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چکیده
موضوع پژوهش پیشرو ،بررسی الگوی کلی روایت در فیلمهای دادگاهی«کیفری ا جنایی» از منظر فرهنگی و
روش آن تحلیل روایت در فیلمهای فوقالذکر است .بدینمنظور از نظریات بازتاب و ساختارگرایی بهمنظور
بنیانهایی استفاده شده است که میتوانند نحوه و معنای چینش روایت را توضیح دهد .مدل اتخاذشده برای تحلیل
ساختاری روایت ،مدل ویکتور ترنر است که روایت را به چهار مقطع «نقض قاعده»« ،بحران»« ،چارهاندیشی» و
«بازادغام»(نتیجه چارهاندیشی) تقسیم میکند .در «سینمای هالیوود»دوازده فیلم و در «سینمای ایران» نیزدوازده
فیلم با این مدل تطبیق داده شدهاند .نتایج پژوهش حاکی از آن است که «سینمای هالیوود» ساختار یکدستی از
روایتهای دادگاهی ارائه میدهد که مبتنی برقانونمحوری است؛ بدینمعنا که این روایتها با تأکید بر مقطع
چارهاندیشی ،دادگاه را نهاد صالح حل بحران به تصویر کشیدهاند .در مقابل« ،سینمای ایران» از ارائه روایت
دادگاهی منسجم و قانونمدار ناتوان بوده است .سینمای ایران با تکیهبر قدرت مقطع بحران ،یا همچون سینمای
قبل انقالب ،به دادگاه و فرایند دادرسی کیفری قدرتی ناچیز داده است و همچون سینمای بعد انقالب ،دادگاه را
نهاد ناشایست تحقق عدالت به تصویر کشیده است .بهاینترتیب به نظر میرسد که علت عمده قانونمدار نشدن
روایت در فیلمهای ایرانی و عدم شکلگیری ژانر دادگاهی در سینمای ایران ،حاکی از عدم باور به کارکرد نهاد
دادگاه بوده است تا مواردی از قبیل ضعف فیلمنامههای دادگاهی یا ناتوانی از اقتباس مناسب فیلمهای هالیوودی.
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مقدمه
نظام اجتماعی از سامانههای متنوعی تشکیل شده است که به پیروی از تالکوت پارسونز میتوان
سامانه اقتصاد ،سیاست ،حقوق و فرهنگ را کارکردیترین سامانههای اجتماعی در نظر گرفت.
دراینبین فرهنگ ،سیالترین حوزه نظام اجتماعی است که در سامانههای دیگر در رفتوآمد
است؛ چراکه امری نمادین و ذهنی است (ریتزر .)139 :1390 ،بهرغم اهمیت فرهنگ ،تحقیق
کمتری در خصوص ارتباط فرهنگ با سامانه حقوق انجام گرفته است.علت این امر این است که
ازلحاظ علمی سامانه حقوق همواره سامانهای ایستا فرض میشده است که جهانی خودبسنده و
کامالً بسته دارد .بااینحال نمی توان در این امر تردید کرد که فرهنگ در کیهان حقوق در
رفتوآمد است و آن را متأثر میسازد .هر فرهنگی روایتهایی معیار در خصوص وقایعی که در
آن رخ میدهد را برمیسازد که میزان تعهد فرهنگی جامعه را نسبت به مقولههای اجتماعی عیان
میسازد .بعالوه ذهن انسان اساساً روایت محور است (ابوت .)27 :1397 ،بدینمعنا که انسان
سعی میکند قضایای ممکن در جهان اجتماعی را با روایتهای از پیش رسوبکرده و معیار در
فرهنگ اجتماعی زمانه خود معنا کند و خألهای موجود در این قضایا را با این روایتها پر نماید.
انسانها مایلاند تا جهان پیرامون خود را بهگونهای معنا کنند تا بتوانند انسجام و نظمی را در
آنها تشخیص دهند؛ تا جایی که امر حقیقی تنها زمانی واقعی میشود که بتوان نشان داد آن امر
خصلت روایتمندی دارد (ابوت.)93 :1397 ،سوژه انسانی در تعامل با پدیدارهای اجتماعی ،آنها
را به شیوهای منسجم و سامانمند در نظر میگیرند و به همین شیوه آن را به یکدیگر انتقال
میدهند .از میان روایتها ،روایتهای مقبول پسند جامعه به روایتهایی معیار تبدیل میشوند،
روایتهایی که اجماع نظر عمومی باالیی نسبت به آنها وجود دارد .این روایتهای معیار اغلب
از طریق نمادهای دیداری و شنیداری ثبت و بازتولید میگردند .سینما عرصه مهمی از تجلی
روایت های معیاری است که عامه مردم در خصوص ارتباط با نهادهای اجتماعی برمیسازند .یکی
از این نهادها دادگاه و روند کاری است که در این نهاد قانونی و رسمی انجام میپذیرد .روایت و
دادرسیدادگاهی پیوندی وثیق با هم دارند .این پیوند در پیشینه تاریخی این دو واژه نیز نهفته
است؛ واژه دایجسیس1که آنها روایت ترجمه کردهاند ،در زبان یونانی بهطور خاص اشاره به یکی
از بخشهای الزامی آیین دادرسی قضایی داشته است که در آن ماوقع (بنابر اصل انسجام گفتار)
برای دادگاه بازگو میشده است (متز .)129 :1395 ،دادرسی در دادگاه بر انسجام اظهارات بر
1.Diegesis
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چارچوب نظری پژوهش
این پژوهش از رویکرد ساختارگرایی برای فهم خط پیرنگ اصلی فیلمهای دادگاهی استفاده
میکند و برای توضیح چرایی این پیرنگ در فیلمهای دادگاهی ،از رویکرد بازتاب استفاده
مینماید .در این راستا فرض این تحقیق بر آن است که تجلیات فرهنگی جامعه به محتوای
کالنساختارهای روایت ،تعین میبخشند.
ساختارگرایی
«ساختارگرایی مبتنی است بر بررسی ساختارها در هر کجا که یافت شوند ،اما ساختارها
موضوعاتی نیستند که با آنها بتوان مستقیماً روبهرو شد ،بلکه آنها نظاماتی از روابط پوشیدهاند،
بیشتر به ادراک میآیند تا به دریافت؛ نظامهایی که تحلیل یا عیان کردنشان به آنها نمود
روساختی میدهد.تحلیلی که ضمن باور به اینکه آنها را کشف میکندآنها را اختراع نیز میکند
(ژنت ».)154-155 :1394 ،این تعریف از یکسو بر حیطه کاربرد ساختارگرایی و از سوی دیگر
بر تالش آن برای کسب معانی ضمنی تأکید میکند .همچنین ویژگی ممتاز این تعریف تأکید بر
وجه سازنده رویکرد ساختارگرایی است که عالوه بر کشف معنا آن را خلق نیز میکند .درواقع
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مبنای منطق علیت استوار است و روایت نیز چیزی جز آن نیست .بدینجهت است که سینما
جذب روایت های دادگاهی شده است ،اما درک خاصی از دادرسی را بر مبنای روایتهای معیار
جامعه از این نهاد و سازوکار آن برساخته است.
هدف این پژوهش کشف کالن الگویی است که روایتهای دادگاهی سینمایی ،در آن زیست
میکنند .الگویی که نشان دهد سازوکار نهاد دادگاه در سینما بهعنوان بخشی از ذهنیت ثبت شده
روایتمدار فرهنگی جامعه ،چگونه تجلی یافته است .هرچند ،مثالهای معدودی برای نیل به این
هدف انتخاب شدهاند ،اما هدف کلیتر ،کشف منطق فراگیر ساطح روایات دادگااهی در فرهناگ
جامعه بوده است ،بدین منظور از ورود به جزئیات آثار منتخب اجتناب شده است؛و تنها به منطاق
روایت سینما در خصوص دادگاه توجه شده است تا چگونگی فهم فرهنگ عامه از کارکرد و نقش
دادگاه تشخیص داده شود .بررسی این روایتها راهنمای زیست جهان حقاوق در پهناه فرهناگ
است و ازاینرو اهمیت دارد که فهم و باور مردم را از این عرصه به نمایش میگذارد و به زیسات
جهان حقوقی جلوهای دموکراتیکتر میدهد.
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ساختارگرایی سامانهای متأثراز یک انسجام درونی است و هنگامی بهوجود میآید که پدیدههای
متفاوت مقایسه شونده مشخصههای مشابهی را در آن سامانه بازیابند (اکو.)87 :1397 ،
به عقیده جاناتان کالر ساختگرایی زمانی به وجود آمد کاه ماردم شناساان ،منتقادان ادبای و
سایرین دریافتند که زبانشناسی میتواند بارای توجیاه روش کارشاان روشای مؤثرباشاد (کاالر،
 .)109 :1388این امر بدینجهت است که زبان بهعنوان نمونهای اعلی از یک ساخت رابطهمند و
خودبسنده است که بخش های سازنده آن هیچ معنایی ندارند مگر آنکه درون مرزهای این ساخت
قرار بگیرند (هاوکس.)39 :1394 ،چنین خصیصه ای در زبان مورداستفاده کسانی قرار گرفته است
که سعی در تحلیل روایت بهمثابه سازهای جهتدار داشتهاند.ازاینرو محور هامنشاینی1باهعناوان
یکی از مفاهیم ویژه زبانشناسی ساختارگرا در تحلیل گزارههای زبانی ،جایگاهی ویژه در تحلیال
متون ادبی ا بهویاژه آن هاایی کاه باه شایوه سااختاری قضاایای خاود را ساامان مایدهناد ا
داشتهاست.تحلیل همنشینی بر توالی رویدادها و نظم قرارگیری آنها تأکید دارد .به تعبیر سوسور،
واژهها در گفتار به دلیل توالیشان روابطای را میاان خاود برقارار مایکنناد کاه خطای اسات و
تکیه گاهشان امتداد زمانی است .ارزش یابی ارکان این زنجیره ،منوط به ارکان پسوپیش موجاود
ایاان زنجیااره اساات (سوسااور .)176 :1396 ،اگاار هاادف ساااختارگرایی احاطااهیااابی باار
بیکرانگیپارهگفتارها یا پارولها2بهوسیله النگ3یا نظام زبانی است (بارت ،)10 :1392 ،باید بتاوان
قاعدهای کلی و مرکزی را در روایتها ا بهعنوان گونهای همنشین ا به دست آورد؛ یعنای بارای
درک ساختاری روایتها باید منطق همنشاینی آنهاا را درک کارد .کااری کاه والدمیار پاراپ
تحلیلگر صورتگرای روس در مطالعات ادبی و ادبیات عاماه پساند انجاام داد .پاراپ باا بررسای
قصههای پریان به این نکته پی برد که بهرغم تکثر و تنوع ظاهری قصههای پریان ،نحوه چینش
این کارکردها و به عبارتی ،توالی کارکردهاا در روایات و مناسابات هامنشاینی آنهاا محادود و
مشخص است (پراپ .)54 :1386 ،بدینسان پراپ در این دست آثار پی به ژرفسااختی بارد کاه
ساختمان و بنیاد روایتهای عامهپسند را شکل میدهد.

1. Syntagmatic axis
2. Parole
3. langue

تحلیل ساختاری الگوی فرهنگی روایت در فیلمهای 143 ❖...

بازتاب

 .1فرمالیسم روسی رویکردی است که به سالهای  1914تا  1930مربوط میشود .تحقیقات چهرههای سرشناس این رویکرد
چون پراپ ،شکلوفسکی و یاکوبسن در زمینه مطالعات شعر و زبانشناختی تأثیرات عمیقی بر ساختارگرایی گذاشت.
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رویکرد ساختارگرایی برخالف آنچه ممکن است در بادی امر به ذهن متبادر گردد ،رویکردی
خشک و بیروح نیست که ساختارها را فارغ از شرایط فرهنگی جامعه موردبررسی قرار دهد .یکی
از ایراداتی که به رویکرد ساختارگرایی گرفته میشود ،خطای فرمالیستی است که بر مبنای آن
ساختارگرایی به معنا یا محتوای آثار ادبی بیتوجه است .بااینحال این ایراد تنها معطوف به
بخشی از پروژه ساختارگرایی است که بهویژه به دوره فرمالیستهای روس مربوط میشد .1آنها
درصدد شناخت اجزای ظاهری و تکرارشونده روایت بودند .بااینحال ،ساختارگرایی اگر بهدرستی
درک شود حوزهای است که ارتباط وثیقی بافرهنگ دارد و در پی اکتشاف فرهنگ نهفته در
ساختار است (اسکولز .)28 :1393 ،به تعبیری ،ساختارگرایی پدیدههای فرهنگی را چنان فرض
میکند که میتوان ژرفساختهای آن را کشف و تحلیل نمود (گوتر .)129 :1395 ،چنین
امکانی در ساختارگرایی ما را به نظریه بازتاب در مطالعات هنر رهنمون میکند .کمکی که
ساختارگرایی به رویکرد بازتاب میکند عیان کردن ژرفساختهایی است که بازتاب درک
هنرمندان یا خواست مخاطبان از یک ابژه فرهنگی ا اجتماعی است.
رویکرد بازتاب در مطالعات سینمایی بر این مبنا استوار است که ساینما بازتااب نظرگااههاای
فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی جامعه ای است که در آن حضور دارد .به تعبیار الکسااندر هنار آیناه
جامعه است و توسط جامعه موجودیت مییابد) .(Alexander, 2003: 21بر این تعریف ایراد گرفته
شده است که هنر و زیرمجموعه آن ،سینما ،آینه نیست که بیکاموکاسات باه بازنماایی جامعاه
بپردازد ،بنابراین بکار بردن استعاره آینه صحیحبه نظر نمیرسد .بااینحال منطق کلی این رویکرد
قابلپذیرش است که هنر را ملهم از جامعه میداناد (آزاد ارمکای و آرماین .)84 :1392 ،در ایان
راستا در این پژوهش سعی شده است تا عالوه بر بیان ساخت کلی روایت در فیلمهای دادگااهی،
مقاطع این ساخت در بافت اجتماعی قرار داده شود تا بتوان منطق اجتماعی چینش مقاطع روایات
را در بافتی انضمامیتر درک کرد .ازآنجاییکه هر فرهنگ روایتهایی ویژه از نهادهای اجتمااعی
و کارکردهای آن برمیسازد ،مطالعه ساختار جلوههای عامهپسند در خصوص این نهادهاا نیازمناد
مراجعه به بافت اجتماعی ا فرهنگی است .با توجه به اینکه هدف ایان پاژوهش ،کشاف الگاوی
فرهنگی موجود در ساختار روایتهای دادگاهی سینمایی است ،ناگزیر بایدتجلیات فرهنگای را در
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ساختبندی این روایتها ردیابی کرد .درواقع از یکجهت میتوان گفت پژوهش حاضار بایش از
آنکه سویه هنری ا ادبی داشته باشد سویه فرهنگای دارد ،ازایانرو رویکارد بازتااب بارای فهام
چگونگی انعکاس امر فرهنگی در امر ساختاری روایت ،انتخاب شده است.
روشپژوهش
روش تحقیق ،تحلیل روایت خواهد بود که از انواع تحقیق کیفی است .در این روش پژوهشگر از
پیش در مورد موضوع تحقیق ایدهای در مورد موضوع مطالعه و شیوه انتخاب آن دارد.بر این مبنا
گزینش موضوعات تحقیق نمونهگزینی هدفمند و غیر احتمالی است (اسکندری و افخمی:1396 ،
 .)8استفاده از نمونهگزینی هدفمند الزمه بررسی ساختاری داستان است .علت این امر آن است
که هر ساختار متعلق به دستهای خاص از روایتها و داستانها است؛ بنابراین در انتخاب
موضوعات بررسی ،باید پیکرهای از داستانهای همگن که نیت و فرمی مشابه دارند انتخاب شوند
(اسکولز .)136 :1393 ،در پژوهش پیشرو مبنای انتخاب فیلمهای هالیوودی هم امتیاز فیلمهاکه
تا حدودی بیانگر اعتبار و عامهپسند بودن آنهااست بوده است و هم فیلمهایی که نمایندگان
تأثیرگذار نمایشهای دادگاهی درتحوالت تاریخی این ژانر بشمار میرفتهاند .در این راستا از
میان  265فیلم 1که با عنوانهای نمایشهای دادگاهی2و یا نمایشهای حقوقی3ذیل فیلمهای
گونه دادرسی قرار گرفته بودند ،دوازده فیلم انتخاب شدند .علت انتخاب دوازده فیلم نیز آن بوده
است که به جهت محدودیت کمی فیلمهای با صحنههای دادگاهی در سینمای ایران ،امکان
انتخاب فیلمهای بیشتری برای تطبیق با الگوی متناظر فیلمهای هالیوودی نبوده است؛
بدینجهت فیلمهای هالیوودی نیز به همین تعداد انتخاب شدند تا مطالعه تطبیقی ممکن گردد.
نکته حائز اهمیت دیگر در محدودیت انتخاب فیلمها ،توجه به انتخاب فیلمهایی بوده است که
دارای دادگاه کیفری (دستکم همچون فیلمهای فیالدلفیا و حکمکه در ادامه خواهد آمد ،تخلف
5
قانونی) باشند؛ بدینترتیب فیلمهای مهمی همچون دوازده مرد خشمگین 4یا کریمر علیه کریمر
به این جهت که اولی بازنمای دادگاه و کنشگران آن (نظیر شاکی ،متهم ،وکیل و یا قاضی) در
متن اصلی فیلم نیست و تنها اتاق هیئت منصفه را نمایش میدهد و دومی به این جهت که
1. www.imdb.com/list/ls027747060/
2. Courtroom drama
3. legal drama
4.12 Angry Man
5. Kramer vs. Kramer
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1. Heroic Tradition
 :Young Mr Lincoln .2این فیلم در سال  1939به کارگردانی جان فورد) (John Fordساخته شده است.
 :Anatomy of murder.3این فیلم در سال  1959به کارگردانی اتو پرمینگر) (Otto Premingerساخته شده است.
است.
 :Inherit the wind.4این فیلم در سال  1960به کارگردانی استنلی کریمر)(Stanley Kramerساخته شده است.
 :to kill a mockingbird.5این فیلم در سال  1962به کارگردانی رابرت مولیگان) (Rubert Muliganساخته شده
است.
 :The verdict .6این فیلم در سال  1982به کارگردانی سیدنی لومت )(Sydney Lumetساخته شده است.
 :Nuts.7این فیلم در سال  1987به کارگردانی مارتین ریت) (Martin Rittساخته شده است.
 :Suspect.8این فیلم در سال  1987به کارگردانی پیتریِیتس)(Peter Yatesساخته شده است.
 :The accused .9این فیلم در سال  1988به کارگردانی جاناتان کاپالن)(jonathan kaplanساخته شده است.
:my cousin Vinny.10این فیلم در سال  1992به کارگردانی جاناتان لین ) (Jonathan Lynnساخته شده است.
 :Philadelphia.11این فیلم در سال  1993به کارگردانی جاناتان دمی)(Jonathan Demmeساخته شده است.
 :A time to kill.12این فیلم در سال  1996به کارگردانی جول شوماخر) (Joel Schumacherسا خته شده است.
:Runaway Jury.13این فیلم در سال  1996به کارگردانی گری فلدر ) (Gary Flederساخته شده است.
 .14بدیهی است فیلمهای دادگاهی مهمی همچون شهودی برای تعقیب)(Witness for prosecutionیا به
نام پدر )(In the name of fatherبه جهت اینکه مربوط به سینمای هالیوود نیستند و به نظام دادرسی بریتانیا
مربوطند ،در انتخاب فیلمها لحاظ نشدند.
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اساساً به دعوای کیفری نمیپردازد و دعوای حقوقی حضانت موضوع آن است ،انتخاب نشدند.
چهار فیلم متعلق به سینمای کالسیک و به تعبیر نیکول رفتر سنت قهرمانی 1فیلمهای دادرسی و
دادگاهی هستند که از اواسط دهه پنجاه تا پایان دهه شصت میالدی ادامه مییابند .این فیلمها
عبارتاند ازآقای لینکلن جوان ،2تشریح یک قتل ،3باد را به ارث ببر (میراث باد) 4وکشتن مرغ
مقلد .5چهار فیلم دیگر که طبق تقسیمبندی نیکول رفتر متعلق به دوران افول سینمای دادگاهی
میباشند فیلمهای حکم ،6دیوانه ،7مظنون 8و متهم9هستند (دفتر .)2001 ،چهار فیلم دیگر
فیلمهای جدیدتر والبته جسورانهتر و انتقادیتر سینمای دادگاهی هستند که رگههایی از مفاهیم
پستمدرن یا نگرشهای نوین فرهنگعامه به مسئله عدالت و دادگستری را به نمایش
میگذارند .این فیلمها پسرعموی من وینی ،10فیالدلفیا ،11فرصتی برای کشتن 12و هیئتمنصفه
فراری13میباشند .بدینترتیب چهارده فیلم از سه دوره نسبتاً متمایز سینمای هالیوود 14انتخاب
شدند.
علت انتخاب فیلمها از دورههای مختلف نمایشهای دادگاهی بررسی این امر بوده است کاه
آیا بهرغم تفاوتهاینگرشی که در طول تاریخ بر دادرسیهای نمایشی وارد گشته است ،مایتاوان
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چارچوب و ساختاری بنیادی در این آثار یافت که متضامن نگارش کلای در بااب درک فرهناگ
سینمایی از نهاد و کردوکار دادگاه و فرآیند دادرسی کیفری باشد؟ چهار فیلم اول (عمدتاً تا اواخار
دهه شصت) نماینده دورانی هستند که عمدتاً در اعتبار قانون و کارکرد دادگاه تردیدی نبوده است
و کنشگران دادگاهی قهرمان ،باتحمل مشقتهای فراوان عدالت را محقق میکردهاند .چهار فیلم
دوم (دهههای هفتاد و هشتاد) نماینده دورانی هستند که قانون و سازوکارهای آن دچار خألهاایی
دربازنماییهای سینمایی شدهاند .در فیلم حکم وکیل الکلی و قاضی فاسد است و در فایلم ماتهم
وکیل مدافع در ابتدای حق موکل خود ظلم می کند و جو مردساالرانه ،فضای دادرسی را سانگین
میکند ،فیلم مظنون زد و بندهای سیاسای در نهااد قضااوت را نشاان مایدهاد و فایلم دیواناه
کلیشههای مجرمیت از سوی سیستم قضایی را موردنقد قرار میدهد .چهاار فایلم ساوم (پاس از
دهه  )90نمایانگر دورانی هستند که عمدتاً گروههاا ،زباانهاا و سابکهاای زنادگی باه حاشایه
راندهشده وارد دادرسیهای سینمایی کردهاند .فیلم پسر عموی من وینی به هجو زبان ،پوشاش و
آیین رسمی در دادگاه میپردازد ،فیلم فیالدلفیا مسئله ایدز و حقوق اجتماعی بیماران آن را ماورد
توجه قرار داده و فیلم فرصتی برای کشتن ارتکاب جرائم نفرت موضوع خود قرار میدهد و دادگاه
را وارد فضای مقابله بهمثل گروه ضعیفتر اجتماعی (سیاهپوستان) با طبقه مسالط (سفیدپوساتان)
میگرداند.
در خصوص فیلمهای ایرانی انتخاب فیلمها دشوارتر باوده اسات ،چراکاه در ساینمای ایاران
اساساً ژانری به ناام ژانار دادگااهی یاا دادرسای وجاود نادارد .همچناین فایلمهاای مارتبط باا
رسیدگیهای دادگاهی بهطور مجزا دستهبندی نشدهاند .به این جهت ،انتخاب فیلمهاا بار اسااس
جستجوی کلیدواژهای دادگاه ،حکم ،وکیل ،دادرسی و قاضی در خالصه فیلمهاا از ساایت ساوره
سینما1و همچنین کتاب سهجلدی جمال امید 2با عنوان فرهنگ فیلمهاای ساینمایی ایاران باوده
است .حاصل این جستجو انتخاب  33فیلم بوده است که مرتبط با دادگاه و کنشگران آن بودهاند.
از میان این  33فیلم دوازده فیلم که سکانس دادگاهی مهمی ا هرچند ناه عماده ا در تنااظر باا
دوازده فیلم انتخابی دادرسی هالیوودی داشتهاند انتخاب شده اند .مبنای انتخاب این دوازده فایلم،
سه دوره متمایز از سینمای ایران بوده است .چهار فیلم از سینمای قبل از انقالب انتخاب شدهاند.
1.www.sourehcinema.com/Default.aspx
 .2این کتابها را انتشارات نگاه به چاپ رسانیده است.جلد اول به دو کتاب تقسیم میشود که سالهای  1309تا
 1350را در بر میگیرد .جلد دوم به سالهای  1351تا  1365مربوط میشود .جلد سوم از  1366تا  1377را شامل
میشود و جلد چهارم از  1378تا  1388را شامل میگردد.

تحلیل ساختاری الگوی فرهنگی روایت در فیلمهای 147 ❖...

روایت
از روایت تعاریف متعددی شده است ازجمله« :روایت به معنای بازنمایی یک رخداد یا مجموعهای
از رخدادهاست» (ابوت« )41:1397،روایت را میتوان بازنمایی واقعیتها ورویدادهای واقعی یا
تخیلی در یک گستره زمانی معین دانست» (پرینس .)8 :1391 ،تعریفی پیچیدهتر مقرر میدارد:
«روایت عبارت است از زنجیرهای از رویدادهای علّی واقع در زمان و فضا» (بوردول و
تامپسون .) 73:1396،این تعریف عالوه بر توالی رویدادها و گستره زمانی بر منطق علّی و فضای
.1پس از دوره اصالحات دادگاه های سینمایی دگرگون میشوند و از دوره قبل از اصالحات از دوجهت متمایز شدهاند :اوالً
اینکه دیگر بازنمایی های دادگاه منحصر به دادگاههای قبل از انقالب نیست و دادگاهها مربوط به بعد از انقالب میباشد و
ثانیاً در این دوره ،معضالت اجتماعی زنان به طرز فراگیری وارد سینمای حاوی سکانسهای دادگاهی میشود .این روند از
فیلمهای شراره ( ،)1378هزاران زن مثل من ( )1379آغاز میشود و با فیلمهایی چون پاپیتال ( ،)1385کمال عدل (،)1388
من مادر هستم ( ،)1389هیس)1392(...و مستانه ( )1393ادامه مییابد.
 .2این فیلم محصول سال  1342به کارگردانی فرواهلل نسیمیاناست.
.3این فیلم محصول سال  1348به کارگردانی ساموئل خاچیکیان است.
 .4این فیلم محصول سال  1349به کارگردانی امیر شروان است.
 .5این فیلم محصول سال  1355به کارگردانی عزیزاهلل بهادری است.
 .6این فیلم محصول سال  1362به کارگردانی مهدی صباغزاده است.
 .7این فیلم محصول سال  1362به کارگردانی کامران قدکچیان است.
 .8این فیلم محصول سال  1369به کارگردانی علی اصغر شادروان است.
 .9این فیلم محصول سال 1370به کارگردانی سیروس مقدم است.
 .10این فیلم محصول سال 1389به کارگردانی فریدون جیرانی است.
 .11این فیلم محصول سال  1393به کارگردانی محمد حسین فرح بخش است.
 .12این فیلم محصول سال  1392به کارگردانی پوران درخشنده است.
 .13این فیلم محصول سال  1394به کارگردانی هومن سیدی است.
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چهار فیلم از سینمای بعد از انقالب و پیش از دوره اصالحات انتخااب شادهاناد و چهاار فایلم از
دوران پس از اصالحات انتخاب شدهاند .علت چنین تقسیمبندی ،فضای مسلط در هر یک از ایان
سه دوره از حیث نقش نهاد دادگاه است که منجر به ساخت فیلمهای مشابهی شده است .1قبل از
انقالب ،چهار فیلممحکوم ،2نعره طوفان ،3قسمت 4و جدال 5برای تحلیل روایت انتخاب شادهاناد.
بعد از انقالب و پیش از دوران اصالحات چهاار فایلمپروناده ،6خااک و خاون ،7جادال بازرگ 8و
گرگهای گرسنه 9انتخاب شدند .پاس از دوره اصاالحات نیاز چهاار فایلم مان ماادر هساتم،10
مستانه ،11هیس دخترها فریاد نمیزنند 12و خشم و هیاهو 13انتخاب شدند.
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این توالی تأکید میکند .پژوهش پیشرو بر تعریف اخیر استوار است و روایت را از منظر علی و
توالی زمانی داستان بررسی میکند .در خصوص تحلیل ساختاری روایت چهار مقدمه برای ورود و
تحدید بحث ضروری است:
 طبق یک تقسیمبندی ،روایتها را میتوان به رویدادهای هستهای و رویدادهای وابسته یاابه تعبیر بارت1به کارکردهای اصلی2و کنش یارها 3تقسیم کرد.کارکردهای اصلی مسیر داساتان را
تعیین میکنند؛ درحالیکه کنشیارها اینگونه نیستند و نقششان در روایات فرعای اسات (باارت،
پیشین .)27 :هستهها یا کارکردهای اصلی مورد توجه این پژوهش بودهاند؛ چراکه هادف ،کشاف
منطق کلی و کالن الگوی حاکم بر روایتهای دادرسی در دادگاه است.
 ازلحاظ کمی یا کیفی الگوی مشخصی برای تقطیع رویدادهای روایت وجود ندارد (صافیپیرلوجه.)111:1396 ،بدینترتیب میتوان ازلحاظ کمی یک روایت را بسیار جزئی (مثالً تحلیل
دیالوگها) یا در حدی وسیعتر (مثالً مجموعه رویدادها یا موقعیتها) تحلیل نمود .ازلحاظ کیفی،
خوانش متن ،انتخاب پرسشهای مربوط از میان پرسشهای متعدد و کنار گذاشتن باقی
پرسشها است (پرینس .)113:1391 ،در این راستا بنابر هدف تحقیق ،بحران و عدالت کیفری
مرکز خوانش روایت خواهند بود .با اینحال تزوتان تودوروف در باب تحلیل حکایت دکامرون
الگوی عامی را در تحلیل حکایت بیان میدارد که همراستا با مسئله پژوهش است:
کوچکترین پیرنگها که کامل هم باشد ،برگذر از حالت تعادل اولیه به حالات تعاادل دیگار
استوار است .حکایتی که به نظر آرمانی است با وضعیت  /موقعیت ثابتی شروع میشود که نیرویی
آن را برهم می زند .حاصل این کار ،برهم خوردن تعادل است؛ سپس نیرویی در جهت عکس وارد
عمل و درنتیجه ،تعادل بار دیگر برقرار می شود  ...پس در هار حکاایتی دو دساته اپیازود داریام:
نخست آنهایی که حالتی را توصیف میکنند (تعادل یا بیتعادلی) دوم آنهایی که گذر از حاالتی
به حالت دیگر را توصیف میکنند (تودوروف.)73 :1397 ،
این نگرش به روایت با الگوی ویکتور ترنر 4از روایتهای مبتنای بار بحاران همگاام اسات.
مطابق تقسیمبندی ویکتور ترنر ،اجزای موردبررسی روایت به چهار مقطع تقسیم شدهاناد :نقاض
قاعده 5ا بحران 1ا چارهاندیشی 2ا بازادغام یا جادایی.(Turner, 1986: 35)3نقاض قاعاده باا
1. Barthes
2. Cardinals
3. Catalysers
4. Victor Turner
5. Breach of Regular norm
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1. Crisis
2. Redressive Action
3. Reintegration or Schism of the Disturbed Social Group
4. Index
 .5منظور بارت از کارکردها واحدهایی است که به عمل ارجاع می دهند و منظور او از نمایه واحدهایی هستند که به فضاها یا
جنبههای روانشناختی (به تعبیری به امور پنهان و ناملموس) ارجاع میدهند.
6. David Bordwell
 .7بوردول معتقد است داستان عنوانی عام است ک هم روابط پیدا و هم روابط پنهان موجود در اثر را در برمیگیرد در حالی که
طرح و توطئه تمرکز خود را بر رویدادهای آشکار میگذارد.
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نیروی برهم زننده ای که تودوروف از آن یاد میکند همراستا است همچنان کاه بحاران حاصال
برهم خوردن تعادل ،چاره اندیشی همان وارد شدن نیرویی در جهت مخالف و بازادغام یاا جادایی
منطبق بر تعادل امکانی ثانویه هستند .پژوهش پیشرو مدل ترنر را باه دو جهات اتخااذ کارده
است :نخست با الگوی روایی ساده آغاز ،میانه و پایان ،آنچنانکه ارسطو در فن شاعر از تاراژدی
ذکر کرده ،همخوان است و میتواند طرحی سهلالوصول در فهم فرهنگی حقوق ارائه کند و دوم
اینکه با الگوی فرهنگی ا سینمایی نمایش قاانون در ساینما کاه مبتنای بار جارم ا محاکماه ا
عدالت/بیعدالتی است ،منطبق میگردد و می تواند کالن الگویی از این حرکت روایای در ساینما
ارائه کند.
ا مطابق یک تقسیمبندی ،اجزای روایت را می توان به دو دسته آشکار و نهان تقسیم نماود:
بارت این تمایز را میان کارکردها و نمایهها 4میبیند 5ودیوید باوردول 6ایان تماایز را در بررسای
حدود داستان و طرح و توطئه قائل میشود .7تقسیمبندی ترنر ا بهعنوان مبنای پژوهش پایشرو
اتأکید خود را بر روابط آشکار میگذارد .بهعبارتیدیگر ،این تقسیمبندی به اموری نظیار ذهنیات
کنشگران ،انگیزهها یا شخصایت پاردازی آناان ،نخواهاد پرداخات و توجاه خاود را معطاوف باه
کنشهای و واکنشهای اصلی که پیش برنده داستان هستند میکند.
 در تقسیمبندی دیگری از روایت ،جهان روایت را میتوان به دو دسته کنشها و موقعیتهاتقسیم کرد ).(Danto,1985: 233کنشها همان کردوکارهای کنشگران است که روایات را باه
جلو میراند و موقعیتها وضعیتهایی هستند که هم کنشگری منجر به ایجاد آنهاا مایشاود و
هم موجب و بستر کنشی مشخص میگردند .تودوروف کنشها را فعلهایی میداند کاه گاذار از
حالتی به حالت دیگر را توصیف میکنند و موقعیتها را صفتهایی معرفی میکند حالت تعادل یا
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بیتعادلی را توصیف میکنند (تودوروف .)74 :1397 ،بدینترتیب بدنه طولی روایت مطابق دوگانه
وضعیت (صفت)،کنش (فعل) در این مقاله اینگونه خواهد باود :کانش (نقاض قاعاده) ،وضاعیت
(بحران)،کنش (چارهاندیشی) ،وضعیت (بازادغام ا جدایی) .این فرمول را میتوان اینگوناه شارح
داد:
 .1کنش (نقض قاعده) وضعیتی را سبب میگردد که همان بحران است .بحران هم امری فعلی
است و هم بالقوه؛ بحران فعلی بیانگر شرایط سخت فعلی ناشی از نقض قاعده و بحران بالقوه
نتیجه پایدار شدن بحران فعلی است که میتوان آن را خطر احتمالی ماندن در وضعیت
بحرانی نامید.
 .2وضعیت حادثشده نیازمند کنش است .این کنش همان چارهاندیشی است که بنابر فیلمهای
انتخابی ،در دادگاه واقع میشود .چارهاندیش میتواند خود کسی باشد که متهم به نقض
قاعده است و میتواند دیگری حرفهایباشد؛ یعنی کسانی که بهطور حرفهای در دادگاه به
فعالیت میپردازند .در فیلمهای دادگاهی این افراد در غالب موارد وکال هستند .همچنین
مقطع ورود مددرسان یا چارهاندیش در فرآیند چارهاندیشی قانونی مهم است .چارهاندیشی در
دادگاه میتواند در آغاز ،میانه یا انجام روایت باشد.
 .3کنش واقعشده توسط چارهاندیش میتواند به وضعیتی جدید منجر شود .به تعبیری ،یا بحران
بالقوه (که در شماره یک گفته شد) از بین میرود و فعلیت مییابد .بر مبنای این مقدمات
میتوان دو جدول ترسیم کرد:
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جدول  .1مقطعهای روایت دادگاهی در سینمای دادرسی هالیوود
(سال)
آقای لینکلن جوان
()1939
تشریح یک قتل
()1959
باد را به ارث ببر
()1960
کشتن مرغ مقلد
()1962
حکم ()1982

دیوانه ()1987

قتل

فشار افکار عمومی (محکومیت
بیگناه)
قدرت جانبدارانه نهاد تعقیب (به
دام افتادن بیگناه)
تعصبات مذهبی-اعمال فشار
خارو از دادگاه (محکومیتبیگناه)

قتل
نقض اصول
آموزشی و انحراف
جوانان
تجاوز به عنف
نقض قواعد
پزشکی-
کالهبرداری
قتل

مظنون ()1987

قتل

متهم ()1988

تجاوز به عنف

پسر عموی من
وینی ()1992
فیالدلفیا ()1993

قتل

فرصتی برای
کشتن ()1996
هیئت منصفه
فراری ()2003

اخراو از شرکت به
جهت بیماری ایدز
قتل به جهت تجاوز
قتلعام/فروش
ناشی از بیمباالتی
سالح

فشار افکار عمومی (محکومیت
بیگناه)
نفوذ سرمایهداری (رهایی
گناهکار)
تبعیض/عدالت جنسیتی(به دام
افتادن بیگناه)
تشریفات و مناسبات قدرت در
دادرسی (محکومیت بیگناه)
نظام پدرساالر-تشریفات
دادرسی (رهایی گناهکار)
تشریفات دادرسی (محکومیت
بیگناه)
نبرد با صاحبان سرمایه (رهایی
گناهکار)
تبعیض نژادی (محکومیت
بیگناه)
نبرد با صاحبان سرمایه (رهایی
گناهکار)

چارهاندیشی
وکیل/آغاز

دادرسی
موفقیت

وکیل  /آغاز

موفقیت

وکیل  /آغاز

موفقیت

وکیل  /آغاز

شکست

وکیل/آغاز

موفقیت

وکیل/آغاز

موفقیت

وکیل-عضوهیئت
منصفه/آغاز
وکیل/آغاز

موفقیت
موفقیت

وکیل/آغاز

موفقیت

وکیل/آغاز

موفقیت

وکیل/آغاز

موفقیت

وکیل مدافع/
هیئتمنصفه (آغاز)

موفقیت
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عنوان فیلم

نقض قاعده

بحران (خطر بحران)

کنشگر/مقطع

شکست/موفقیت
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جدول  .2مقطعهای روایت دادگاهی در سینمای حاوی صحنههای دادگاهی ایران
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عنوان فیلم

نقض

(سال)
محکوم
()1342

قاعده
سرقت و
قتل

نعره طوفان
()1348
قسمت
()1349
جدال ()1355

قتل

پرونده
()1362

سرقت و
قتل
تجاوز و
قتل
قتل

خاک و خون
()1363

قتل

جدال بزرگ
()1369
گرگهای
گرسنه
()1370
من مادر
هستم
()1389
هیس دخترها
فریاد نمیزنند
()1392
مستانه
()1393
خشم و هیاهو
()1394

قتل
قتل

قتل به
جهت
تجاوز
قتل به
جهت
تجاوز
تجاوز به
عنف
قتل

کنشگر/مقطع

شکست/موفقیت

چارهاندیشی
متهم/انتها

دادرسی
موفقیت

متهم/انتها

موفقیت

وکیل مدافع/انتها

موفقیت

متهم/انتها

موفقیت

متهم/آغاز

شکست

متهم/انتها

شکست

متهم/انتها

شکست

وکیل/میانه

شکست

عدالت مردساالر( :به دام
افتادن بیگناه)

وکیل مدافع/انتها

شکست

جامعه و عدالت مردساالر( :به
دام افتادن بیگناه)

وکیل/آغاز

شکست

عدالت مردساالر( :رهایی
گناهکار)
عدالت مردساالر( :رهایی
گناهکار)

وکیل/میانه

شکست

متهمین/انتها

شکست

بحران (خطر بحران)
سلب اعتبار و حیثیت-
گسست نهاد خانواده (به دام
افتادن بیگناه)
ازهم گسستن خانواده
(محکومیت بیگناه)
گسست نهاد خانواده( :به دام
افتادن بیگناه)
از هم گسستن خانواده
(محکومیت بیگناه)
سیستم قضاییفاسد
(اعمالنفوذاربابزمیندار) :به
دام افتادن بیگناه
سیستم قضایی فاسد-
اعمالنفوذاربابزمیندار:
(محکومیت افتادن بیگناه)
سیستم قضایی فاسد( :به دام
افتادن بیگناه)
سیستم قضایی فاسد( :به دام
افتادن بیگناه)
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تحلیل مقطعهای روایت

نقض قاعده

نقض قاعده که از آن با عنوان حادثه محرک نیز یاد شده است در فیلمهای با موضوع دادگاه
همان ارتکاب جرم است .نقض قاعده رویدادی هشداردهنده است که با نیروی تخریبیاش
پیرنگ را به جریان میاندازد (لتوین و استاکدیل .)51 :1397 ،همانطور که در جدول  1و جدول
 2دیده میشود ،چه در سینمای هالیوود و چه در سینمای ایران ،روایت دادگاهی دست بهگزینش
نقض قاعدههای خاصی میزند .روایتهای دادگاهی توجهی به نقض قاعدههای عادی و فراوان
نظیر توهین ،صدور چک بالمحل یا جرائم رانندگی نمیکنند چراکه این موارد بهقدری جذاب
نیستند که بسترهای مناسبی برای تعلیق در داستان ایجاد کنند ( Bergman & Asimow,
) .1996: introductionبعالوه جرائم عادی حاوی ظرفیتی اندک برای پیامرسانی اخالقی که
هدفی مهم در فیلمهای با محوریت موضوعات اجتماعی هستند ،میباشد .قتل و تجاوز به جهت
شدت جریحهدار کردن احساسات جامعه همواره موردتوجه سینمای دادگاهی بوده است .البته
چنین نقض قاعدههایی لزوماً بازتاب جامعه نیستند .روایتهای دادگاهی در سینما به قیمت
جلبتوجه مخاطب و یا پیامرسانی احساسی ،دست به ساخت جهانی ترسناک میزنند که قتل و
تجاوز را همواره در کمین جامعه به تصویر میکشد و مرتکبین این جرائم را افرادی هیوالصفت و
2
شریر نشان میدهد .چنین امری در تئوریهای هراس اخالقی (Cohen, 1972)،1نظریه کاشت
(باهنر )1389:و نظریه جرم مخابرهای (Innes, 2012)3بدین شکل بیان شده است که رسانه
استنباطهایی ویژه و غیرواقعی از دنیا ارائه میدهد و دنیا را مکانی خشنتر و خطرناکتر ازآنچه
هست به تصویر میکشند .نتیجه این امر چیزی جز افزایش کنترل و محدودیتها بر شهروندان
یا مجرمین بالقوه نیست.
بااینحال نباید گمان کرد که نقض قاعده همواره معطوف به خواستی یکسان اسات .نگااهی
به جرم قتل در ادوار مختلف سینمای ایران نشان میدهد که قتل تابعی از نظام عقیدتی-فکاری
ویژه زمانه خود بوده است .درواقع آنچه اهمیت دارد قتل بهمثابه جنایت نیست؛ بلکه قتل بهمثاباه
1. Moral Panic
2. Cultivation Theory
3. Signal Crimes
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با توجه به دو جدول فوق میتوان هر یک از مقطعهای روایت را به نحو تطبیقی تحلیل نمود.
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واقعهای است که سوژه را در موقعیتی ویژه قرار میدهد .این موقعیتها داللتهاای فراحقاوقی-
جنایی دارند .بهعنوان مثال قتل در فیلمهای پیش از انقالب دربافت سنتی خانواده محقق میشود
و قتل به جهت حمله به ارزشهای سنتی نفی میشود .فرمول کلی آن است که براثار حادثاهای
خانوادهای پریشان و پراکنده میشود (اجاللی .)285 :1383 ،در دو فیلم خاک و خون و گرگهای
گرسنه قتل اعتراضی بر نظام پهلوی است و دو فیلم مستانه و هیس  ...قتال را باه امار جنسای
پیوند میزند و باز هم قتل نشان اعتراض است ،اما این بار اعتراضی به جامعۀمردساالر.
بحران

بحران که از آن با عنوان موانع داستان نیز یاد میشود ،مقطعی از روایت است که عواقب نقض
قاعده را به تصویر میکشد.
هالیوود .از این مقطع به بعد مسیر روایت دادگاهی در سینمای ایران و هالیوود راه خاود را از
هم جدا میکنند .همانطور که در جادول شاماره  1مشاهود اسات ،بحرانای کاه در فایلمهاای
کالسیک آقای لینکلن جوان و کشتن مرغ مقلد با ارتکاب قتل حادث مایگاردد خواسات ماردم
برای مجازات فوری و شدید مرتکبین است .این سناریو در فیلم باد را به ارث ببربه شکل خواست
توده مردم برای کیفر معلم ضدمسیحی تکرار میشود .این خواساتهاا ماراباه یااد دوران انتقاام
خصوصی و خواست غیرمتمدنانه اعمال خودمحور کیفر می اندازد .چنین بحرانای حاصال نگااهی
است که رودرروی قانونگرایی که از آرمانهای جامعه آمریکا است ،قرار میگیرد .بحاران مبتنای
بر باور مذمت شده خودیاری در تحقق عدالت ،در جدال بافرهنگ قانونمدار قرار میگیرد .ازلحاظ
تاریخی چنین بحرانی در فیلمهای هالیوود تحت تأثیر دورهای است که نیااز باه فرهناگساازی
برای قانونگرایی و منع عدالت پارتیزانی احساس میشده است) .(White, 2014: 75بااینحاال
فیلم تشریح یک قتل در مرحلهای پیشتازتر ،بحران قانون را نه در بیرون و نزد توده کاه در درون
نهاد قانون و دادگاه جسته است :بحران ناشی از موضع سیاسی و زیادهخاواهی مقاام تعقیاب کاه
امری متداول در نمایشهای دادرسی است.
هشت فیلم بعد نشانگر عبور از دغدغه بحران مبتنی بر قانون گرایای باه بحرانای اسات کاه
میتوان آنها را ذیل اندیشههای انتقادی قرار داد .در این فیلمها ،خود دادگاه میتواند تبادیل باه
مسئله دادرسی گردد .ازاینروست که رهایی گناهکاار در قالاب اخااللگاران عادالت ،وارد ژانار
دادرسی می گردد .پرسش مهم این است که آیاا دادگااه آن نهااد واالی تحقاق عادالت هسات؟
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اهمیت این پرسش تا بدانجاست که گفته شده علت محبوبیت گساترده درامهاای دادگااهی نازد
مردم بحران در نهادهای حکومتی است (لتوین و استاکدیل .)74 :1397 ،نقاد پدرسااالری تحات
نفوذ نظریههای فمینیستی (در فیلم های متهم و دیوانه) و نقد نهادهای سرمایهداری تحات نفاوذ
نظریات مارکسیستی (در فیلم حکم یا هیئت منصفه فراری) ،نقاد مناسابات سیاسای در سیساتم
قضایی (در فیلم مظنون) ،نقد سازوکارهای خشک و زبان انعطافناپاذیر دادگاه،متاأثر از نظریاات
پستمدرن ( فیلم پسرعمومی من وینی) یا مسئله تبعیض نژادی در آرای پیشین دادگااههاا (فایلم
فرصتی برای کشتن) بحرانهایی هساتند کاه دادگااههاای ساینمایی را جوالنگااه عمیاقتارین
کشمکش های فلسفی و جامعهشناختی ساخته اند .دادگاه سینمایی محل موضوعات ساده که شاید
اکثریت اوقات دادگاه را در عالم واقع به خود اختصاص میدهد نیسات بلکاه دادگااه اصاوالً وارد
مسائلی میشود که فضای جامعه نسبت به آن هاا حسااس شاده اسات .در ایان دوره تنهاا امار
فرهنگی ا اجتماعی بدل به بحران دادگاهی نمیشود بلکه همانطور کاه در ساه فایلم مظناون،
متهم و پسر عمومی من وینی پیداست ،تشریفات دستوپا گیار قاانونی در اثباات بایگنااهی یاا
گناهکاری معضلی است که توجه سینما را به خود جلب کرده است.
ایران ـ بحران در فیلمهای قبل از انقالب یکسان و معطوف به نهاد خاانواده اسات .نقاض
قاعده ،وضعیتی بحرانی را در نهاد خانواده موجب می گردد که همان از هم گسستن نهاد خاانواده
است .در این فیلم ها ارتکاب جرم میان اعضای خانواده فاصله ایجاد میکند و چنانچه نهاد دادگاه
مشکل را حل نکند ،نهاد خانواده متالشی میگردد .البته ترس از فروپاشی خانواده تنها منحصر به
فیلمهای دادگاهی نیست بلکه مضمون ازهمپاشیدگی خانواده از مضامین عمده سینمای این دوره
است (اجاللی .)149 :1383 ،که به چارهاندیشیهای دادگاهی نیز نفوذ کرده است.
پس از انقالب فیلمهای با صحنههای دادگاهی حاصل تفکر انقالبی دهه شصت و اوایل دهه
هفتاد هستند .این فیلمها دادگاه را مرتبط با قبل از انقالب نمایش میدهند و کنشگران آن را
فاسد یا ناالیق به تصویر میکشند .بدینترتیب ،بحران مترادف میشود با خود سیستم قضایی که
مبنای آن تفکر غیریتساز آن دوره است (حسینی .)58 :1392 ،سیستم قضایی در فیلمهایخاک
و خونو پرونده به جهت ارتباط با زمینداران ظالم و در گرگهای گرسنه به جهت تحت سلطه
نهادهای بیگانه بودن و در جدال بزرگ به جهت فساد اخالقی ا سیستمی مانعی بزرگ در مسیر
عدالت تلقی میشود .این هشت فیلم ،بار احساسی مبنی بر تقدس خانواده (قبل انقالب) و تفکر
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انقالبی (بعد انقالب) را مبنای بحران قرار دادند ،ازاینروبر محکومیت بیگناه که عضوی شایسته
از خانواده یا عضوی شایسته از نظرگاه انقالبی است ،تأکید شده است.
پس از دوره اصالحات دادگاههای سینمایی از دادگاههای قبل انقالب به دادگااههاای بعاد از
انقالب روی میآورند؛ و این امر با ورود مسائل اجتماعی به سینمای دادگاهی ایران همگام است.
بااینحال می توان گفت تنها یک جنبه از مسائل اجتماعی تبدیل به بحران دادگاهی میشود و آن
مسئله زنان و نقد نظام مردساالر است .فیلمهای دادگاهی پس از دوره اصالحات باهطاور عماده
دادگاههای حقوقی و جزایی را مکان به نمایش گذاردن تفاوتهای جنسیتی در جامعه کاردهاناد.1
فیلمهای من مادر هستم ،مستانه ،هیس دخترها فریاد نمیزنناد ،خشام و هیااهو بحاران جامعاه
مردساالر و بهتبع آن ،دادگاه مردساالر را بحرانی عمیق در تحقق عدالت باه تصاویر کشایدهاناد.
بحرانی که زنان را مجبور میسازد تا بیش ازآنچه عادالنه است در فضای دادگاه تالش نمایند.
این بحرانها تعلیق را به جریان می اندازند .تعلیقی که مبتنی بر نگاه جستجوگر مخاطب بر دو امر
است .یکی اینکه آیا عدالت محقق میشود و دیگری آنکه چه کسی قرار است این عدالت را
محقق کند؟ پرسشهایی که پاسخ به آنها در دو مقطع بعدی روایت آشکار میگردد.
چارهاندیشی

چارهاندیشی مقطع پاسخ به بحران و معلول آن است .همانطور که اشاره شد ،چارهاندیشی از
حیث کنشگر و زمان ورود سازوکار چارهاندیشی قابلبحث است .مقطع چارهاندیشی نقطه اوو
روایت مبتنی بر دادرسی کیفری است؛ چراکه مقطع نقض قاعده معطوف به فرد (مجرم یا متهم)
و مقطع بحران معطوف به اجتماع است و این مقطع چارهاندیشی است که قضایی است و
کنشگری سهامداران عدالت کیفری را رسماً به جریان میاندازد.
هالیوود ـ نگاهی به فیلمهای دادگاهی هالیوود نشان میدهاد کاه کنشاگر چاارهاندیشای از
سینمای کالسیک تا دوران جدیدتر حرفه ای و قانونی بوده است .وکیل و در برخای ماوارد عضاو
هیئت منصفه ،کنشگر اصلی نمایش های دادگاهی است که باید با نامالیمات اجتماعی و فرهنگی
مبارزه کند .فیلمهای کشتن مرغ مقلد و آقای لینکلن جوان دو وکیل باصالبت را نشان میدهناد
که نهتنها باید بر بحرانهای درون دادرسی و دادگاه فائق آیناد ،بلکاه بایاد اجتمااع خشامگین و
 .1نمونه فیلمهای حقوقی با محوریت مسائل خانوادگی که مبتنی بر بحران جامعه مرد ساالر است در فیلمهای قرمز (،)1379
هزاران زن مثل من ( ،)1379همسر دلخواه من ( ،)1379رقص در غبار ( ،)1381پاپیتال ( ،)1385کمال عدل ( )1389و دوران
عاشقی ( )1393دیده میشود.
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خودساار اهااالی منطقااه را نیااز مهااار و آنهااا را ضاامن اناادرز دادن بااه آرامااش دعااوت کننااد.
فیلمهایتشریح یک قتل یا باد را به ارث ببر وکالی باهوش و باپشتکاری را نشان مایدهاد کاه
باوجودآنها نباید از بی عدالتی هراسان بود .چنین امری سبب گشته است تا این فایلمهاا را ذیال
دوران اوو و شکوفایی بازنماییهای دادرسی جای دهناد) .(Rafter, 2001: 15فایلمهاای بعاد
کنشگری وکال را بیشتر به درون دادگاه بردهاند اما هنوز خطابههای اخالقی و اجتماعیشان برای
جامعه در کنار استدالالت حقوقی و قانونی بسیار مشهود است .درواقع وکاال از دیربااز در جامعاه
آمریکا جایگاه قدرتمند و بانفوذی داشتهاند و این امردر داستانها و نمایشهاای دادگااهی سابب
اعطای نقشی پررنگ به آنها شده است).(Machura & Alberich, 2001
مقطع شروع چاره اندیشی وکال در تمامی نمایشهای دادگاهی هالیوودی،آغاز داساتان اسات.
تمامی این فیلمها در سریع ترین زمان ممکن ،چالش اجتماعی یا اخالقی را با چارهاندیشی قانونی
پیوند زدهاند ،گویی تنها راهکار ممکن در دستان دادگاه و نیروهای حرفهای آن است .بدینترتیب
مخاطب بالفاصله این موضوع را درک میکند که با یک درام دادگااهی طارف اسات و باهطاور
ضمنی این باور به او القا می شود که فرآیندهای قانونی حل مسئله اولین و احیانااً ماؤثرترین ،راه
چارهاند.
ایران ـ فیلمهای حاوی صحنههای دادگاهی در سینمای ایران نمایانگر وضع کامالً متفاوتی
هستند .در اکثر فیلمهای قبل انقالب کنشگر چارهاندیشی حرفهای نیست بلکه متهم در پی دفااع
از خود برمیآید .1بدینترتیب دادگاه اساساً غیرحرفهای برگزار میشود .در ایان فایلمهاا دوساتاره
سینما نقش وکیل را بر عهده میگیرند ،اما کنشگریهای آنان به وکاال شاباهتی نادارد .درواقاع
قواعد ستاره پروری در سینمای قبل انقالب که با دیالوگهای احساسی قصد دارد تا دل مخاطبان
را نرم کند ،مانع از شکل گیری یک دادرسی حرفهای میشود .این فایلمهاا فضاای دادگااه را در
انتهای فیلم وارد روایت کرده اند که این امر حاکی از نقش فرعی نهاد دادگااه در جهاان داساتان
است .بدینجهت کارکرد دادگاه در این فیلمها تصدیق داوری از پیش مقدر شده مخاطباان اسات
تا نهادی که توان تأثیرگذاری اجتماعی مستقل را داشته باشد.
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پس از انقالب وکال به نحو گستردهتری وارد کنشگری قانونی شدهاند .بااینحال فیلم خاک و
خون و دستهای دیگر از فیلمهایی که در دهه شصت ساخته شدهاند ،هنوز وکیل را نهاد صالح
برای احقاق حقوق خود نمیبینند .1ازاینرو خود متهم با شور انقالبی در برابر نظام ظلم که نهاد
رسمی آن دادگاه است میایستد .در فیلم گرگهای گرسنه هم که وکیل مدافع کنشگر فضای
دادگاه است ،تنها ظاهر و اسم وکیل را یدک میکشد؛ اما درواقع رفتار و نحوه دفاع از موکل شبیه
حرکت پرشور یک جوان انقالبی علیه نظام ظلم است تا دفاعی قانونی بر مبنای استدالالت و
استنادات حقوقی که الزمه کار وکالی مدافع حرفهای است.
پس از دهه هفتاد و بهویژه پس از دوره اصالحات ،با تأکیدی که بر قاانونگرایای مایشاود،
کنشگران قانونی و مهمتر از همه آنها ،وکال وارد دادگاههای سینمایی مایشاوند .2همچناین در
این فیلمهاا مقطاع چاارهاندیشای دادگااهی زودتار آغااز مایشاود .دیگار دادگااه صارفاً نقاش
بازتصدیقکننده حکم پیشین مخاطب را ندارد ،بلکه تصمیم دادگاه مستقالً واجد اهمیت میگردد.
این دو عامل -یعنی ورود وکالی حرفهای و چارهاندیشی زودرس قانونی -دادگاههاای ساینمایی
ایران را بهویژه پس از دوره اصالحات حرفهایتر و نزدیک تر به قواعد ژانری ساینمای دادگااهی
کرده است .در فیلمهایهیس ...و مستانه زناان باهعناوان وکیال مادافع وارد کنشاگری قاانونی
میشوند .کنشگری زنان در بحران های معطوف به زنان در جامعه مردساالر ،این ایده را به ذهان
میرساند که خود زنان کسانی هستند که باید برای دستیابی به عدالت مطلق بجنگند.
بازادغام/جدایی (شکست یا موفقیت دادرسی)

آخرین مقطع روایت حاصل چارهاندیشی در دادگاه است و نشان میدهد که آیا بحران بر قانون
چیره گشته است یا قانون بحران را از بین میبرد و قدرت خود را نشان میدهد.
هالیوود ـ با نگاهی جدول شماره  1بالفاصله مشخص میشود که هالیوود بهطورکلی ،دادگاه
را نهادی صالح برای حل معضالت و بحرانها در نظر میگیرد .هرچند ممکان اسات مشاکالتی
نظیر فشار افکار عمومی ،تبعیض نژادی یا جنسیتی ،نظام سرمایهداری یا امثاال آن بحارانهاایی
 .1فیلمهای پرونده ( ،)1362دوسرنوشت ( )1368و یا جدال بزرگ ( )1369نمونههایی دیگر هستند که به کنشگری وکال در
دادگاه بیتوجه بودهاند.
 .2بهنظر می رسد که عدم ورود وکیل مدافع در فیلم خشم و هیاهو به جهت صبغه مستند گونه آن باشد؛ چرا که در پروندهای
که ظاهراً فیلم بر اساس آن ساخته شده متهمه (شهال جاهد) رکن اصلی دفاع و دادرسی است و وکیل مدافع نقشی فرعی در
روایتگویی آن پرونده دارد.
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باشند که حل آنها در عالم واقع ساده به نظر نرسد ،اما دادگاه با یاری وکالی قهرمان این موانع
را از سر راه برمیدارد .البته فیلم کشتن مرغ مقلد از این منظر تا حدودی متفااوت اسات .در ایان
فیلم فرآیند دادرسی شکست میخورد ،اما حقیقتااً ایان شکسات پیاامی مبتنای بار عادمکفایات
فرآیندهای دادگاهی و قانونی برای حل معضالت اجتماعی را نمیرساند؛ بلکه بالعکس عوامگرایی
و تأثیر منفی افکار عمومی است که دادرسی را به شکست میکشاند ،امری که وکیل مدافع فیلم،
آتیکوس فینچ ،درصدد جلوگیری از آن به نفع دادرسی قانونی و بیطرف بود که البتاه موفاق باه
انجام آن نشد.
از چنین موفقیتی دو تعبیر میتوان داشت که یک تعبیر مثبت و تعبیر دیگر منفای اسات .در
تعبیر مثبت ،موفقیت دادگاه نمایانگر اعتماد فرهنگی به نهاد قانون و دادگاه اسات و باه تعبیاری،
بازتاب قانونگرایی جامعه بهحساب میآید .در تحقیقاتی که در سال  1998انجام شد ،باهصاورت
اتفاقی هزار نفر از سن  18سال به باال در سنین ،جنسایتهاا و طبقاات اجتمااعی متفاوتانتخااب
شدند و  80درصد از آنها درجه اعتماد باالیی را نسابت باهنظاام قضاایی آمریکاا اباراز داشاتند
() .American bar association,1999:6این امر بیانگر بازتابی بودن موفقیتهاای ساینمای
دادگاهی است .در تعبیری منفی و انتقاادی چناین ماوفقیتی بازتولیاد قادرت رسامی در فضاای
رسانهای و سینماست که تحقق عدالت را امری محتوم در نظر میگیرد ).(Silbey, 2003: 112
بدینترتیب ،نهاد قدرت با موقتی بازنمودن معضالت و بحرانها از طریاق ساینما خاود را از بناد
مشکالت فعلی واقعی میرهاند و نوید عدالتی مقدرالوقوع را میدهد .این نقد تا آنجا پایش رفتاه
است که این اعتقاد وجود دارد که بازنمایی قانون درفیلم بهندرت در جهت توصیف واقعگرایاناه از
آیین دادرسی قانونی بوده است و کمتر به انتقاد از قوانین موجود پرداختاه اسات ،ازایانرو چناین
بازنماییهایی کارکرد تبلیغاتی داشتهاند) .(Drexler, 2001بااینحال در هر دو صورت یاکچیاز
بازنمایی میشود و آنهم اقتدار و کارایی است که نهاد دادگاه در فضای سینمای هالیوود دارد.
ایران ـ فیلمهای قبل انقالب عاقبت چارهاندیشی در دادگاه را مثبت نمایش دادهاند .دادگاه
در حل بحران یعنی گسست خانواده موفق به بازادغام خانواده میگردد .در این فیلمهاچارهاندیشی
منجر به بازادغام خانواده میشود و بدین ترتیب نهاد سنتی خانواده در نهاد مادرن دادگااه مجاال
آرامش مییابد .برخالف ادبیات ملودرام ایران در خصوص داستانهاای عاشاقانه یاا شاعرها کاه
تمایل به پایان تراژیک دارند ،سینمای این دوره ایران به پایانهای خوشنظردارد (Sadr, 2006:
) .88نکته قابلتوجه در این خصوص این است که کارکرد چنین پایان خوشی ،برخالف ساینمای
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هالیوود ،نمیتواند بازتولید قدرت باشد؛ چراکه نهاد دادگاه هیچگاه با هساته مرکازی روایات گاره
نمیخورد تا باز کردن گره مصداق قدرتنمایی دادگاه و دادرسی باشد .باه نظار مایرساد راضای
نگاهداشتن مخاطبین و مالحظات تجاری و قرار گرفتن بر روی موو فیلمهای موفق پیشساخته،
علت عمده چنین پایانهای خوشی بوده است .بهطورکلی میتوان گفت به هم رسیدن خاانواده و
پایان خوش پس از نامالیمات ،بخشی از فضای رؤیاپرداز ساینمای ایاران باوده اسات (اجاللای،
.)285 :1383
پس از انقالب اسالمی بدبینانه ترین نگاه ،چه قبل و چه بعد از اصالحات ،نسبت به دادگااه و
کارکرد اجتماعی آن پدیدار میشود .در هر هشت فیلم جدول شماره  2دادگاه شکست مایخاورد.
علت این شکست در فیلمهای پرونده ،خاک و خون،گرگهای گرسنهو جدال بزرگ واضح اسات.
همانطور که در مقطع بحران گفته شد ،انزجار از نظام شاهنشاهی سبب میگردد تا نظام قضایی
آن دوران هم فاسد و ناکارآمد نمایش داده شود .چنین ناکارآمدی در این دو فیلم سبب میگاردد
تا انتقام ارزشمند تلقی گردد و حل بحران به شیوه غیرمدرن و انتقامگونه مدح گردد.
فیلمهای بعد از دوران اصالحات ،علی رغم تأکیاد بار فرآینادهای قاانونی در حال بحاران و
چارهاندیشی های مبتنی بر اصول قانونی ،باز هم دادگااه را نااتوان از تحقاق عادالت باه تصاویر
میکشند .مخالفت با کارکرد قانون در فیلمهای من مادر هساتم ،مساتانه و هایس  ...باه جهات
سیستم قضایی فاسد نیست؛ بلکه به جهت سیستم قضایی ناکارآمد و ارتجاعی است که خودآگااه
یا ناخودآگاه اصول سنتی و مردساالر را بدون توجه به مقتضیات جامعه به اجرا درمیآورند .در این
فیلمها ،بحران مردساالری فضای دادگاه را تحت تأثیر قرار میدهد و کنشگری چارهاندیشان هیچ
پیامدی برای آنها و جامعه در پی ندارد .بدینترتیب نباید گمان کرد که مبنای عدم دستیابی به
عدالت در فیلم های قبل و بعد اصالحات یکی است .اگر به تقسیمبندی جووت 1ازکاارکرد ساینما
در اجتماع توجه نماییم که کارکرد سینما را به شش مورد واقعیتگریزی یا گریزخواهی ،اقنااع یاا
متقاعدسازی ،ایجاد نگرشهای جدید ،جامعهپذیری ،همذاتپنداری و نشان دادن واقعیت تقسایم
میکند( ،جووت به نقل از آزاد ارمکای و آرماین .)107-110 :1388 ،متوجاه خاواهیم شاد کاه
کارکرد عدم موفقیت در فیلمهای دوره اول ،جنبه تبلیغ و اقناع داشته است؛ بدین معنا که هادف،
اقناع فکری مخاطبان در عدم صالحیت نهادهای پیشاانقالبی در تحقق عدالت است ،درحالیکاه
کارکرد عدم موفقیت در فیلم های دوره دوم نشان دادن واقعیات باوده اسات .واقعیتای در ساطح
1. Jowett

تحلیل ساختاری الگوی فرهنگی روایت در فیلمهای 161 ❖...

جامعه که زنان را ناتوان از احقاق حقوقشان در سطوح رسمی و قانونی کشور میداند.
در پژوهش پیشرو 24 ،فیلم مرتبط با نمایشهای دادگاهی موردمطالعه سااختاری قارار گرفتناد.
شاید یافتن الگویی تماماً مشترک در روایتهای مبتنی بر نمایش دادگاهی کاری نااممکن باشاد،
اما میتوان شباهت هایی را در هر دوره تاریخی از نمایشهای دادگاهی دید .این امر ازآنرو است
که سینمای دادگاهی عالقهمند به نمایش بحارانهاایی اسات کاه عمادتاً بازتااب نگارشهاا و
برداشتهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه است .چنین برداشتهاایی سابب وضاعیتهاا و
کردوکارهای مختلف پس از نقض قاعده میشوند .نقض قاعده (جرم) امری طبیعی اسات کاه در
جوامع مختلف به وقوع میپیوندد؛ اما بحرانی که جرم ایجاد مایکناد ،واکنشای کاه باه بحاران
صورت می پذیرد و حاصلی که واکنش به بحران در پی دارد ،امری است که تابع فهم ،دریافات و
انتظارات جامعه از سیستم قضایی یا فضای مسلط (ایدئولوژیک) فیلمسازی است.
1
سینمای دادگاهی هالیوود ،کارکردی اجتماعی برای دادگااه قائال باوده اسات .کوزیناا بیاان
میدارد که سینمای دادگاهی حتی قبل از جنگ جهانی اول عالقهمند باه موضاوعاتی باوده کاه
معضل اجتماعی را وارد دادگاه نماید)(2001:83بحران ناشی از جرم ،عمدتاً بحاران کال اجتمااع
است .دادگاه بهعنوان نهادی رسمی و قانونی باید این بحران را داوری نماید .در هار دوازده فایلم
هالیوودی ،پس از مقطع بحران ،چارهاندیشیهای وکال نشان میدهاد کاه حال بحاران نیازمناد
کنشگران حرفهای است که نماینده آگاه مردم در دستیابی به خواستههایشان ،از طریاق رسامی
هستند .درنهایت ،موفقیت در دادرسی و حل بحران اجتمااعی ،پااداش اعتمااد باه قاانون اسات.
فیلمهای انتخابی هالیوود از دورههای مختلف تاریخ سینما و با دغدغههای فرهنگای و اجتمااعی
مختلف انتخاب شدند ،اما بدنه و ساختار روایت در آنها نسبتاً ثابت است .باه تعبیاری بحارانهاا
بازتاب شرایط اجتماعی در سینمای هالیوود بودهاند ،اما چارهاندیشی و حاصل کار دادگااه یکساان
بوده است .2بهطورکلی میتوان گفت روایت دادگاهی در فایلمهاای هاالیوودی موردبررسای چاه
1. Kuzina
 .2با این حال این پژوهش مدعی آن نیست که تمامی فیلمهای دادگاهی موفقیت دادگاه را نمایش دادهاند ،هر چند تردیدی
نیست که عمده فیلمهای دادگاهی ،دادگاه را نهاد عدالت به تصویر کشیدهاند .با این حال باید متوجه این موضوع بود که در
بسیاری از موارد نیز که دادگاه ناموفق بوده اشتباهات دادگاهی به جهت اطالعات فریبندهای بوده که به دادگاه داده شده تا
اینکه فساد یا ناکارآمدی خود دادگاه ،نظیر فیلمهای ایرانی ،عامل اصلی تصمیم نادرست باشد؛ بدینترتیب در این موارد هم
دادگاه شکست نمیخورد بلکه کارشکنی افراد غرضورز دستگاه عدالت کیفری را با اختالل مواجه میکند که در صورت نبود
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بحث و نتیجهگیری
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ازلحاظ کمی (میزان حضور نهادهای قانونی و دادگاه در فیلم) و چه ازلحااظ کیفای (حاصال کاار
نهادهای قانونی و دادگاه) قانون محور است ،قانونی که بحرانها را پس میزند و بیتاوجهی باه
آن برابر است با تحقق بیعدالتی .بهاین ترتیب اگر الگوی مقااطع چهارگاناه ترنار را بارای فهام
کالن الگوی فیلمهای دادگاهی بکار بگیریم ،میتوانیم حرکتی از نقض قانون و مهمتر از آن باه
خطر افتادن اعتبار حق و عدالت در جامعه را در مقطع بحران مالحظه کنیم که با تالش مضاعف
و گاه اسطورهگونه حل و چارهاندیشی میشود .تالشی که شکستش به معناای شکسات در یاک
پرونده خاص نیست ،بلکه شکست دادگاه و باه یاک معناا شکسات عادالت اسات؛ اماا عاقبات،
فیلمهای موردبررسی و اغلب فیلمهای دادگاهی هالیوود ،به هر وسیله ای خواه تالش و یاا نباوغ
فردی و یا به مدد فن نجات در آخرین لحظه و یا هر وسیلهای دیگر ولو نقاض قواعاد حقاوقی و
تشریفات دست و پاگیر قانونی ،پرچم عدالت را برافراشته میدارند تا به مخاطب خود القااء نمایاد
که دادگاه و رویههای موجود در آن در بزنگاههای حق و حقیقت تصمیم درست را خواهند گرفت.
فیلمهای ایرانی حاوی صحنههای دادگاهی ،برخالف سینمای دادرسی هالیوود الگوی روایی
مشخصی درنقش و کارکرد نهاد دادگاه نداشتهاند .علت این امر این است که روایتهایی که
دادگاه در آن حضور داشتهاند بحرانمحور و نه قانونمحوربودهاند .بدین معنا که در هر دوره
بحران تعیین میکند که اوالً چه کسی کنشگر دادگاهی باشد و ثانیاً آیا نهاد دادگاه کارکرد داشته
باشد یانه؟ در مقطع کنشگری ،بحران خانوادگی ،خود خانواده را برای تحقق عدالت بهپیش
میراند .در فیلمهای پیش از دوره اصالحات نظام فاسد قضایی کنشگر انقالبی و جنگجو را
میطلبد .فیلمهای پس از اصالحات نیز زنان را کنشگر مبارزه علیه بحران مردساالری در نظر
میگیرد و چارهاندیشی در سایه کنشگری یا عدم کنشگری فرهنگی زنانه قرار میگیرد .از حیث
بحران و حاصل کار دادگاهی نیز فیلمهای قبل از انقالب ،بحران را در خانواده به تصویر
میکشند ،اما تقدس خانواده بحران را از پای درمیآورد .دو فیلم قبل از اصالحات بحران را نظام
قضایی فاسد در نظر میگیرند ،تفکر انقالبی به چنین بحرانی اجازه پیروزی نمیدهد .دو فیلم
پس از دوره اصالحات نیز مناسبات نابرابر جنسیتی در جامعه را قویتر از قانون ناکارآمد به تصویر

آنها دادگاه میتوانست تصمیم عادالنه را اتخاذ کند .برای نمونه میتوان به فیلمهای ترس اصلی ) ،(Primal Fearتمام
حقیقت ) (the whole truthدلیل ملموس ) (Physical evidenceیا وکیل لینکلن() Lincoln Lawyerاشاره
کرد.
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میکشند .بدینترتیب اگر بخواهیم روایت فیلمهای متضمن کنش دادگاهی را با مدل مقاطع
چهارگانه ترنر منطبق نماییم میتوانیم به نقش فرعی دادگاه و تصمیمگیری در باب مسائل
اجتماعی و فردی را ازلحاظ قانونی ،دریابیم .اگر نقض قاعده و بحران را در یکسوی کفه ترازو و
چارهاندیشی و تعادل و اعاده وضعیت بیتعادلی به تعادل را در کفه دیگر ترازوی روایتهای
دادگاهی ایرانی بگذاریم ،به وضوح میتوانیم به سنگینی کفه ترازوی نقض قاعده و بحران
گواهی دهیم .هرچند اگر بخواهیم در سطحی وسیعتر به این مسئله بنگریم به حذف کلی مسئله
کنش دادگاهی بهمثابه پاسخی در برابر مشکالت اجتماعی برخواهیم خورد .تعداد فیلمهای مبتنی
بر نمایشهای دادگاهی در خصوص معضالت عمده اجتماعی برخالف سینمای هالیوود ،بهسختی
به ده فیلم میرسد .به نظر میرسد چنین بیاعتنایی به چارهجویی دادگاهی در سینمای ایران،
موارد بازنمایی سینمایی را چه ازلحاظ کمی (قلت سکانسهای دادگاهی) و چه ازلحاظ کیفی
(کارکرد مثبت داشتن دادگاه) تحت تأثیرقرار داده است.
چنین تمایزات روشنی میان سینمای ایران و سینمای هالیوود سبب می گردد تا در ایران ژانار
دادگاهی اساساً بی معنا باشد ،چراکه قانون و نهاد قانون که هسته مرکازی ژانار دادگااهی اسات،
اهمیتی ثانویه و صرفاً صوری در فیلمهای ایرانی دارد .دادگاههای سینمایی ایاران در فایلمهاای
موردبررسی هیچ کارکردی جز بازتصدیق امر موجود (پیش از انقاالب) و پیچیادهتارکاردن روناد
دستیابی به عدالت (پس از انقالب) نداشتهاند .در فیلمهای ایرانی دادگاه ناهتنهاا ماأمن عادالت
نیست بلکه نهادی است که یا غیرضروری است ،مانناد فایلمهاای قبال انقاالب؛ چراکاه هایچ
کنشگری عقالنی در آن محقق نمیگردد و دادگاه تنها داوریهای از پیش تعیینشده مخاطبان را
تصدیق میکند ،یا نهادی است ضد عادالت ،مانناد فایلم هاای پاس از انقاالب و پایش از دوره
اصالحات که در آنها خود دادگاه در نقطه مقابل عدالت قرار میگیرد و یا نهادی است ناکارآمد و
تشدیدکننده معضل اجتماعی ،نظیر فیلمهای پس از دوره اصالحات که دادگاه را وابسته به قانونی
مردساالر میداند که نمیتواند معضل اجتماعی را در سازوکار قضایی حلوفصل نماید .مایتاوان
اینگونه نتیجه گرفت که پیوند نخوردن دادگاه با عادالت و مفااهیم اجتمااعی ،در فایلمهاای باا
صحنههای دادگاهی مورد بررسی و به عبارتی قانونمدار نشدن روایت در این فایلمهاا حااکی از
عدم باور به کارکرد نهاد دادگاه بوده است تا مواردی از قبیل ضعف فیلمنامههای دادگاهی ایرانای
یا ناتوانی از اقتباسی موفق از فیلمهای هالیوودی که عمدتاً در دیگر ژانرها اتفاق افتاده است.
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منابع و مأخذ
ابوت ،اچ پورتر (.)1397سواد روایت ،ترجمۀرؤیاپورآذر و نیما اشرفی ،چاپ دوم ،انتشارات اطراف.
اسکندری ،علی و حسینعلی افخمی («.)1396تحلیلساختاری سینمای اسطورهای دوران گذارانقالب (-1357
)1360؛مطالعه موردیتحلیل روایتفیلم «خونبارش» ،مجله جهانی رسانه ،شماره .1-19 :2
اسکولز ،رابرت (.)1393درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات ،ترجمۀ فرزانه طاهری ،چاپ سوم ،انتشارات آگه.
اجاللی ،پرویز (.)1384دگرگونی اجتماعی و فیلمهای سینمایی در ایران:
جامعهشناسیفیلمهایعامهپسندایرانی( ،)1357-1309انتشارات فرهنگ و اندیشه.
آزادارمکی تقی وآرمینامیری («.)1388بررسی کارکردهای سینما در ایران (ارزیابی سینمای سالهای  1374تا 1385
بر اساس توزیع کارکردی فیلمها)»،دو فصلنامه جامعهشناسی هنر و ادبیات ،شماره .99-130 :2
اکو ،امبرتو (.)1397نشانه:تاریخ و تحلیل یك مفهوم ،ترجمۀ مرضیه مهرابی ،انتشارات علمی فرهنگی.
بارت ،روالن (.)1392درآمدی بر تحلیل ساختاری روایتها ،چاپ دوم ،انتشارات رخداد نو.
باهنر ،ناصر وطاهرهجعفری ( .)1389تلویزیون و تأثیرات کاشتی آن بر هویت ایرانیان ،فصلنامه تحقیقات
فرهنگی ایران ،شماره .131-156 : 4
بوردول دیوید وکریستینتامپسون ( .)1396هنر سینما ،ترجمۀ فتاح محمدی،چاپ چهاردهم نشر مرکز.
پراپ ،والدمیر (.)1386ریختشناسی قصههای پریان ،ترجمۀ فریدون بدرهای ،چاپ دوم ،انتشارات توس.
پرینس ،جرالد ( .)1391روایت شناسی :شکل و کارکرد روایتها ،ترجمۀ محمد شهبا ،انتشارات مینوی خرد.
تودوروف ،تزوتان ( .)1397بوطیقای نثر (همراه با جستارهایی نو در باب حکایت) ،ترجمۀ کتایون شهیر
راد ،انتشارات نیلوفر.
سوسور ،فردینان (.)1396دوره زبانشناسی عمومی ،ترجمۀ کورش صفوی ،چاپ ششم ،انتشارات هرمس.
صافی پیرلوجه ،حسین (.)1396درآمدی بر تحلیل انتقادی گفتمان روایی ،چاپ دوم ،نشر نی.
حسینی ،مجید ( .)1392تن دال :تحول فرهنگ سیاسی در سینمای پرمخاطب ایران ،انتشارات رخدادنو.
ژنت ،ژرار ( )1394ساختگرایی و نقد ادبی (مقاله در کتاب :ساختگرایی ،پساساختگرایی و مطالعات
ادبی) ،ترجمۀ محمود عبادیان ،چاپ سوم ،پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمی.
کالر ،جاناتان (.)1388در جستجوی نشانهها ،ترجمۀ لیال صادقی و تینا امرالهی ،نشر علمی.
گوتر ،آران (.)1395فرهنگ زیباشناسی ،ترجمۀ محمدرضا ابوالقاسمی ،نشر ماهی.
لتوین ،دیوید .استاکدیل جوورایین (.)1397معماری درام ،ترجمۀ امیر راکعی ،چاپ دوم ،نشر ساقی.
متز ،کریستین ( )1395نشانه شناسی سینما ،ترجمه روبرت صافاریان ،نشر سینا.
هاوکس ،ترنس ( .)1394ساختگرایی و نشانهشناسی ،ترجمۀ مجتبی پردل ،نشر ترانه.
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