارد«. بسـزايي 
توضیـح کد12: »نبايـد معضالت جامعـه را خيلی تلخ نشـان داد، چون خودش 

به نوعـي بدآموزي دارد«.

3( برچسب سیاه نمایی
توضیـح کـد3: »مردم به طـور روزمره بـا معضالت جامعـه درگير هسـتند. بايد 

ديـد که با داشـتن نقـش يک ذره بيـن چه نتيجـه ای می خواهيـم بگيريم«.
سـياه نمايي  مي گوينـد  باشـد  حسـاس تر  سـوژه  »هر چقـدر  کـد8:  توضیـح 

می کنيـد«.
توضیح کد9: » فيلم ها  نبايد مستقيم حرف  بزنند و سياه نمايی کنند«.

توضیـح کـد10: »جامعه مـا در حال حاضـر تب بااليـي دارد. وقتي سـياه نمايي 
مي کنيـم، يعنـي نمي خواهيم برايـش کاري انجـام دهيم«.

توضیـح کد12: »مـا بايد معضـالت جامعه را نشـان دهيـم، ولي ايـن کار نبايد 
تخريبـي و با سـياه نمايي باشـد«.

4( محدودیت های قضایی
توضیـح کـد1: »اخيـراً توليـد فيلـم، اجـازه قـوه قضاييـه را هـم مي خواهد که 

خـودش مزيـد بـر علت شـده اسـت«. 
نظـام  بـه  دليـل  در   فيلم هـای  دادگاهـي  کـد2:  »موضوع هايمـان  توضیـح  

محدودتـر  اسـت«. حقوقی مـان 
توضیح کد3: »مشکالت ما در نبود اجراست، نه در نفس قوانين«.

توضیح کد5: »عقايد شخصي بايد از قانون تبعيت کنند«.
توضیـح کد7: »اگـر تجربـه عمومـي، ناخـودآگاه جمعـي، نابـاوري بـه عدالت 
خانـه باشـد، ديگـر ديـدن ايـن نـوع فيلم ها چـه جذابيتـي مي تواند داشـته باشـد«. 
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توضیـح کـد8: »مسـائل حقوقـي در ايـران، متناسـب بـا ارزش هـاي دينـي و 
مذهبـي مـا  هسـتند، در نتيجـه محدوديت هـاي بيشـتري داريـم«.

توضیـح کد13: »در  جامعـه ما، نهادها بخاطر تـرس از قانون در برخـورد با اين 
مسـائل، بسيار سـخت عمل مي کنند«.

توضیـح کد15: »سـينماي ايران مدعي حقوقـی زياد دارد و بـه داليل مختلفي 
محـدود اسـت؛ هم از طـرف جامعه و هم از طـرف حکومت«.

5( ضرورت بهره گیری از متخصصان
توضیح کـد3: »بايد اسـتادان در حوزه هاي علـوم اجتماعي، مذهبـي و افرادي 

کـه در زمينه هـاي بزهـکاري  تحقيقـات ميداني کرده انـد تحليل کنند«.
توضیح کـد4: »در  خيلـي  از  فيلم هـا به دليـل  فقـدان کارشـناس، آدرس غلـط 

 زيـاد داده مي شـود«.
توضیـح کـد6: »الزم اسـت در توليـد اين نـوع فيلم ها، بـا متخصصان مشـاوره 

شـود زيـرا از ايـن طريـق  ما بـا قوانيـن مرتبط بـا موضوع، آگاهـي پيـدا مي کنيم«.
توضیـح کـد7: »بعـد  از  چهـل سـال اسـتقرار  جمهـوري  اسـالمي کجـا آمدند 
گفتنـد  کـه  فيلم سـاز  بايـد بـه جامعه شناسـي هنـر بيشـتر بهـا بدهـد، روان شناسـي 

هنـر  را بيشـتر بهـا بدهد«. 
توضیـح کد8: »فيلم هـای دادگاهی چند جانبه هسـتند، يعني علوم جامعه شناسـي، 

روان  شناسـي و حقوقی مؤلفه هايي تأثير گذارند«.
توضیح کـد10: »تجربيات روان شناسـان براي فيلم سـازان مي تواند بسـيار مؤثر 
  باشـد زيـرا فيلم هـا بـه همـان ميزانـي کـه مي تواننـد آدرس درسـت بدهنـد، ممکن 

اسـت آدرس غلـط بدهند«.
توضیـح کد11: »بايد ازکارشناسـان اسـتفاده کنيـم، در  حال حاضـر نبود امکان 

بهـره  بردن از   متخصصان، در رسـانه هاي ما احسـاس  مي شـود«.
توضیـح کـد12: »بايد تمـام سـناريوها  را يک فـرد متخصص ارتباطاتـي يا يک  

جامعه شـناس، بـا روان شـناس بخوانـد و نظر خود را  اعـالم کند«.
توضیـح کد13: »فيلم ها بايد با اسـتفاده از علم و دانش کارشناسـان و مشـاوره 

گرفتن از آنها، در چارچوب نظريات علمي سـاخته شـوند«.
توضیـح کـد14: »ارايـه اطالعـات صحيـح از طريـق متخصـص بـه مخاطـب 

الزاميسـت«.
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6( سانسور و ممیزی
توضیـح کد1: »به دليـل سانسـور و مميزي، سـينماي ايران از رفتن به سـمت  

سـوژه هاي ملتهب هـراس دارد«.
توضیح کـد4: »بايد دريچـه اي  باز شـود که فيلم سـازان بتوانند بدون سانسـور 

حـرف  بزننـد، حرف زدن که جرم نيسـت«. 
توضیـح کد7: »همه ما سـعي داريـم در يک منطقـه کاماًل بي خطـر راه برويم. 
بنابرايـن از حـاال مي شـود حدس زد کـه در آينده نه چنـدان دور، ژانـر  درام دادگاهي 

در بيـن فيلم سـازان ما از بيـن خواهد رفت«.
توضیـح کـد8: »سـوژه  هـر  چقـدر  حسـاس تر  باشـد، سانسـور و مميـزي هـم 

مي شـود«. بيشـتر 
توضیـح کـد12: »دليـل اين کـه در فيلم هـاي دادگاهـي مـا، مضمـون قصه هـا 

بيشـتر قصـاص اسـت ، سانسـور و مميزی اسـت «.
توضیـح کـد15: »در درام هاي دادگاهـي، فيلم سـاز نمي تواند بي موضع باشـد  و 

همين  موضع گيري پاشـنه آشـيلش می شـود«.

7( ضعف قانون
توضیـح کد1: »قـوه قضاييه اجازه سـاخت دو فيلم را درباره قاتـل زنجيره اي در 

مشـهد )بيجـه( داده امـا هنوز به هيچ کـدام اجازه اکـران نگرفته اند«.
توضیـح کد2: »ما يک سـري قوانيـن در نظام قضايـي و حقوقي مـان داريم که 

مانع هسـتند، برای مثـال، در دادگاه هايمان هيئـت منصفه نداريم«.
توضیـح کد7: »اگـر جامعه اي احسـاس کند که خـودش بايد احقـاق حق کند 
و اعتمـادش را نسـبت بـه قانـون از دسـت بدهـد، فيلم سـاز هـم براي مطـرح کردن 

دو سـويه مسـائل   اجتماعـي، ديگر بـا دادگاه کاري ندارد«.
توضیـح کـد12: »نمي شـود  يـک نفـر  در  دادگاه تصميـم  بگيـرد، اصـوالً  بايـد  

مشـاوره اي باشـد«.
توضیـح کد13: »مشـکل اين اسـت کـه قوانين خـوب پايه گـذاري نشـده اند و 

سياسـتگذاران مـا خـوب کار نکرده اند«.
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8( لزوم ریشه یابی معضالت اجتماعی
توضیـح کـد3: »ريشـه همـه خأل هايمـان فاصلـه گرفتـن از آموزه هـاي ديني 

اسـت و ايـن بـر همـه بخش هـا اثر گـذار اسـت«.
توضیـح کـد10: »البتـه اولويت اقتصاد اسـت کـه فرهنـگ را خـراب مي کند و 

فرهنـگ خـراب، جامعـه را نابـود مي کند«.
توضیـح کد12: »فقـط نمايش دادن صرف کار غلطي اسـت، بايـد حتماً تحليل 

و راه حـل هم ارايه شـود«.
توضیـح کـد16: »بايـد به همـه عوامل توجه شـود. بـرای مثال، کودکـي که به 
او تجـاوز شـده بايـد تحت نظـر روان شـناس و مشـاور قـرار بگيرد تـا عقـده او از بين 

برود«.

9( شکستن سکوت و تابو شکنی
توضیـح کـد8: »اينکـه  ما  نتوانيـم در  مسـائل  اجتماعی سـکوتمان را  بشـکنيم 
تبعـات  اسـت،  الزم  فاقـد ظرفيت سـازي هاي  کـه  جامعـه اي  بـراي  ممکـن  اسـت 

سـنگيني داشـته باشـد«.
توضیـح کـد 10: »فيلـم  مارمولـک نشـان داد کـه  حتی يـک  روحانـي  مصونيت 
نـدارد  و مي توانـد آدم   بـدي باشـد، ايـن فيلـم تابو شـکني کـرد. فيلم هيـس دخترها 
فريـاد نمي زننـد، هـم تابويـي را شکسـت،  مـن خـودم معلـم بـودم و دانش آموزانـي 
داشـتم کـه بسـياري از  آنهـا مسـائلي   داشـتند امـا مهر سـکوت بـر لـب زده  بودند«. 

توضیـح کـد13:  فيلـم »هيـس  دخترهـا  فريـاد نمي زنند«  بـراي نخسـتين  بار، 
 تابـوي تجـاوز جنسـي بـه کـودک را  شکسـت.  مسـئله اي که به شـکل  خامـوش زير 

 اليه هـاي پوسـت  شـهر  جريـان دارد«. 
يافته هـای پژوهش نشـان داد که به نظـر اکثر قريب به اتفاق مصاحبه شـوندگان، 
سـينما به عنـوان يـک نهـاد اجتماعـي بايد بـه بازنمايـي واقعيت هاي جامعـه بپردازد 
و تنهـا در ايـن صـورت اسـت که مي توانـد مانند آينه اي شـفاف در راه رفع آسـيب ها 
گام بـردارد و انعـکاس واقعيت هـا بايـد سـرلوحه کار فيلم سـازان قرار گيـرد. برخي از 
مصاحبه شـوندگان گفته انـد شـرايط جامعـه ايجـاب مي کند  کـه مضاميـن فيلم ها به 
سـمت سـوژه های تلـخ بـرود، آنها شـرايط اجتماعـي را دليل ايـن تلخي  دانسـته اند. 
از مصاحبه شـوندگان نظرشـان فقـط نمايـش جنبه هـاي مثبـت در  برخـي ديگـر 
جامعـه اسـت. در مورد سـياه نمايي در فيلم هـاي دادگاهی نيز برخـی مخالف نمايش 
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معضـالت اجتماعـي بودنـد و  آنهـا را سـياه نمايي مي انگاشـتند، درواقـع مـرزي بيـن 
روايـت واقعـي و  سـياه نمايي در سـينما تعريـف نشـده اسـت. برآينـد ديدگاه هـای 
مصاحبه شـوندگان در مـورد محدوديت هـای قضايی اين بود کـه موضوعات اجتماعی 
بـه دليـل ابعاد سياسـي و تبعاتي کـه دارند، فيلم سـازان را با موانـع و محدوديت هاي 
حقوقـي رو بـه رو مي کننـد. نظـر همچنيـن اکثـر مصاحبه شـوندگان بـر ايـن امـر بود 
کـه نگارنده هـاي فيلم نامه هـاي سـينماي  دادگاهـی، بـراي شـناخت موشـکافانه از 
شـرايط و وضعيـت جامعـه، بهره گيـری از  متخصصـان در  حوزه هـاي علمـي مرتبـط 
را بايـد نصب العيـن خـود قـرار دهنـد. از نظـر 6 نفـر از مصاحبه شـوندگان، سانسـور 
بـر کيفيـت آثـار سـينماي دادگاهـی تأثيرگـذار اسـت و منجـر بـه محدوديت هايـي 
بـراي بيـان معضـالت اجتماعـي  مي شـود.  برخـي  از  کارشناسـان معتقـد  بودنـد کـه 
در  زمينـه اجـراي قوانيـن  ضعـف  داريـم و  فـوق قانون هـا مانـع  اجـرا مي شـوند.  امـا 
عـده اي ديگـر  نظرشـان بـر  ايـن بـود کـه مشـکالت  در نبـود اجراسـت، نـه در  نفس 
قوانيـن. تنهـا 4 نفر از مصاحبه شـوندگان در مقوله ريشـه يابی معضـالت  اجتماعی در 
 فيلم هـای  دادگاهـی نظـر دادنـد و  گفتند که سـينما رسـانه اي بـا رويکـرد تحليلي و 
انتقـادي بـه سـاختارهاي اجتماعـي جامعه اسـت و مي توانـد به ريشـه يابي معضالت 
 اجتماعـي بپـردازد. تعـدادي از  مصاحبه شـوندگان بـر  اين عقيـده بودند کـه قربانيان 
تجـاوز، بـرای حفـظ  آبرو و جايگاه خود، سـکوت مي کننـد. در واقع حفـظ آبرو تبديل 
بـه سـالحی بـرای متجـاوزان شـده اسـت چـون هيچ کـس از فـرد متجـاوز شـکايت 

نمي کنـد و قربانيـان، آبـرو را از همـه چيـز مهم تـر می داننـد.

بحث و نتیجه گیري
مضاميـن فيلم هـاي سـينمايي هـر دوره، بازتـاب شـرايط اجتماعي حاکـم بر آن 
دوره هسـتند و بـراي نفـوذ بـه اليه هـاي درون هـر جامعـه ، هيـچ امکانـي بـه اندازه 
بررسـي و تحليـل فيلم هايـي که در آن جامعـه توليد و نمايش داده مي شـوند، معتبر 
و دارای ارزش نيسـت )جـاروی، ترجمـه راودراد، 42:1379(. در  بررسـي نتايـج بـه 
دسـت آمده در جدول1، آنچه مشـاهده شـد؛ نشـان داد که سـهم فيلم هاي دادگاهي 
در ايـران بسـيار کمتـر از آنچه تصور مي شـد، بـود. از 1744فيلم توليدشـده در چهار 
دهـه اخيـر فقـط 22 فيلـم، يعنـي تنها حـدود 1درصـد آنها، ژانـر دادگاهـي دارند و 
ايـن تفاوتـي بـه شـدت معنادار را از لحـاظ آماري نشـان مي دهد. ايـن داده به وضوح 
حاکـی از آن اسـت کـه سـهم ژانـر درام دادگاهـي در سـينماي ايـران اندک اسـت و 
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هيچـگاه بـا آمـار وقوع جرايم و آسـيب هاي اجتماعي در شـرايط واقعـي جامعه ايران 
سـنخيت قابـل قبولـی نداشـته اسـت. همـان جـدول نيـز ، به وضـوح نشـان می دهد 
کـه پـس از انقـالب »ايـرج  قـادری« بـا سـه فيلـم، »مهـدی  صبـاغ زاده« بـا دو فيلم 
»فريـدون  جيرانـی« بـا دو فيلـم و 15 کارگـردان ديگـر فقط بـا يک فيلم ايـن ژانر را 
تجربـه کرده انـد. بازنمايـی جـرم در فيلم هـای دهـه 60 و سـينماي پـس از انقـالب، 
ماننـد فيلم هاي »خـاک و خـون« و»پرونده«، در ارتبـاط با زميـن داران ظالم به دليل 
فسـاد اخالقي ـ سيسـتمي، نشـان دهنده مانعي بزرگ در مسـير عدالت تلقي  شـده. 
در دهه هـاي80 و90 تنهـا يـک جنبـه از مسـائل اجتماعـي تبديـل بـه نمـاد بحران 
دادگاهـي در فيلم هـای سـينمايی مي شـود و آن مسـئله زنـان و نقد نظام مردسـاالر 
اسـت. فيلم هـاي »مـن مـادر هسـتم«، »ايـن زن حقـش را مي خواهد«، »مسـتانه«، 
»هيـس! دخترهـا فريـاد نمي زننـد« و »خشـم و هياهـو«، بحـران جامعـه مردسـاالر 
و به تبـع آن، بحـران دادگاه مردسـاالر را بـه تصويـر کشـيده اند. مطابـق جـدول4 
و بـر مبنـاي تجزيه و تحليـل داده هـاي بـه دسـت آمـده از مقوله هـاي مصاحبه هـا، 
مي تـوان دريافـت  کـه  مقوله هـاي الـزام بـه انعـکاس واقعيت هـا، ضـرورت بهره گيري 
از کارشناسـان حوزه هـاي علـوم مرتبـط در  توليـد فيلـم و محدوديت هـاي قضايـي ، 
از نظـر متخصصـان اهميـت بااليـي در کـم بـودن شـمار توليـدات سـينمايی در اين 
ژانـر داشـته اند. بـراي نيمـي از گـروه مصاحبه شـوندگان، برچسـب سـياه نمايي روي 
فيلم هـا، اعمـال سانسـور و مميـزي و نمايـش ضعف هـاي قانـون، حائز اهميـت بوده 
و دربـاره آنهـا نظـر داده انـد، اما راجع به مقوله هاي شکسـتن سـکوت و تابو شـکني و 
ريشـه يابي معضـالت اجتماعـي، ديدگاه هـای مطرح شـده، درصـد پايينـي را به خود 
اختصـاص داده انـد. خالصـه مطالـب ارايه شـده توسـط کارشناسـان بيانگر آن اسـت 
کـه پرداختـن بـه سـوژه هاي مجرمانـه و آسـيب هاي اجتماعي بـراي سـينماگران ما 
بسـيار هزينه بـر اسـت و محدوديت هـاي زيـادي را متوجـه آنهـا مي کنـد. در مـورد  
شـيوه بازنمايـي سـوژه ها، پـاي تابوهـا و پرسـش هايی بـه ميـان مي آيد کـه می تواند 
بـرای پژوهشـگران و محققـان ديگـر جالـب توجـه باشـد. آيـا فيلم سـاز دادگاهـی 
مي توانـد تابـو را بـه نمايـش درآورد؟ در صـورت مثبـت بـودن پاسـخ، کـدام تابوهـا 
مجـاز اسـت و کـدام تابوهـا خـط قرمـز تلقي مي شـوند؟ آيا خـط قرمز مشـخصي در 
ايـن زمينـه وجـود دارد يـا خـط قرمز يک پهنـه پوياي رنگـي از طيـف زرد و نارنجي 
تـا قرمـز اسـت کـه بنـا به شـرايط زمـان  ـ حتـي در برهـه کوتاه سـاخت تا اکـرانـ  
ممکـن اسـت دسـتخوش تغيير شـود و فيلـم را روي پـرده ببرد يا دسـتور توقيف آن 
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را در پـی آورد؟ اگـر تابويـي اجـازه بازنمايـي پيـدا کرد؛ کيفيـت اين بازنمايـي چگونه 
باشـد و محدوديـت فيلم سـاز در نمايـش صحنه مدنظـر در روايت خود تـا چه ميزان 
اسـت؟ فيلم سـازي کـه به طور معمول مايـل به بازنمايـي وجه عميق موضوعـات يا به 
اصطـالح نيمـه پنهـان ماه اسـت، بـا موانع بسـياری مواجه می شـود. بـه همين دليل 
و بـه گـواه آمـار )جـداول 2و3(، آن دسـته از فيلم سـازاني هـم که فيلم يـا فيلم هايي 
در ايـن ژانـر دارنـد؛ کمتـر رغبتـي به ادامه مسـير نشـان می دهنـد. غالـب فيلم هاي 
دادگاهـي سـينماي ما بـه دليل محدوديت های قضايی، سانسـور و مميزی، برچسـب 
سـياه نمايی و ضعـف قانـون، در نمايـش تصويري درسـت، واقعـي و باورپذير از فضاي 
دادگاه هـا، ناتـوان بوده انـد. فيلم سـازان دادگاهـي در کشـور مـا، بـه داليل ذکر شـده 
ناچـار شـده اند در صحنه هـاي دادگاه  پنهان وآشـکار،  تهديدهـاي تصميم گيـران  و 
بيشـتر بيانيه هـاي سياسـي، فلسـفي يـا اخالقـي ارايـه دهند؛ امـری که هيـچ ربطي 
بـه دادگاه واقعـي  نـدارد. بـر  اسـاس نظـر بسـياري از  متخصصـان و خبـرگان، ضعف 
آثـار سـينماي دادگاهـی ايـران در بازنمايی جرم، آسـيب، دادگاه ، زندان ، به اسـتفاده 
نکـردن از ظرفيـت متخصصـان و اسـتادان ديگر علوم وابسـته اسـت. پيونـد نخوردن 
دادگاه بـا عدالـت و مفاهيـم جـرم و آسـيب در فيلم هـاي  دادگاهـي مـورد بررسـي و  
به عبارتـي، قانون مـدار  نشـدن روايـت در  ايـن فيلم هـا، حاکـي از بـاور  نداشـتن بـه 
کارکـرد نهـاد دادگاه اسـت. شـايد کارکـرد درام هـاي دادگاهـي در  سـينماي ايـران 
اساسـاً بي معنـي باشـد، چرا کـه قانـون و نهـاد قانـون کـه هسـته مرکـزي سـينماي 
دادگاهـي اسـت،  اهميتـي  ثانويه و صـوري دارد. مخاطـب انتظار  دارد فيلـم  دادگاهي 
را  کـه تماشـا می کنـد، به تجربـه  خود يـا اطرافيانـش  نزديک باشـد، در شـرايطی که 
تجربـه  عمومـي، ناخـودآگاه جمعـي، نابـاوري به عدالت خانه باشـد، تماشـای اين نوع 
فيلم هـا جذابيتـي نخواهـد داشـت. مي تـوان ادعا کـرد که سـينماي دادگاهـي ايران، 
دغدغه منـد اسـت امـا بـه داليلی کـه متخصصان ذکـر کرده انـد، نتوانسـته متناظر با 
شـرايط اجتماعـي جامعه ايران، جرائم و آسـيب های اجتماعـي را بازنمايی کند. يکي 
از بحث هـاي قابـل ذکـر و برآينـد پژوهـش حاضـر، ايـن اسـت کـه مطالعـه پيش رو، 
صرفـاً بـه بررسـي و داليل اين مضاميـن در توليدات انـدک سـينمای دادگاهی ايران 
پرداختـه و بـه  چگونگـی بازنمايـی جرم و آسـيب اجتماعـی در اين سـاحت  در مقاله 

ديگری پرداخته شـده اسـت. 
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پیشنهادها 
بـر  اسـاس  يافته هـای پژوهـش  حاضـر، پيشـنهادهايی به صـورت مـوردی ارايـه 

می شـود:
- نياز به قانونگذاري صريح، شفاف و روشن

- حـذف نگاه هـاي امنيتـی،  سياسـی و جناحـي در  کارکردهـاي سـينمای 
دادگاهی

- توجه به کارکرد مطالعاتي فيلم هاي سينمايي دادگاهي
- رده بنـدي سـني فيلم هـا، بـه دليـل مضمـون درام هـاي دادگاهـي و بـه 

احتمـال، تأثيـرات مخـرب بـر سـاختار روانـي کـودکان و نوجوانـان
راهکارهای رسانه ای برای نيل به تحقق پيشنهادهای فوق: 

- تمرکـز و توجـه بـه محتوای فيلمنامه هـا از طريق هماهنگ سـازی و تعامل 
با نخبـگان حوزه های علمـی مرتبط 

- از  ميان بردن شکاف ميان  واقعيت و  آنچه بازنمايی  را شکل می دهد
- گسـترش فضـای نقـد  سـالم در  حـوزه موضوعـات  و  سـوژه های سـينمای 

دادگاهی
- تعامل مثبت و سازنده قوه قضاييه با فيلم سازان دادگاهی

نمی تـوان از  نظـر دور  داشـت کـه فيلم هاي دادگاهـي، تأثير قابل توجهـي بر  نحوه  
بازنمايـی جـرم و آسـيب در جامعه دارند. شايسـته اسـت که همه دسـت اندرکاران و 
سياسـتگذاران عرصـه فرهنگ، سياسـت و سـينما کـه عالقمند به اعمـال اصالحاتي 
در  جامعـه هسـتند، بـه  فيلم هـاي   دادگاهـي نه صرفاً به عنـوان يک فيلم و  يـا به عنوان 
يـک اثـر  هنـري بلکـه به عنوان يکـي از  منابـع  مطالعاتي توجه نشـان دهنـد چنان که 
بـه  گفتـه جـاروي »بـراي  نفوذ بـه درون  پوسـته يـک جامعه، بـه غيـر از  کار  ميداني 
مردم شـناختي، هيچ چيـز بـا ديـدن فيلم هايي کـه بـراي بـازار داخلـي يـک جامعـه 

سـاخته شـده اند، قابل مقايسـه نيست«.

نوآوری پژوهش
هرچنـد  کـه فيلم هـاي توليد شـده در  سـينماي ايـران و  رونـد  تأثيرگـذاري هـر 
يـک بـر کنش هـاي  اجتماعـي  مـردم و  چگونگـي تأثير پذيـري مخاطبـان  از  مضاميـن 
و  مفاهيـم آنهـا، يکـي از  دغدغه هـاي اصلـي مسـئوالن کشـور  محسـوب مي شـود و  
پژوهش هـای بسـياري زمينـه بـا سـينما و  جـرم و  آسـيب در  دهه هاي گذشـته انجام 
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 گرفته اسـت، مطالعه حاضر به عنوان اولين بررسـي پژوهشـی بازنمايي  جرم و آسـيب 
 اجتماعـي در  فيلم هـاي سـينمايي بـا  ژانـر  دادگاهـي کـه بزرگتريـن جامعه  آمـاري را 
نسـبت بـه مطالعـات پيشـين دربرگرفته اسـت )چهـار دهه بعـد از انقالب اسـالمي(.

محدودیت پژوهش
بيشـتر متخصصـان در پاسـخ بـه پرسـش ها، دچار خودسانسـوري بودند و سـعي 
داشـتند عقايدشـان را بـا پرده پوشـي  بيان کنند. ويـروس کرونا عامـل عمده و مهمي 
بـراي خـودداری از پاسـخگويي بيـش از 50 متخصـص حتي به صـورت آنالين بود و 
تعطيلـي گاه بـه گاه سـازمان ها و مراکـزي که بايد بـه آنها مراجعه مي شـد، محدوديت 

و دشـواري های مضاعفـي را ايجـاد می کرد.
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