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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 indepth 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 رسـانهای بـا شـاخه سـينما ارتباط تنگاتنگـی دارد زيـرا ارتباط بـا مخاطب
را در چارچـوب الگوهـای ارتباطـی تثبيت شـده پيگيـری میکند .در ايـن مطالعه ،ضمن
تبييـن اهميـت فيلمهـاي سـينماي دادگاهـي در ايـران ،به نقـش و شـیوه بازنمايي جرم
و آسـيب از دیـدگاه متخصصـان و کارشناسـان ،پرداخته شـده اسـت .این پژوهـش از نوع
ي و بـر اسـاس هـدف از نوع کاربردي اسـت ،بـه روش مصاحبه عميق بدون سـاختار
کيفـ 
بـا  16کارشـناس و متخصـص در 5حـوزه علـوم روانشناسـي ،جامعهشناسـي ،حقـوق،
ی دادگاهـی درشـیوه بازنمايی جرم
ارتباطـات و سـينما و بـا هدف بررسـی نقش سـینما 
وآسـيب اجتماعـی ،انجام شـده اسـت .ميـدان مطالعـه ،فیلمهـای دادگاهـی  4دهه اخیر
سـینمای ایـران اسـت کـه بر اسـاس حساسـیت یـا تابویی موضـوع و همچنیـن درگیری
افـکار عمومـی انتخـاب شـدهاند ( 10فیلم از  22فیلـم دادگاهـی ،از کل 1744فيل م چهار
دهـه اخيـر سـينماي ايـران در مقالـه دیگـری بـه روش نشانهشناسـی سوسـور ،تحلیـل
روایـت بـارت و سـه سـطح رمزگان فیسـک مـورد تحلیل قـرار گرفتهانـد) .موضوعاتي که
در فيلمهـاي سـينمايي چهـار دهـه اخيـر در ژانـر درام دادگاهـي ديـده شـده به نسـبت
کل فيلمهـاي توليـد شـده در ايـن سـالها بسـيار انـدک اسـت .ايـن پژوهش بنابـر نظر
کارشناسـان مصاحبهشـونده بـه  9مقولـه بـرای پاسـخ به دلیـل تولیـد اندک ایـن ژانر از
فیلـم در سـینمای دادگاهـی ایـران از دیـدگاه کارشناسـان دسـت یافت و به ايـن نتيجه
رسـيد کـه فيلمسـازان بـراي توليـد فيلـم در ايـن ژانـر بايـد بـه مؤلفههـاي ،انعـکاس
واقعيـت ،بهرهگيـري از متخصصـان در حوزههـاي علمـي ديگـر و محدوديتهـاي قضايي
توجـه ويژه داشـته باشـند و سانسـور و مميـزي ،سـياهنمايي و ضعف قانـون ازمؤلفههايي
ن ژانـر ايجـاد کردهاند.
هسـتند کـه موانعي بـراي توليـد فيلـم در اي 
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مقدمه

جرایـم و آسـيبها کـه در بسـتر اجتماعـي ،متأثـر از اختلال و چالـش در نظـم
اجتماعـي ،نابرابـري و تبعيـض و بيعدالتـي در حوزههـاي فرهنگـي ،اجتماعـي،
سياسـي و اقتصـادي هسـتند ،در اليههـاي زيريـن جامعـه ،معضالتـي را توليـد و در
سـطح جامعـه ،ناهنجاريهـاي اجتماعـي را بـاز توليـد ميکننـد (محبوبیمنـش،
 .)1385بررسـيها نشـان داده اسـت ،کـه در جوامـع بـدون ثبـات و پايـداري
وجـود نداشـته باشـد و جامعـه در شـرايط سـخت و دشـوار ماننـد جنـگ ،شـورش،
انقلاب ،نابسـاماني و ناهنجاريهـاي عمومـي بزهـکاري افزايش مييابـد (محمودی،
ي جامعـه ايرانـي،
ي دهههـاي اخيـر ،فضاياجتماعـي ـ فرهنگـ 
 .)144:1397طـ 
در معـرض تحـوالت بسـيار عميقـيقـرا ر گرفتـه اسـت (فـوالدي ،)292:1383 ،تـا
انـدازهاي کـه جريانهـاي مهـم فکـري جامعـهايرانـي بـهاين نتيجـهرسـيدهاند که
جامعـه امـروزمـا در حـال گذرانـدن دگرگونيهـاي بنياديـن اسـت (آزاد ارمکـي و
بازیـار .)50 :1388 ،دلنگرانـي جامعـه دربـاره برخـي از نارسـاييها و کمبودهـا در
گ واجتمـاع بـه گونههـاي مختلـف،
حوزههـاي مختلـف اقتصـاد ،سياسـت ،فرهنـ 
ازجملـه انعـکاس وسـيع و پردامنـه در مطبوعـات و رسـانههاي گروهـي و در مجامع
عمومـي و خصوصـيومقـاالت علمـي ،گويـاي اين واقعيت اسـتکه جامعه نسـبت
به بروز و ظهور آسـيبهاي اجتماعي حساسـيت دارد و اين قبيل مشـکالت ،همواره
بخـش مهمـيا ز افـکارو گفتمـان عمومـي جامعـه را بـه خـود اختصـاص ميدهنـد
(يوسـفي و اکبـري .)196 :1390 ،جامعـه کنونـي مـا نيز به گونـهاي اجتنابناپذيربا
مشـکالت ،بحرانهـاي اجتماعـي وپيامدهاي ناخوشـايند آن مواجه اسـت .مسـائلي
ازقبيـل فقـر ،بيکاري ،طالق ،دختـران فراري،خودکشـي ،قتل ،تجاوز ،اسيدپاشـي و
کـودکآزاري ،تبدیـل بـه بخـش اعظمـي از نگرانيهـاي دائمـي جامعه ما شـدهاند و
طـرح مسـئله در مـورد آنهـا بهتنهايي نميتواندکارگشـا باشـد (رسـتگار و همکاران،
.)1398مکلوهـان 1دربـارهسـینما کـهآن را رسـان ه گـرم مینامـد ،گفتـه اسـت:
اتفاقـی نبـوده کـه سـینما بهعنوان رسـانهای که بـه فقرا نقـش ثروتمنـدان و قدرتی
ورای رؤیاهـای آزمندانـه عطـا میکند ،بر سـایررسـانهها برتری یافته اسـت (ترجمه
تهرانچیـان .)20:1368 ،سـينما ازآن جهـت بهعنـوان يـک هنـربرتـر نسـبت بـه
يوتصويـري را
هنرهـای دیگـر قلمـداد ميشـود کـه امـکان بازنمايـي عناصـر صوت 
دارد و از طريـق آن نشـانههاي فرهنگـي در دورانمـدرن خلـق وبازتوليـد ميشـود
(شـريعتيمزيناني وشـالچي.)1388 ،بازنمايـيموضوعـات جنايـي يـا اختالفهـاي
1. McLuhan
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ي هسـتن د که توانسـتهاند
خانوادگـي و آسـيبهاياجتماعـي ا ز مهمتريـن موضوعاتـ 
ي دادگاهـي اندکـي کـه توليد شـدهاند مـور د توجه قـرارگيرنـد .واقعيت
در فیلمهـا 
سـينمايي ،ازواقعيـت عينـي زندگـي جـدا نيسـت ،هـم بـه ايـن معنـا کـه روايتگر
آن اسـت و هـم بـه ايـن معنـا کـه ،آن را برميسـازد (سـلطانی و همـکاران.)1396 ،
ن اجتماعـي،
درواقـع سـينما علاوه بـ ر کارکـردش ،بهمثابـه ميانجـي شـناخت جهـا 
نگـرش حاکـم بـر دورههـاي تاريخـي وتحـول زندگـي انسـانها وتجربيـات زندگي
روزمـره را نيـز بازنمايـي ميکنـد (هدایتـی .)1392 ،يکـي از جذابترين سـوژههايي
کـه همـواره مورد توجه سـينماگران بـوده ،روايت وضعيت شـخصيتهايي اسـت که
درآسـتانه اجـراي احـکام قضايـيهسـتند .سـينمایدادگاهـی عمومـاً تلاش کرده
اسـت بـا روايـت احواالت دوسـوي قصه ،شـرايطرا بـراي همراه کـردن و برانگيختن
احساسـات مخاطـب و گاه قـراردادن اود ر جايـگاه داوررا فراهـم کنـد ،همچنیـن
ی و تحلیلـی
نوعـينگـرش هشـداردهنده را بـه مخاطـب انتقـال دهـد (پایگاهخبـر 
انصـاف نیـوز .)1399 ،در ايـن مقالـه ،ضمـن تبييـن اهميت شـیوه بازنمايـي جرم و
ي در فیلمهـای دادگاهی ایـران ا ز نگاه کارشناسـان ،مهمترين راهبرد
آسـيب اجتماعـ 
فيلمسـازان ايرانـي بـرايافزايـش اطالعات و آگاهـی مخاطبان ،نمايـش واقعيتهای
در علـوم مرتبـط ،شـمرده اسـت.
جامعـه و بهرهگيـری از کارشناسـان و متخصصـان 
دووينيـو اذعـان ميدارد که سـينما در مقايسـه با ديگـر هنرها ،رابطـه تنگاتنگتري
بـا زمينـه اجتماعـي خـود دارد و فيلمهـا بهنوعـي تصـورات مـا را دربـاره مسـائل
مختلـف سياسـي ،اجتماعـي واقتصـادي بازنمايـي ميکننـد وبـه شـيوههايي کـه ما
دربـاره اين مسـائل ميانديشـيم شـکل ميدهنـد (ترجمـه سـحابی .)6:1379 ،يکي
از راههـاي بررسـي نقـش درامهای دادگاهـی در بازنمايی جرم ،آسـيبهای اجتماعی
و تحـوالت جامعـه ،توليـد ايـن ژانـر از فيلمهاي سـينمايي اسـت .پژوهـش حاضر بر
مبنـاي هـدف بررسـي نقـش سـینمای دادگاهـي ایـران در بازنمايـي جرم و آسـيب
(اجتماعـي) و د ر پاسـخ بـه دلیـل تولید انـدک این ژانـراز فیلم در سـینمای ایران از
دیـدگاه کارشناسـان انجام شـده اسـت.

پیشینه پژوهش

پژوهشـگران داخلـي در ایـن زمینـه مطالعاتـی داشـتهاند .در سـال ،1399
ی روايت
فرجيهـا وگنجعليشـاهي بـرای موضـوع تحلیـل سـاختاری الگـوی فرهنگـ 
در فيلمهـاي دادگاهيهالیـوود و سـینمای ایـران ،روش پژوهـش روايـت فيلـم را

سینمایدادگاهی ایران
و شیـوه بازنماییجـرم
وآسیـب (اجتـماعـی):
دیدگـاه کـارشنـاسـان
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انتخـابکردهانـد و ازنظريـات بازتـاب وسـاختارگرايي بهـرهبردهانـد .بـا اتخاذ مدل
ويکتـور ترنـر ،روايـت به چهـار مقطع نقضقاعـده ،بحران ،چارهانديشـي وبـاز ادغام
تقسـيم ميکنـد.نتايـج تحقيق،سـينماي ايـران را از ارايـ ه روايتدادگاهي منجسـم
ق عدالـتبـ ه تصويـر
و قانونمـدار ،ناتـوان یافتـه و دادگا ه را نهـاد ناشايسـت تحقـ 
کشـيدهاسـت.رسـتگا ر و همکاران در سـال  1398درپژوهشـی با عنوان «بازنمایی
مسـائل اجتماعی د ر سـینمای پس از انقالب اسلامی» نشـان دادهاند ،دغدغهمندی
سـینمای ایـران همیشـه متناظـر با شـرایط اجتماعـی آن بـوده اسـت .پژوهشهای
متعـدد خارجـي نیـ ز حاکـی از آننـد کـه بازنماييهـاي جرم يـا آسـيب در فيلمهاي
دادگاهـي ،نقـش مؤثـري در افزايـش آگاهيهـاي جامعـه و نمايـش عدالـت در نظام
قضايـي دارنـد .ولـش 1و همـکاران ()2011در پژوهشـي بـا عنوان جـرم و عدالت بر
روي فيلـم ،معتقدنـد کـه فيلمهـا بهعنـوان يک رسـانه فرهنگـي ،نگرشهـاي غالب
د ر جامعـه را منعکـس ميکننـد و نقشـي محـوري در شـکلگيري برداشـتها و
ايدههـاي مـا دارنـد .يافتههاي پژوهـش از تجزي هوتحليل الگوهاي روايي ،سـه دسـته
ي کـرده اسـت )1 :جـرم بهعنـوان پشـتيبان آشـوب
ي گسـتردهرا شناسـاي 
موضوعـ 
ي اجتماعـيومحدوديتهـايمجـازات و )3جـرمبهعنـوان
د ر جامعـه )2 ،نابرابـر 
2
يـکامراجتماعـي .پژوهشهـای کانـت ( ،)2020بـا عنـوان مجرمـان جنايـات عليه
بشـريت و نتايـج بازنمايـي آنهـا در فيلم مسـتند نشـان داده ،کـه افـراد ميتوانند در
ل کنند وواکنش نشـاندهند ،ضمـن اینکه عالوه
موقعيتهـاي مشـابه متفـاوت عمـ 
ب جرم
بـر عوامـل موقعيتـي /محيطـي ،متغيرهـاي اختياراتـي مجـرم نيـزدرارتـکا 
قابـل توضيـح هسـتند .کوهـم 3و همـکاران ( ،)2011پژوهشـی بـا عنـوان فيلمهـاي
جنايـي پدوفيـل 4در زمينـه سوءاسـتفاده جنسـي ا ز کـودک کا ر کردهانـد بـهايـن
جمعبندي رسـيدهان د که کودکآزاري روانيشـيوع بيشـتري داشـته اسـت و عوامل
دموگرافيـک ،5روابـط خانوادگـي و موقعيـت اقتصـادي ـ اجتماعـي والديـن ،همـواره
ي چـون تنشهـاياجتماعـي
ن کـودکآزاري دارد .عواملـ 
ي بـرميـزا 
تأثيـرمعنـادار 
و فقـدان حمايتهـا وانـزواي والديـن ازعوامـل تأثيرگـذار بـر کودکآزاري هسـتند.

چارچوب نظری پژوهش

باتوجهبـه اینکـه مقالـه حاضـر برگرفتـه ا ز پایاننامـه اسـت ودر مقالـه دیگری با
همیـن مضمـون 10فیلـمدادگاهی بـه شـیوه نمونهگیـریهدفمند ،بـه روش دال و
مدلـول فردینـان دوسوسـور ،تحلیـل روایت روالن بارت و سـطوح اجتماعـی رمزگان
 .4پدوفیل :نوعی انحراف جنسی است که فرد در مواجهه با برخی تصورات و تخیالت،
دچار برانگیختگی و رضایت جنسی میشود و دست به رفتارهای جنسی نابههنجار
و شدید میزند .افراد مبتال بهطورمعمول در تصورات خود یا واقعیت ،وارد رابطه
جنسی با کودکان میشوند.

1. Welch
2. Canet
3. Cohem
5. demography
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جـان فیسـک ، 1بهطـور موشـکافانه و دقیقـی نشانهشناسـی شـدهاند ،از شـرح و
تفصیل بیشـتر خودداری شـده اسـت .نظریهپردازانـی که پژوهش براسـاس نظریات
آنها اسـتواراسـت:
2
 )1بازنمایـی اسـتوارتهـال  :هـال بازنمایـیرا ا ز شـیوههای کلیـدی تولید
معنـا مـیدانــ د و فراینــ د تولیـد معنـا از طریـق زبـان را رویههای داللت مینامــد.
«بازنمــایی» تولیــد معنـا از طریــق چارچوبهای مفهومی و گفتمانی است .به این
معنـی کـه «معنـا» از طریـق نشـانهها ،بهویـژه زبـان تولیـد میشـود .معنـا بیثبات،
لغزنـد ه و همـواره در حـال تغییـر و دگرگونـی اسـت و ازایـنرو ،آنچــه «واقعیـت»
نامیـده میشـود ،خـارج از فراینـد «بازنمایی» نیسـت .بازنمايي بهمثابـه پايهاي براي
تفسـير نمايـش ديگـري ،همچون بنيانـي براي عملكـرد كلمات بهعنوان نشـانهها در
درون زبـان درك ميشـو د (میلنـر و براویـت ،ترجمه محمـدی.)333:1385 ،
)2نشانهشناسـی فردینان دوسوسـور :سوسـور نشـانه را ترکیبـی از دال و
مدلـول میدانسـت :دال را تصـور آوایـی و مدلـول را تصـور ذهنی در نظـر میگرفت.
او معتقـد بـود کـه دال و مدلـول جداییناپذیرند و نشـانه را الزامی میدانسـت؛ یعنی
رابطـه دال و مدلـول رابطـه الزم و ملزوم اسـت و نشـانهها در اصل بـه یکدیگر ارجاع
میدهند (سـجودی.)22-27 :1382 ،
 )3تحلیـل روایـت روالن بـارت :از نظ ر بـارت ،داللت دو سـطح دارد :سـطح
اول ،داللـت مصداقـي يـا تصريحـي و سـطح دوم ،داللـت مفهومـي يا ضمني اسـت.
ايدئولـوژي بهعنـوان سـاختار پنهان ،در سـطح دوم داللت قرار دارد .داللت درسـطح
اول ،معنايـي آشـكا ر توليـد ميكنـد و داللـت درسـطح دوم ،معناي ضمنـي را پديد
ميآورد (ضمیـران.)15:1382 ،
 )4سـه سـطح رمـزگان جانفیسـک :فیسـک ،بیـن تولیـ د متـون و تولید
معانـی،تمایـز قائـل میشـود و مطـرح میکنـد کـه بـراي فهـم تمایـ ِز ایـن دو ،نیاز
بـه بررسـی مفهو ِم گفتمـان داریم .گفتمـان عبارت ا ز یـک زبان یا سیسـتم بازنمایی
درون یـک نظـم ،شـکل گرفتـه اسـت ،تـا مجموعـهاي
اسـت کـه بهطـوراجتماعـی
ِ
منسـجم از معانـی مرتبـط بـا یـک محـدوده موضوعـی مهـم را بـ ه وجـود آورد و
اشـاعه دهـد .فیسـک بـا تقسـیم جهـان اجتماعـی به سـه سـطح واقعیـت ،بازنمایی
و ایدئولـوژي ،رمزهـاي سـهگانه اجتماعـی ،فنـی و ایدئولوژیـک را مطـرح میکنـد
کـه بهترتیـب متناظر با سـطوح سـهگانه جهـان اجتماعی هسـتند (فیسـک ،ترجمه
برومنـد.)127-129 :1380 ،
1. J. Fisk
2. S. Hall

سینمایدادگاهی ایران
و شیـوه بازنماییجـرم
وآسیـب (اجتـماعـی):
دیدگـاه کـارشنـاسـان
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پژوهشهای ارتباطی،
بیـستوهـشـتـم،
ســال 
شمـاره ( 4پياپي ،)108
زمستــــــــان 1400

ت عظيمـيدرباره
ی سـینما ،جـاروی :1ا ز نظـ ر جـارويغفل 
 )5جامعهشناسـ 
طبيعـت سـينما بهعنـوان نهـادياجتماعي رخ داده اسـت .دلیل آن هم شكسـتكم
يـا زيـادنويسـندگان دردرك اين مطلب اسـت كه يك رسـانه با جامعـه چه ميكند
و چـرا .وي معتقـداسـت« :بـراي نفـوذ بـهدرونپوسـته يـک جامعـه ،به غيـرازکار
ميدانـيمردمشـناختي ،هيچچيـزبـا ديـدن فيلمهايـيکـ ه بـراي بـازارداخلـي يک
جامع ه سـاخته شـدهاند ،قابل مقايسـه نيسـت» (راودراد.)79:1392 ،
 )6جرمشناسـی چـزاره لمبـروزو :2مجرمـان نسـبت بـه غيرمجرمـان از
ناهنجاريهـاي جسـمي ،عصبـيو روحـي بيشـتري برخوردارنـد وايـن ناهنجاريها
تاحدي ناشـي ازتباهي و تاحدي ناشـي از تکاملنيافتگي است (کینیا.)369:1397 ،

روششناسی پژوهش

ايـن پژوهـش بـرای پاسـخ بـه دلیل تولیـد اندک ایـن ژانـر از فیلم در سـینمای
دادگاهـی ایـران و بـا توجـه به دیدگاههای کارشناسـان ،بـه روش زیر انجـام پذیرفته
اسـت .نـوع پژوهـش بـر اسـاس هـدف از نـو ع کاربـردي و برحسـب ماهيـت دادهها،
کيفـي بـوده اسـت.به لحـاظ اسـتراتژي ورويکـر د پژوهـش ،ازمصاحبههـاي عميق
ها کارشناسـان بهر ه برده
ن سـاختار براي نائل آمـدن به فهم فراگيـري ازدیدگاه 
بـدو 
ص در 5حـوزهعلمـی حقـوق،ارتباطات،
شـدهاسـت .بـرای ایـن منظـور 16متخص 
سـینما ،جامعهشناسـی و روانشناسـی انتخـاب شـدهاند .جامعـه پژوهـش و حجـم
نمونـه ،فيلمهـاي دادگاهـي بـا محوريـت جـرم و آسـيباجتماعـي در  4دهـه اخير
بـ ه شـیوه نمونـه هدفمنـ د انتخـاب شـدهاند .بـراي بررسـی ،پـس از گـردآوری همه
فيلمهـايسـاخته شـده ( 4دهـهاخيـر) ژانـر آنها در هر دهه مشـخصشـده اسـت.
درمرحلـهبعـدی،فیلمهایسـینماییباژانر دادگاهی جداسـازی شـدهاند 10 .فیلم
منتخـب بـه روش نمونـه هدفمنـد از  22فیلـ م دادگاهـی واز کل 1744فيلم 4دهه
اخيـرسـينماي ايران ،براسـاسحساسـيت یـا تابویی موضـوع وهمچنیـن درگيري
افـکار عمومـي ،ميـدان مطالعـه پژوهـش ا ز دیـدگاه کارشناسـان را شـکل دادهانـد.
بهمنظـور دسـتيابي بـه هـدف پژوهش ـ بررسـي نقش سـینمای دادگاهی در شـیوه
ی از جـرم و آسـیباجتماعـی ـ در بـازهزمانـي 4دهـ ه اخيـرو همچنيـن در
بازنمایـ 
پاسـخ بـه پرسـش اصلي ذکرشـده د ر مقدمـ ه این پژوهـش ،مصاحبه با کارشناسـان
در  5حـوزه یـاد شـده ،عمومـاً رودررو وگاه بـه دلیـل شـرایط کرونایـی آنالیـن انجام
شـده اسـت .در ابتـداي مصاحبههـا ،بهطورکلـي هـدف پژوهـش ،ذکر و تأکيد شـده
1. Jarvaie
2. Cesare Lombroso
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اسـت کـه از نتایـج ،تنهـابراي مقاصد پژوهشـي اسـتفاده خواهد شـد .پرسـش اوليه
ي وبـراسـاس اطالعاتعمومـي و تخصـصفـرد مصاحبهشـونده ،مطرح میشـد
کلـ 
وپاسـخ تفسـيري و توصيفي مشـارکتکننده ،هدايتگر مسـي ر سـؤاالت بعـدي بود.
پـس از انجـام مصاحبـه ،بـه تحليـل محتواي کيفـي مصاحبههـا پرداخته شـد .براي
کدگـذاري و تحليـل ،متن به شـیوه دسـتی به واحدهـاي تحليلی کوچکتر ،تقسـیم
ن مصاحبهها
ي متـ 
ي کيف 
ي تحليـلمحتـوا 
و شـیوه تکویـن اسـتقراییمقولههـابـرا 
ن شـيوه ،مقوالت بارهـا اصالح واز تعداد آنها کاسـته شـد تا در
برگزيـده شـد .درايـ 
ي ماند.
نهايـت  9مقولـه اصلي باقـ 

یافتههای پژوهش

ل  1که مشـتمل
بـا بازبینـی  1744فیل م سـینمایی تولیدی در  4دهه اخیر ،جدو 
بر فیلمهای سـینماییدادگاهی اسـت؛ شکل گرفت.
جدول .1فهرست کل فیلمهای 4دهه اخیر سینمایدادگاهی ایران
(تا پایان سال )1399

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

رديف

نام فيلم

1

پرونده

3

دوسرنوشت

2
4
5
6

62

مهدي صباغزاده

68

مهران تأييدي

خاک و خون

63

هامون

68

ميخواهم زنده بمانم
مردي از جنس بلور

7

قرمز

9

شراره

8

سال توليد

نام کارگردان

73
77

فريدون جيراني

77

عشق کافي نيست

10

سام و نرگس

78

12

محاکمه

13
14

78

من ترانه پانزده سال دارم

80

جدايي نادر از سيمين

89

من مادر هستم

داريوش مهرجويي
ايرج قادري

77

11

کامران قدکچيان

85
89

سعيد سهيلي

مهدي صباغزاده
سيامک شايقي
ايرج قادري

رسول صدرعاملي
ايرج قادري

اصغر فرهادي

فريدون جيراني

سینمایدادگاهی ایران
و شیـوه بازنماییجـرم
وآسیـب (اجتـماعـی):
دیدگـاه کـارشنـاسـان
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پژوهشهای ارتباطی،
بیـستوهـشـتـم،
ســال 
شمـاره ( 4پياپي ،)108
زمستــــــــان 1400

ادامه جدول .1
رديف

نام فيلم

سال توليد

نام کارگردان

91

حسين شهابي

93

محمدحسين فرحبخش

15

روز روشن

17

مستانه

19

اين زن حقش را ميخواهد

95

جاندار

97

16

18
20
21
22

هيس!دخترها فرياد نميزنند

92

خشم و هياهو

94

شونيم
متري ش 

پوران درخشنده
هومن سيدي

محسن توکلي

97

جمشيديه

سعيد روستايي
پوريا اميري
يلدا جبلي

98

منطبـق بـ ر روش درنظـر گرفتـه شـده بـرای انجـام پژوهـش 10،فیلـممنتخب
از بیـن  22فیلـمذکـر شـده درجـدول  1بـا در نظـرگرفتـن معیارهایحساسـيت،
تابويـي موضـوع و درگيـري افـکار عمومـی در جـدول  2قالببنـدی شـدند.
جدول  .2فهرست ده فیلم انتخابی

Table 2. List of 10 selected movies

رديف

نام فيلم

1

دوسرنوشت

3

2

68

ن تأييدي سرقت/قتل/خشونت و درگيري
مهرا 

جدايي نادراز سيمين

73
89

ايرجقادري

4

من مادر هستم

89

فريدون
جيراني

5

هيس!دخترهافرياد نميزنند

92

6

مستانه

93

7

خشمو هياهو

9

ن حقش را ميخواهد
نز
اي 

94

محمدحسين
فرحبخش

شونيم
متري ش 

95

محسنتوکلي اسيدپاشي/خشونتودرگيري

جمشيديه

97

8
10

ميخواهم زنده بمانم

سال توليد نام فيلمساز

مضمون و سوژه

97

اصغرفرهادي

پوران
درخشنده

طالق /خودکشي

طالق/خشونت و درگيري
تجاوز/قتل
ت و
کودکآزاري/تجاوز/خشون 
درگيري /قتل
ت ودرگيري
تجاوز /خشون 

ن سيدي خيانت/قتل /خشونت ودرگيري
هوم 

سعيدروستايي
يلدا جبلي

مواد مخدر /خشونت

خشونت و درگيري /قتل

ص ومنطبـقباکد تخصیصی
ت صاحبنظـران بهتفکیک تخص 
فهرسـتمشـخصا 
ل هرشـمارهبه
ت جـدول  3تهی ه شـده اسـت .دراینجـدو 
بـه آنهـاطبـق مندرجـا 
صـورت تناظـریکبهیـک ،به یـک مصاحبهشـونده اختصاص یافتهاسـت.

173
جدول .3اطالعات مصاحبهشوندگان

Table 3. Interviewees Information

شماره

حوزه تخصص

درجه علمي و تخصص

1

سينما

مدرس ،فيلمساز ،کارگردان ،فيلمنامهنويس ،تهيهکننده،
مجري

2

علوم ارتباطات

3

حقوق قضایی

4

روانشناسي

5

ارتباطات و مطالعاترسانهاي

دکتراي ارتباطات ،استاد دانشگاه ،عضو هيئتعلمي

7

سينما

دکتراي سينما ،استاد دانشگاه ،عضو هيئتعلمي،
س فيلم
کارشنا 

8

علومارتباطات

9

حقوققضایی

10

روانشناسي

فوقليسانسحقوق جزا ،دکتراي مديريت راهبردي ،استاد
ب رئيسکميسيون قضايي
دانشگاه ،عض و هيئتعلمي ،نای 
مجلسشوراي اسالمي

11

حقوق قضایی

دکتراي حقوقکيفري و جرمشناسي ،استاد دانشگاه ،عضو
هيئتعلمي ،وکيلپايه يکدادگستري

12

علومارتباطات

13

جامعهشناسي

14

ق قضایی
حقو 

15

سينما

دکتراي حقوق جزا و جرمشناسي ،استاد دانشگاه ،عضو
هيئتعلمي،وکيل پايه يک دادگستري

16

حقوققضایی

دکتراي حقوق جزا و جرمشناسي ،استاد دانشگاه ،عضو
هيئتعلمي ،وکيل پايهيکدادگستري

6

جامعهشناسي

ي ارتباطات ،استاد دانشگاه ،سردبيرعلمي ،فرهنگي،
دکترا 
هنري شبکه خبردرحوزه تخصصي سينما ،عضو هيئت
تحريريه ماهنامه فيلم
دکتراي حقوق کيفري ،استاد دانشگاه ،عضو هيئتعلمي،
قاضي دادگستري
دکتراي روانشناس رفتاري ،فوقتخصص مثبتگرايي،
کارشناس در بيش از  100برنامه تلويزيوني

دکتراي جامعهشناسي ،استاد دانشگاه ،عضو هيئتعلمي

دکتراي علومارتباطات ،مديرعامل شرکت فرهنگ فيلم
تهران ،مدير مجتمع فيلمسازي رزمندگاناسالم،

ي دانشگاه
دکتراي مشاوره ،عض و هيئتعلم 

ي ارتباطات ،استاد دانشگاه ،عضوشوراي ارتباطات
دکترا 
دانشگاه و عضو شوراي اطالعرساني وزارت ارشاد ،مشاور
برخيا ز سينماگران پيشکسوت در حوزه فيلمسازي

ي جامعهشناسي ،استاد دانشگاه ،عضوهيئتعلمي،
دکترا 
جامعهشناسسياستمدار

مدرس ،فيلمساز ،کارگردان ،نويسنده ،تهيهکننده
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پـس ازکدگـذاری و مقولهبنـدی بـه شـیوه دسـتی ،دیدگاههـای متخصصـا 
ن
(جـدول 9 ،)3مقولـه اصلـی بـه شـرح جـدول  ،4بهعنـوان مقـوالت پـر تواتـر در
مصاحبههـا کـه بـا تواتـر باال مـورد اشـاره و بحـث از سـوی صاحبنظران قـرار گرفته
بودنـد؛ تفکیک شـدند.
جدول  9 .4مقوله و کدهای اختصاص داده شده ،حاصل پيادهسازي دیدگاههای
متخصصان

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

رديف

مقوله مطرحشده

کد مصاحبهشوندگان

تواتر مقوالت (درصد)

1

الزام به انعکاس واقعيت

2

تلخي سوژهها

3

برچسب سياهنمايي

4

محدوديتهاي قضايي

5

ضرورت بهرهگيري از
متخصصان

1/2/3/4/5/6/7/8/10/11/12/14/15
1/2/3/7/8/10/12
3/8/9/10/12
1/2/3/5/7/8/13/15

23
11
8
13

3/4/6/7/8/10/11/12/13/14

16

6

سانسور و مميزي

7

ضعف قانون

8

لزوم ريشهيابي معضالت
اجتماعي

1/4/7/8/12/15
1/2/7/12/13

10
8

3/10/12/16

6

8/10/13

5

9

شکستن سکوت و
تابوشکني

تخلیـص اهـم مطالـب مـورد اشـاره بـه تفکیک هـر کارشـناس ـ مقوله به شـرح
زیـر بود:

 )1الزام به انعکاس واقعیت

توضیـح کـد« :1ترسـيمواقعيـت درايـران هميشـه سـخت بـوده وبـه همين
دليـل ،سـينماي دادگاهـی که قرار اسـت بـه قلب يک ماجـرا برود وآن را بشـکافد و
شـما واقعيـت را از زوايـاي مختلـف ببينيـددر ايـران خيليکم داريم ،چون هميشـه
ن واقعيتهـا بودهاند.
ح شـد 
د ر جامعـه نيروهايـي وجـود داشـتهاندکـهمخالـف مطر 
زمانيتأثيـرسـینما وفیلـم نتيجهبخـش خواهـدبـود کـه جامعـه د ر بيـان حقايق و
واقعيتهايـي کـه در آن وجـود دارد ،آزاد باشـد».
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توضیـح کـد« :2سـينماي ايـران بـه دنبـال طـرح مسـائل اجتماعـي اسـت و
فيلمسـازان هـم سـعي کردهانـد نزديـک بـه واقعيـت کار کننـد».
ح کـد« :3فيلمسـاز بايد به درسـتي منشـا بروز بـزه يا آسـيب اجتماعي
توضیـ 
را بـه شـکل واقعی نشـان دهد».
توضیـح کـد« :4فیلمنامهنویسـان بایـد راهـي پيـدا کننـد بـراي نمايـش
واقعيتهـای جامعـه».
توضیـح کـد« :5مـا بایـد شـاهد ايـن باشـیم کـه فيلمهايمـان واقعيتهايـي
برگرفتـه ازجامعـه باشـند وبهنوعي امـکان پاسـخگويي رابراي همـ ه نهادها ،نهفقط
نهادهـايامنيتـي بهوجـود بياورند».
توضیـح کـد « :6هـرچقـدرايـن نـوع فيلمهـا بهواقعيـت نزديکتـرباشـند
مؤثرترنـد».
توضیـح کد« :7سـينما مجرد يـا انتزاعي نيسـت ،برگرفته از آن واقعیتی اسـت
کـه د ر اجتمـاع اتفـاق ميافتد و سـينما از آن هويـت ميگيرد».
توضیـح کـد« :8نپرداختن بـه واقعيتهـا ميتواند خطرناک باشـد ،چون شـما
وقتـي بـه واقعیتهـا نميپردازيـد ،آگاهـي را هم منتقـل نميکنيد».
توضیـح کـد« :10بدون شـک بايـد واقعيتهـا نمايش داده شـوند ،مـا مفهومي
داريـم بـه نـام ادراک ذهنـي از واقعيتهـا ،اين اسـت کـه فيلم را ميسـازد».
توضیـح کـد« :11نمايش مبتنـي بـ ر واقعيت ،بایـداوليـن فاکتو ر در سـینمای
دادگاهی باشـد».
توضیح کد« :12سينماگران باید بر پايه واقعيات موجود در جامعه ،فیلم بسازند».
توضیـح کـد« :14نمایـش واقعیـت در فيلمهـا مطمئنـاً آگاهيبخـش و مؤثـر
خواهـد بـود ،ما نميتوانيـم واقعيت جامعه را بهخاطـر ترس از آينده کنـار بگذاريم».
«درام دادگاهي جائيسـت ک ه حقيقـت و واقعیت بایـد عريان

توضیـح کـد:15
و آشـکار عنوان شود».

 )2تلخی سوژهها

ي عجيب
توضیـح کـد« :1د ر اين سـالها ما قصههاي بسـيارتلـخ و جنايتهـا 
و غريبي داشـتهایم».
توضیـح کـد « :2فيلمهاييکـه روایت یـا پايـان تلخيداشـتهاند ،بیشـترمورد
توجـه قـرار گرفتهاند».
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توضیـح کـد« :3من بـه تلخی فيلمهـا نقـد دارم ،خيلـيا ز قصههـاي غمانگيز
کـ ه ديدنـش از تحمل افـراد جامعه خارج اسـت».
توضیح کد« :7انسان بهطورکلي از حکايتهاي تلخ خشنود نميشود».
توضیـح کـد« :8اين نـوع فيلمهـا بـا همـهتلخيهاییکـه دارنـدتوانسـتهاند
تأثيـر مثبتـی بگذارند».
توضیـح کـد« :10نمايـش واقعيتهـايجامعـه هرچنـ د تلـخ ،نقـش و تأثيـر
بسـزايي دارد».
توضیـح کد« :12نبايـد معضالت جامعـه را خیلی تلخ نشـان داد ،چون خودش
به نوعـي بدآموزي دارد».

 )3برچسب سياهنمايی

توضیـح کـد« :3مردم بهطـور روزمره بـا معضالت جامعـه درگير هسـتند .باید
دیـد که با داشـتن نقـش يک ذره بيـن چه نتیجـهای میخواهیـم بگیریم».
توضیـح کـد« :8هرچقـدر سـوژه حسـاستر باشـد ميگوينـد سـياهنمايي
میکنیـد».
ف بزنند و سياهنمايی کنند».
توضیح کد « :9فيلمهانباید مستقيم حر 
توضیـح کـد« :10جامعه مـا در حال حاضـر تب بااليـي دارد .وقتي سـياهنمايي
ميکنيـم ،يعنـي نميخواهيم برايـش کاري انجـام دهيم».
توضیـح کد« :12مـا بايد معضلات جامعه را نشـان دهيـم ،ولي ایـن کار نبايد
تخريبـي و با سـياهنمايي باشـد».

 )4محدودیتهای قضایی

توضیـح کـد« :1اخيـرا ً توليـد فيلـم ،اجـازه قـوه قضاييـه را هـم ميخواهد که
خـودش مزيـد بـر علت شـده اسـت».
ح کـد« :2موضوعهايمـان در فيلمهـای دادگاهـي بـه دليـل نظـام
توضیـ 
حقوقیمـان محدودتـر اسـت».
توضیح کد« :3مشکالت ما در نبود اجراست ،نه در نفس قوانين».
توضیح کد« :5عقايد شخصي باید از قانون تبعيت کنند».
توضیـح کد« :7اگـر تجربـه عمومـي ،ناخـودآگاه جمعـي ،نابـاوري بـه عدالت
خانـه باشـد ،ديگـر ديـدن ايـن نـوع فيلمها چـه جذابيتـي ميتواند داشـته باشـد».
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توضیـح کـد« :8مسـائل حقوقـي در ایـران ،متناسـب بـا ارزشهـاي دينـي و
مذهبـي مـا هسـتند ،در نتيجـه محدوديتهـاي بيشـتري داريـم».
توضیـح کد« :13د ر جامعـه ما ،نهادها بخاطر تـرس از قانون در برخـورد با اين
مسـائل ،بسيار سـخت عمل ميکنند».
توضیـح کد« :15سـينماي ايران مدعي حقوقـی زياد دارد و بـه داليل مختلفي
محـدود اسـت؛ هم از طـرف جامعه و هم از طـرف حکومت».

 )5ضرورت بهرهگیری از متخصصان

توضیح کـد« :3بايد اسـتادان در حوزههاي علـوم اجتماعي ،مذهبـي و افرادي
ي تحقيقـات ميداني کردهانـد تحليل کنند».
کـه در زمينههـاي بزهـکار 
توضیحکـد« :4د ر خيلـيازفيلمهـا بهدليـلفقـدان کارشـناس ،آدرسغلـط
زيـاد داده ميشـود».
توضیـح کـد« :6الزم اسـت در توليـد اين نـوع فيلمها ،بـا متخصصان مشـاوره
ق ما بـا قوانيـن مرتبط بـا موضوع ،آگاهـي پيـدا ميکنيم».
شـود زيـرا از ایـن طریـ 
توضیـح کـد« :7بعـدا ز چهـل سـال اسـتقرارجمهـورياسلامي کجـا آمدند
گفتنـ د کـهفيلمسـا ز بايـد بـه جامعهشناسـي هنـر بيشـتر بهـا بدهـد ،روانشناسـي
هنـررا بيشـتر بهـا بدهد».
توضیـح کد« :8فیلمهـای دادگاهی چندجانبه هسـتند ،يعني علوم جامعهشناسـي،
روانشناسـي و حقوقی مؤلفههایي تأثيرگذارند».
توضیح کـد« :10تجربيات روانشناسـان براي فيلمسـازان ميتواند بسـیار مؤثر
باشـد زیـرا فيلمهـا بـه همـان ميزانـي کـه ميتواننـد آدرس درسـت بدهنـد ،ممکن
اسـت آدرس غلـط بدهند».
توضیـح کد« :11باید ازکارشناسـان اسـتفاده کنيـم ،د ر حال حاضـر نبود امکان
س ميشـود».
بهـرهبردن از متخصصان ،در رسـانههاي ما احسـا 
توضیـح کـد« :12باید تمـام سـناريوها را يک فـرد متخصص ارتباطاتـي يا يک
جامعهشـناس ،بـا روانشـناس بخوانـد و نظر خود را اعلام کند».
توضیـح کد« :13فيلمها بايد با اسـتفاده از علم و دانش کارشناسـان و مشـاوره
گرفتن از آنها ،در چارچوب نظریات علمي سـاخته شـوند».
توضیـح کـد« :14ارايـه اطالعـات صحيـح از طريـق متخصـص بـه مخاطـب
الزاميسـت».
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 )6سانسور و ممیزی

توضیـح کد« :1به دلیـل سانسـور و مميزي ،سـينماي ايران از رفتن به سـمت
سـوژههاي ملتهب هـراس دارد».
توضیح کـد« :4بايد دريچـهايباز شـود که فيلمسـازان بتوانند بدون سانسـور
ف بزننـد ،حرف زدن که جرم نيسـت».
حـر 
توضیـح کد« :7همه ما سـعي داریـم در يک منطقـه کام ً
ال بيخطـر راه برويم.
بنابرايـن از حـاال ميشـود حدس زد کـه در آينده نهچنـدان دور ،ژانـ ر درام دادگاهي
در بيـن فيلمسـازان ما از بيـن خواهد رفت».
توضیـح کـد« :8سـوژ ه هـرچقـد ر حسـاست ر باشـد ،سانسـور و مميـزي هـم
بيشـتر ميشـود».
توضیـح کـد« :12دلیـل اينکـه در فيلمهـاي دادگاهـي مـا ،مضمـون قصههـا
بيشـتر قصـاص اسـت ،سانسـور و ممیزی اسـت».
توضیـح کـد« :15در درامهاي دادگاهـي ،فيلمسـاز نميتواند بيموضع باشـدو
همینموضعگيري پاشـنه آشـيلش میشـود».

 )7ضعف قانون

توضیـح کد« :1قـوه قضاييه اجازه سـاخت دو فیلم را درباره قاتـل زنجيرهاي در
مشـهد (بيجـه) داده امـا هنوز به هیچکـدام اجازه اکـران نگرفتهاند».
توضیـح کد« :2ما يک سـري قوانيـن در نظام قضايـي و حقوقيمـان داريم که
مانع هسـتند ،برای مثـال ،در دادگاههايمان هيئـت منصفه نداريم».
توضیـح کد« :7اگـر جامعهاي احسـاس کند که خـودش باید احقـاق حق کند
و اعتمـادش را نسـبت بـه قانـون از دسـت بدهـد ،فيلمسـاز هـم براي مطـرح کردن
مسـائل اجتماعـي ،ديگر بـا دادگاه کاري ندارد».

دوسـويه
توضیـح کـد« :12نميشـو د يـک نفـ ر دردادگاه تصميـمبگيـرد ،اصـو الً بايـد
مشـاورهاي باشـد».
توضیـح کد« :13مشـکل اين اسـت کـه قوانين خـوب پايهگـذاري نشـدهاند و
سياسـتگذاران مـا خـوب کار نکردهاند».
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 )8لزوم ریشهیابی معضالت اجتماعی

توضیـح کـد« :3ريشـه همـه خألهايمـان فاصلـه گرفتـن از آموزههـاي ديني
اسـت و ايـن بـر همـه بخشهـا اثرگـذار اسـت».
توضیـح کـد« :10البتـه اولويت اقتصاد اسـت کـه فرهنـگ را خـراب ميکند و
فرهنـگ خـراب ،جامعـه را نابـود ميکند».
توضیـح کد« :12فقـط نمایش دادن صرف کار غلطي اسـت ،بايـد حتماً تحليل
و راهحـل هم ارايه شـود».
توضیـح کـد« :16بايـد به همـه عوامل توجه شـود .بـرای مثال ،کودکـي که به
او تجـاوز شـده بايـد تحتنظـر روانشـناس و مشـاور قـرار بگیرد تـا عقـده او از بين
برود».

 )9شکستن سکوت و تابوشکنی

توضیـح کـد« :8اینکـهمانتوانيـم درمسـائلاجتماعی سـکوتمان را بشـکنیم
ممکـن اسـت بـراي جامعـهاي کـه فاقـد ظرفيتسـازيهاي الزم اسـت ،تبعـات
سـنگيني داشـته باشـد».
توضیـح کـد« :10فيلـ م مارمولـک نشـان داد کـهحتی يـکروحانـيمصونيت
نـدار د و ميتوانـد آدمبـدي باشـد ،ايـن فيلـم تابوشـکني کـرد .فيلم هيـس دخترها
فريـاد نميزننـد ،هـم تابويـي را شکسـت ،مـن خـودم معلـم بـودم و دانشآموزانـي
داشـتم کـه بسـياري ا ز آنهـا مسـائليداشـتند امـا مهرسـکوت بـر لـب زد ه بودند».
توضیـح کـد:13فيلـم «هيـسدخترهـافريـاد نميزنند»بـراي نخسـتينبار،
تابـوي تجـاوز جنسـي بـه کـودک را شکسـت .مسـئلهاي که به شـکلخامـوش زير
اليههـاي پوسـتشـهرجريـان دارد».
یافتههـای پژوهش نشـان داد که به نظـر اکثر قريب به اتفاق مصاحبهشـوندگان،
سـينما بهعنـوان يـك نهـاد اجتماعـي بايد بـه بازنمايـي واقعيتهاي جامعـه بپردازد
و تنهـا در ايـن صـورت اسـت که ميتوانـد مانند آينهاي شـفاف در راه رفع آسـيبها
گام بـردارد و انعـکاس واقعيتهـا بايـد سـرلوحه کار فيلمسـازان قرار گيـرد .برخي از
مصاحبهشـوندگان گفتهانـد شـرايط جامعـه ايجـاب ميکن د کـه مضاميـن فيلمها به
سـمت سـوژههای تلـخ بـرود ،آنها شـرايط اجتماعـي را دليل ايـن تلخيدانسـتهاند.
برخـي ديگـر از مصاحبهشـوندگان نظرشـان فقـط نمايـش جنبههـاي مثبـت در
جامعـه اسـت .در مورد سـياهنمايي در فيلمهـاي دادگاهی نیز برخـی مخالف نمايش
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معضلات اجتماعـي بودنـد وآنهـا را سـياهنمايي ميانگاشـتند ،درواقـع مـرزي بيـن
روايـت واقعـي و سـياهنمايي در سـينما تعريـف نشـده اسـت .برآينـد دیدگاههـای
مصاحبهشـوندگان در مـورد محدودیتهـای قضایی اين بود کـه موضوعات اجتماعی
بـه دليـل ابعاد سياسـي و تبعاتي کـه دارند ،فیلمسـازان را با موانـع و محدوديتهاي
حقوقـي روبـهرو ميکننـد .نظـر همچنیـن اکثـر مصاحبهشـوندگان بـر ايـن امـر بود
کـه نگارندههـاي فيلمنامههـاي سـينمايدادگاهـی ،بـراي شـناخت موشـکافانه از
شـرايط و وضعيـت جامعـه ،بهرهگیـری ا ز متخصصـان درحوزههـاي علمـي مرتبـط
را بايـد نصبالعيـن خـود قـرار دهنـد .از نظـر 6نفـر از مصاحبهشـوندگان ،سانسـور
بـر کيفيـت آثـار سـينماي دادگاهـی تأثيرگـذار اسـت و منجـر بـه محدوديتهايـي
بـراي بيـان معضلات اجتماعـيميشـود .برخـيا ز کارشناسـان معتقـ د بودنـد کـه
ن ضعـفداريـم وفـوق قانونهـا مانـعاجـرا ميشـوند .امـا
درزمينـه اجـراي قوانيـ 
ت در نبـود اجراسـت ،نـه درنفس
عـدهاي ديگـ ر نظرشـان بـرايـن بـود کـه مشـکال 
قوانيـن .تنهـا  4نفر از مصاحبهشـوندگان در مقوله ریشـهیابی معضلاتاجتماعی در
ی دادگاهـی نظـر دادنـد و گفتند که سـينما رسـانهاي بـا رويکـرد تحليلي و
فیلمهـا 
انتقـادي بـه سـاختارهاي اجتماعـي جامعه اسـت و ميتوانـد به ريشـهيابي معضالت
اجتماعـي بپـردازد .تعـدادي ا ز مصاحبهشـوندگان بـ ر اين عقيـده بودند کـه قربانیان
تجـاوز ،بـرای حفـظآبرو و جايگاه خود ،سـکوت ميکننـد .درواقع حفـظ آبرو تبديل
بـه سلاحی بـرای متجـاوزان شـده اسـت چـون هيچکـس از فـرد متجـاوز شـکايت
نميکنـد و قربانیـان ،آبـرو را از همـه چيـز مهمتـر میداننـد.

بحث و نتيجهگيري

مضاميـن فيلمهـاي سـينمايي هـر دوره ،بازتـاب شـرايط اجتماعي حاکـم بر آن
دوره هسـتند و بـراي نفـوذ بـه اليههـاي درون هـر جامعـه ،هيـچ امکانـي بـه اندازه
بررسـي و تحليـل فيلمهايـي که در آن جامعـه توليد و نمايش داده ميشـوند ،معتبر
و دارای ارزش نيسـت (جـاروی ،ترجمـه راودراد .)42:1379 ،د ر بررسـي نتايـج بـه
دسـت آمده در جدول ،1آنچه مشـاهده شـد؛ نشـان داد که سـهم فیلمهاي دادگاهي
در ايـران بسـيار کمتـر از آنچه تصور ميشـد ،بـود .از 1744فيلم توليدشـده در چهار
دهـه اخيـر فقـط  22فيلـم ،يعنـي تنها حـدود 1درصـد آنها ،ژانـر دادگاهـي دارند و
ايـن تفاوتـي بـه شـدت معنادار را از لحـاظ آماري نشـان ميدهد .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 آسـيبهاي اجتماعي در شـرايط واقعـي جامعه ايران
سـنخیت قابـل قبولـی نداشـته اسـت .همـان جـدول نیـز ،به وضـوح نشـان میدهد
کـه پـس از انقلاب «ایـرجقـادری» بـا سـه فیلـم« ،مهـدیصبـاغزاده» بـا دو فیلم
«فریـدونجیرانـی» بـا دو فیلـم و  15کارگـردان دیگـر فقط بـا یک فیلم ایـن ژانر را
تجربـه کردهانـد .بازنمایـی جـرم در فیلمهـای دهـه  60و سـينماي پـس از انقلاب،
ماننـد فيلمهاي«خـاک و خـون» و«پرونده» ،در ارتبـاط با زميـنداران ظالم به دلیل
فسـاد اخالقي ـ سيسـتمي ،نشـاندهنده مانعي بزرگ در مسـير عدالت تلقيشـده.
در دهههـاي 80و 90تنهـا يـک جنبـه از مسـائل اجتماعـي تبديـل بـه نمـاد بحران
دادگاهـي در فیلمهـای سـینمایی ميشـود و آن مسـئله زنـان و نقد نظام مردسـاالر
اسـت .فيلمهـاي «مـن مـادر هسـتم»« ،ايـن زن حقـش را ميخواهد»« ،مسـتانه»،
«هيـس! دخترهـا فريـاد نميزننـد» و «خشـم و هياهـو» ،بحـران جامعـه مردسـاالر
و بهتبـع آن ،بحـران دادگاه مردسـاالر را بـه تصويـر کشـيدهاند .مطابـق جـدول4
و بـر مبنـاي تجزي هوتحليـل دادههـاي بـه دسـت آمـده از مقولههـاي مصاحبههـا،
ميتـوان دريافـتکـ ه مقولههـاي الـزام بـه انعـکاس واقعيتهـا ،ضـرورت بهرهگيري
از کارشناسـان حوزههـاي علـوم مرتبـط د ر توليـد فيلـم و محدوديتهـاي قضايـي،
از نظـر متخصصـان اهميـت بااليـي در کـم بـودن شـمار تولیـدات سـینمایی در این
ژانـر داشـتهاند .بـراي نيمـي از گـروه مصاحبهشـوندگان ،برچسـب سـياهنمايي روي
فيلمهـا ،اعمـال سانسـور و مميـزي و نمايـش ضعفهـاي قانـون ،حائز اهميـت بوده
و دربـاره آنهـا نظـر دادهانـد ،اما راجع به مقولههاي شکسـتن سـکوت و تابوشـکني و
ريشـهيابي معضلات اجتماعـي ،دیدگاههـای مطرح شـده ،درصـد پايينـي را به خود
اختصـاص دادهانـد .خالصـه مطالـب ارايه شـده توسـط کارشناسـان بیانگر آن اسـت
کـه پرداختـن بـه سـوژههاي مجرمانـه و آسـيبهاي اجتماعي بـراي سـينماگران ما
بسـيار هزينهبـر اسـت و محدوديتهـاي زيـادي را متوجـه آنهـا ميکنـد .در مـورد
شـیوه بازنمايـي سـوژهها ،پـاي تابوهـا و پرسـشهایی بـه ميـان ميآيد کـه میتواند
بـرای پژوهشـگران و محققـان دیگـر جالـب توجـه باشـد .آيـا فیلمسـاز دادگاهـی
ميتوانـد تابـو را بـه نمايـش درآورد؟ در صـورت مثبـت بـودن پاسـخ ،کـدام تابوهـا
مجـاز اسـت و کـدام تابوهـا خـط قرمـز تلقي ميشـوند؟ 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 زمـانـ حتـي در برهـه کوتاه سـاخت تا اکـران ـ
ممکـن اسـت دسـتخوش تغيير شـود و فيلـم را روي پـرده ببرد يا دسـتور توقيف آن
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را درپـیآورد؟ اگـر تابويـي اجـازه بازنمايـي پيـدا کرد؛ کيفيـت اين بازنمايـي چگونه
باشـد و محدوديـت فيلمسـاز در نمايـش صحنه مدنظـر در روايت خود تـا چه ميزان
اسـت؟ فيلمسـازي کـه بهطورمعمول مايـل به بازنمايـي وجه عميق موضوعـات يا به
اصطلاح نيمـه پنهـان ماه اسـت ،بـا موانع بسـياری مواجه میشـود .بـه همین دلیل
و بـه گـواه آمـار (جـداول 2و ،)3آن دسـته از فيلمسـازاني هـم که فيلم يـا فيلمهايي
در ايـن ژانـر دارنـد؛ کمتـر رغبتـي به ادامه مسـير نشـان میدهنـد .غالـب فیلمهاي
دادگاهـي سـينماي ما بـه دلیل محدودیتهای قضایی ،سانسـور و ممیزی ،برچسـب
سـیاهنمایی و ضعـف قانـون ،در نمايـش تصويري درسـت ،واقعـي و باورپذير از فضاي
دادگاههـا ،ناتـوان بودهانـد .فيلمسـازان دادگاهـي در کشـور مـا ،بـه داليل ذکر شـده
و تهديدهـاي تصميمگيـران پنهانوآشـکار ،ناچـار شـدهاند در صحنههـاي دادگاه
بیشـتر بيانيههـاي سياسـي ،فلسـفي یـا اخالقـي ارايـه دهند؛ امـری که هيـچ ربطي
ي نـدارد .بـراسـاس نظـر بسـياري ازمتخصصـان و خبـرگان ،ضعف
بـه دادگاه واقعـ 
آثـار سـينماي دادگاهـی ايـران در بازنمایی جرم ،آسـیب ،دادگاه ،زندان ،به اسـتفاده
نکـردن از ظرفيـت متخصصـان و اسـتادان ديگر علوم وابسـته اسـت .پيونـد نخوردن
دادگاه بـا عدالـت و مفاهيـم جـرم و آسـیب در فیلمهـايدادگاهـي مـورد بررسـي و
بهعبارتـي ،قانونمـدارنشـدن روايـت درايـن فيلمهـا ،حاکـي از بـاورنداشـتن بـه
کارکـرد نهـاد دادگاه اسـت .شـايد کارکـرد درامهـاي دادگاهـي درسـينماي ايـران
اساسـاً بيمعنـي باشـد ،چراکـه قانـون و نهـاد قانـون کـه هسـته مرکـزي سـينماي
دادگاهـي اسـت ،اهميتـيثانويه و صـوري دارد .مخاطـب انتظاردارد فيلـمدادگاهي
را کـه تماشـا میکنـد ،بهتجربـ ه خود يـا اطرافيانـشنزدیک باشـد ،در شـرایطی که
تجربـهعمومـي ،ناخـودآگاه جمعـي ،نابـاوري بهعدالت خانه باشـد ،تماشـای ايننوع
فيلمهـا جذابيتـي نخواهـد داشـت .ميتـوان ادعا کـرد که سـينماي دادگاهـي ايران،
دغدغهمنـد اسـت امـا بـه دالیلی کـه متخصصان ذکـر کردهانـد ،نتوانسـته متناظر با
شـرايط اجتماعـي جامعه ايران ،جرائم و آسـیبهای اجتماعـي را بازنمایی کند .يکي
از بحثهـاي قابـل ذکـر و برآينـد پژوهـش حاضـر ،ايـن اسـت کـه مطالعـه پیشرو،
صرفـاً بـه بررسـي و داليل اين مضاميـن در تولیدات انـدک سـینمای دادگاهی ایران
پرداختـه و بـهچگونگـی بازنمايـی جرم و آسـيب اجتماعـی در این سـاحتدر مقاله
دیگری پرداخته شـده اسـت.
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پيشنهادها

س یافتههـای پژوهـشحاضـر ،پیشـنهادهایی بهصـورت مـوردی ارايـه
بـراسـا 
میشـود:
 نیاز به قانونگذاري صريح ،شفاف و روشن حـذف نگاههـاي امنیتـی،سیاسـی و جناحـي د ر کارکردهـاي سـینمایدادگاهی
 توجه به کارکرد مطالعاتي فيلمهاي سينمايي دادگاهي ردهبنـدي سـني فيلمهـا ،بـه دليـل مضمـون درامهـاي دادگاهـي و بـهاحتمـال ،تأثيـرات مخـرب بـر سـاختار روانـي کـودکان و نوجوانـان
راهکارهای رسانهای برای نیل به تحقق پیشنهادهای فوق:
 تمرکـز و توجـه بـه محتوای فیلمنامههـا از طریق هماهنگسـازی و تعاملبا نخبـگان حوزههای علمـی مرتبط
ی را شکل میدهد
ن واقعیت وآنچه بازنمای 
 ا ز میان بردن شکاف میا  گسـترش فضـای نقـدسـالم درحـوزه موضوعـات و سـوژههای سـینمایدادگاهی
 تعامل مثبت و سازنده قوه قضاییه با فیلمسازان دادگاهینمیتـوان ازنظـر دورداشـت کـه فيلمهاي دادگاهـي ،تأثير قابلتوجهـي برنحوه
بازنمايـی جـرم و آسـيب در جامعه دارند .شايسـته اسـت که همه دسـتاندرکاران و
سياسـتگذاران عرصـه فرهنگ ،سياسـت و سـينما کـه عالقمند به اعمـال اصالحاتي
هـاي دادگاهـي نهصرفاً بهعنـوان يک فيلم ويـا بهعنوان
د ر جامعـه هسـتند ،بـهفيلم 
ع مطالعاتي توجه نشـان دهنـد چنانکه
يـک اثـرهنـري بلکـه بهعنوان يکـي ازمنابـ 
بـ ه گفتـه جـاروي «بـراينفوذ بـه درونپوسـته يـک جامعه ،بـه غيـر ا ز کا ر ميداني
مردمشـناختي ،هيچچيـز بـا ديـدن فيلمهاييکـه بـراي بـازار داخلـي يـک جامعـه
سـاخته شـدهاند ،قابل مقايسـه نيست».

نوآوری پژوهش

هرچنـ د کـه فيلمهـاي توليدشـده د ر سـينماي ايـران ورونـ د تأثيرگـذاري هـر
ي مـردم وچگونگـي تأثيرپذيـري مخاطبـانازمضاميـن
ي اجتماعـ 
یـک بـر کنشهـا 
و مفاهيـم آنهـا ،يکـي ا ز دغدغههـاي اصلـي مسـئوالن کشـورمحسـوب ميشـود و
پژوهشهـای بسـياري زمینـه بـا سـينما وجـرم وآسـيب د ر دهههاي گذشـته انجام
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ي جرم و آسـيب
گرفته اسـت ،مطالعه حاضر بهعنوان اولين بررسـي پژوهشـی بازنماي 
اجتماعـي د ر فيلمهـاي سـينمايي بـا ژانـردادگاهـي کـه بزرگتريـن جامعهآمـاري را
نسـبت بـه مطالعـات پيشـين دربرگرفته اسـت (چهـار دهه بعـد ازانقالب اسلامي).

محدودیت پژوهش

بيشـتر متخصصـان در پاسـخ بـه پرسـشها ،دچار خودسانسـوري بودند و سـعي
ي بيان کنند .ويـروس کرونا عامـل عمده و مهمي
داشـتند عقايدشـان را بـا پردهپوشـ 
بـراي خـودداری از پاسـخگويي بيـش از  50متخصـص حتي به صـورت آنالين بود و
تعطيلـي گاهبـهگاه سـازمانها و مراکـزي که بايد بـه آنها مراجعه ميشـد ،محدوديت
و دشـواريهای مضاعفـي را ايجـاد میکرد.
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