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چکيده
هدف این مقاله بررسی تصویری اس که سینمای ایران از مس له جرم و مجرم شـدن بـه
دس میدهد .سوال اصلی این بوده اس که فیلمهای سینمایی ایرانی مسائل مربوط به جرم را
چگونه بازنمایی کردهاند؟ این پرسش در چارچوب ن ریه بازنمایی مطرس و براساس آن 57 ،فیلم
اکران شده مابین سالهای  1380تا  1394که موضوع محوری آنها جرم و پیامدهای آن بـوده،
به روش تحلیل محتوای کمی مورد بررسی قرار ارفته اس  .فرض ن ری پژوهش ما این بـوده
اس که فیلمهای سینمایی ،نوعی شناخ و دانش عامه پسند درباره جرم در دسترس مخاطبان
قرار می دهند و درباره علل آنها ن ریاتی را مطرس می کنند .نتایه پژوهش حاضر ،این فـرض را
تأیید میکند .فیلمهای ایرانی ،هم اطالعاتی زمینهای همچون ترکیـب سـنی و جنسـی ،طبقـه
اجتماعی ،وضعی شغلی مجرمان ارائه میکنند و هم اطالعات مختلفی درباره روابط اجتماعی و
خانوادای آنها به دس میدهند .همچنین فیلمهای مورد بررسی ،اغلب آسـیبهـای اجتمـاعی
مربوط به مجرمان و خانواده آنها را به تصویر کشیده و درباره آنهـا داسـتانسـرایی کـردهانـد و
کوشیده اند در خالل افتار و روای خود ،از مجرم شدن شخصی های خـود تبیـین بـه دسـ
دهند.
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 .1مقدمه

مسائل مربوط به جرم و مجرم شدن ،یکی از سوژههایی بوده که همواره در سـینمای جهـان
مطرس و محور داستان فیلمها قرار ارفته اس  .شمار زیادی از فـیلمهـای برتـر تـاریخ سـینمای
جهان ،بر محور این سوژه شکل ارفتهاند .فیلمهایی که نام «فیلمهای جنایی» به خود ارفتهاند و
مجموعهای از ژانرها همچون فیلمهای اجتماعی ،فیلمهای کاراااهی ،فیلمهای پلیسی ،فیلمهای
مربوط به زندان و درامهای دادااهی را در برمیایرند .در سینمای ایران نیز مس له جـرم یکـی از
سوژههای قدیمی بوده و مجرمان از شخصی های همواره مطـرس فـیلمهـای جنـایی محبـوب و
عامهپسند ایرانی چه پیش و چه پس از انقالب بودهاند .فیلمهایی همچـون قیصـر ،طـوقی ،رضـا
موتوری ،کندو ،قرمز ،بوتیك ،ساالد فصل ،سگکشی ،حکم ،سربازهای جمعه ،باجخـور ،رئـیس و
 . ...و هر ساله فیلمهای متعددی از این دس در سینمای ایـران تولیـد مـیشـود .در همـه ایـن
فیلمها ،مس له جرم و پیامدهای آنها محور داستان بوده و تبیینهای مختلفی درباره آنها مطـرس و
باورها و اندیشههای ااهااه متضادی درباره این موضوع ارائه شده اس .
در دو دهه ادشته ،جامعه شناسان در حال مطالعه این مس له بودهاند که رسانههـا چگونـه بـر
جامعه تأثیر میاذارند و دپارتمانهای عدال قضایی ،شروع به ارائـه دورههـای آموزشـی دربـاره
جرم و رسانه کرده اند .پژوهشگران مدرسه اقتصاد لندن در حال کار بر روی یـك مطالعـه بـزرگ
تاریخی درباره تغییر ژانرهای فیلم و تناسب آنها با متون جنایی هستند .بهطور واضح ،فـیلمهـای
جنایی در حال تحمیل خود بهعنوان یك حوزه مطالعاتی هسـتند .بـهطـوری کـه دانشـمندان در
رشتههای مختلف توجهشان را به این مسیر معطوف کردهاند (رفتر.)5 :2006 ،1
بر همین اساس ،توسعه جدیدی در حوزه جرمشناسی رخ داده اس  :آاـاهی فزاینـدهای دربـاره اینکـه
فیلمها در فهم جرم سهیم هستند و در نتیجه ،انباش پیوستهای از مطالعات تحلیلی درباره فیلمهای جنایی
به وجود آمده اس  .برخی از این مطالعهها ،روی فیلمهای خاصی تمرکز دارند (ابرایان 2و دیگـران:2005 ،
درباره اانگسترهای نیویورک) ،در حالی که دیگران ،فیلمهای جنایی را بهطـور کلـی مـورد بررسـی قـرار
میدهند (تزانللی 3و دیگران2005 ،؛ رفتر .) 2006 ،برخی یك ژانر خاص یا خردهژانری از فیلمهای جنایی را
مطالعه میکنند (کینگ :1999 ،4درباره کنش پلیس ،رفتر :2005 ،درباره فیلمهـای روانشـناختی)؛ دیگـران
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فیلمهای جنایی را در متن پدیدههای جرمشناختی استردهتر بررسی مـیکننـد ،پدیـدههـایی
همچون بحران زندان در ایاالت متحده (براون ،)2003 ،1جنبش جنگجویان غیرن امی (چرمك،2
 ،)2002یا برساخ اجتماعی آدمکشی سریالی (جنکینر ،)1994 ،3چنین تحلیـلهـایی متفـاوت از
آثار مربوط به حوزه مطالعات فیلم اس که مقوالت مجرمانه را به صورتی ذهنی بکار میایرند تا
خردهژانرهایی همچون فیلمهای اانگستری (مانبی )1999 ،4یا فـیلمهـای روسـپیگری (کمبـل،5
 )2005را منحصر به تحلیل سینمایی کنند .در عوض کتابها و مقالههایی که بدانها اشاره شـد،
از طریق چشماندازهایی که درباره پلیسها ،فروشنداان مواد مخـدر ،سـارقان ،زنـدانیان ،قـاتالن
زنجیرهای ،قربانیان و  ...فراهم میکنند ،با پتانسیل فیلمها برای داشتن یك سهم ذاتی در ن ریـه
جرمشناسی مربوط میشوند (رفتر.)2007 ،
بدینترتیب ،جرم شناسان فیلمهای سینمایی را بهمنزلة منبع فرهنگی مهمی در درک ماهی
و علل انحرافات اجتماعی و جرم بازشناختهاند و برآنند که آنها تبیین ویژهای از جـرم و انحرافـات
اجتماعی را مورد تأیید قرار میدهند و مباحث ملی (و حتی بینالمللی) درباره علـل جـرم را بـرای
بیننداان نمایش میدهند (رفتر .)47 :2006 ،از این رویکرد ،فیلمهای جنایی تصورات مـا دربـاره
مسائل بنیادین اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی را بازنمایی میکنند و به شیوههایی که ما درباره این
مسائل میاندیشیم ،شکل میدهند (رفتر .)5 :2006 ،زیرا از من ر جامعهشناسـی هنـر« ،سـینما ـ
همچون دیگر هنرها ـ با زمینه اجتماعیاش رابطه تنگاتنگی دارد» (دووینیو )6 :1379 ،و یکـی از
مفروضات بنیادین جامعهشناسی سینما این اس که مضامین فیلمهای هـر دوره بازتـاب شـرایط
اجتماعی حاکم در آن دوره هستند (نگاه کنید به هواکو.)1361 ،
با این اوصاف ،به ن ر میرسـد کـه سـو ژه بازنمـایی جـرم در فـیلمهـای سـینمایی از ن ـر
جامعهشناختی قابل بررسی اس  .فیلمهای سینمایی بازنمـایی کننـده جـرم ،فرهنـگ و سیاسـ
فرهنگی خاصی را در مورد این مسـ له رواج مـیدهنـد و مسـائل خاصـی را دربـاره آن برجسـته
میسازند و از این طریق میکوشند بر مخاطبـان و سـوژههـای انسـانی تـأثیر بگذارنـد .مطالعـه
همهجانبه این موضوع در سینمای ایران میتواند فواید زیـادی بـهخصـوص بـرای سیاسـتگزاران
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عرصه سینما داشته باشد که مهمترین آنها ،جه بخشیدن به طرس ایناونه سوژههـا در فـیلمهـا ،در
راستای اهداف متعالی و ارزشی انقالب باشد .بهخصوص اینکـه یکـی از مهـمتـرین سیاسـ هـای ن ـام
جمهوری اسالمی ایران ،تالش برای کاهش جرم و تعداد مجرمان و آسیبدیداان اجتماعی بوده اسـ و
یکی از عرصههایی که طرس و بازنمایی درس مس له جرم در آن میتواند سیاسـتگذاران ن ـام را در ایـن
هدف ارزشی یاریگر باشد فیلم های سینمایی هستند کـه از قـدرت بیـانگری و نفـوذ بـاالیی بـرای مـردم
برخوردارند .تجربه جامعهشناختی نیز این مس له را تأیید میکند کـه سـینما تـأثیر اسـتردهای بـر رفتـار و
نگرش مخاطبانش دارد و دول ها و اروههای مسلط میتوانند از طریق آن افتمان خـود را اشـاعه دهنـد
(بنیامین ،19731استریناتی ،1380بن 1386،؛ راودراد1382 ،؛ فیسك.)1386 ،
با در ن ر ارفتن این دغدغهها و ضرورتها ،مطالعه حاضر که در حیطه مطالعات فرهنگـی و
جامعهشناسی سینما قرار میایرد ،با هدف بررسی چگونگی بازنمایی جرم در فیلمهـای سـینمایی
میکوشد به این پرسش اساسی پاسخ دهد که در فیلمهای سینمایی ایرانـی ،مسـائل مربـوط بـه
جرم و مجرمان چگونه بازنمایی شده اس ؟
.2

رويکرد نظري

 .1-2رسانههاي جمعی و بازنمايی جرم

متون رسانهای همچون فیلمهای سینمایی ،برساختههایی هسـتند کـه بـر مبنـای مکانیسـم
بازنمایی عمل میکنند .امـروزه مفهـوم بازنمـایی در مطالعـات رسـانهای از جایگـاه برجسـتهای
برخوردار اس  .این مفهوم با تالشهایی که برای ترسـیم واقعیـ صـورت مـیایـرد ،رابطـهای
تنگاتنگ دارد .بازنمایی را به اختصار ،تولید معنا از طریق نشـانههـا و چـارچوبهـای مفهـومی و
زبانی تعریف میکنند (میلنر .)333 :1385 ،جریان مداوم و مکرر بازنمایی رسانهها از جهان واقـع،
به طرز قوی بر ادراکات و کنشهای مخاطبان تأثیر میاذارد زیرا در نزد مخاطبان فرض بر ایـن
اس که این بازنماییها عین واقعی اس  .اما محور اساسی در ن ریههای بازنمایی این اس که
بـرخالف ظـاهر؛ بازنمـایی ،عــین واقعیـ نیسـ ؛ بلکـه فراینــد «اـزینش» واقعیـ اسـ ؛ در
بازنماییهای رسانهای معموالً با سه پرسش مواجه میشویم؛ چه کسـی ،کـدام اـروه را بـه چـه
شیوهای بازمینمایاند (استریناتی .)1380 ،به دنبال چنین سؤاالتی اس که موضوع رابطـه میـان
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«بازنمایی»« ،قدرت» و «ایدئولوژی» مطرس میشود؛ به این معنا که بازنمایی ،احتماالً با اهداف و
ارزشهای اروههای خاصی اره خورده اس (مهدیزاده.)1387 ،
در این میان ،رمزاانهای فرهنگی و اجتماعی بازنماییشده در سینما هرچند به مثابه صدایی
اخالقی ،جمعی ،بینام و بیطرف عمل میکنند تا قدرت تأثیراذاری خود را افزایش دهند ،اما این
رمزاانها ،نمایانگر ن ام تثبی شده ارزشها و ایدئولوژیهایی مشخااند که توسط سـازنداان
آنها برساخ و القاء میشوند تا مخاطبانی با ایدهها و افکار دلخواه خویش تولید کنند (ون لیـون،1
 92 :2002و دانســی .)17 :2004 ،2بنــابر ن ریــه بازنمــایی ایــن سیاســ ِ نمــایش دهنــده در
رسانه هاس که تعیین میکند شیوههای تصویر کردن اروههای خاص چگونه باید به انجام رسد.
عمل بازنمایی میتواند بر چگونگی شکلایری تجارب اـروه هـا در جهـان و چگـونگی فهمیـده
شدن آنها یا وضع قانون توسط دیگران (برای این اروهها) تأثیرات ملموس و واقعی داشته باشـد.
این امر تا حدی به اهمی رسانههای جمعی در داشتن قدرت بازنمایی بر می اردد؛ چراکه از ایـن
طریق برخی از تصاویر و فرضها و امانها را بیشتر باز می نمایاند و برخـی دیگـر از آنهـا را بـه
غیاب میراند و عرصه تعامل با آنها را محدود میکند تا نتوان با آنها ارتباط برقرار نمود.
ن ریه جدید بازنمایی که از ن رات فوکو الهام میایرد ،بازنماییهای رسانهای را با «مناسبات
متحولشونده قدرت» (استوری )24 :1386 ،پیوند میدهد .از من ر فوکویی« ،بازنمایی همیشه در
یك افتمان صورت میپذیرد و افتمان تعیین میکند که درباره یك متن خـاص چـه مـیتـوان
اف و چه نمیتوان اف »(همان) .در اینجا ،دانش و قدرت به هم پیوند مـیخورنـد .آن کسـانی
که به سبب برخورداری از قدرت میتوانند شیوههای خودشان برای شناخ جهـان را بـه طـرزی
افتمانی اشاعه دهند ،انگارههای غالب برای شناخ جهان(یا معنادار ساختن آن) را ایجاد میکنند
و همین انگارهها موجد «رژیمهای حقیق » میشوند .این رژیمها سپس به مرجعی بـرای نحـوه
تفکرو رفتار ما تبدیل میاردند (فوکو ،به نقل از استوری.)24 :1386 ،
ایدئولوژیك بودن بازنمایی البته بیش از هر مورد دیگر در نحوه برخورد بازنماییهای فرهنگی
و رسانهای با اروههای اجتماعی از جمله مجرمان و آسیبدیدهاان اجتماعی نمود مییابد .از ن ر
ریچارد دایر «نحوه برخورد با اروههای اجتماعی در بازنمایی فرهنگی ،بخشی از این نکتـه اسـ
که با آنها در زندای واقعی به چه نحو برخورد شود .چراکـه فقـر ،آزار و اذیـ و تبعـیض توسـط
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بازنمایی استحکام مییابد و نهادینه میشود» (مهدیزاده.)17 :1387 ،
در این میان ،یکی از سوژههایی که افتمان حاکم بر بازنماییهای رسـانهای کوشـیده اسـ
بدانها شکل دهد ،سوژه جرم و آسیبهای اجتماعی بوده اس  .پژوهشگران برآنند که رسانههای
جمعی ،مسایل اجتماعی را تعریف و به متن تبدیل میکنند و درباره مواد مخـدر ،ماهیـ اعتیـاد،
اخالق ،مجرم شدن ،مصرفکننداان ،قاچاقچیان و تولیدکننـداان مـواد ،جـرایم سـازمان یافتـه،
اجرای قانون ،عدال قضایی و تنبیه ایده ارائه میدهند .همچنین ،روای های رسانهای فرصـتی را
برای تحلیل این مس له فراهم میکنند که چطور تالقی نژاد /قومی  ،جنسی  ،طبقـه و فرهنـگ،
افتمان رسانهها و سیاس موادمخدر را شکل میدهند .از ن ر این پژوهشگران ،مقاالت و متـون
رسانهای که جرم و مسایل اجتماعی را تعریف و قرینهسازی میکننـد ،ایـدههـایی را نیـز دربـاره
میدان این مسایل مطرس میکنند و بـه تصـورات دربـاره شـیوههـای مناسـب تعـدیل رسـمی و
غیررسمی این مسایل شکل میدهند (بوید و کارتر.)223-222 :2010 ،
رینارمن 1و دوسکین )1999( 2در تحلیل شان از مواد مخدر و رسانههـا ،بـه فراینـد شـیواره
شدنی 3اشاره میکنند که در داستانهای خبری مربوط به مواد مخدر غیرقانونی دیـده مـیشـود؛
داستانها و عکسهای خبری ،اشخاص و وقایع را از متن اجتماعیشان جدا میسازند و معتادآنرا
به صورت افرادی تصویر میکنند که دیوانهوار تح فرمان وابستگیشان به مواد مخدر هستند و
در نتیجه نمیتوانند بهعنوان سوژههای اخالقی عمل کننـد .همچنـین آنهـا نمـیتواننـد بهتـرین
عالئق خود را اجرایی کنند .از ن ر تیپیکال ،ایـن شـکل از اـزارشهـای خبـری بـدترین اثـرات
احتمالی مواد مخدر را به نمایش میاذارند.
بدینترتیب ،رسانههای جمعی بهخصوص فیلمها به شکلایری نوعی رژیـم حقیقـ دربـاره
جرم ،مسائل و آسیبهای اجتماعی کمك میکنند .رژیم حقیقتـی کـه مـیکوشـد جـرم ،آسـیب
اجتماعی و امر بهنجار و نابهنجار را تعریف و تبیین کند .رژیم حقیقتـی کـه دربـاره ایـن مسـائل
ادعاسازی میکند و ویژایهای خاصی را به افراد درایر ،نسب میدهد .رسـانههـای جمعـی بـه
شکلایری و رواج یافتن «دعاوی حقیقی نوظهور» (بوید4و کـارتر )222 :2010 ،5دربـاره جـرم و
آسیبهای اجتماعی کمك میکنند.
1. Reinarman
2. Duskin
3. Objectification
4. Boyd
5. Caeter
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اخبار و روای های رسانهای درباره جرم در همـه رسـانههـا حضـوری برجسـته دارنـد .در حـالی کـه
شواهدی از افزایش توجه به جرم در برخی رسانهها وجود دارد ،در کل سوژه جرم در سراسر تاریخ رسـانه
جذابی مستمر داشته اس .
اخبار و داستانهای جنایی رسانهها به شکلی تمامعیار روی جرایم بسیار خشن بر افراد ،البته با برخـی
تغییرات برحسب رسانه و بازار ،تمرکز دارند .نسب جرایم مختلف بازنمـایی شـده در رسـانههـا بـرعکس
آمارهای رسمی اس .
نیمرخ دموارافیك مجرمان و قربانیان در رسانههای جمعـی ،دارای موقعیـ مسـنتـر و بـاالتری از
نیمرخ قربانیان و مجرمان ارفتار در سیستم عدال قضایی را بازنمایی میشود.
مخاطرات جرم هم به صورت کمی و هم کیفی به نسب تصاویر ثب شـده در آمارهـای رسـمی در
رسانهها جدیتر نمایش داده میشوند .ارچه رسانهها در مورد نمایش احتمال شایع قربـانی جـرایم مـالی
شدن با محاف هکاری عمل میکنند.
رسانهها عموماً یك تصویر بسیار مثب از موفقی و یکپارچگی پلیس و سیستم عدال قضایی ارائـه
میدهند .اارچه هم در اخبار و هم داستانهای رسانهای ،تمایل آشکاری برای نقد فرایند اعمـال قـانون،
هم برحسب اثراذاری آن و هم عدال و درستکاری آن ،وجود دارد.

بدینترتیب ،کارکرد رسانههای جمعی در نمایش و بازنمایی جرم از چنان استردای و اهمیتی
برخوردار بوده که نه تنها محور مطالعات پژوهشگران و ن ریهپردازان قرار ارفته ،بلکه بـهعنـوان
منبعی برای مطالعات جرمشناختی به حساب آورده شده اس .
نیکول رفتر( )2007 ،2006 ،2005در سلسله پژوهشهای خود درباره جرمشناسی و فیلمهای
عامهپسند ،فیلمهای جنایی را به عنوان عرصهای برای مطالعات جرمشناسی در ن ـر مـیایـرد و
معتقد اس که آنها از طریق بازنمایی ن ریات جرمشناختی بـرای مخاطبـان مـیکوشـند جـرم و
مجرمشدن را تبیین کنند .او بـر ایـن مسـ له تأکیـد مـیکنـد کـه فـیلمهـای جنـایی ،ن ریـات
جرمشناختی ،به خصوص ن ریات معاصر خود را منعکس میکنند و منبع مفیدی بـرای مطالعـات
جرمشناسانه هستند .از ن ر رفتر فیلمهای جنایی ابزار ایدهآلی برای جس وجوی ماهیـ و علـل
انحراف هستند و میتوانند انگیزههای رفتار یك مجرم را بررسـی کننـد .ایـن مسـایل مـیتوانـد
1. Reiner
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رابرت رینر )2002( 1جمـعبنـدی خـود از تحلیـلهـای محتـوایی دربـاره بازنمـایی جـرم در
رسانههای جمعی را بدین شکل صورتبندی میکند:
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به صورت نمایش اعمال مجرمانه در خیابان ،یا نمایش ترومای دوران کودکی که دورنمـای یـك
شخصی را منحرف میکند ،در فیلمها ظاهر شود .همچنین فیلمهای جنـایی از طریـق نمـایش
شرایط اجتماعی ،می توانند استدالل کنند که پلیدی ،هرج و مرج و خشون اطرافیان ،جنایتکـاری
را برمیانگیزد .آنها می توانند به ما عقالنیـ آرام متخلفـانی را نشـان دهنـد کـه بـا خونسـردی
تخلفاتشان را مورد محاسبه قرار میدهند و همچنین ممکن اس لغزش یـك زنـدانی بـه نـاحق
محکومشده را به سوی روشهای مجرمانه نمایش دهند(رفتر .)47 :2006 ،با این حال ،رفتـر بـه
این مس له اشاره میکند که تبیین فیلم ها درباره جرم اارچه ارایش به هماهنگی با ن ریـههـای
جرم شناسی معاصر خود دارند ،اما آنها قدرت ماندااری بیشتری نسب به ن ریههای جرمشناختی
دارند .جرمشناسان ن ریههای بیاعتبار شده را کنار مینهند ،اما فیلمها ،آنها را دوباره بـه جریـان
می اندازند .تبیین یك فیلم از جرم در زمانی خاص ظاهر میشود و دوباره بـدون در ن ـر اـرفتن
اعتبار علمی آن بکار برده میشود (رفتر.)48 :2006 ،
از ن ر او ،فیلمها مجرمشدن را به دامنه وسیعی از عوامل نسب میدهند ،اما آنهـا معمـوالً از
سه تبیین اساسی طرفداری میکنند .برخی از فیلمهـا ،مجـرمشـدن را بـه بیولـوژی فـرد ارتبـاط
میدهنـد .ایـن فـیلمهـا کـه از دیـدااه زیسـ شناسـانی همچـون لـومبروزو ایـده مـیایرنـد،
شخصی هایی را نشان می دهند که به صورت مادرزاد ارایش به جرم دارنـد .البتـه ایـن دیـدااه
امروزه دیگر نه مورد تأیید جرمشناسان و نه فیلمسازان اس  .با این حال اهااه ،از طریـق شـکل
دادن به یك بنیاد تبیینی مهم برای درک رابطه فیلمهای جنایی و جرم مورد تاکید هـر دو اـروه
قرار میایرد .مجموعة دوم از فیلمها بر عوامل محیطی و جامعهشناختی تاکید میکننـد و نشـان
میدهند که چطور خردهفرهنگهای مجرم یا عوامل موقعیتی دیگر ممکن اس افراد را به سوی
جرم سوق دهند .در این نوع فیلمها (در تقابل شدید با فیلمهای دارای تبیین بیولوژیك) ،مجرمان
ذاتاً افرادی طبیعی هستند .متخلفان ممکن اس در پایان کار به ناهمنوایان سختی تبدیل شـوند،
اما در آغاز آنها مثل هر فرد بهنجار دیگر هستند ،فیلمهایی از این نوع بهطور کلی جبرارا 1هستند
و استدالل می ورزند که فرار از سرنوشـ مـوقعیتی فـرد ،غیرمحتمـل و غیـرممکن اسـ  .آنهـا
شخصیتی را نشان میدهند که شیوههای کنش اندکی برای جایگزینی دارند و بهصورتی تراژیك
در دام جرم میافتد .دسته سوم از فیلمهای جنایی بر آسیبهای روانـی یـا بیمـاریهـای روانـی،
1. Determinist
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با نشان دادن این مس له که نابهنجاری روانشناختی ،منشاء رفتار مجرمانه اس  ،تأکید میکنند .مجرمـان
در فیلمهای روانشناختی از آسیبهای روانی رنه میبرند .برخی از آنها عقـدهای ،برخـی خـود ــ داـرآزار
(سادومازوخیس ) ،برخـی خودشـیفته و برخـی آدمکشـانی دیوانـه هسـتند .بسـیاری از فـیلمهـای آلفـرد
هیچکاک از این دسته هستند .آرزوی زندای بهتر (پول بیشتر ،هیجان بیشتر و فرص بیشتر بـرای ترقـی
در ساختار طبقاتی) در چهارمین مجموعه از مجرمان فیلمهای جنایی غلبه دارند ،در این دسته از فـیلمهـا،
جرم به اشتیاق و آرزو نسب داده میشود :جاهطلبـی ،رویـا ،شـهوت یـا یـك مـالل سـاده .مجرمـان در
فیلمهای اشتیاق ـ آرزو ،همچون مجرمـان فـیلمهـای دارای تبیـین جامعـهشـناختی ،موجـودات انسـانی
بهنجاری هستند که با انگیزههای دنیوی نیاز و حرص بسوی جرم سوق پیدا میکنند ،با ایـن تفـاوت کـه
آنها ازینههای بیشتری در اختیار دارند .این در حالی اس که در فیلمهای جامعـهشـناختی ،شخصـی هـا،
ازینههای کمی برای انتخاب در اختیار دارند .استدالل فیلمهای نوع جامعهشناختی ایـن اسـ کـه رفتـار
شخصی هایشان توسط نیروهای بیرونی تعیین میشود .اما فـیلمهـای اشـتیاق ـ آرزو ،مجرمـان را دارای
ارادة آزاد در ن ر میایرند .شخصی های ایناونه فیلمها ،شرایط را بررسـی و تصـمیم بـه ارتکـاب جـرم
میایرند .این تصمیمات ،راهحلهایی عقالنی ـ منطقی برای مسایل پیشرو هستند .فیلمهای زانـر نـووار
از ن ر رفتر از این دستهاند (رفتر.)49 :2006 ،
بدینترتیب ،رفتر میان موضوعات فیلمهای جنایی با جرمشناسی آکادمیك همپوشانی میبینـد« :ااـر
ما جرمشناسی را بهعنوان تالشی برای فهم جرم و مجرمان تعریـف کنـیم ،بنـابراین فـیلمهـا مـیتواننـد
موضوعات جرمشناختی را تولید کنند .موضوعات فیلمهای جنایی بـا جـرمشناسـی آکادمیـك همپوشـانی
دارند؛ اما فیلمهای جنایی با موضوعاتی فراتر از دامنه جرمشناسی آکادمیك سروکار دارند .از ن ـر فلسـفی،
آنها پرسشهایی درباره طبیع خوب و بد را برمیانگیزند .از ن ر روانشـناختی ،آنهـا بیننـداان را تشـویق
میکنند تا با قربانیان و مجرمان سکسوالیتهها ،آسـیبپـذیریهـا و اخالقیـات کـه ممکـن اسـ کـامالً
ناشناخته باشند ،آشنا شوند .از ن ر اخالقی ،آنها موقعی های اخالقی پرشوری را بـه خـود مـیایرنـد کـه
خارج از مکان تحلیلهای آکادمیك اسـ  .فـیلمهـای جنـایی نـوعی افتمـان متفـاوت از جـرمشناسـی
آکادمیك را تشکیل میدهند ،افتمانی با نوع ویژهای از حقیق و الزامات آن» (رفتر.)415 :2007 ،
1
رفتر بدینترتیب ،پیشنهاد میکند افتمان حاکم بر فیلمهای جنایی را «جرمشناسـی عامـهپسـند »
نامگذاری کنیم .او ،جرمشناسی را بهمنزله مقولهای چتراونه میبیند که هم جـرمشناسـی آکادمیـك و
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هم عامهپسند را در بر میایرد .او تضادی میان این دو نوع جرمشناسی نمیبیند« :یکی با عقل مربـوط
میشود و دیگری با احساس ،یکی از سر ناشی میشود و دیگر از قلب ،یکی سـخ اسـ و دیگـری
نرم» (رفتر .)415 :2007 ،بدینترتیب ،رفتر برترپنداری شناخ علمـی را رد مـیکنـد و بـه جـای آن
معرف شناسی برابری طلبانهای را پیشنهاد میکند که براساس آن هر دو شـیوه شـناخ (آکادمیـك و
عامهپسند) همچون شرکایی در کار تبیین جرم تعریف و ادراک میشوند.
 .3روش پژوه

در این تحقیق ،برای بررسی چگونگی بازنمایی مسائل مربوط بـه جـرم و مجرمـان در فـیلمهـای
سینمایی ،از روش «تحلیل محتوای کمی »1و ابزار «پرسشنامه معکوس» استفاده شده اس  .در فراینـد
تحلیل فیلم نیز واحد تحلیل یا شمارش در برخی متغیرها همچون میزان مصرف مواد مخـدر در فـیلم،
«صحنه» بوده اس  .صحنه بنابر تعریف ،به مجموعه نماهایی افته میشود که در فیلم در یك مکـان
و یك زمان اتفاق میافتد .در برخی دیگر از متغیرها ن یر ویژایهای دموارافیك یـا فراوانـی جـرایم،
واحد تحلیل ،شخصی بوده و شخصی های موجود در فیلم برحسب تعداد مـورد شـمارش و محاسـبه
قرار ارفته اس  .البته در هنگام تحلیل یافتهها و صورتبندی جداول متاطع ،محققان بـرای جلـوایری
از مشکل تحلیلی ـ روشی ،توجه داشتهاند که متغیرهایی را بکار بگیرند که با یك واحد تحلیل سـنجیده
شده اس  .در مرحلة بعد ،پس از انجام تحلیل محتوای فیلمها از طریق پرسشنامه معکـوس ،دادههـای
تحقیق توسط بستة نرمافزاری علوم اجتماعی( )spssتحلیل شده اس .
برای ارزیابی اعتبار پرسشنامه تحلیـل محتـوا ،از روش اعتبـار صـوری اسـتفاده شـده اسـ .
بدینصورت که یك فیلم توسط سه داور تحلیل و نتایه آنها با نتایه تحلیل محقق از همان فـیلم
مقایسه اردیده اس  .به این روش ،نقاهای پرسشنامه اصلی برطـرف شـده و در مـوارد لـزوم،
تعاریف عملیاتی تحقیق برای مرحلة اصلی تحلیل محتوا دقیقتر شده اس  .نتایه ارزیـابی داوران
نشان داد که  85درصد توافق بین آنها وجود داشته اس و بنابراین ،پرسشنامه تحقیـق از اعتبـار
قابل قبول برخوردار بوده اس  .برای سنجش پایایی ابزار اندازهایـری نیـز از «ضـریب اسـکات»
برای شاخاها استفاده شده .که البته در این مورد ضریب هی متغیری کمتر از  0/7نبوده اس .
جامعه آماری در این پژوهش ،کل فیلمهای اجتماعی سالهای  1380تا  1394بـودهانـد کـه
1. Quantitative Content Analysis

برساخت سینمایی جرم و مجرمان در فیلمهای173  ...

 .4يافتههاي پژوه
در این پژوهش ،تعداد  57حلقه فیلم ساخته شده مابین سالهای  1380تا  1394مورد تحلیل محتـوا
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محور اصلی روای شان موضوعات مربوط به جرم ،علـل و پیامـدهای آن بـوده و بـرای انتخـاب
فیلمها نیز ،از روش نمونهایری هدفمند استفاده شده اس  .بدینصورت کـه فـیلمهـایی انتخـاب
شدهاند که در آنها شخصی های اصلی دس به جرم میزنند و فیلم نیز درباره علل و پیامـدهای
جرم آنها پیام دارد .این نمونهایری هدفمند ،مشروط بوده اس به این که فیلمها حداقل یکـی از
این شرایط را داشته باشند؛ اینکه فیلمها یا جزء صد فیلم پرفروش سالهای مورد بررسی باشند یا
دارای سابقه داشتن جوایز ملی یا بینالمللی باشد.
سپس ،در مرحله نمونهایری ،ابتدا صد فیلم پرفروش و همچنین دارای سابقه داشتن جوایز ملـی و
بینالمللی مابین سالهای  1380تا  1394لیس شدند و سپس از میان آنهـا 57 ،فـیلم بـا موضـوعات
جنایی جه تحلیل محتوا مورد انتخاب قرار ارف  .در مرحله تحلیل محتـوا ،کلیـ روایـ فـیلمهـا،
صحنهها و شخصی ها مورد بررسی قرار ارفتند و از میان آنها نمونهایری صورت نگرف .
اسامی فیلمهای مورد بررسی عبارتند از:
خانه روی آب ( ،)1380شام آخر ( ،)1380من ترانه  15سال دارم ( ،)1380آواز قو ( ،)1380آب و آتـش
( ،)1380زندان زنان ( ،)1380شبهای تهـران ( ،)1380شـب یلـدا ( ،)1380پـارتی ( ،)1380زهـر عسـل
( ،)1381دنیا ( ،)1381ارتفاع پس ( ،)1381بوتیك ( ،)1382مارمولك ( ،)1382کما ( ،)1382شمعی در باد
( ،)1382شهر زیبا ( ،)1382دوئل ( ،)1382سگ کشی ( ،)1382ساالد فصل ( ،)1383آکواریم ( ،)1383زن
زیادی ( ،)1384تله ( ،)1384چهارشنبه سوری ( ،)1384پارک وی ( ،)1385تسویه حساب ( ،)1386سنتوری
( ،)1386دایره زنگی ( ،)1386همیشه پای یك زن در میان اسـ ( ،)1386سوپراسـتار ( ،)1387انعکـاس
( ،) ،)1387محاکمه در خیابان ( ،)1387دعوت ( ،)1387نیش زنبور ( ،)1388افراطی ها ( ،)1388مـن مـادر
هستم ( ،)1389جدایی نادر از سیمین ( )1389مرهم ( ،)1389اسب حیوان نجیبی اسـ ( ،)1389شـیش و
بش ( ،)1390زندای خصوصی ( ،)1390قصهها ( ،)1390دربند ( ،)1391خوابم میاد ( ،)1390اش ارشـاد
( ،)1391رسوایی ( ،)1391به خاطرپونه ( ،)1391آرایش غلیظ ( ،)1392دهلیز ( ،)1392هیس دخترها فریاد
نمیزنند ( ،)1392کالشینکف ( ،)1392امروز( ،)1392سعادت آباد ( ،)1389خـط ویـژه ( ،)1392اسـتراح
مطلق ( ،)1393سیزده ( ،)1393رخ دیوانه (.)1393
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قرار ارفته اس که تعداد  38فیلم از آنها متعلق بـه سـالهـای  1380تـا  1389و  19فـیلم متعلـق بـه
سالهای  1390تا  1394بوده اس  .بنابراین بهطور میانگین در هر سال  3/8فیلم تحلیل شده اس .
 .1-4ويژگیهاي دموگرافيک مجرمان در فيلمهاي سينمايی
در مطالعات جرمشناختی ،نخستین اطالعاتی که عموماً درباره مجرمان جمعآوری میشود ،اطالعـات
زمینهای و جمعی شناختی آنها اس  .در مطالعه حاضر ،ویژایهـای دموارافیـك مجرمـان نقـش اصـلی
فیلمها به تفکیك سن ،تاهل ،وضعی طبقاتی و تحصیالت مورد سنجش قـرار ارفـ کـه نتـایه آن در
جدول شماره  1به تفکیك جنسی نشان داده شده اس .

بنابر دادههای جدول  ،1بهطور کلی  218مجرم نقش اصلی در  57فیلم مورد بررسی نمـایش
داده شده ،که  144نفر آنها مرد( 66درصد) و  74نفر آنها زن ( 34درصد) بودهاند .به لحاظ سـنی،
بیشترین تعداد مجرمان فیلمها متعلق به اروه سنی  31تا  40سال با فراوانی  29/8درصد و پس
از آن متعلق به سنین  21تا  30سال با فراوانی  24/7درصد بوده اس  .به لحاظ جنسـیتی ،زنـان
مجرم فیلمها بیشتر به اروه سنی  21تا  30سال تعلق داشتهاند ( 39درصد) ،در حالی که مـردان
مجرم فیلمها بیشتر در سنین  31تا  50سال قرار داشتهاند.
به لحاظ وضعی تأهل 41 ،درصد مجرمان فیلمهـا مجـرد 27 ،درصـد متاهـل و  13درصـد
مطلقه بودهاند .بنابراین ،فیلمها عامل تجرد را نزد مجرمان بیشتر برجسته کردهاند و ایـن مسـ له
هم در زنان و هم مردان مجرم فیلمها مصداق داشته اس  .البته درصد قابل توجهی از مجرمـان
فیلمها نیز وضعی تأهل مشخصی نداشتهاند.
از ن ر وضعی پایگاه طبقات اجتماعی و اقتصادی ،در مجموع مجرمـان دو جـنس فـیلمهـا،
اکثری نسبی  41درصدی متعلق به «طبقه پایین» جامعه بودهاند .به تفکیك جنسیتی اما ،مردان
مجرم فیلمها با اختالف اندک یك نفر ،بیشتر متعلق به طبقه باال بودهاند .در حـالی کـه اکثریـ
47درصدی زنان مجرم فیلمها متعلق به طبقه پایین بودهاند .از این ن ر ،فیلمها بیشتر ارایش به
نمایش جرایم مردان طبقات باال و زنان طبقات پایین داشتهاند.
از ن ر وضعی تحصیلی ،فیلمها ارایش به نمایش مجرمان دارای تحصیالت پایین داشتهاند.
بدین اونه که بیش از  50درصد مجرمان فیلمها دیپلم و زیر دیپلم بـودهانـد 23/8 .درصـد دارای
مدرک دانشگاهی بودند .تقریباً به همین میزان هم وضعی تحصیالت آنها «نامعلوم» بود ( 23درصـد).
به لحاظ جنسیتی تفاوت معناداری میان سطح تحصیالت زنان و مردان مجرم وجود نداش .
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جدول شماره  .1ويژگیهاي دموگرافيک مجرمان نق
متغيرهاي
دموگرافيک

سن

تاهل

اصلی به تفکيک سن ،تاهل ،وضعيت طبقاتی و تحصيالت
شخصيت نق

شاخصها

اصلی

مرد

جمع کل

زن

زير  20سال

فراوانی
15

درصد
10/1

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی
9

12

24

11

 21تا  30سال

25

17/4

29

39

54

24/7

 31تا  40سال

43

30

22

30

65

29/8

 41تا  50سال

43

30

6

8

49

22/4

 50سال به باال

18

12/5

8

11

26

11/9

جمع کل

144

100

74

100

218

100

مجرد

58

40

32

43

90

41

متاهل

47

33

12

16

59

27

مطلقه

14

10

13

17

27

13

ساير و نامعلوم

25

17

17

23

42

19

جمع کل

144

100

74

100

218

100

طبقه باال

55

38

17

23

72

33

وضعيت

طبقه متوسط

35

24

22

30

57

26

طبقاتی

وضعيت
تحصيالت

وضعيت شغلی

طبقه پايين

54

38

35

47

89

41

جمع کل

144

100

74

100

218

100

زير ديپلم

37

26

23

31

60

27/5

ديپلم

38

27

18

24

56

25/7

دانشگاهی

33

23

19

25

52

23/8

نامعلوم

36

25

14

19

50

23

جمع کل

144

100

74

100

218

100

شاغل

82

57

19

25.6

101

46

بيکار

54

37/5

48

64/8

102

46/8

نامعلوم

8

5/5

7

9/6

15

6/7

جمع کل

144

100

74

100

218

100
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به لحاظ وضعی شغلی ،فیلمها بیشتر ارایش به نمایش مجرمان مرد شاغل و مجرمـان زن
غیرشاغل داشته اند .بهطوری که  57درصد مردان مجرم فیلمها شاغل بودهاند ،در حالی که بیش
از  64درصد زنان مجرم فیلمها غیرشاغل و بیکار بودهاند .در مجموع اما ،فیلمها چندان بر عامـل
اشتغال یا بیکاری چندان اهمیتی در تبیین جرم در فیلمها نداشته اس .
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 .2-4وضعيت سکونت و زندگی شخصيتهاي نق

اصلی مجرم

وضعی محل سکون و زندای شخصـی هـا از جملـه عناصـر مهـم روایـ در فـیلمهـای
سینمایی اس که اطالعات هویتی شخصی های فیلمها درون آنها رمزاذاری میشـوند .در ایـن
پژوهش اطالعات مربوط به این دو مقوله در مورد شخصی های مجرم فیلمها مورد بررسی قـرار
ارف  .نتایه بررسیهای ما نشان داد که شهر در فیلمهای سینمایی ،محلی مناسب برای اعمـال
مجرمانه تصویر شده اس  .بنابر یافتههای پژوهش ،محل سکون  89درصـد مجرمـان فـیلمهـا
«شهر» 4 ،درصد در حومه شهر 3 ،درصد در روستا و  4درصد نیز «نامعلوم» بوده اس .
به لحاظ وضعی مسکن ،یافتهها نشان داد که  17/7درصد مجرمـان فـیلمهـا دارای «خانـه
قدیمی و کوچك» 17 ،درصد دارای «خانه ویالیی بزرگ» 11/5 ،درصد دارای آپارتمان بـزرگ و
 6.8درصد نیز دارای آپارتمان کوچك اس  .وضـعی منـزل مسـکونی  47درصـد مجرمـان نیـز
«نامعلوم» بوده اسـ  .از سـوی دیگـر ،یافتـههـای حاصـل از توصـیف منطقـه محـل سـکون
شخصی های نقش اصلی مجرم در فیلمها نشان میدهـد کـه  37درصـد مجرمـان فـیلمهـا در
منطقه فقرنشین زندای می کردهاند 32 .درصـد در منطقـه مرفـه نشـین 22 ،درصـد در منطقـه
متوسط و  9درصد نیز وضعی زندای آنها در فیلمها «نامعلوم» بود .بدینترتیب فـیلمهـا بیشـتر
ارایش به نمایش مجرمان در مناطق متوسط به باال داشتهاند.
به لحاظ نمایش وضعی زندای شخصی های نقش اصلی مجرم در فیلم ها ،یافتههـا نشـان
داد که تقریبا نیمی ( 44درصد) از مجرمان فیلمهـا ،دارای زنـدای مجـردی و تنهـایی بـودهانـد،
همچنین  24درصد آنها دارای زندای خانوادای همراه با همسر و فرزندان و  11درصد زندای بـا
والدین نمایش داده شدهاند .وضعی زندای خانوادای  21درصد مجرمان فیلمها نیز نامعلوم بـوده
اس  .بدینترتیب فیلمها بیشتر ارایش به بازنمایی مجرمان مجرد و تنها داشتهاند و از ایـن ن ـر
تأثیر عامل تنهایی بر ارتکاب جرم را برجسته ساختهاند.
 .3-4نوع روابط خانوادگی

بازنمایی روابط خانوادای مجرمان و اعضای خانواده اعم از همسـر و فرزنـدان از موضـوعاتی
بوده اس که در فیلمهای سینمایی همواره در دستور کار قرار داشته و در ایـن پـژوهش بـا سـه
مولفه روابط صمیمانه ،معمولی و خصمانه مورد سنجش قـرار ارفتـه اسـ  .بـا توجـه بـه نتـایه
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جدول شماره  .2رابطه مجرم نق

اول با اعضاي خانواده (برحسب تعداد صحنه)
تعداد صحنه

نوع رابطه

فراوانی
79

درصد
31.3

معمولی

95

37.6

خصمانه

78

31.1

صميمانه

252

کل
رابطه وجود ندارد (تعداد فيلم)

 .4-4فراوانی جرايم شخصيتهاي نق

100
20

اصلی و نوع جرم

در این پژوهش ،جرایم شخصی های نقـش اصـلی بـه تفکیـك جنسـی مجـرم (زن و مـرد) و
همچنین نحوه ارتکاب جرم (برنامهریزی شده و اتفاقی) مورد بررسی قـرار ارفـ کـه بنـابر دادههـای
جدول  ،3در مجموع  321مورد ارتکاب جرم در فیلمها شناسایی شد که موارد جرایم عبارت بودند از:
خرید و فروش مواد مخدر ،قتل ،ضرب و جرس ،خیان زناشویی ،مشروب خوری ،اجبار همسر به
تنفروشی ،روابـط جنسـی نامشـروع ،تـن فروشـی ،تجـاوز جنسـی ،جعـل سـند ،سـرق  ،اخـاذی،
کالهبرداری ،شرک در پـارتی ،نصـب مـاهواره ،وندالیسـم و رفتارهـای بزهکارانـه ،سـقط جنـین،
آدمربایی ،قاچاق انسان ،قاچاق کاال ،کیفقاپی ،مزاحم خیابانی ،تهدید کردن ،بستن دسـ بیمـار،
چك براشتی ،تیراندازی ،همخانگی ،تشکیل باند فساد ،جرم سیاسی ،خرید اموال سـرقتی ،ضـرب و
شتم پلیس ،قتل پلیس ،خلع سالس پلیس ،فساد اقتصادی ،اخالل در ن م بانکی ،فراری دادن مجرم،
فساد اقتصادی ،اخالل در ن م بانکی ،هك کردن سای  ،پناهندای سیاسی و اقدام به قتل.
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تحقیق ،در  20فیلم از  57فیلم مورد بررسی ،هیچگونه روابط خانوادای مجرمان نشان داده نشده
اس  .در  37فیلم دیگر 252 ،صحنه رابطه میان مجرم و اعضای خانوادهاش مشاهده شد کـه در
 37/6درصد صحنهها روابط آنها معمولی ،در 31/3درصد روابط صمیمانه و در 31/1درصد روابـط
صمیمانه بوده اس  .بدینترتیب ،فیلمها در بیش از یك سوم موارد ،روابط خـانوادای مجرمـان را
خصمانه نشان داده اند .اما در عوض ،روابط خانوادای مجرمان را عـاری از روابـط صـمیمانه نیـز
نشان نداده اند و تقریباً روابط صمیمانه برابر با میزان روابط خصمانه آنها بوده اس  .بر این اساس،
میتوان نتیجه ارف که فیلم ها ارایش به عادی و معمولی جلوه دادن روابط خانوادای مجرمـان
داشته اند .هر چند روابط خصمانه در این میان از درصد باالیی برخـوردار بـوده اسـ  ،امـا حـدود
هفتاد درصد روابط خانوادای مجرمان در فیلمها ،معمولی یا صمیمانه بوده اس .

  178مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات
دوره هجدهم ،شمارة سیوهفتم ،بهار 1396

به لحاظ آماری ،در هر فیلم  5/6جرم نمایش داده شده و بیشترین میـزان جـرایم بازنمـایی
شده در فیلمها مربوط به جرایم جنایی با فراوانی  31/7درصد و سپس جرایم جنسـی بـا فراوانـی
 24/9درصد و جرایم اقتصادی و مالی با  24/6بوده اس  .به لحاظ مقایسـه دو جـنس امـا ،آمـار
مردان به وجه معناداری در جرایم مالی و جنایی از زنان بیشتر بوده اس .
بنابر دادههای جدول  ،4از این میان  66/6درصد جرایم توسط مردان و مـابقی توسـط زنـان
اتفاق افتاده اس  63/5 .درصد جرایم به صورت برنامه ریزی شـده و  36/5درصـد نیـز بصـورت
«اتفاقی» رخ داده اس  .به عبارتی تقریباً دو سوم از جرایم بصورت برنامهریزی شده بـوده اسـ .
زنان تقریبا نیمی از جرایم را بهصورت اتفاقی و نیم دیگر را برنامهریزی شـده انجـام دادهانـد .در
حالی که  67درصد جرایم توسط مردان بهصورت «برنامهریزی شده» بوده اس .
به لحاظ نوع جرایم ،فیلمها ارایش بسیاری به نمایش برنامهریزی شـده جـرایم جنسـی و
اخالقی داشتهاند .در جرایم مالی و اقتصادی نیز ،فـیلمهـا بـه همـیناونـه اـرایش بـه نمـایش
برنامهریزی شده آنها داشتهاند .در مورد جرایم جنایی اما ،فیلمها بیشتر ارایش به نمایش اتفـاقی
آنها داشتهاند .بهطوری که  55درصد جرایم جنایی اتفاقی بوده و در مورد خـاص جـرم قتـل61 ،
درصد قتلها در فیلمهای سینمایی اتفاقی بودهاند .در حالی که در مورد جرایم جنسـی و اخالقـی
فقط 15درصد جرایم اتفاقی بودهاند.
جدول شماره  .3فراوانی جرايم شخصيتهاي نق

اصلی و جنسيت مجرم

جنسيت مجرم

شده
خريد و فروش مواد مخدر

اتفاقی

شده

اتفاقی

7

0

3

2

جرايم

شرکت در پارتی

3

0

0

0

اخالقی

همخانگی با نامحرم

3

0

5

0

10

0

10

1

خيانت زناشويی
اجبار همسر به تن
جرايم
جنسی

3

0

0

0

18

6

7

9

تن فروشی

0

0

0

2

تجاوز جنسی

7

4

1

1

تشکيل باند فحشا

0

0

1

0

فروشی
روابط جنسی نامشروع

فراوانی

نوع جرم

برنامهريزي

درصد

مرد
برنامهريزي

زن

12

3/5

11

3/4

80

24/9
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ادامة جدول شماره  .3فراوانی جرايم شخصيتهاي نق

اصلی و جنسيت مجرم

ي شده

ي

قتل

17

19

1

9

ضرب و جرح

16

14

3

1

اقدام به قتل

1

0

0

0

آدم ربايی

1

2

1

1

قاچاق انسان

1

0

1

0

سقط جنين

2

0

2

7

بستن دست بيمار

0

0

0

1

تيراندازي

0

0

0

1

خلع سالح پليس

0

1

0

0

جعل اسناد

1

0

1

0

جرايم مالی

سرقت و کيف قاپی

11

13

6

5

و اقتصادي

اخاذي

8

1

5

1

کالهبرداري

11

0

2

0

قاچاق کاال

4

1

0

0

چک برگشتی

0

0

2

0

اختالس و فساد اقتصادي

1

0

0

0

اخالل در نظم بانکی

4

0

1

0

خريد اموال سرقتی

1

0

0

0

جرايم امنيتی

عضو گروهک ضد انقالب

0

0

1

1

و سياسی

پناهندگی سياسی

0

0

1

0

مشروبخواري

8

2

2

1

1

0

1

0

ي شده

جرايم جنايی

نصب ماهواره
ونداليسم و رفتارهاي

اتفاقی

2

7

1

4

1

0

0

0

تهديد کردن

0

0

1

0

فراري دادن مجرم

1

0

1

0

هک کردن سايت دولتی

1

0

0

0

144

70

60

47

جرايم

بزهکارانه

عمومی

مزاحمت خيابانی

جمع فراوانی

فراوانی

نوع جرم

برنامهريز

102

79

3

34

321

درصد

مرد
برنامهريز

زن
اتفاق

31/7

24/6

0/9

10/5

100
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جنسيت مجرم

  180مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات

 .5-4فراوانی آسيبهاي اجتماعی شخصيتهاي نق

اصلی مجرم

دوره هجدهم ،شمارة سیوهفتم ،بهار 1396

در این پژوهش ،آسیبهای اجتماعی مربوط به شخصی های مجرم فیلمها بررسی شد .نتایه
پــژوهش نشــان داد کــه از تعــداد  218شخصــی مجــرم فــیلمهــا 110 ،نفــر ( 50/4درصــد)،
شخصی های دارای آسیب اجتماعی نیز بودهاند .بیشترین مورد آسیب اجتماعی آنهـا مربـوط بـه
اعتیاد به مواد مخدر با فراوانی  20درصد بوده اس  .در مجموع اما آسیبهای مربوط بـه خـانواده
در میان مجرمان فیلمها فراایر بوده اس بهطوری که  16/3درصد آنها تجربه طالق داشـتهانـد،
 19درصد آنها بیسرپرس یا بدسرپرس  2/7 ،درصد دارای خانواده ناقا و تك سرپرسـ 1/8 ،
درصد تجربه فرار از خانه 3/6 ،درصد ازدواج ناخواسته و  1/8درصـد طـرد از خـانواده داشـتهانـد.
بدینترتیب فیلمها ،در نیمی از موارد ،جرایم شخصی های خود را در پیوند با آسیبهای اجتماعی
آنها بهخصوص آسیبهای خانوادای بازنمایی و تبیین کردهاند.
جدول شماره  .4نوع آسيبهاي اجتماعی شخصيتهاي نق
نوع آسيب اجتماعی

اصلی

مجرم
زن
5

18

16/3

اعتياد به مواد مخدر

15

7

22

20

بیسرپرستی و بدسرپرستی

5

16

21

19

فقر

7

4

11

10

خشونت خانگی

5

4

9

8/1

بيکاري

8

1

9

8/1

خانواده ناقص

2

1

3

2/7

فرار از خانه

1

1

2

1/8

خودکشی

2

0

2

1/8

ازدواج ناخواسته

0

4

4

3/6

فرزند طالق

1

1

2

1/8

کارتنخوابی

1

2

3

2/7

طرد از خانواده

2

0

2

1/8

مورد تجاوز واقع شدن

0

1

1

0/9

رمالی

0

1

1

0/9

62

48

طالق

جمع

مرد
13

جمع کل

110
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در این پژوهش ،نحوه کشف جرم مجرمان در فیلمهای سینمایی مورد بررسـی قـرار ارفـ .
بنابر نتایه جدول  ،6در فیلمهای مورد بررسی تنها جرایم  96نفر از  218شخصی مجرم فیلمهـا
کشف می شود ( 44درصد) و جرایم مابقی مجرمان کشف نشده باقی مـیمانـد .از  96شخصـی
مجرمی که جرایمشان در فیلمها کشف میشود ،بیشترین موارد با فراوانـی  44/7درصـد توسـط
پلیس بوده اس  .سایر موارد عبارت بوده اند از ازارش قربانی با  19/7درصد ،ازارش مجـرم بـه
پلیس با 4/1درصد ،ازارش شاهدان با  15/6درصـد ،اـزارش والـدین قربـانی بـا 11/4درصـد و
ازارش زندانیان با  2درصد بوده اس .
جدول شماره  .5نحوه کشف جرم شخصيتهاي مجرم نق
نحوه کشف جرم

اصلی

تعداد شخصيت مجرم
مرد

زن

جمع

درصد

گزارش قربانی

16

3

19

19/7

گزارش مجرم به پليس

1

3

4

4/1

توسط پليس

30

13

43

44/7

گزارش شاهدان و ديگر مردم

7

8

15

15/6

گزارش والدين قربانی

11

2

13

11/4

گزارش زندانيان

1

1

2

2

جمع کل

66

30

96

100

 .7-4شيوه تبيين جرم

در این پژوهش ،تبیین فیلمهای سینمایی از جرم و مجرم شدن شخصی ها در چهـار مقولـه
«تبیین بیولوژیك»« ،تبیین روانشناختی»« ،تبیین جامعهشـناختی» و «تبیـین براسـاس ن ریـه
انتخاب عقالنی» مورد تحلیل قرار ارفتند .براساس یافتههای پژوهش ،فیلمهـای ایرانـی بیشـتر
ارایش به این مس له داشتهاند که مجرم شدن شخصی های خود را براساس میل و آرزوی آنهـا
برای رسیدن به پول و رفاه تبیین کنند .بنابر آمار جدول  ،7تقریباً نیمی از جرایم شخصـی هـا در
فیلمهای مورد بررسی ،براساس ن ریه انتخاب عقالنی تبیین شده اس ( 49درصد) .براساس این
ن ریه افراد دس به جرم میزنند تا به آرزوهایشان برای رسـیدن بـه پـول و رفـاه جامـه عمـل
بپوشانند .از سوی دیگر ،هی یك از فیلمها مجرم شدن را تبیین بیولوژیك نکردهانـد .در عـوض
 26درصد جرایم تبیین روانشناختی و  24درصد تبیین جامعهشناختی شدهاند.
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 .6-4نحوه کشف جرم در فيلمهاي سينمايی

  182مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات
جدول شماره  .6شيوه تبيين جرم و آسيب در فيلم(برحسب تعداد شخصيت)
دوره هجدهم ،شمارة سیوهفتم ،بهار 1396

نوع تبيين(فراوانی)

فراوانی
0

درصد
0

تبيين روانشناختی

27

26

تبيين جامعه شناختی

25

24/5

تبيين براساس نظريه انتخاب عقالنی

50

49

102

100

تبيين بيولوژيک

(آرزو براي پول و رفاه)
جمع

 .8-4نق

هاي روايتی شخصيتهاي اصلی

نقشها از جمله کلیدیترین اجزای روای در فیلمهای سینمایی هستند .پژوهشهای پیشـین
بر ارایش فیلمهای جنایی هالیوودی برای ارائه چهرههـای مثبـ از شخصـی هـای مجـرم بـه
خصوص مجرمان نقش اول تأکیـد دارنـد (رفتـر .)2006 ،در ایـن پـژوهش ،نقـشهـای روایتـی
شخصی های نقش اصلی مجرم در قالب سه مفهوم قهرمان ،ضد قهرمان و خنثی مورد بررسـی
شد .نتایه جدول  8نشان میدهد که شخصی های مجرم در فیلمهای ایرانی مورد بررسی بیشتر
بهصورت شخصی های ضد قهرمان نمایش داده شدهاند ( 39/9درصـد) .همچنـین  26/1درصـد
مجرمان فیلمها بهصورت شخصی های قهرمان و  34درصد نیز خنثی به تصویر کشیده شدهاند.
جدول شماره  .7نق
نق

روايتی شخصيتهاي نق

روايتی شخصيت

اصلی مجرم

تعداد شخصيت
مجرم
57

درصد
26/1

ضد قهرمان

87

39/9

خنثی

74

34

218

100

قهرمان
نق

کل

 .9-4بستر شکلگيري جرم

بستر و زمینه شکلایری جرم از جمله اطالعات اساسی و مهمی اس کـه جـرمشناسـان در
قالب ن ریهها و پژوهشهای خود تالش بر تحلیلشان دارند .در این مطالعه ،بستر شـکلایـری
جرم در مورد شخصی های مجرم فیلمها مورد بررسی قرار ارف  .به لحاظ آماری ،از  218مجرم
شناسایی شده در فیلمها ،فقط بسترهای جرم  179نفر آنها مشخا بـوده اسـ  .در ایـن میـان،
یافتههای پژوهش نشان از آن دارند که فیلمهای ایرانی بیشتر ارایش به این مسـ له دارنـد کـه
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جدول شماره  .8بستر شکلگيري جرم در فيلمهاي سينمايی
تعداد شخصيت
مرد

بستر شکلگيري جرم

جمع
زن

بستر جمع دوستان

فراوانی
30

درصد
23/4

فراوانی
13

درصد
24/3

فراوانی
43

درصد
24

بستر خانوادگی

47

36/7

20

37/7

67

37/4

بستر و زمينه شغلی

27

21/1

9

16/9

36

16/5

بستر و زمينه قبيلگی

10

7/8

3

5/6

13

7/2

بستر و زمينه همسايگی

5

3.9

4

7.5

9

5

بستر روابط عاشقانه

2

1/5

3

5/56

5

2/7

اتفاقی

5

3/3.99

1

1/8

6

3/3

جمع

128

100

53

100

179

100

 .10-4سرنوشت شخصيتهاي نق

اصلی مجرم در فيلمهاي مورد بررسی

سرنوش شخصی های مجرم از آن دس اطالعاتی اس که روایـ هـای سـینمایی تعلـق
خاصی به صورتبندی آنها داشـته انـد .در ایـن پـژوهش ،تـالش شـد تـا ایـن مسـ له در مـورد
شخصی های اصلی مجرم فیلمهای سینمایی ایرانی مـورد بررسـی قـرار ایـرد .بنـابر دادههـای
پژوهش ،از  218مجرم شناسایی شده در فیلمها ،فقط عاقب کار  100مجرم مشخا بوده اس .
در این میان ،یافتهها بر ارایش اکثری فیلمهای ایرانی برای بازنمـایی سرنوشـ و عواقـب بـد
برای مجرمان نقش اصلی دالل داشتهاند .بنابر دادههای جدول  ،10سرنوش یا عاقب کـار 30
درصد مجرمان فیلمهای مورد بررسی ،مرگ ،کشته شدن یـا اعـدام بـوده و  19درصدشـان نیـز
توسط پلیس دستگیر شده و به زندان افتادهاند .سایر سرنوش ها و عواقب بد و نامطلوب مجرمان
عبارت بودهاند از خودکشی ،بیماری ایدز ،طالق و فروپاشی خانواده ،مجروس شدن ،از دسـ دادن
فرزند و  . ....البته فیلمها سرنوش ها و عواقب خوب را هم برای مجرمان فیلمها متصور شدهانـد.
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بسترهای خانوادای و جمع دوستان بهعنوان بسترهای شکلایری جرم بازنمایی کننـد و در ایـن
قضیه تفاوت معناداری میان زنان و مردان مجرم فیلمها وجود نداشته اس  .بنابر دادههای جـدول
 ،9بسترهای خانوادای و جمع دوستان بیش از  60درصد جرایم شخصـی هـای نقـش اصـلی را
شکل دادهاند .سایر بسترهای شکلایری جرم در فیلمها عبارت بودهاند از بستر و زمینـه شـغلی،
بستر قبیلگی ،بستر همسایگی ،بستر روابط عاشقانه.

  184مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات
دوره هجدهم ،شمارة سیوهفتم ،بهار 1396

از جمله توبه کردن و مشغول به کار شدن ،تبرئه و آزادی از زندان یا رضـای اـرفتن از خـانواده
قربانی ،که البته این موارد به نسب موارد قبلی بسیار کم بوده اس .
جدول شماره  :9سرنوشت شخصيتهاي نق
سرنوشت

اصلی مجرم

به قتل رسيدن /مرگ  /اعدام

تعداد شخصيت
30

درصد
30

دستگيري توسط پليس و رفتن به زندان

19

19

تبرئه /آزادي از زندان

9

9

مهاجرت به خارج

6

6

رضايت گرفتن از خانواده مقتول

5

5

فرار از زندان /کشور

5

5

مشغول به کار شدن

5

5

خودکشی

4

4

طالق /فروپاشی خانواده

2

2

بيماري روانی

1

1

شفا يافتن /توبه کردن

2

2

مجروح شدن

2

2

ترک مواد مخدر

1

1

تنهايی /سرگشتگی

2

2

به جرم خود ادامه دادن

1

1

طرد از خانواده /ترک خانه

2

2

رسيدن به هدف

1

1

ازدواج با فرد مورد عالقه

1

1

از دست دادن فرزند

1

1

پناهندگی به خارج کشور

1

1

بيماري مقاربتی ايدز

1

1

جمع

100

100

 .11-4شخصيتپردازي

در این پژوهش ،چگونگی شخصی پردازی مجرمان نقش اول فیلمها مورد بررسی قرار ارفته اسـ .
شخصی پردازی یکی از اجزای جداییناپذیر و اصلی هر نوع ساختار روای اونه از جمله فیلمهای سینمایی
روایی اس  .شیوة سنجش شخصی پردازی مجرمان نقش اول ،براساس ساختن یك طیف اوزاود (بـرش
قطبین) از برخی ویژایهای شخصیتی و نمـره دهـی از  1تـا  7براسـاس شـدت آن ویژاـیهـا در ایـن
شخصی های بوده اس  .برای مثال ویژای فعالی شخصی براساس مدل زیر بررسی شده اس :
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جدول شماره  :10نمرات شخصيتپردازي شخصيتهاي نق
ويژگیهاي شخصيتی
مستقل بودن

اول مجرم در فيلمهاي مورد بررسی

ميانگين نمره شخصيت مجرم نق
6/16

پشتکار در اقدام

5/93

هوش

5/93

فعال بودن

5/86

ميزان استعداد در انجام جرم

5/56

رفتار پرخطر داشتن

5/54

اعتماد به نفس

5/47

سلطهگري

5/44

اجتماعی بودن

5/33

اقتدار

5/14

ج ابيت و محبوب بودن

4/04

خلق مهربان يا عصبی

3/43

مثبت بودن

3/40

ثابت قدم در عقايد

3/33

منطقی بودن

3/26

مسئوليتپ يري

3/23

پايبند به اخالق و قول در قبال ديگران

2/98

با احساس نسبت به رنج ديگران

2/91

انعطاف پ يري

2/58

اول
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منفعل
1 2 3 4 5 6 7
فعال
در جدول  ،10میانگین نمرات ویژایهای شخصیتی مجرمان نقش اول فیلمها آورده شـده و
مورد مقایسه قرار ارفته اس  .براساس دادههای جدول زیر ،مجرمان نقش اول فیلمها بـه لحـاظ
برخی ویژایهای شخصیتی همچون استقالل ،فعال بودن ،اقتـدار ،اعتمـاد بـه نفـس ،اجتمـاعی
بودن ،سلطه اری ،هوش ،داشتن رفتار پر خطر و اسـتعداد انجـام جـرم ،دارای میـانگین بـاالی 5
بودهاند که میانگین باالیی محسوب میشود .در عوض آنها در برخی ویژایهـای کلیـدی دیگـر
همچون مس ولی پذیری ،منطقی بودن ،ثبات قدم در عقاید ،انعطافپذیری ،مثب بودن ،پایبنـدی
به اخالق و قول ،میزان مهربانی و احساس نسب رنه دیگران از میانگینی پایینتر از حد متوسط
برخوردار بودهاند .بدینترتیب ،فیلمها عموماً شخصی های مجرم را با ویژایهـای اقتـدارارا امـا
دارای خودکنترلی پایین بازنمایی کردهاند.

  186مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات
دوره هجدهم ،شمارة سیوهفتم ،بهار 1396

بحث و نتيجهگيري

هدف ما در این مقاله بررسی تصویری بوده اس که سینمای ایران از مس له جرم و مجـرم شـدن
به دس میدهد .سؤال اصلی پژوهش این بوده اس که فیلمهای سینمایی ایرانی مسـائل مربـوط بـه
جرم را چگونه بازنمایی کردهاند؟ ایـن پرسـش در چـارچوب ن ریـه بازنمـایی مطـرس شـده اسـ  .در
چارچوب این رویکرد و برای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش 57 ،فیلم ساخته شـده مـابین سـالهـای
 1380تا  1394که شخصی های اصلی آنها را مجرمان تشکیل داده و موضوع محـوری آنهـا جـرم و
پیامدهای آن بوده اس  ،به روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار ارف  .فـرض ن ـری پـژوهش ایـن
بوده اس که فیلمهای سینمایی ،نوعی شناخ و دانش عامهپسند درباره جرم و آسیبهـای اجتمـاعی
در دسترس مخاطبان قرار میدهند و درباره علل آنها ن ریاتی را مطرس میکنند.
نتایه پژوهش حاضر ،این فرض را تأیید میکند .فیلمهای ایرانـی ،هـم اطالعـاتی زمینـهای
همچون ترکیب سنی و جنسی ،طبقه اجتماعی ،وضعی شـغلی مجرمـان ارائـه مـیکننـد و هـم
اطالعات مختلفی درباره روابط اجتماعی و خانوادای آنها به دس میدهند .همچنـین فـیلمهـای
مورد بررسی ما ،اغلب آسیبهای اجتماعی مربوط به مجرمان و خانواده آنها را به تصویر کشیده و
درباره آنها داستانسرایی کرده و اغلب کوشیدهاند در خالل افتار و روای خود ،از مجرم شـدن و
آسیبدیدای شخصی های خود تبیین به دس دهند.
جمعبندی نتایه پژوهش نشان میهد که فیلمهای سینمایی ایرانی در سالهای مورد بررسی،
بیشتر ارایش به نمایش مجرمان جـوان و مجـرد ،مـرد طبقـه بـاال یـا زن طبقـه پـایین ،دارای
تحصیالت ا غلب پایین ،مرد شاغل یا زن غیر شاغل دارند .همچنین ،شهرها بهخصـوص منـاطق
متوسط یا باالی آنها به عنوان مکان غالب وقوع جرم در این فیلمهـا تصـویر شـدهانـد .فـیلمهـا
ارایش به عادی و معمولی نشان دادن روابط خانوادای مجرمـان داشـته و پیونـد خاصـی میـان
مصرف مواد مخدر و جرم و شخصی مجرمان برقرار نکردهاند .فیلمهای ایرانی ،اـرایش انـدکی
به نمایش مجرمان معتاد به مواد مخدر داشته و آنها از این ن ر پـاک و سـالم تصـویر شـدهانـد.
فیلمها همچنین داستان زندای مجرمان فاقد سابقه زندان را سوژه روایـ هـای خـود کـردهانـد.
بررسیها نشان داد که فیلم های ایرانی ،جرایم جنایی را بیشتر اتفاقی تصـویر کـرده ،امـا جـرایم
جنسی و اقتصادی را برنامهریزیشده نشان دادهاند .همچنین ،فیلمها بیشتر آسیبهای خـانوادای
شخصی های مجرم را برجسته کردهاند .آنها همچنین عموماً مجرمان را در قالب شخصی هـای
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اقتدارارا و دارای خودکنترلی پایین به نمایش اذاشتهاند .شخصی هایی که عموماً به لحاظ روایی
ضدقهرمان محسوب میشوند و اغلب سرنوش های فاجعهآمیزی همچون مرگ را در برابـر خـود
دارند.
بدینترتیب ،نتایه پژوهش نشان مـیدهنـد کـه مـا در فـیلمهـای ایرانـی شـاهد یـك نـوع
«جرمشناسی عامه پسند» بـه تعبیـر «نیکـول رفتـر» هسـتیم کـه بـا جـرم شناسـی آکادمیـك
همپوشانیهایی هم دارد .همپوشانی جرمشناسی عامـهپسـند فـیلمهـا و جـرمشناسـی آکادمیـك
بهخصوص در نمایش و نوع تبیین جرایم شخصی هـای نقـش اصـلی نهفتـه اسـ  .فـیلمهـای
سینمایی ایر انی تقریباً انواع مختلف جرایم اعم از جرایم جنایی ،امنیتی ،اقتصادی ،سیاسی ،جنسی
را به تصویر کشیده و درباره مهمترین آنها تبیین نیز ارائـه دادهانـد .فـیلمهـای ایرانـی همچنـین
رویکرد ن ری انتخاب عقالنی جرم را در تبیین جرایم شخصی های خود بـر دیگـر تبیـینهـای
جامعهشناختی و روانشناختی برتری دادهاند.
با این حال اما فیلمهای ایرانـی در نمـایش و تبیـین جـرایم ،تفـاوتهـای قابـل تـوجهی بـا
جرمشناسی آکادمیك دارند .بـدین صـورت کـه آنهـا اـرایش بـه نمـایش درهـمتنیـده جـرایم و
آسیبهای اجتماعی دارند و چندان میان آنها در وجود شخصـی هـای اصـلی خـود تمـایز قائـل
نمیشوند .فیلمهای ایرانی ااه آسیبهای اجتماعی را بـهعنـوان مقدمـهای بـرای ارتکـاب جـرم
تصویر و ااه برعکس جرایم را مقدمهساز آسیبهای اجتماعی تلقی میکنند .در فیلمهای ایرانـی
یك شخصی آسیبدیده براحتی به شخصیتی مجرم بدل میشود یا یـك مجـرم بـهراحتـی بـه
ورطه آسیبهای اجتماعی میافتد .برای مثال در فیلم سنتوری ،علـی شخصـی اول فـیلم یـك
آسیبدیده اجتماعی بهدلیل اعتیاد و طالق اس که البته در صحنههای خشون بر همسـر خـود
یا خرید مواد مخدر به مجرم بدل میشود .بنابراین ،برخالف جرمشناسی اکادمیك ،جـرمشناسـی
عامهپسند موجود در فیلمهای ایرانی مرزی میان آسیب اجتماعی و جرم قائل نمیشود.
از سوی دیگر ،فیلمهای ایرانی ـ چنانچه در نمونههای مورد بررسـی قابـل مشـاهده اسـ ـ
چندان در بند جنبه های حقوقی و قانونی مستتر در قوانین مدنی ایران در تعریف جرایم نیستند .در
حقیق برخی از اعمال و رفتارهایی که طبق قوانین ایران جرم محسوب میشـوند در فـیلمهـای
ایرانی تنها بهمنزلة اموری عادی و روزمره به نمایش اذاشته میشوند .برای مثال ،روابط عاشقانه
و جنسی خارج ازدواج میان زنان و مـردان در روایـ فـیلمهـای سـینمایی ایرانـی دهـه هشـتاد
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بدین سو فقط هنگامی تقبیح میشوند که به شکل خیان زناشویی ،فحشا ،سوءاستفاده یا تجـاوز
جنسی بروز پیدا کنند و در سایر موارد اغلب روابط خارج از ازدواج میان زنان و مردان به صـورتی
عادیشده و اهااه مشروع و مقبول نمایش داده میشود .در مواردی حتی مثـل فـیلم سـنتوری،
خیان زناشویی همسر علی سنتوری ،تقبیح نیز نمیشود ،بلکه به او حق نیـز داده مـیشـود کـه
شوهر معتادش را ترک کند و با مرد دیگری ارتباط برقرار کند .از این ن ر ،فـیلمهـای ایرانـی در
بازنمایی روابط خارج از ازدواج از افتمانی پیروی میکنند یا افتمانی را رواج میدهند کـه روابـط
خارج از ازدواج زنان و مردان را به عنوان جرم شناسایی نمیکنند.
بدینترتیب ،آنچه از مباحث ن ری طرس شده در این پژوهش آموختیم این بود که فیلمهـای
سینمایی عمدتاً به ارائه درکی عامه پسند از جرم و مجرم شدن میپردازند که هرچند ممکن اس
متفاوت از دریاف آکادمیك باشد اما با این حال ،شباه هایی نیز با همین درک و دریاف دارند؛
چه در رویکردهایی که این فیلمها اتخاذ میکنند و چه در تأکید بر مؤلفهها و عناصری که خاص
ایناونه دریاف ها هستند .اما اار بخواهیم بـه درک و فهـم آن چیـزی نائـل آیـیم کـه خـاص
فیلمهای ایرانی در حوزه برساخ مس ائل مربـوط بـه جـرم اسـ شـاید الزم باشـد بحـث را در
عرصه ای پی بگیریم که به جـای مقایسـه صـوری فـیلم و ن ریـه و برشـمردن شـباه هـا یـا
تفاوت های آنها ،از ماهی اساساً متفاوت این دو پرده بردارد؛ امری که خود میتواند درآمـدی بـر
طرس بحثهایی جدیتر در این عرصه باشد .میدانیم که ابزارهای ثب آن چه قرار اسـ در هـر
دوی این عرصهها بکار ارفته شود متفاوت اس  .در سینما به کمك تصـویر ،ایـن ثبـ ممکـن
می اردد و در عرصه ن ریه پردازی به لطف مفاهیم .پس نباید انت ار داش که آن چه به تصـویر
درمیآید ،همانی باشد که به بیان در میآید .چراکه در یکی پای تجربـهای حسـانی و عـاطفی در
میان اسـ و در دیگـری سـخن از دقـ و شـرس و تفصـیلی اسـ کـه شایسـته ایـن نـوع از
مفهوم پردازی اس  .شاید از همین رو اس که مس له بازنمایی آناونه که در حوزه ن ریهپردازی
نمایان میشود ،در حوزه فیلم و سینما متفاوت ظاهر اردد؛ چراکه سینما ابـژهاش را بـه شـیوهای
کامالً بدیع و متفاوت از ن ریهپـردازی آکادمیـك خلـق و جعـل مـیکنـد و آنرا تنهـا از طریـق
مواجههای ازینشی با واقعی عیان نمیسازد .می دانـیم کـه سـینما در پـی آن اسـ تـا انت ـار
مخاطب را در سطوس متفاوت برآورده سازد ،یعنی هم او را درایـر تجربـهای عـاطفی و احساسـی
کند و هم او را از درغلتیدن به مسائل پیچیده شناختی در فهم واقعی دور کند .به عبارت دیگـر،
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عامهپسند بودن ادراک سینمایی از مسائل مربوط به جرم ،ذاتـی ایـن رسـانه اسـ و نـه عارضـی آن.
بنابراین ،سینما از آن جه که در پی «معماری ادراکِ» مخاطب بـه شـیوهای کـامالً تـازه اسـ  ،بـه
تکنیكهایی توسل میجوید که ناازیر از عامه پسند شـدن فـیلم نـزد مخاطـب اسـ  .هـر چنـد ایـن
تقسیمبندی خود خاصل نوع نگاه رایجی اس که آکادمی به فیلم دارد .من ور این اسـ کـه چـون در
آکادمی اولوی با مفاهیم اس  .بنابراین ،منزل فروتری برای تصویر در ن ر ارفته میشود .اویـا ایـن
فیلم اس که باید قابلی آنرا داشته باشد تا خود را در یك دستگاه مفهومی و چارچوب ت وریـك جـا
دهد .شاید از این رهگذر مشروعیتی آکادمیك کسب کند و مورد توجه قرار ایرد .از اینرو اارچه ما نیـز
قائلیم که پرداختن به مسائل مربوط به جرم در سینما ،در مقایسه با ن ریهپردازیهای آکادمیك وجهـی
عامهپسند دارد .اما در سطحی دیگر از تحلیل میتوان از منزل سینما دفاع کرد و نحوه برسـاخ آن از
واقعی را تمام ًا متفاوت ارزیابی کرد .به دیگر سـخن ،درسـ اسـ کـه در سـینما نیـز از مقـوالت و
دستهبندیهایی سخن به میان میآید که خاص بازی زبانی علوم اجتماعی و مشخصـاً جامعـهشناسـی
اس  ،اما نحوه بروز و ظهور این مقوالت ،یعنی مقوالتی چـون جنسـی  ،طبقـه ،تحصـیالت ،شـغل و
بسیاری مقوالت دیگر ،در سینما و فیلمهای مربوط به مسائل جرم کامالً متفاوت اس و سطحی دیگر
از درایر شدن در فیلم را میطلبد که الزاماً قابل تقلیل بـه مقـوالت شـناختی نیسـ  .در زمینـه مـورد
مطالعه ما حتی می توان اف که برساخ سینمایی مسـائل مربـوط بـه جـرم و مجـرم شـدن سـطح
جدیدی از واقعی را میسازد که عیناً در واقعی بیرونی مابهازایی نـدارد .امـا درسـ از طریـق همـین
فاصلهایری پارادوکسیکال اس که امکان درک همین واقعی فراهم میآیـد .نشـان دادن تصـاویری
حیرتآور و تأثربرانگیز از هیجانات ،اضطرابها ،تعلق خاطرها ،عواطف ،مصائب ،شرارتها ،حسـادتهـا
و جاهطلبیها و حضور همزمان اذشتههای زخمی و اکنون مصیب دیده در چهره و رفتـار مجرمـان و
قربانیان ،کاری اس که فقط از سینما برمیآید و از قضا ،این ن ریه اس که باید از سینما بیاموزد.
این استداللها البته هی چیزی از رسال فیلمسازان کم نمیکند .یك فیلم خوب و ایـدهآل،
همچنانکه ژیل دلوز( )1394بر آن اشاره دارد ،نباید تنها در سطح بازنمـایی جهـان خـارج عمـل
کند ،بلکه باید حامل اندیشه و ن ری باشد که اثرات مثب در جه داراونسـازی جهـان دارد.
رسیدن به چنین هدفی ،البته نیازمند پیوند فیلمساز و ن ریهپرداز اس  .همین جاسـ کـه نقـش
سیاستگذار نمودار میشود .یك سیاستگذاری خوب در این زمینه ،فراهم سـاختن شـرایط امکـان
چنین پیوندی اس .
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