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 .یشناس جرمگروه حقوق جزا و  –، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشکده حقوق هایمحمد فرج

گروه حقوق جزا و  -، دانشجوی دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشکده حقوق(نویسنده مسئول)یشاهیگنج علمحمد 

 .یشناس جرم

 چکیده

روش . اندموضوع تحقیق حاضر بررسی ساختار کلی روایت در فیلم های دادگاهی است که دادرسی کیفری را در خود گنجانده

هایی استفاده شده بدین منظور از نظریات بازتاب و ساختارگرایی بعنوان بنیان. های فوق الذکر استتحقیق، تحلیل روایت در فیلم

مدل اتخاذ شده برای تحلیل ساختاری روایت، مدل ویکتور ترنر است . توانند نحوه و معنای چینش روایت را توضیح دهداست که می

در سینمای هالیوود . کندتقسیم می( یا نتیجه چاره اندیشی)دیشی و بازادغام که روایت را به چهار مقطع نقض قاعده، بحران، چاره ان

نتایج تحقیق حاکی از آنست که سینمای هالیوود . اندشش فیلم و در سینمای ایران نیز شش فیلم با این مدل تطبیق داده شده

ها با تاکید بر مقطع ست؛ بدین معنا که این روایتمحوری ادهد که مبتنی بر قانونهای دادگاهی ارائه میساختار یکدستی از روایت

در مقابل، سینمای ایران از ارائه روایت دادگاهی منسجم و قانون. انداندیشی، دادگاه را نهاد صالح حل بحران به تصویر کشیدهچاره

ب، به دادگاه و فرآیند دادرسی سینمای ایران با تکیه بر قدرت مقطع بحران، یا همچون سینمای قبل انقال. مدار ناتوان بوده است

 .کیفری قدرتی ناچیز داده است و یا همچون سینمای بعد انقالب، دادگاه را نهاد ناشایست تحقق عدالت به تصویر کشیده است

 روایت، دادگاه های کیفری در سینما، مطالعه تطبیقی :واژگان کلیدی
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 مقدمه

ای  را به شیوهها  آن ،جتماعیبدین معنا که در تعامل با پدیدارهای ا ،محور هستند ذاتا موجوداتی روایتها  انسان

تا جهان  مایلندها  انسان . دهند انتقال می یکدیگرگیرند و به همین شیوه آن را به  در نظر می مند منسجم و سامان

امر که  تا جایی ؛تشخیص دهندها  آن بتوانند انسجام و نظمی را درتا ای معنا کنند  پیرامون خود را به گونه

از  (. 1،99:1393ابوت) مندی دارد توان نشان داد آن امر خصلت روایتشود که ب حقیقی تنها زمانی واقعی می

اجماع نظر هایی که  ، روایتشوند هایی معیار تبدیل می های مقبول پسند جامعه به روایت ها، روایت میان روایت

های معیار اغلب از طریق نمادهای دیداری و شنیداری ثبت  این روایت  .وجود داردها  آن عمومی باالیی نسبت به

های معیاری است که عامه مردم در خصوص ارتباط با  سینما عرصه مهمی از تجلی روایت  .گردند و بازتولید می

رسمی انجام این نهاد قانونی و و روند کاری است که در یکی از این نهادها دادگاه  . ازندس نهادهای اجتماعی برمی

در پیشینه تاریخی این دو واژه نیز  این پیوند . دادگاهی پیوندی وثیق با هم دارند روایت و دادرسی . پذیرد می

خاص اشاره به یکی از طور  به اند، در زبان یونانی را روایت ترجمه کرده که آن دایجسیسنهفته است؛ واژه 

بازگو  دادگاهبرای ( فتاربنابر اصل انسجام گ)در آن ماوقع  الزامی آیین دادرسی قضایی داشته است کههای  بخش

استوار است و  اظهارات بر مبنای منطق علیتبر انسجام  در دادگاه دادرسی  .(9:1321 3،1متز) شده است می

های دادگاهی شده است، اما درک  سینما جذب روایت است که بدین جهت  .چیزی جز آن نیستنیز روایت 

 .های معیار جامعه از این نهاد و سازوکار آن برساخته استرا بر مبنای روایتاصی از دادرسی خ

الگویی   .کنند در آن زیست می ،های دادگاهی سینمایی یق حاضر کشف الگویی است که روایتهدف تحق

چگونه  ،مدار جامعه ذهنیت ثبت شده روایتبخشی از  عنوان  بهدادگاه در سینما  که نشان دهد سازوکار نهاد

کشف  ،تر اما هدف کلی ،اند برای نیل به این هدف انتخاب شده های معدودی هرچند مثال.  تجلی یافته است

بدین   .بوده است دادگاه عامه از کارکرد و نقش درکچگونگی برای فهم  ،دادگاهیهای  در فیلمروایت منطق 
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های دادرسی  فیلم پیرامونو تنها به منطق روایت سینما زئیات آثار منتخب اجتناب شده ورود به جمنظور از 

 .توجه شده است

 چارچوب نظری تحقیق

کند و  های دادگاهی استفاده می تحقیق حاضر از رویکرد ساختارگرایی برای فهم خط داستانی و پیرنگ فیلم

 . نماید ه میهای دادگاهی، از رویکرد بازتاب استفاد های متفاوت در فیلم برای توضیح چرایی پیرنگ

 ساختارگرایی -1

ساختارها در هر کجا که یافت شوند، اما ساختارها موضوعاتی  تحلیلبر  است مبتنی ... ساختارگرایی  ...»

آیند تا  اند، بیشتر به ادراک می نظاماتی از روابط پوشیدهها  آن کهرو شد، بل بتوان مستقیما روبهها  آن نیستند که با

تحلیلی که ضمن باور به .  دهد نمود روساختی میها  آن شان به که تحلیل یا عیان کردنهایی  به دریافت؛ نظام

بر سو  یک این تعریف از . «(155-4،1394،154ژنت) کند را اختراع نیز میها  آن کند را کشف میها  آن اینکه

همچنین  . کند میتأکید  حیطه کاربرد ساختارگرایی و از سوی دیگر بر تالش آن برای کسب معانی ضمنی

کشف معنا آن را خلق نیز بر  عالوه بر وجه سازنده رویکرد ساختارگرایی است کهتأکید ویژگی ممتاز این تعریف 

   .کند می

، منتقدان ادبی و سایرین دریافتند شناسان مردمآمد که به وجود ساختگرایی زمانی  5به عقیده جاناتان کالر

جهت  این امر بدین(.  149:1322کالر، ) باشدمؤثر ه روش کارشان روشی تواند برای توجی می شناسی زبانکه 

سازنده آن هیچ های  خودبسنده است که بخشای  ای اعلی از یک ساخت رابطه نمونهعنوان  بهاست که زبان 

ای در زبان  چنین خصیصه(.  1،39:1394هاوکس) رندمعنایی ندارند مگر آنکه درون مرزهای این ساخت قرار بگی

رو  از این.  اند دار داشته جهتای  به مثابه سازه مورد استفاده کسانی قرار گرفته است که سعی در تحلیل روایت



631 

  ...نمایسدر  یفریک یها دادگاه نمایش در تیساختار روا لیتحل

 

 

جایگاهی ویژه ، های زبانی شناسی ساختارگرا در تحلیل گزاره نم ویژه زباعنوان یکی از مفاهی به 9محور همنشینی

.  ستا داشته - دهند میتاری قضایای خود را سامان هایی که به شیوه ساخ به ویژه آن -در تحلیل متون ادبی 

ها در گفتار به دلیل  ، واژه2به تعبیر سوسور  .داردتأکید ها  آن تحلیل همنشینی بر توالی رویدادها و نظم قرارگیری

ابی ی ارزش . شان امتداد زمانی است گاه و تکیه کنند که خطی است شان روابطی را میان خود برقرار می توالی

  (. 191:1391سوسور، )منوط به ارکان پس و پیش موجود این زنجیره است ارکان این زنجیره، 

یا نظام زبانی  14النگ وسیله به 9ها اگر هدف ساختارگرایی احاطه یابی بر بیکرانگی پاره گفتارها یا پارول

 - همنشینای  گونهعنوان  به - ها کلی و مرکزی را در روایتای  اعدهباید بتوان ق ،( 14:139، 11بارت) است

کاری که والدمیر  . را درک کردها  آن منطق همنشینیها باید  رد؛ یعنی برای درک ساختاری روایتدست آو هب

پریان های  قصه مطالعهپراپ با .  پسند انجام داد  تحلیلگر صورتگرای روس در مطالعات ادبی و ادبیات عامه  1پراپ

ه چینش این کارکردها و به عبارتی، پریان، نحوهای  تکثر و تنوع ظاهری قصه رغم علیبه این نکته پی برد که 

 سان بدین(.  3 -1:1912 پراپ،) محدود و مشخص استها  آن توالی کارکردها در روایت و مناسبات همنشینی

 .  دهد عامه پسند را شکل میهای  ساختی برد که ساختمان و بنیاد روایت پراپ در این دست آثار پی به ژرف

 بازتاب -2

رویکردی خشک و  ،است در بادی امر به ذهن متبادر گردد آنچه ممکنبرخالف گرایی  رویکرد ساختار

یکی از ایراداتی که به رویکرد   .در نظر بگیردفرهنگی جامعه نیست که ساختارها را فارغ از شرایط  روح بی

ی آثار ادبی است که برمبنای آن ساختارگرایی به معنا یا محتوا فرمالیستیخطای  ،شود ساختارگرایی گرفته می

به دوره ویژه  بهی است که حال این ایراد تنها معطوف به بخشی از پروژه ساختارگرای با این . توجه است بی

با .  در صدد شناخت اجزای ظاهری و تکرار شونده روایت بودندها  آن . 13دش روس مربوط می های فرمالیست

ای است که ارتباط وثیقی با فرهنگ دارد و در پی اکتشاف  حوزهدرستی درک شود   اگر بهساختارگرایی حال،  این
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فرهنگی را چونان های  به تعبیری، ساختارگرایی پدیده( 2:1393 ، 14اسکولز) در ساختار است فرهنگ نهفته

چنین امکانی در  (. 9:1393 15،1گوتر) های آن را کشف و تحلیل نمود ساخت توان ژرف کند که می میفرض 

کمکی که ساختارگرایی به رویکرد بازتاب  . کند ساختارگرایی ما را به نظریه بازتاب در مطالعات هنر رهنمون می

 - از یک ابژه فرهنگی مخاطبانب درک هنرمندان یا خواست هایی است که بازتا کند عیان کردن ژرف ساخت می

   .اجتماعی است

ی فرهنگی، ها نظرگاهرویکرد بازتاب در مطالعات سینمایی بر این مبنا استوار است که سینما بازتاب 

هنر آینه جامعه است و توسط  11به تعبیر الکساندر . ی است که در آن حضور داردا جامعهاجتماعی و سیاسی 

 زیرمجموعه آن،است که هنر و  شده گرفتهبر این تعریف ایراد  . (443 :1 الکساندر،) ابدی یمجامعه موجودیت 

 به نظر حیصحکار بردن استعاره آینه  هبه بازنمایی جامعه بپردازد، بنابراین ب وکاست کم یبسینما، آینه نیست که 

آزاد ارمکی و ) داند جامعه میحال منطق کلی این رویکرد قابل پذیرش است که هنر را ملهم از  با این. رسدنمی

   .(24:  139، آرمین

ساخت کلی روایت در  تحلیلبر  عالوه در تحقیق حاضر سعی شده است تا در راستای تلفیق دو وریکرد فوق،

در بافت اجتماعی قرار داده شود تا  روایت ، ساختبرمبنای منطق همنشینی مقاطع روایت های دادگاهی فیلم

   .درک کرد تر انضمامی به نحوبتوان منطق اجتماعی چینش مقاطع روایت را 

 روش تحقیق

در  شیاز پ پژوهشگرروش  نیدر ا.  است یفیک قیخواهد بود که از انواع تحق تیروا لیتحل ق،یروش تحق

موضوعات  نشیمبنا گز نیبر ا.  انتخاب آن دارد وهیدر مورد موضوع مطالعه و ش یا دهیا قیمورد موضوع تحق

گزینی هدفمند  استفاده از نمونه  (.2:1391،یو افخم یاسکندر) است یاحتمالریهدفمند و غ ینیگز نمونه قیتحق

ها و  ای خاص از روایت ست که هر ساختار متعلق به دسته آنعلت این امر  . ساختاری داستان است تحلیلالزمه 
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های همگن که نیت و  ای از داستان ، باید پیکرهمورد تحلیلنتخاب موضوعات بنابراین در ا . باشد ها می داستان

دی دو ویوهالهای  در تحقیق حاضر مبنای انتخاب فیلم  .(131:1393اسکولز، ) فرمی مشابه دارند انتخاب شوند

 :بوده است عامل

هایی با  در این راستا فیلم . باشد میها  آن که تا حدودی بیانگر اعتبار و عامه پسند بودن ،ها امتیاز فیلم -1 

 . اند انتخاب شده 19بی دی ام آی باالترین نمره یعنی نمره باالی هفت در سایت

ی ها ارتی، نمایندگان تاثیرگذار نمایشاند و به عب نر دادرسی و دادگاهی برجسته بودههایی که در ژا فیلم - 

 .اند رفته دادگاهی درتحوالت تاریخی این ژانر بشمار می

ذیل  4 های حقوقی و یا نمایش19دادگاهیهای  های نمایش که با عنوان 12فیلم 15  در این راستا از میان

دو فیلم متعلق به سینمای کالسیک و به  . ندشش فیلم انتخاب شد ،گونه دادرسی قرار گرفته بودندهای  فیلم

های دادرسی و دادگاهی هستند که از اواسط دهه پنجاه تا پایان دهه  فیلم   سنت قهرمانی 1 رفترتعبیر نیکول 

دو فیلم  . باشد می 4 و فیلم دوم باد را به ارث ببر 3 فیلم اول فیلم کشتن مرغ مقلد . یابند ادامه می میالدی شصت

و فیلم 5 حکم های فیلم ،باشند دادگاهی میران افول سینمای متعلق به دو بندی نیکول رفتر طبق تقسیمکه دیگر 

سینمای دادگاهی تر  تر و انتقادی جسورانه البته و تردهای جدی دو فیلم دیگر فیلم . (441 رفتر،) هستند1 متهم

فیلم دیگر  9 ی من وینیفیلم اول پسرعمو . گذارند نمایش میهایی از سینمای پست مدرن را به  رگه هستند که

 .باشد می2 فرصتی برای کشتن

 رغم علیکه آیا  تحقیق در این امر بوده است دادگاهی، های های مختلف نمایش ها از دوره علت انتخاب فیلم

توان چارچوب و ساختاری  می ،نمایشی وارد گشته استهای  رسیکه در طول تاریخ بر داد ،نگرشیهای  تفاوت

سینمایی از نهاد و کردوکار دادگاه و در باب درک فرهنگ ین آثار یافت که متضمن نگرش کلی در ا بنیادی

تردیدی قانون و نهادهای قانونی  ستند که در اعتباردو فیلم اول نماینده دورانی ه  فرآیند دادرسی کیفری باشد؟
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دو فیلم دوم  . اند کرده فراوان عدالت را محقق میهای  با تحمل مشقت ،و کنشگران دادگاهی قهرمان نبوده است

در فیلم   .اند شده سینمایی های بازنمایی هایی درر خألن دچاهستند که قانون و سازوکارهای آنی نماینده دورا

 فضایکند و  وکیل مدافع در حق موکل خود ظلم می متهموکیل الکلی و قاضی فاسد است و در فیلم  حکم

و ها  ها، زبان گروه که دو فیلم سوم نمایانگر دورانی هستند . کند فضای دادرسی را سنگین می ،مردساالرانه

به هجو  پسر عموی من وینیفیلم  . اند های سینمایی گشته شده وارد دادرسی های زندگی به حاشیه راندهسبک

موضوع خود  را ارتکاب جرایم نفرت فرصتی برای کشتنپردازد و فیلم  زبان، پوشش و آیین رسمی در دادگاه می

 با طبقه مسلط( پوستان سیاه) تر اجتماعی گروه ضعیفمثل  به دگاه را وارد فضای مقابلهدهد و دا قرار می

  . گرداند می( سفیدپوستان)

چراکه در سینمای ایران اساسا ژانری به نام  ،تر بوده استرها دشوا فیلمهای ایرانی انتخاب  در خصوص فیلم

بندی  مجزا دستهطور  به گاهیهای داد های مرتبط با رسیدگی همچنین فیلم  .ر دادگاهی یا دادرسی وجود نداردژان

در  ، دادرسی و قاضیحکم، وکیل های دادگاه، هکلیدواژ یها بر اساس جستجو انتخاب فیلم ،بهاین جهت . اند نشده

های  فرهنگ فیلمبا عنوان  34و همچنین کتاب سه جلدی جمال امید9 ماها از سایت سوره سین خالصه فیلم

اگر  -فیلم بوده است که دادگاه سکانس مهمی  33حاصل این جستجو انتخاب   .بوده استسینمایی ایران 

 فیلم شش فیلم در تناظر با شش فیلم انتخابی 33از میان این  . در فیلم بوده است - نگوییم سکانس عمده

  .سه دوره متمایز از سینمای ایران بوده است ،این شش فیلم مبنای انتخاب . اند ودی انتخاب شدهدادرسی هالیو

پیش از دوره اصالحات  دو فیلم از سینمای بعد از انقالب و  .اند سینمای قبل از انقالب انتخاب شدهدو فیلم از 

فضای مسلط در هر  ،تفکیکیعلت چنین  . ندا انتخاب شده اند و دو فیلم از دوران پس از اصالحات انتخاب شده

قبل از   .31های مشابهی شده است است که منجر به ساخت فیلم از حیث نقش نهاد دادگاه یک از این سه دوره

بعد از انقالب و پیش از دوران   .اند برای تحلیل روایت انتخاب شده33جدالو   3نعره طوفاندو فیلم  ،انقالب
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 31مستانهپس از دوره اصالحات نیز دو فیلم   .انتخاب شدند 35گرگهای گرسنهو  34خاک و خوناصالحات دو فیلم 

 .انتخاب شدند 39زنند هیس دخترها فریاد نمیو 

 پژوهشهای  یافته

 روایت

از ای  روایت به معنای بازنمایی یک رخداد یا مجموعه» تعاریف متعددی شده است از جملهاز روایت 

وریدادهای واقعی یا تخیلی در یک  ها  توان بازنمایی واقعیت را می روایت»یا ( 41: 1399، ابوت) «رخدادهاست

است از روایت عبارت » :دارد تر مقرر می تعریفی پیچیده  (.2: 11391 ،32پرینس) «گستره زمانی معین دانست

توالی بر  عالوه این تعریف(.  39،93:1391بوردول و تامپسون) «ی واقع در زمان و فضااز رویدادهای علای  زنجیره

تحقیق حاضر بر تعریف اخیر استوار .  کند میتأکید ی و فضای این توالی رویدادها و گستره زمانی بر منطق علّ

در خصوص تحلیل .  کند می تحلیل ، به شیوه روایت خطی،است و روایت را از منظر علی و توالی زمانی داستان

 :استساختاری روایت چهار مقدمه برای ورود و تحدید بحث ضروری 

(.  111:1391پیرلوجه، )از لحاظ کمی یا کیفی الگوی مشخصی برای تقطیع رویدادهای روایت وجود ندارد  -

مثال )تر  یا در حدی وسیع( مثال تحلیل دیالوگ ها) توان از لحاظ کمی یک روایت را بسیار جزیی میترتیب  بدین

های مربوط از میان  ب پرسشانتخا ،از لحاظ کیفی، خوانش متن . تحلیل نمود( ها ادها یا موقعیتمجموعه روید

بنابر هدف تحقیق،  در این راستا.  (113:1391پرینس، )ها است  ی متعدد و کنار گذاشتن باقی پرسشها پرسش

توجهی   سازگاری قابل 44بندی ویکتور ترنر وایت خواهند بود که با تقسیمبحران و عدالت کیفری مرکز خوانش ر

 - 4بحران -41نقض قاعده: اند روایت به چهار مقطع تقسیم شدهبندی ویکتور ترنر، اجزای  مطابق تقسیم . دارد

 (. 35: 13921 ترنر،) 44بازادغام -43چاره اندیشی
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بارت این تمایز را : توان به دو دسته آشکار و نهان تقسیم نمود ، اجزای روایت را میبندی یک تقسیم مطابق -

حدود داستان و طرح و توطئه قائل  تحلیلو بوردول این تمایز را در  41بیند ها می45میان کارکردها و نمایه

عبارتی  به.  گذارد خود را بر روابط آشکار میتأکید  - مبنای تحقیق حاضرعنوان  به -بندی ترنر  تقسیم.  49شود می

   .آنان، نخواهد پرداختپردازی  یا شخصیتها  این تقسیم بندی به اموری نظیر ذهنیت کنشگران، انگیزه ،دیگر

و رویدادهای وابسته یا به تعبیر بارت  ای توان به رویدادهای هسته ها را می بندی، روایت طبق یک تقسیم -

کنند؛  کارکردهای اصلی مسیر داستان را تعیین می.  تقسیم کرد  49و کنش یارها 42به کارکردهای اصلی

تحقیق حاضر   .(9 :  139بارت، ) در روایت فرعی است شان گونه نیستند و نقش که کنش یارها این درحالی

چراکه هدف، کشف منطق کلی حاکم بر  ؛کند یا کارکردهای اصلی میها  توجه خود را معطوف به هسته

 .  باشد دادرسی در دادگاه میهای  روایت

 سیم کردها تق ها و موقعیت توان به دو دسته کنش روایت را میبندی دیگری از روایت، جهان  در تقسیم -

ها  راند و موقعیت وایت را به جلو میها همان کردوکارهای کنشگران است که ر کنش(.  33 : 1925دانتو، )

د و هم موجب و بستر کنشی مشخص شو میها  آن هایی هستند که هم کنشگری منجر به ایجاد وضعیت

( نقض)کنش : گونه خواهد بود ر ایناضکنش در تحقیق ح -بدنه طولی روایت مطابق دوگانه وضعیت .  گردند می

گونه شرح  توان این این فرمول را می  (.جدایی -بازادغام)وضعیت  -( چاره اندیشی) کنش -( بحران)وضعیت  -

   :داد

بحران هم امری فعلی است و   .که همان بحران است گردد وضعیتی را سبب می (نقض قاعده) کنش-1

و بحران بالقوه نتیجه پایدار  ناشی از نقض قاعده آمدهبه وجود هم بالقوه؛ بحران فعلی بیانگر شرایط سخت 

 .نامید یوضعیت بحران احتمالی ماندن درتوان آن را خطر  شدن بحران فعلی است که می
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که بنابر  اندیشی است کنش همان چارهاین   .نیازمند کنش است ، یا همان بحران،وضعیت حادث شده - 

تواند خود کسی باشد که متهم به نقض قاعده  می اندیش چاره  .شود در دادگاه واقع می های انتخابی، فیلم

در فرآیند  اندیش مچنین مقطع ورود مددرسان یا چارهه  .باشد ای حرفه دیگریِتواند  می یا است و

   .تواند در آغاز، میانه یا انجام روایت باشد یشی در دادگاه میچاره اند . اندیشی قانونی مهم است چاره

 به تعبیری، یا بحران بالقوه . تواند به وضعیتی جدید منجر شود میاندیش  توسط چارهکنش واقع شده  -3

   .یابد رود و یا فعلیت می از بین می( که در شماره یک گفته شد)

   :ترسیم کرددر سینمای هالیوودو ایران  جدول دوتوان  بر مبنای این مقدمات می

 های روایت دادگاهی در سینمای دادرسی هالیوود مقطع. 1جدول

 (خطر بحران) بحران نقض قاعده (سال) عنوان فیلم
 /کنشگر

 مقطع چاره اندیشی

 /شکست

 دادرسی موفقیت

آقای لینکلن جوان 

(1939) 

 افکار عمومیفشار  قتل

 (محکومیت بیگناه)

 موفقیت آغاز/وکیل

کشتن مرغ مقلد 

(191 ) 

 فشار افکار عمومی تجاوز به عنف

 (محکومیت بیگناه)

 موفقیت آغاز/ وکیل 

 داری نفوذ سرمایه نقض قواعد پزشکی ( 192)حکم 

 (رهایی گناهکار)

 موفقیت آغاز/وکیل

رهایی ) نظام پدرساالر تجاوز به عنف (1922)متهم 

 (گناهکار

 موفقیت آغاز/وکیل

من وینی پسر عموی 

(199 ) 

 تشریفات دادرسی قتل

 (محکومیت بیگناه)

 موفقیت آغاز/وکیل

فرصتی برای کشتن 

(1991) 

 تبعیض نژادی قتل به جهت تجاوز

 (محکومیت بیگناه)

 موفقیت آغاز/وکیل
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 های دادگاهی ایران ایت دادگاهی در سینمای حاوی صحنهروهای  مقطع.  جدول 

 (خطر بحران) بحران نقض قاعده (سال) عنوان فیلم
 /کنشگر

 مقطع چاره اندیشی

 /شکست

 موفقیت دادرسی

 خانوادهازهم گسستن  قتل (1342) نعره طوفان

 (محکومیت بیکناه)

 موفقیت انتها/متهم

 از هم گسستن خانواده تجاوز و قتل (1355) جدال

 (محکومیت بیگناه)

 موفقیت انتها/متهم

اعمال  -فاسد ییقضا ستمیس قتل (1313) خاک و خون

: ندارینفوذارباب زم

 (گناهیافتادن ب محکومیت)

 شکست انتها/متهم

 های گرسنه گرگ

(1394) 

به دام ): فاسد ییقضا ستمیس قتل

 (گناهیافتادن ب

 شکست میانه/وکیل

هیس دخترها فریاد 

 ( 139) زنند نمی

قتل به جهت 

 تجاوز

: جامعه و عدالت مردساالر

 (گناهیبه دام افتادن ب)

 شکست آغاز/وکیل

رهایی ): عدالت مردساالر تجاوز به عنف (1393)مستانه 

 (گناهکار

 شکست میانه/وکیل

 

 های روایت تحلیل مقطع

 .نحو تطبیقی تحلیل نمود های روایت را به توان هر یک از مقطع با توجه به دو جدول فوق می

 نقض قاعده-1

با موضوع دادگاه همان ارتکاب های  شده است در فیلم از آن با عنوان حادثه محرک نیز یادنقض قاعده که 

لتوین ) اندازد اش پیرنگ را به جریان می دهنده است که با نیروی تخریبی ارنقض قاعده رویدادی هشد . جرم است

شود، چه در سینمای هالیوود و چه در  دیده می  و جدول  1طورکه در جدول  همان  .(51:1399و استاکدیل، 

های دادگاهی توجهی به  روایت  .زند قاعده خاصی میهای  ن، روایت دادگاهی دست به گزینش نقضسینمای ایرا
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چراکه این موارد کنند  م رانندگی نمیینظیر توهین، صدور چک بالمحل یا جرا و فراوان های عادی نقض قاعده

: 1991برگمن و آسیمو، ) قدری جذاب نیستند که بسترهای مناسبی برای تعلیق در داستان ایجاد کنند به

با های  رسانی اخالقی که بخشی از هدف فیلم پیام برای اندک یعالوه جرایم عادی حاوی ظرفیت  به . (مقدمه

دار کردن احساسات جامعه همواره  قتل و تجاوز به جهت شدت جریحه  .هستند محوریت موضوعات اجتماعی

بازتاب جامعه لزوما هایی  توجه اینجاست که چنین نقض قاعده نکته قابل  .ندا مورد توجه سینمای دادگاهی بوده

دست به ساخت  رسانی احساسی، در سینما به قیمت جلب توجه مخاطب و یا پیام های دادگاهی روایت. نیستند

کشد و مرتکبین این جرایم را  ره در کمین جامعه به تصویر میزنند که قتل و تجاوز را هموا جهانی ترسناک می

، نظریه ( 199، 51کوهن) 54های هراس اخالقی چنین امری در تئوری  .دهد هیوالصفت و شریر نشان میافرادی 

که رسانه شکل بیان شده است  بدین( 443 ، 54ینزا)53ای و نظریه جرم مخابره( 1329، باهنر)  5کاشت

 ریتصو آنچه هست به تر از تر و خطرناک خشن یرا مکان ایو دن دهد یارائه م ایاز دن یرواقعیو غ ژهیو ییها استنباط

   .ستین جامعهبر   تیکنترل و محدود شیجز افزا یزیچاین امر  جهینت . دنکش یم

 بحران -2

از این مرحله به  . کشد مقطعی از روایت است که عواقب نقض قاعده را به تصویر می ،یا موانع داستان حرانب

 .کنند خود را از هم جدا می مسیرروایت دادگاهی در سینمای ایران و هالیوود  ،بعد

 آقای لینکلن جوانبحرانی که در دو فیلم کالسیک  ،مشهود است 1طورکه در جدول شماره  همان - هالیوود

این   .است ینخواست مردم برای مجازات فوری و شدید مرتکب ،گردد با ارتکاب قتل حادث می کشتن مرغ مقلدو 

در تضاد چنین بحرانی   .است دوران انتقام خصوصی و خواست غیرمتمدنانه اعمال خودمحور کیفر آورخواست یاد

شده خودیاری در تحقق  باور مذمت بر یمبتن رانبح  .باشد می های جامعه آمریکا است، ، که از آرمانقانونگرایی با

و سبب ایجاد تعلیق در داستان  گیرد قهرمان قرار می داری وکالینمقانودر جدال با  ،توسط توده مردم عدالت
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سازی برای  نیاز به فرهنگ که نمایاند رخ مید زمانی ویوهای هال یخی چنین بحرانی در فیلماز لحاظ تار . گردد می

 .(414 :95، 55وایت) شده است احساس می و نفی انتقام خصوصی قانونگرایی

را ذیل ها  آن توان بر قانونگرایی به بحرانی است که می بحران مبتنینشانگر عبور از دغدغه بعد، چهار فیلم 

از  . دادرسی گردد و مانع تواند تبدیل به مسئله خود دادگاه می ،ها در این فیلم . های انتقادی قرار داد اندیشه

 ها چالش فکری فیلمدر این   .دگرد ، وارد ژانر دادرسی میروست که رهایی گناهکار در قالب اخالگران عدالت این

فته شده جاست که گ اهمیت این پرسش تا بدان  که آیا دادگاه آن نهاد واالی تحقق عدالت هست؟ مهم این است

لتوین و استاکدیل، )است  حکومتیبحران در نهادهای  نزد مردم های دادگاهی علت محبوبیت گسترده درام

تحت  داری و نقد نهادهای سرمایه( فیلم متهمدر ) فمینیستیهای  تحت نفوذ نظریه نقد پدرساالری.  (94:1399

نظریات ثر از متأ ،دادگاه ناپذیر و زبان انعطاف سازوکارهای خشکنقد  ،(در فیلم حکم) نفوذ نظریات مارکسیستی

صتی برای فیلم فر) ها یا مسئله تبعیض نژادی در آرای پیشین دادگاه( پسرعموی من وینیفیلم ) پست مدرن

های فلسفی و  ترین کشمکش را جوالنگاه عمیق های سینمایی ستند که دادگاههایی ه بحران، (کشتن

 .اند شناختی ساخته جامعه

  .ان و معطوف به نهاد خانواده استیکس جدالو  نعره طوفانیعنی  بحران در دو فیلم قبل از انقالب - ایران

در هر  . که همان از هم گسستن خانواده است گردد می موجبدر نهاد خانواده را  را بحرانی یوضعیت ،نقض قاعده

چه نهاد دادگاه مشکل را حل نکند نهاد  ند و چنانک تکاب جرم میان شوهر و همسر فاصله ایجاد میدو فیلم ار

دادگاهی نیست بلکه مضمون های  فروپاشی خانواده تنها منحصر به فیلمالبته ترس از   .گردد خانواده متالشی می

که به  (149:1323اجاللی، ) است پیش از انقالباز هم پاشیدگی خانواده از مضامین عمده سینمای 

 .های دادگاهی نیز نفوذ کرده است اندیشی چاره
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دهه حاصل تفکر انقالبی  گرگهای گرسنهو  خاک و خوندو فیلم بعد از انقالب و پیش از دوره اصالحات، 

را  دادگاهیکنشگران  وهای قبل از انقالب هستند  مربوط به دادگاه ها این فیلم  .هستند اوایل دهه هفتادشصت و 

مبنای آن تفکر  که شود با خود سیستم قضایی دف میابحران متر ،ترتیب بدین . کشند فاسد یا ناالیق به تصویر می

در برابر خلوص  ، از جمله دادگاه،پیش از انقالب، به معنای طرد تمام وجوه نظام اجتماعی ساز آن دوره غیریت

و به جهت ارتباط با زمینداران ظالم  خاک و خونسیستم قضایی در فیلم  (. 52:  139 حسینی،) است انقالبی

تلقی نهادهای بیگانه بودن، مانعی بزرگ در مسیر عدالت کشورها و به جهت تحت سلطه  گرگهای گرسنهدر 

و ( بقبل انقال) احساسی مبنی بر تقدس خانواده های جنبه پیش از دوره اصالحات، ایرانیچهار فیلم  . شود می

محکومیت بیگناه که عضوی شایسته از خانواده  بررو  از این را مبنای بحران قرار دادند،( قالببعد ان)تفکر انقالبی 

 .شده استتأکید  ،است انقالبیعضوی شایسته از نظرگاه یا 

های بعد از انقالب روی  اههای قبل انقالب به دادگ های سینمایی از دادگاه اصالحات دادگاهپس از دوران 

توان گفت تنها  میحال  با این . همگام است این امر با ورود مسائل اجتماعی به سینمای دادگاهی ایران  .آورند می

و آن مسئله زنان و نقد نظام  شود ی دادگاهی میها ماعی تبدیل به بحران در نمایشاز مسائل اجت نبهجیک 

های حقوقی و جزایی را مکان به نمایش  عمده دادگاهطور  به های دادگاهی پس از اصالحات فیلم  .مردساالر است

بحران جامعه  زنند هیس دخترها فریاد نمیو  مستانههای  فیلم  .51اند های جنسیتی در جامعه کرده تفاوتگذاردن 

 .اند ه مردساالر را بحرانی عمیق در تحقق عدالت به تصویر کشیدهمردساالر و به تبع آن، دادگا

 چاره اندیشی -3

اندیشی از حیث کنشگر  چاره ،طورکه اشاره شد همان  .ست مقطع پاسخ به بحران و معلول آن ،اندیشی چاره

بر دادرسی  اندیشی نقطه اوج روایت مبتنی مقطع چاره . اندیشی قابل بحث است و زمان ورود سازوکار چاره



611 

  ...نمایسدر  یفریک یها دادگاه نمایش در تیساختار روا لیتحل

 

 

، و مقطع بحران معطوف به اجتماع است و این (مجرم) کیفری است؛ چراکه مقطع نقض قاعده معطوف به فرد

   .گردد سبب میاندیشی است که قضایی است و کنشگری سهامداران عدالت کیفری را  مقطع چاره

از سینمای  اندیشی چاره اندهد که کنشگر نشان میدادگاهی هالیوود نگاهی به شش فیلم  - هالیوود

های دادگاهی است که باید با  یگانه کنشگر نمایش ،وکیل  .اند بوده ای و قانونی حرفه دوران جدیدترکالسیک تا 

صالبت را  دو وکیل با آقای لینکلن جوانو  کشتن مرغ مقلد های فیلم  .نامالیمات اجتماعی و فرهنگی مبارزه کند

های درون دادرسی و دادگاه فائق آیند بلکه باید اجتماع خشمگین و  اندهند که نه تنها باید بر بحر نشان می

چنین امری سبب گشته   .را ضمن اندرز دادن به آرامش دعوت کنندها  آن خودسر اهالی منطقه را نیز مهار و

چهار   (.15: 441 ، رفتر) دادرسی جای دهندهای  زنماییدوران اوج و شکوفایی بارا ذیل ها  است تا این فیلم

های اخالقی و اجتماعی شان برای جامعه در  اند اما هنوز خطابه گری وکال را به درون دادگاه بردهفیلم بعد کنش

   .کنار استدالالت حقوقی و قانونی بسیار مشهود است

تمامی این  . آغاز داستان است ،هالیوودی های دادگاهی اندیشی وکال در تمامی نمایش چارهمقطع شروع 

گویی تنها  ،اند زدهپیوند اندیشی قانونی  لش اجتماعی یا اخالقی را با چارهچا ،ترین زمان ممکن در سریع ها فیلم

  . ای آن است در دستان دادگاه و نیروهای حرفهراهکار ممکن 

در  . هستندکامال متفاوتی  یتوضع نمایانگردادگاهی در سینمای ایران های  های حاوی صحنه فیلم - ایران

 . آید می خود برای نیست بلکه خود متهم در پی دفاع از  اندیشی حرفه ل انقالب کنشگر چارهقب دو فیلم

در این دو فیلم دو ستاره سینما نقش وکیل را برعهده  . شود برگزار میای  ترتیب دادگاه اساسا غیرحرفه بدین

پروری در سینمای قبل انقالب که با  ستارهر واقع قواعد د . آنان به وکال شباهتی نداردهای  گیرند اما کنشگری می

 . شود ای می رسی حرفهگیری یک داد مانع از شکل ،های احساسی قصد دارد تا دل مخاطبان را نرم کند دیالوگ

اند که این امر حاکی از نقش فرعی نهاد دادگاه در  ایت کردهدادگاه را در انتهای فیلم وارد رواین دو فیلم فضای 
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ها تصدیق داوری از پیش مقدر شده مخاطبان است  دادگاه در این فیلمکارکرد  ،بدین جهت . داستان است جهان

 .ی که قرار است بر اجتماع تأثیر بگذاردتا نهاد

و  خاک و خونا این حال فیلم ب  .اند شدهتری وارد کنشگری قانونی  نحو گسترده وکال به ،البپس از انق

هنوز وکیل را نهاد صالح برای احقاق حقوق خود  ،اند شصت ساخته شده لم هایی که در دههای دیگر از فی دسته

در   .ایستد م که نهاد رسمی آن دادگاه است میازاین رو خود متهم با شور انقالبی در برابر نظام ظل . 59بینند نمی

و  کشد را یدک میتنها ظاهر و اسم وکیل  ،که وکیل مدافع کنشگر فضای دادگاه است هم گرگهای گرسنهفیلم 

دفاعی قانونی بر  تا از موکل شبیه حرکت پرشور یک جوان انقالبی علیه نظام ظلم است وکیل رفتار و نحوه دفاع

 .ای است ی که الزمه کار وکالی مدافع حرفهت و استنادات حقوقمبنای استدالال

کنشگران قانونی و  ،شود کیدی که بر قانونگرایی میأبا ت ،پس از دوره اصالحاتویژه  بهدهه هفتاد و پس از 

اندیشی  ها مقطع چاره همچنین در این فیلم . شوند وکال، وارد دادگاههای سینمایی میها  آن تر از همه مهم

بلکه تصمیم  ،حکم پیشین مخاطب را ندارد کننده بازتصدیق نقشدیگر دادگاه صرفا  . شود می آغازدادگاهی زودتر 

 - اندیشی زودرس قانونی ای و چاره یعنی ورود وکالی حرفه - ن دو عاملای  .گردد دادگاه مستقال واجد اهمیت می

سینمای تر به قواعد ژانری  تر و نزدیک ای حرفهپس از دوره اصالحات ویژه  بههای سینمایی ایران را  دادگاه

. شوند می وکیل مدافع وارد کنشگری قانونیعنوان  بهزنان  مستانهو  ...هیسدر دو فیلم   .کرده استدادگاهی 

ان خود زن تنها رساند که های معطوف به زنان در جامعه مردساالر، این ایده را به ذهن می کنشگری زنان در بحران

 .یابی به  عدالت بجنگند کسانی هستند که باید برای دست

 (شکست یا موفقیت دادرسی) جدایی - بازادغام -4

دهد که آیا بحران بر قانون چیره گشته  و نشان می استاندیشی در دادگاه  خرین مقطع روایت حاصل چارهآ

   .دهد برد و قدرت خود را نشان می می است یا قانون بحران را از بین



611 

  ...نمایسدر  یفریک یها دادگاه نمایش در تیساختار روا لیتحل

 

 

ادی صالح برای حل معضالت دادگاه را نه ،شود که هالیوود مشخص می 1جدول شماره  با نگاهی -هالیوود

یتی، نظیر فشار افکار عمومی، تبعض نژادی یا جنسهر چند ممکن است مشکالتی  . گیرد ها در نظر می و بحران

با یاری  اما دادگاه ،نرسدبه نظر واقع ساده در عالم ها  آن هایی باشند که حل ن بحراننظام سرمایه داری یا امثال آ

مثبت توان داشت که یک تعبیر  دو تعبیر می یاز چنین موفقیت  .ددار این موانع را از سر راه بر می ،وکالی قهرمان

در تعبیر مثبت، موفقیت دادگاه نمایانگر اعتماد فرهنگی به نهاد قانون و دادگاه است و   .و تعبیر دیگر منفی است

صورت  به ،انجام شد 1992که در سال  یتحقیقات در . آید تاب قانونگرایی جامعه به حساب میباز ،به تعبیری

 24و طبقات اجتماعی متفاوت  انتخاب شدند و ها  یتسال به باال در سنین، جنس 12اتفاقی هزار نفر از سن 

  .(52،1:1999کانون وکالی آمریکا) درجه اعتماد باالیی را نسبت به نظام قضایی آمریکا ابراز داشتندها  آن درصد از

 یدر تعبیری منفی و انتقادی چنین موفقیت . های سینمایی دادگاه است این امر بیانگر بازتابی بودن موفقیت

 گیرد لت را امری محتوم در نظر میای و سینماست که تحقق عدا ازتولید قدرت رسمی در فضای رسانهب

را  خوداز طریق سینما ها  با موقتی بازنمودن معضالت و بحراننهاد قدرت  ،ترتیب بدین.  (441 : 59،11سیلبی)

 یبا تحقق آرمان گر،ید یریبه تعب  .دهد و نوید عدالتی مقدرالوقوع را می رهاند از بند مشکالت فعلی واقعی می

 پندارند یم یصاف و ساده آن جهان ی که جهان خارج را ادامه شوند یم یمخاطبان دچار توهم نما،یعدالت در س

اقتدار و : حال حاصل یک چیز است با این  (.19:1329  ،14مریآدورنو و هورکها) شود یداده م شیکه بر پرده، نما

 .  دارد جریان ی هالیوودفضای سینما درکه کارایی نهاد دادگاه 

یش اندیشی در دادگاه را مثبت نما عاقبت چاره نعره طوفانو  جدالدو فیلم قبل انقالب یعنی  - ایران

نهاد سنتی  ،ترتیب بدین  .گردد موفق به بازادغام خانواده می ،دادگاه در حل بحران یعنی گسست خانواده. اند داده

های  ات ملودرام ایران در خصوص داستانادبیبرخالف   .یابد مدرن دادگاه مجال آرامش می خانواده در نهاد

 خوش نظر داردهای  عاشقانه یا شعرها که تمایل به پایان تراژیک دارند، سینمای این دوره ایران به پایان

سینمای برخالف ، نکته قابل توجه در این خصوص این است که کارکرد چنین پایان خوشی  .(441 :11،22صدر)
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خورد تا باز  د بازتولید قدرت باشد؛ چراکه نهاد دادگاه هیچگاه با هسته مرکزی روایت گره نمیتوان مین هالیوود،

رسد راضی نگاه داشتن مخاطبین و مالحظات  به نظر می.  نمایی دادگاه و دادرسی باشد کردن گره مصداق قدرت

 .های خوبی بوده است پایانساخته، علت عمده چنین  پیشموفق های  ری و قرار گرفتن بر روی موج فیلمتجا

سبت به دادگاه و کارکرد ترین نگاه، چه قبل و چه بعد از اصالحات، ن پس از انقالب اسالمی بدبینانه

علت این شکست در دو  . خورد دادگاه شکست می  در هر چهار فیلم جدول شماره  . شود ن پدیدار میاجتماعی آ

گردد تا نظام قضایی آن  انزجاز از نظام شاهنشاهی سبب میواضح است؛  های گرسنه و گرگ خونخاک و فیلم 

بر فرآیندهای تأکید رغم  علی نیز و فیلم بعد از دوران اصالحاتد . دوران هم فاسد و ناکارآمد نمایش داده شود

باز هم دادگاه را ناتوان از تحقق عدالت به  ،مبتنی بر اصول قانونیهای  در حل بحران و چاره اندیشی ،قانونی

به جهت سیستم قضایی فاسد نیست  ... هیسو  مستانهمخالفت با کارکرد قانون در دو فیلم  . کشند تصویر می

را بدون  است که خودآگاه یا ناخودآگاه اصول سنتی و مردساالر مرتجعبلکه به جهت سیستم قضایی ناکارآمد و 

دادگاه را در خود  کارکردبحران مردساالری  ،در این دو فیلم . آورند به اجرا در می هتوجه به مقتضیات جامع

نباید گمان کرد که مبنای که، حاصل آن  .شود ثمر نمایش داده می اندیشان بی کند و کنشگری چاره مستحیل می

 . یکی است ...هیس  ومستانه های  با فیلم خاک و خونو  های گرسنه گرگیابی به عدالت در دو فیلم  عدم دست

که کارکرد سینما را به شش مورد کارکرد سینما در اجتماع توجه نماییم  از  1بندی جووت اگر به تقسیم

پنداری و نشان  پذیری، همذات های جدید، جامعه اقناع یا متقاعدسازی، ایجاد نگرشگریزی یا گریزخواهی،  واقعیت

متوجه خواهیم شد که  ،(114-149:1322آزاد ارمکی و آرمین، جووت به نقل از ) کند تقسیم میدادن واقعیت 

کارکرد عدم موفقیت در دو فیلم اول، جنبه تبلیغ و اقناع داشته است؛ بدین معنا که هدف، اقناع فکری مخاطبان 

 مستانهفیلم  قیت در دوکه کارکرد عدم موف در عدم صالحیت نهادهای پیشاانقالبی در تحقق عدالت است، درحالی

واقعیتی در سطح جامعه که زنان را ناتوان از احقاق حقوقشان در سطوح   .ن دادن واقعیت بوده استنشا ...هیسو 

   . داند رسمی و قانونی کشور می
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 گیری نتیجه

دارد سینمای  بیان می 13کوزینا . کارکردی اجتماعی برای دادگاه قائل استسینمای دادگاهی هالیوود 

 مند به موضوعاتی بوده که معضل اجتماعی را وارد دادگاه نماید  حتی قبل از جنگ جهانی اول عالقه یدادگاه

دادگاه   .شود به تصویر کشیده میبحران کل اجتماع  ،شی از جرمبحران ناترتیب،  بدین  .(23: 441 کوزینا،)

 ،پس از مقطع بحران، هالیوودیشش فیلم در هر  . نهادی رسمی و قانونی باید این بحران را داوری نمایدعنوان  به

آگاه مردم در ای است که نماینده  ه حل بحران نیازمند کنشگران حرفهدهد ک نشان میهای وکال  اندیشی چاره

موفقیت در دادرسی و حل بحران اجتماعی،  ،درنهایت  .باشند از طریق رسمی ،شان های یابی به خواسته دست

و ای مختلف تاریخ سینما ه شش فیلم انتخابی هالیوود از دوره  .شود تصویر کشیده میبه پاداش اعتماد به قانون 

در واقع،  . ثابت استها  آن بدنه و ساختار روایت دراما  ،انتخاب شدندهای فرهنگی و اجتماعی مختلف  با دغدغه

حاصل کار دادگاه یکسان بوده اندیشی و  اند اما چاره اجتماعی در سینمای هالیوود بوده ها بازتاب شرایط بحران

یعنی میزان حضور )چه از لحاظ کمی های هالیوودی،  یت دادگاهی در فیلمتوان گفت روا کلی میطور به  .است

، است محور قانون( حاصل کار نهادهای قانونی و دادگاه) و چه از لحاظ کیفی( نهادهای قانونی و دادگاه در فیلم

 .نماید و معضالت اجتماعی را حل می زند را پس میها  قانونی که بحران

علت این امر این  . دان نقش و کارکرد نهاد دادگاه نداشتهدرمشخصی الگوی روایی های ایرانی  در مقابل، فیلم

بدین معنا که در هر   .محور اند و نه قانون بوده محور بحراناند  هایی که دادگاه در آن حضور داشته است که روایت

 کارکرد داشته باشددادگاه نهاد آیا  اوال چه کسی کنشگر دادگاهی باشد و ثانیا کند که دوره بحران تعیین می

در هر دو فیلم ) راند گری، بحران خانوادگی خود خانواده را برای تحقق عدالت به پیش میدر مقطع کنش یانه؟ 

در دو فیلم پیش از دوره اصالحات نظام فاسد قضایی   (.کند بازی میجدال و نعره طوفان شوهر نقش وکیل را 

دو فیلم پس از اصالحات نیز زنان را کنشگر مبارزه علیه بحران مردساالری  . طلبد کنشگر انقالبی و جنگجو را می
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ن و حاصل از حیث بحرا.  گیرد مبتنی بر وکالت در سایه کنشگری زنانه قرار میای  گیرد و نقش حرفه در نظر می

س خانواده بحران را از پای کشند، تقد بحران را در خانواده به تصویر می ،دو فیلم قبل از انقالبکار دادگاهی نیز 

به چنین بحرانی تفکر انقالبی  ،یرندگ دو فیلم قبل از اصالحات بحران را نظام قضایی فاسد در نظر می . آورد درمی

تر از قانون  قوی را مناسبات نابرابر جنسیتی در جامعه نیز دوره اصالحات دو فیلم پس از . دهد اجازه پیروزی نمی

   .دنکش ناکارآمد به تصویر می

در ایران ژانر دادگاهی گردد تا  چنین تمایزات روشنی میان سینمای ایران و سینمای هالیوود سبب می

یتی ثانویه و صرفا صوری گاهی است، اهمکه هسته مرکزی ژانر داد و نهاد قانون چراکه قانون ،معنا باشد اساسا بی

 هیچ کارکردی جز بازتصدیق امر انتخابی،در شش فیلم  ،ی سینمایی ایرانها دادگاه . دنهای ایرانی دار در فیلم

حال آنکه اند  نداشته( پس از انقالب) به عدالت یابی کردن روند دست تر و پیچیده( پیش از انقالب)موجود 

   .اند هالیوود اغلب جوالنگاه آشتی فرهنگی و اجتماعی در خصوص معضالت اجتماعی بودهسینمایی های  دادگاه
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