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نشانهشناسی تصویر زنان بزهدیده در فیلمهای سینمایی ایران
1

دکتر حمیدرضا دانشناری
2

الناز نثاری جوان
تاریخ دریافت6911/4/61 :

تاریخ پذیرش6422/8/02 :

چکیده
بزهدیدگی زنان به عنوان یکی از مسائل مهم در مطالعات علوم جنایی در فیلمهای سینمایی ایران مورد توجه
قرار گرفته است .با توجه به نقش رسانهها در شکلدهی به باورهای عمومی در مورد بزهکااری و بزهدیادگی
این پژوهش با استفاده از روش کیفیِ نشانهشناسی و باا تککیاد بار مادس سوساور درصادد اسات تاا ضامن
نمونهگیری هدفمند تصویر زنان بزهدیده را در فیلمهای سینمایی «مستانه» «النتاوری» «مَلای و راههاای
نرفتهاش» و «مغزهای کوچک زنگزده» بررسی کند .بر اساس یافتههای حاصل از نشانهشناسی در فیلمهای
مورد مطالعه از یکسو ارتکاب جرم علیه زنان توسط مردان انجام میشود و از سوی دیگار میاان قاوی یاا
ضعیف بودن زنان و شدت بزهدیدگی ارتباط مستقیم و معنادار وجاود دارد بادین معناا کاه زناان منفعال و
ضعیف قربانی خشونت خانگی و زنان فعاس و قوی بزهدیده جرایمی چون تجاوز و اسیدپاشی میشوند.
واژگان کلیدی :سینما بزهدیدگی زنان بازنمایی نشانهشناسی خوانش سینمایی از زن بزهدیده.
 .1دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران( .نویسنده مسؤوس)
 .2دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران.
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مقدمه
در دورة کنونی زنان به دلیال قباوس مسایولیتهای جدیاد در صاحنه جامعاه زمیناههای مشاارکت
اجتماعی خود را افزایش داده و به همین دلیل در معرض بزهدیدگی قرار گرفتهاناد(نجفی ابرنادآبادی
 .)33 :1331یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی -فرهنگی که همواره به بزهدیدگی زنان توجه داشاته
رسانه است .رسانهها در عصر ارتباطات با انتقاس اطالعات جدید و مبادله افکار و عقایاد عماومی نقاش
بزرگی را در فرهنگسازی و هنجار آفرینی جوامع به عهده دارند و باه هماین دلیال در عصار کناونی
بخشی از زندگی روزمره افراد بهشمار میروند(معینیفر  .)1۸3:1333بدین سان میتاوان از رساانهها
بهعنوان ابزار تسلط بر افکار اراده و احساسات بشریت یاد کرد .بهطور کلی رسانهها بر شاناخت و در
عموم از جهان تکثیر میگذارند به این معنا که آگاهی و ذهنیت ماردم نسابت باه جهاان بساتگی باه
محتوایی دارد که از رسانهها دریافت میکنند زیرا رسانهها واسطه و میانجی بین آگاهیهاای فاردی و
ساختارهای گستردهتر اجتماعی هستند.
در میان رسانههای جمعی «سینما» بهعنوان هنر برتر و مدرن (اساتریناتی  )131 :1331نسابت
به دیگر هنرها با زمینههای اجتماعی جامعه رابطاه تنگااتنگی دارد (دووینیاو  )۸ :133۸و باا ورود باه
عرصههای گوناگون اجتماعی و فرهنگای دددداهها و مساائل مختلاف جامعاه را باه خاوبی مانعک
میکند .این محصوس فرهنگی از طریق تولید و بازتولید معنا در جایگااه هناری بازنمااگرا باه شاناخت
افراد از تاریخ و واقعیت اجتماعی رنگ و لعاب میبخشد و به مثابه کارآمدترین عرصاه تولیاد فرهنگای
معاصر شناخت جهان اجتماعی نگرش حاکم بر دورههای تاریخی تحوس زندگی انساانها و تجربیاات
زندگی روزمره را بازنمایی 1میکند.
امروزه سینما همسو با ددددههای جرمشناسی خبرساز مبنی بر طرح موضاو های جارم و عادالت
کیفری در رسانههای گروهی (نجفی ابرندآبادی  )13 :1331و تغییر گفتمان مسالط در حاوزة پدیاده
مجرمانه (کرد علیوند و رضوانی  )23۸ :1333بسیاری از مشکالت زناان را در عرصاههای اجتمااعی و
فرهنگی مورد توجه قرار میدهد که از آن جمله میتوان به «بزهدیدگی زنان» اشاره کرد .قربانی شادن
زنان از گذشته تا به امروز مسیلة نگرانکننده و حائز اهمیات فاراوان باوده اسات( .جاوان جعفاری و
همکاران  )23۸ :1331بررسی میزان و نو جرایم ارتکابی علیه زنان نشان میدهد که این گروه کمتار
از مردان بزهدیده واقع میشاوند اماا قرباانی جارایم خاصای هساتند و بازهدیادگی آنهاا نیاز دارای
ویژگیهای مخصوص به خاود اسات( .داوودی  )39 :1333از جملاه جارایم علیاه زناان میتاوان باه
خشونتهای خانگی بهرهکشی از زنان حاملگی اجباری تجاوز اسید پاشی و … اشاره کارد کاه عاالوه
بر آسیبهای جسمانی روح و روان زنان را نیاز آزار میدهناد .باا ایان حااس زناان عاالوه بار اینکاه
1. Representation
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میتوانند بزهدیده جرایم مختلفی باشند بار بزهدیدگی ساختاری ناشی از اجحاف تااریخی اجتمااعی و
اقتصادی را نیز به دوش میکشند .بر این اساس زنان در فرایند اجتماعی شدن درمییابند کاه نسابت
به مردان آسیبپذیرتر هستند (فسایی و میرحساینی  )19 :1339و هماین امار فرفیات بزهدیادگی
آنها را افزایش میدهد1.
نظر به اهمیت مسائل زنان در ساختار جوامع مختلف در «فیلمهای سینمایی ایران» همچون آثاار
خارجی به بازنمایی بزهدیدگی زنان توجه شده است .اهمیت بازنمایی از آن جهت است که این مفهاوم
انعکاس و بازتاب معنای پدیدهها در جهان خارج محسوب نمیشود بلکه تولید و ساخت معنا بر اساس
چارچوبهای مفهومی و گفتمانی است .از آنجایی که رسانهها فراگیرترین نهاد تولید بازتولید و توزیاع
معرفت و آگاهی در جهان جدید هستند میتوان محتاوای آنهاا را منباع قدرتمنادی درباارة جهاان
اجتماعی دانست .به همین دلیل رسانهها بر ادرا افراد از جهان پیراماون اثار میگاذارد .باه عباارت
دیگر رسانه تکثیر شگرفی بر افکار و عقاید عمومی میگذارد و در عین حاس منعک کننده آنها نیز باه
شمار میرود( .آقایی  )229 :1331لذا بازنماییهای رسانهای از این لحاظ مهم هستند که شاناخت و
باور عمومی را شکل میدهند .با توجه به نسبت گفتمان و بازنمایی محتوای رسانهای بازنمایی رواباط
قدرت نابرابر در جهان است .بنابراین بازنمایی رسانهای معناسازی خنثی و بیطارف نیسات زیارا هار
گونه بازنمایی ریشه در گفتمان و ایدئولوژی دارد .به بیان دیگر بازنمایی رسانهای نه امری خنثی و بای
طرف که آمیخته به روابط و مناسبات قدرت جهت تولید و اشاعه معانی مارج در جامعاه در راساتای
تداوم و تقویت نابرابریهای اجتماعی است( .یتمن  )12 :1331بدین سان بازنمااییهاا و معناساازی-
های رسانهای امری ذاتی و طبیعی نیست بلکاه برسااختهای اجتمااعی فرهنگای زباانی و گفتماانی
است .پ بازنمایی مبتنی بر گفتمانی است که مولد نو خاصای از داناش و معرفات اسات و بار آن
اساس مبادرت به تولید معنا میکند .بر همین اساس باید گفات کاه در بازنماایی رساانهای حقیقات
بیش از آنکه یک واقعیت خارجی و بدیهی باشد برسااختهای اجتمااعی تلقای میشاود(فرجیها و ا
وردی  .)13 :1333نتیجه آنکه حاصل پیوند گفتمان بهعنوان یک مولّد معرفت و نگرش اجتماعی و
رسانه بهعنوان ابزار ارتباطی و حامل پیام گفتمانساازان بازنماایی پدیادههای اجتمااعی در مفهاومی
نوین است که به صورت نمادین آن گفتمان را در جامعه نهادینه میسازد.
گرچه در تاریخ سینمای بعاد از انقاالب فیلمهاای زیاادی در خصاوص بزهدیادگی زناان سااخته
شدهاند اما دهة  1339خورشیدی اوج توجاه فیلمهاای ایرانای باه ایان مسایله اسات .شامار بااالی
فیلمهای جنسیتمحور در این دهه اتخاذ رویکرد تجربی در آرای کارگرداناان و رشاد فیلمنامهنویسای

 .1برای مطالعه بیشتر در این زمینه ببینیاد :نجفای ابرنادآبادی علای حساین درآمادی بار جرمشناسای انتقاادی و
گونههای آن دانشنامه جرمشناسی محکومان به کوشش عباس شیری نشر میزان تهران 1331
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علمی در ساسهای اخیر از مهمترین دالیلی است که موجب شده تاا باازة زماانی ایان پاژوهش دهاه
 1339خورشیدی باشد .از ساس  1339تا ساس  1333فیلمهای زیادی در مورد بزهدیدگی زنان سااخته
شده اند که مهمترین آنها عبارتناد از «های دخترهاا فریااد نمیزنناد» «فروشانده» «مساتانه»
«النتوری» «مَلی 1و راههای نرفتهاش» «عرق سرد» «خشم و هیاهو» «دختار» «مغزهاای کوچاک
زنگ زده» و «جاندار» .با این حاس نمونهگیری این پژوهش از نو نمونهگیری هدفمند است زیرا این
شیوه معموسترین روش نمونهگیری در روشهای کیفی است که در آن نمونهای انتخاب میشاود کاه
دارای بیشترین ارتباط با موضو و مسیله پژوهش باشاد( .فیلاک  )131 :1331باا توجاه باه آنکاه
موضو این پژوهش نشانهشناسی تصویر زنان بزهدیده در فیلمهای سینمایی ایران اسات نموناهگیری
هدفمند باید به نحوی باشد که از یکسو جرایم مهم علیه زناان را دربرگیارد و از ساوی دیگار نبایاد
موضو فیلمها در خصوص جرایم علیه زنان تکراری باشند .بدیهی است انتخاب فیلمهایی با موضوعات
تکراری همچون تجاوز موجب میشود تا تصویر زنان بزهدیده به خوبی ترسایم نشاود .باهعنوان مثااس
اگر فیلم «فروشنده» « هی دخترها فریاد نمیزنند» و «مستانه» همزمان به عنوان نمونهها انتخااب
شوند تککید بر جرم تجاوز در این سه فیلم موجب میشود تا سایر جرایم ارتکاابی علیاه زناان تحلیال
نشود .به همین دلیل جهت اتخااذ یاک رویکارد جاامع و باا تککیاد بار ساه جارم تجااوز خشاونت و
اسیدپاشی بهعنوان شدیدترین جرایم علیه زنان نمونهها انتخاب شدند .با توجاه باه آنکاه ساه فایلم
«هی دخترها فریاد نمیزنند» «فروشنده» و «مستانه» به جرم تجاوز پرداخته اند فایلم ساینمایی
«مستانه» 2به صورت هدفمند به عناوان نموناه بزهدیادگی زناان در جارم تجااوز انتخااب شاد .فایلم
«النتوری» 3تصویر زنان قربانی اسیدپاشی را به تصویر میکشد و در نهایت فیلمهای «ملای و راههاای
نرفتهاش» 1و «مغزهای کوچک زنگ زده» 1نیز به بحث خشاونت خاانگی میپردازناد .دلیال انتخااب
 .1مخفف نام ملیحه
 .2مستانه هنرپیشه مشهور سینما در پی استخدام مربی پیانو برای خواهرش با خسرو جامی آشنا میشود .خسرو جاامی
بعد از چند جلسه حضور در آپارتمان مستانه به وی تجاوز میکند .با وجود شکایت مستانه از خسارو اماا وی نمیتواناد
تجاوز را ثابت کند و در نهایت وی به شالق تعزیری محکوم میشود.
 .3النتوری داستان زندگی چهار مجرم است که در قالاب یاک باناد مرتکاب جرایمای چاون زورگیاری میشاوند .پاشاا
سردسته باند مجرمانه النتوری است .اعضای گروه النتوری بر اثر آنچه بیعدالتیهای اجتمااعی مینامناد بارای ارتکااب
جرم گرد هم آمده اند .در نیمههای فیلم پاشا با «مریم» آشنا و عاشاق وی میشاود .بعاد از آنکاه ماریم باه پیشانهاد
ازدواج پاشا پاسخ منفی میدهد قربانی اسیدپاشی وی میشود.
 .1ملی و راههای نرفتهاش داستان دختر جوانی به نام ملیحه است که در یک خاانواده سانتی و بساته زنادگی میکناد.
آشنایی ملی با سیامک توأم با رؤیاپردازیهای عاشقانه ملی میشود اما ازدواج و زندگی با سیامک خیلی ساختتر از آن
چیزی است که ملی انتظارش را داشته است .ملی بعد از ازدواج متوجه میشود همسرش شکّا اسات خشاونت دارد و
مشکالت رفتاری پدرش در کودکی او را بهشدت تحت تکثیر قرار داده است.
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همزمان دو فیلم «ملی و راههای نرفتهاش» و «مغزهای کوچک زنگ زده» برای شناسایی تصاویر زناان
بزهدیده خشونت خانگی آن است که در یک فایلم خشاونت توساط همسار و در فایلم دیگار توساط
برادران صورت میگیرد .با توجه به این توضیحات چهار فیلم «مستانه» «النتوری» «ملای و راههاای
نرفتهاش» و «مغزهای کوچک زنگ زده» به عنوان حجم نهایی انتخاب شدند .این نمونهگیری عالوه بر
آنکه به بزهدیدگی مستقیم زنان توجه دارد تصویر زنان بزهدیده را در ساه جارم مهام «اسیدپاشای»
«تجاوز» و «خشونت خانگی» مشخص میکند.
در این پژوهش جهت ارزیابی دقیق تصاویر زناان بزهدیاده در فیلمهاای ساینمایی ایاران از روش
نشانهشناسی 2استفاده میشود .نشانهشناسی از جمله روشهای علمی است که بهعنوان یک نظریه نیز
شناخته میشود .دانشمندان بسیاری آن را علمی برآمده از ساختارگرایی و زبانشناسی دانساتهاند کاه
به مطالعة نظامهای گوناگون عالیم میپاردازد( .نزاکتای و درخشاه  )13۸ :1339برخای دیگار آن را
بهعنوان زیرشاخهای از زبانشناسی در نظر میگیرند که موجودیت عالیم را در درون جامعاه جساتجو
میکند( .استریناتی  )131 :1331بر این اساس نشانهشناسی از جمله روشهای رویکرد تفسایری باه
علااوم اجتماااعی اساات کااه سااعی دارد پیچیاادگی و عمااق معنااای مسااتتر در مااتن را مطالعااه کنااد.
پژوهشگران این عرصه با استفاده از فنون کیفی میکوشند تا دادههای دنی به لحاظ باار معناایی را از
نظر ورود به دنیای ذهنی مؤلفان ماتن باه دسات آورناد( .سایدامامی  )۸9 :133۸لاذا نشانهشناسای
تالشی برای شناخت معنا یا معناهای اثر (جنسن  )۸ :1331و راهی برای در داللتهای آن اسات.
از اینرو از طریق نشانهشناسی میتوان فهمید که نشانهها از چه چیز ساخته شدهاند .به همین دلیال
در این روش زبان یک نظام نشاانهای نماادین تعریاف میشاود کاه در آن هار نشاانهای در راساتای
معنابخشی به نشانه دیگری است )Titscher, 2005: 32( .بدین سان ایده اساسای در ایان روش آن
است که جلوههای بیرونی معنای خود را از بافتهای درونی میگیرند و به همین دلیل برای شاناخت
معنا باید از روبناها گذر کرد و به زیربناها رسید.
به عبارت دقیقتر اگر هر متن دارای معانی آشکار و نهاان باشاد نشانهشناسای راهای بارای در
الیههای پنهان معانی موجود در یک متن است .در این بستر از طریق نشانهشناسی میتوان باه عماق
معانی موجود در یک اثر دست یافات .لاذا داشاتن داللات معناایی متضامن رمزگاذاری پیاام اسات.
رمزگذاری در واقع اصلیترین کنش تولید پیام است که به رمزگشایی منتهای میشاود .بناابراین هار
نشانه در درون نظامی از ارجاعات و رمزگذاریها عمل میکند کاه برحساب رونادی شاکلی و صاوری
 .1مغزهای کوچک زنگ زده داستان زندگی شکور شاهین و شهروز است که در کنار شهره خواهر و پدر و مادرشاان در
یک منطقه نابرخوردار زندگی میکنند .داستان فیلم حوس محور این خانواده است کاه باه سارکردگی شاکور در حاوزه
فروش مواد مخدر مشغوس هستند .پخش شدن یک کلیپ از شهره خواهر خانواده آدازگر خشونت برادران علیه او است.
2. Semiology
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توصیف میشوند و امکان تمییز نشانهها را میدهند (Davis, 2002: 23) .لذا نشاانهها در چاارچوب
رمزهایی قرار میگیرند که از طریق شناخت آنها میتوان به معناا رساید .پا رماز میاانجی میاان
مخاطب متن و مؤلف است .به همین دلیل است که گفته میشود واقعیت بهصورت خام وجود نادارد
بلکاه در الیاههایی از معاانی رمزگاذاری شاده سااختار یافتاه اسات (Fisk, 1987: 5) .در رهیافات
نشانهشناسی هر چیزی – کلمات تصاویر و  – ...میتواند به مثابه داسّهایی برای تولید معنا بهکار رود.
بااه همااین دلیاال نشانهشناساای یااک روش متعااارف باارای تحلیاال چگااونگی انتقاااس معنااا از طریااق
بازنماییهای بصری است(خالقپناه .)1۸1 :1333
با توجه به این توضیحات پژوهش حاضر بر آن است تا با اساتفاده از روش نشانهشناسای باه ایان
مسیله بپردازد که با توجه به نقش رسانهها در انتقاس معانی آشکار و نهان و برساخت اجتماعی واقعیات
از طریق انتقاس محتوای رسانهای تصویر زنان بزهدیده در فیلمهای ماورد اشااره بازنماایی و برسااخت
اجتماعی است یا این فیلمها درصدد نشاان دادن حقیقات شخصایت زناان بزهدیاده در جامعاه ایاران
هستند؟ آیا دوگانه بزهکار مرد /بزهدیده زن در جرایم تجااوز خشاونت خاانگی و اسیدپاشای تعاارض
میان دو جن مختلف را بازنمایی میکند؟ آیا از طریق نشانهشناسی شخصیت زنان بزهدیاده میتاوان
میان نو جرم ارتکابی و شخصیت آنها ارتباط برقرار کرد یا خیر؟ آیا کلیشاه مرساوم مارد قاوی /زن
ضعیف در آثار سینمایی ایران در قالب تصویرسازی شخصیت زنان بزهدیده نیز صاادق اسات؟ بار ایان
اساس و برای دستیابی به پاسخ پرسشهای مورد اشاره پ از بیان روششناسای تحقیاق یافتاههای
حاصل بر اساس تقسیمبندی نشانههای مشتر و مستقل ارائه میشود.
 .1روششناسی
امروزه تحلیل «سینما» در قلمروی علوم اجتماعی ورای توجه به مباحث زیباییشناساانه باه جنباه-
های اجتماعی فرهنگی سیاسی و  ...نیز تسری پیدا کارده اسات .یکای از رویکردهاای مطالعااتی کاه
فراتر از نگاه صرف زیباییشناسانه به تحلیل سینما میپردازد نشاانهشناسای اسات .باه هماین دلیال
امروزه نشانهشناسی به حوزه مطالعاتی منساجم و پرباار در مطالعاات ساینمایی تبادیل شاده اسات.
(ضمیران  )13۸ :1332نظریه پردازان نشانهشناسی معتقدند که شش نظام نشانهشناسی در ساینمای
گویا وجود دارد که تحلیل کارکرد آنها در شناخت سینما و داللتهای سینمایی اثرگذار است :دساتة
اوس نظام نشانههای تصویری است که بیشتر به کارکرد نشانههای تصویری /دیداری اشاره دارد .دساتة
دوم نظام نشانههای حرکتی است که بیشتر به حرکتهای دوربین تقطیع و تادوین در ساینما اشااره
دارد .دستة سوم نظام نشانههای زبانشناسانه گفتاری است که بخش جایگاه کالم زبان گفتار مکالمه
و تفسیرهای خارجی را در سینما دارد .دستة چهارم نظام نشانههای زبانشناسانه نوشتاری اسات کاه
بخش وسیعی از کارکرد نوشتار در سینما از عنوانبندی فیلم زیرناوی تاا عناوان فایلم و نشاانههای

نشاهنشناسی تصوری زانن زبهدیده رد فیلماهی ...

ژپوهشناهمحقوقکیفری/سال دوازدهم،شمارهدوم،پایزوزمستان(،0011ایپپی )40

131

نوشتاری درون ساختار فیلم را در نظر دارد .دستة پنجم نظام نشانههای آوایی دیر زبانشناسانه اسات
که بیشتر به اشکاس گوناگون اصوات و جایگاه صداهای طبیعی در سینما اشاره دارد و در نهایت دساتة
ششم نظام نشانههای موسیقایی است که بخشهای مورد نظر آن موسیقی متن موسیقی فایلمناماه و
هرگونه موسایقی موجاود در فایلم اسات (Stam, 1992: 193) .در ایان حالات بازنماایی رساانهای
شیوهای تصور میشود که در آن کلمات در درون زبان بهعنوان نشانه بهکار میروناد .لاذا یاک شاکل
مهم بازنمایی از طریق انتقاس معانی پنهان یا به عبارت بهتر نشانهشناسای فایلم صاورت میگیارد .باه
همین دلیل در نشانهشناسی سینما معنا مفهومی ایستا و مطلق نیست که در پیاام بساتهبندی شاده
باشد بلکه روندی فعاس است( .چندلر  )12 :133۸نشانهها در اشکاس مختلفی مانناد تصااویر کلماات
حرکات اشیا و  ...فاهر میشوند اما ذاتاً معنا ندارند و تنها زمانی که معنایی به آنها نسبت داده شاود
به نشانه تبدیل میشوند (راودراد و هومن  )31 :1331و به همین دلیل در داللت سینمایی میتاوان
از داسّ به مدلوس رسید.
فردیناند دو سوسور 1یکی از پیشگامان علم نشانهشناسی ابزارهاای مفهاومی بسایار کاارایی را در
اختیار متفکران نشانهشناس قرار میدهد که می تواند در تمام حوزههاای مطالعااتی نشاانهها اساتفاده
شوند .قراردادی بودن نشانهها نظام داسّ و مدلولی موجود در نشانهها و محورهای تحلیلای جانشاینی و
همنشینی در کنار ایجاد امکان تحلیلهای همزماان بخشای از امکانااتی هساتند کاه سوساور بارای
تحلیلهای نشانه شناسی فراهم کرده است( .ساجودی  )21-22 :1333در الگاوی مشاهور او نشاانه
تشکیل شده از داسّ( 2صوت و تصویر) و مدلوس 3یا مفهومی که داسّ باه آن داللات میکناد .از دیادگاه
سوسور نشانه زبانی نه یک شی را به یاک ناام بلکاه یاک مفهاوم را باه یاک تصاویر پیوناد میدهاد.
(سجودی  )22 :1333لذا مدس سوسور به مدس دوتایی /دوبخشی /دوقطبی نشاانه مرساوم اسات .وی
نشانه را دربرگیرنده دو بخش داسّ – شکلی که نشاانه میگیارد – و مادلوس – مفهاومی کاه بازنماایی
میشود -میداند و بر این باور است که نشانه کلیتی است که از اجتما داسّ و مدلوس به وجود میآیاد.
)(Saussure, 1983: 67

به باور سوسور رابطه داسّ و مدلوس ناشی از رابطه میان نشانهها است و این رواباط بار دو ناو اناد:
تحلیل همنشینی و تحلیل جانشینی .تقابل دوتایی همنشینی و جانشینی مقولهای تحلیلی است کاه از
ساختارگرایی گرفته شده است و از آن برای نشان دادن نحاوه تولیاد معناا از نظامهاای دو اصاطالحی
استفاده میشود( .سولیوان و همکااران  )11 :1331در حالیکاه تحلیال همنشاینی باه برداشاتهای
سطحی از متن میپردازد تحلیل جانشینی در جستجوی الگاوی پنهاان تقابلهاای نهفتاه در ماتن و
1. Ferdinand De Saussure
2. Signifier
3. Signified
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سازنده معنا است .به عبارت بهتر تحلیل همنشینی به معناای فااهری ماتن و تحلیال جانشاینی باه
معناای ضامنی و نهفتاه در آن میپااردازد( .راودراد و صادیقی خویادکی  )13 :1331لاذا منظااور از
همنشینی زنجیرهای از امور است و تحلیل همنشاینی یاک ماتن یعنای نگااه کاردن باه آن همچاون
سلسلهای از رویدادها که ناوعی روایات خااص را میساازند( .آساابرگر  )23 :1313بناابراین تحلیال
همنشینی مربوط به داسّهایی است که در متن حضور دارناد اماا تحلیال جانشاینی باه دنبااس یاافتن
داسّهایی است که در متن دایب هستند و باید از طریق نشانهشناسی آنها را پیدا کرد.
کاربست روش سوسور در فیلمهای سینمایی بدین شکل است که در تحلیل همنشاینی فیلمهاای
مورد مطالعه کارکرد هر سکان بررسی میشود .سکان ها در کنار یکدیگر به عنوان زنجیرههاایی در
رویدادها روایت خاصی را بهوجود میآورند .تحلیل الگاوی جانشاینی باا مقایساه و مقابلاه نشاانههای
حاضر در یک متن با نشانههای دایب که در شرایط مشابه ممکن بود انتخااب شاوند ساروکار دارد .در
واقع تحلیل جانشینی بیشتر به جانب مفاهیم ضمنی هار یاک از داسهاا معطاوف اسات .از ایانرو در
تحلیل جانشینی تقابلهای دوتایی یا دوقطبی بررسی میشوند زیرا معنا متکی بر ایجاد رابطه اسات و
مهمترین رابطه در تولید معنا در زبان تقابل متضادها است .بنابراین با کاربرد تکنیک نشانهشناسای در
تحلیل همنشینی در پی کشف معنای آشکار فیلم به بررسی کارکرد ساکان ها پرداختاه و در تحلیال
جانشینی براساس جدوس تقابلی معنای ضمنی پوشیده و پنهان فیلم بررسی مایشود(صافری :1333
.)191
 .2یافتهها
در این قسمت مهمترین یافتههای حاصل از نشانهشناسای تصاویر زناان بزهدیاده در فیلمهاای ماورد
مطالعه مطرح میشوند .با توجه به آنکاه در ایان پاژوهش از روش سوساور اساتفاده شاده اسات در
تحلیل نشانهشناختی تالش میشود تا وجوه اشترا و افتاراق موجاود در فیلمهاا باه صاورت توأماان
بررسی و شناسایی شود .با این حاس چون موضو وجاوه اشاترا و افتاراق در نشاانههای موجاود در
فیلمها است یافتهها به دو قسمت نشانههای مشتر و مستقل تقسیم میشاوند .ایان امار عاالوه بار
آنکه یک رویکرد تطبیقی را در کل فیلمها مورد توجه قرار میدهاد موجاب میشاود تاا دوگاناههای
مدس سوسور نیز برجسته شود.
 .1 .2نشانههای مشترک
یافتههای حاصل از نشانهشناسی فیلمهای مورد مطالعه نشان میدهد که مردساالری و دوگانه بزهکاار
مرد -بزهدیده زن نشانههای مشتر در تمامی نمونهها است .با این حاس جهت تبیین بهتار موضاو
نشانههای مشتر به صورت مجزا تحلیل میشوند.
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 .1 .1 .2مردساالری
مردساالری در بادی امر از تفاوتهای جسامانی باین زن و مارد نشاکت گرفتاه اسات .باا ایان حااس
بررسیهای متعدد در جوامع مختلف چنین علتی را کمرنگ ساخته است .نتیجة مهم مطالعات صاورت
گرفته نشان میدهد که تککید بر وجود پرخاشگری در مردان بهعنوان پدیدهای زیستشناختی نتیجه
مردساالری است(گیدنز و کاارن  .)111 :133۸پدرسااالری نیاز مفهاوم مشاابه دیگاری اسات کاه از
نابرابری جنسی به نفع مردان و به تعبیر دیگر سلطة مردان بر زنان حکایت دارد .این اصطالح پایش از
آنکه توسط حامیان حقوق زنان باهکار بارده شاود در علاوم اجتمااعی مطارح باوده اسات .در باین
انسانشناسان پدرساالری شکل خاص خانواده در جامعة ماقبال خاط و کتابات را میرسااند .باه بااور
رادکلیف براون 1یک جامعه را زمانی میتوان پدرساالر خواند که در آن پدر نَسَبی پدر مکانی (عزیمات
زن بعد از ازدواج به خانة شوهر) دیده شود .همچنین میراث از آنِ افراد مذکر باشد جانشاینی توساط
پسر صورت گیرد و قدرت در خانه در اختیار مرد باشد (گیدنز و کارن .)113 :133۸
با این حاس پدرساالری مفهومی است که معنای آن براساس چارچوب نظاریای کاه در آن باهکار
رفته تغییر میکند .بر همین اساس برخی پدرساالری را حاکمیات مطلاق و جهاانی ماردان بار زناان
میدانند( .رفعتجاه  )33 :1331بنابراین روابط مربوط باه جان و سااختارهای مردانگای و زناانگی
متقارن نیستند و بر پایة ناوعی اصال ساازماندهندة برتاری ماردان و سالطة اجتمااعی و سیاسای -
اقتصادی آنها بر زنان بنا شده است( .سلیمی و داوری  )211 :1331از اینرو برخی بر این باورند کاه
جهان واقعیتهای تاریخی و اجتماعی فرهنگ مادی و دیرمادی و در یک کالم زندگی از دریچة دیاد
مردان تعریف تولید و بازتولید شده و میشود .خشونت علیه زنان از وضعیت فرودست آنها در رابطاه
با مردان و نظام خانوادگی پدرسااالر ناشای میشاود و تبیاین آن در نظریاههای یاادگیری اجتمااعی
ناسازگاری پایگاهی و تضاد منابع تنها در چارچوب ساختارهای فرهنگی پدرساالر معنادار است .با ایان
حاس اگر ساختارهای اقتدارگرای پدرساالرانه به تعبیر فوکو «سلطة گفتمانی» تعبیر شود ایان سالطة
گفتمانی بهناچار با اشکالی متعدد از مقاومت روبهرو میشود.
پ از رشد دیدگاهها و نظریههای جنسیتمحور دیدگاههایی باهوجود آماد کاه میاان دو مفهاوم
«جن » و «جنسیت» تمییز قایل شده است .این تمایز هسته اصلی تبیینهایی را شکل میدهد کاه
در آن دو پدیده ارتکاب جرم و بزهدیدگی در میان افراد مذکر و مؤنث بررسی میشود .بار ایان اسااس
جن نوعی دستهبندی زیستی به حساب میآید که نشانگرهای آن اصوالً ویژگیهای ژنی افراد اسات.
در مقابل جنسیت ساختی اجتماعی قلمداد میشود نه یک خصیصه از پیش تعیین شدهِ زیساتی .باه
بیان بهتر جن همان ویژگیهای بیولوژیک و فیزیولوژیک است در حالیکه جنسایت باه جنباههای
1. Radcliff Brown
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حقوقی -اجتماعی متفاوت میان دو جن تککید میکند( .نجفای ابرنادآبادی  )133۸ :1339بناابراین
گرچه که این دو اصطالح ادلب و باه طاور ناصاحی باه جاای هام اساتفاده میشاوند اماا جنسایت
شااکلدهی الگااو دهاای و ارزیااابی فرهنگاای اجتماااعی و روان شااناختی رفتااار زنااان و مااردان اساات
(دکسردی .)13 :1331
به باور بزهدیدهشناسان متخصص بزهدیدگی زنان در دو شکل بررسی میشود :بزهدیدگی ناشای از
جرایم و بزهدیدگی ساختاری زنان در جامعه .بزهدیدگی ناشی از جرایم همان مفهوم خاص بزهدیادگی
است که در آن زنان مانند مردان قرباانی بسایاری از جارایم واقاع میشاوند .حااس آنکاه بازهدیادگی
ساختاری زنان محصوس نو نگرش اجتماعی-فرهنگی به زن است که اثارات آن زمیناههای سیاسای
اقتصادی و حقوقی مرتبط با زنان را متکثر ساخته و بر نگااه قانونگاذار باه حقاوق زن ساایه میانادازد
(داوودی .)193 :1333
با مطالعه فیلمهای مورد مطالعه مشخص میشود که در تمامی فیلمها بزهدیادگی زناان محصاوس
مردساالری است .بدین سان ارتکاب جرمهای «تجاوز» «اسیدپاشی» و «خشونت خانگی» در راستای
اعماس قدرت مردان انجام میشوند .با این حاس نکتة اساسی آن اسات کاه در تماامی فیلمهاای ماورد
مطالعه از یکسو قدرت اجتماعی مردان نابرابری جنسیتی را خلق و حفظ میکناد و از ساوی دیگار
زنانگی مؤکد 1را مورد تککید قرار میدهد .یکی از مهمترین شکلهای زنانگی زنانگی مؤکد است که بار
اساس آن زنان خود را جان دوم میدانند(دکساردی  .)31 :1331مشخصاة اصالی زناانگی مؤکاد
«فرمانبرداری دلسوزی و پرستاری و همدلی» است .در میان زنان جوان این نو زناانگی باه پاذیرایی
جنسی مربوط میشود و در میان زنان سالخوردهتر حاکی از ماادری اسات .باا ایان حااس زنانگیهاای
دیگری نیز وجود دارند که از نسخة زنانگی مؤکد سرپیچی میکنند و به دنباس احقاق خاود برمیآیناد.
اما توجه بیحد و حصری که به پاسداری از زنانگی مؤکد بهعنوان هنجار عرفی جامعه میشود باه ایان
معنا است که سایر رویکردهای زنانه که در برابر عرف و قراردادهاای رایام مقاومات میکنناد مجاالی
برای سخن نمییابند و مسکوت میمانند.
 .2 .1 .2دوگانه بزهکار مرد -بزهدیده زن
در مقام تحلیل همنشینی فیلم «مستانه» باید گفت که «مستانه» بهعنوان سوپراستار ساینما «خسارو
جامی» را بهعنوان مربی پیانوی خواهرش برمیگزیند .اما «خسرو» بعاد از چناد دیادار باا «مساتانه»
شیفته شخصیت و عاشق وی میشود .عشق یک طرفه «خسرو» به «مستانه» در کنار حضور «فرهااد»
نامزد «مستانه» اوج هیجان و اضطراب را برای «خسرو» باهوجود مایآورد تاا جاایی کاه در نهایات
1. Emphasized femininity
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«مستانه» قربانی تجاوز «خسرو» میشود .در یک نگااه کلای «مساتانه» فیلمای در ماورد بزهدیادگی
تجاوز است .فیلم درصدد است تا از طریق نشان دادن مشکالت زنان بزهدیده تجاوز در سااختار مرداناه
ایران مشکالت زنان بزهدیده را در قلماروی عادالت کیفاری شاکلی نشاان دهاد .برخای از مهمتارین
چالشهای بزهدیدگان تجاوز در ساختار عدالت کیفری شکلی عبارتند از دشواری گردآوری ادلّه اثباات
عدم دسترسی به پزشکی قانونی و ضعف تجهیزات پزشکی قانونی تارس زناان از افشاای بازهدیادگی
تهدید زنان از سوی مردان متجاوز تهدید به افشای فیلم گرفته شده از صحنة تجاوز حضور ماردان در
نظام عدالت کیفری و عدم امکان روایت کامل بزهدیدگی ناآگاهی زناان از قاوانین حماایتی موجاود و
بزهکارانگاری بزهدیده .بر همین اساس فیلم «مساتانه» برحساب فرفیتهاای خاود از طریاق انتقااس
معانی آشکار و نهان درصدد نشان دادن برخی از این مشکالت است.
تحلیل همنشینی فیلم «النتوری» نشان میدهد که «مریم» بهعنوان یک کنشگر اجتماعی اهال
قلم و رسانه و دارای شخصیت قوی و مستقل است .این امر داللت بر رشد نقش زنان در جامعه ایرانای
دارد .با این حاس آشنایی «مریم» با «پاشا» آدااز بخاش جدیادی در زنادگی اوسات .رابطاه عاشاقانه
یکطرفه میان «پاشا» و «مریم» در نهایت به اسیدپاشی ختم میشود .برخالف اپیزود اوس فیلم کاه در
آن «مریم» قهرمان داستان است و به عنوان یک کنشگر اجتماعی مخالف اجرای مجازاتهاای بادنی
(قصاص) و با نگرشهای حقوق بشری در حاس اخذ رضایت از خانواده مقتوالن اسات در اپیازود دوم و
متعاقب اسیدپاشی در تالش برای قصاص «پاشا» است .با ایان حااس گذشات «ماریم» از قصااص در
سکان های پایانی آداز دورهای جدید در زندگی وی تلقی میشود.
در مقام تحلیل همنشینی فیلم «ملی و راههای نرفتهاش» باید به این نکته اشاره کارد کاه در نگااه
کلی فیلم روایتگر عشقهای آنی و مشکالت پ از آن است« .ملای» کاه باا خاواهر «سایامک» در
کارگاه خیاطی کار میکند متعاقب یک حادثه و پ از سوار شدن به اتومبیل «سایامک» باا او آشانا
میشااود و هاار دو در بااادی اماار بااه یکاادیگر عالقهمنااد میشااوند .ایاان عالقااه و عشااق دو طرفااه بااا
فریبکاریها و دروغهای «سیامک» توأم میشاود زیارا وی خاود را یاک انساان موجاه و متشاخص
معرفی میکند.
«ملی» که در خانواده خود نیز قربانی خشونت پادر و بارادرش اسات از لحظاه ازدواج باا نگارش
مردساالرانه «سیامک» آشنا میشود جایی که وی در شب اوس عروسی منزس را تار و «ملای» را از
ادامه رابطه با داییاش منع میکند .در ادامه «ملی» قربانی انوا خشونتهای جسمی و روانای توساط
همسرش میشود تا جایی که به منزس پدر خود پناه میبرد.
بر اساس تحلیل همنشینی فیلم «مغزهای کوچک زناگ زده» میتاوان گفات کاه تصاویر کلای از
فیلم روایتگر خانوادهای بزهکار است که به سرکردگی «شکور» و با بزرگ کردن نوزادان بیسرپرسات
و بدسرپرست آنها را در آشپزخانه تولید مواد مخادر باه کاار میگیرناد .در ایان خاانواده «شاکور»
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«شاهین» و «شهروز» سه برادر هستند –در سکان های پایاانی مشاخص میشاود «شااهین» بارادر
اصلی آنها نیست و یکی از نوزدانی است که توسط «شکور» بازرگ شاده اسات – کاه باه «چوپاانی
شکور» باند مجرمانه خطرناکی را ایجااد کارده اناد .در ایان فایلم مساائل مختلفای چاون خشاونت
کود آزاری تهیه و توزیع مواد مخدر نزا و  ...قابل بررسی است .اما در حاشیه موضاو اصالی فایلم
بحث خشونت خانگی برادران علیه «شهره» به بخش مهمی از فیلم تبدیل میشود« .شهره» نماد یاک
دختر در حاس تالش برای مدرن شدن در یک جامعه /محله /خانواده سنتی اسات کاه بارای اساتقالس
مالی عالقهمند است کار کند .به همین دلیل وی شغل آرایشگری را برای خاود انتخااب میکناد .وی
بهعنوان هنرجوی آرایشگری و برای سهولت مشتریان موهای خود را با هفات رناگ آرایاش میکناد.
«شهروز» برادر کوچکتر که موهای «شهره» را میبیند در شب خواستگاری «شاهره» موهاای وی را
قیچی میکند .بعد از آن نیز انتشار یک کلیپ از «شهره» که در شهر دست به دست میچرخاد ماانع
از انجام خواستگاری میشود .زمانی که کل خانواده از انتشار کلیپ مطلع میشاوند در پاسای از شاب
«شهره» از سرکار برمیگردد .زمانی که وی به سمت مادر خود میرود وی چراغ را خااموش میکناد
«شاهین» زیر لحاف خود را به خواب میزند «شکور» بیتوجه به شهره در حاس خوردن نیمرو اسات و
«شهروز» آماده اعماس هرگونه خشونت علیاه «شاهره» اسات .در ایان شارایط اسات کاه «شاهروز»
«شهره» را در حالت درازکش خفه میکند و در حالیکه پاهای او قفل شده است او را باه روی زماین
میکشد .بعد از مرگ «شهره» برادران تصامیم میگیرناد تاا او را در بادچاه حیااط دفان کنناد اماا
همزمان اعزام نیروهای پلی به محل آشپزخانه «شکور» مانع از اتمام این کار میشاود .بعاد از آنکاه
«شاهین» از مسیر مخفی آشپزخانه فرار میکند و برای دفن «شهره» اقدام میکناد متوجاه میشاود
که جنازه در محل نیست .در سکان های بعد مشخص میشود که «شهره» باا کماک پادرش حیاات
دوباره یافته و برای حفظ جان خود در انباری پنهان شده است.
ویژگیهای بزهکار و بزهدیده در فیلم مستانه
بزهکار مرد /خسرو

بزهدیده زن /مستانه

آشفته و پراسترس
ناقص
حمایت شونده
قوی
هنرمند

آرام و متین
کامل
حمایت کننده
قوی
هنرمند
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ویژگیهای بزهکار و بزهدیده در فیلم النتوری
بزهکار مرد /پاشا

بزهدیده زن /مریم

فعاس
مستقل
نفر اوس

فعاس
مستقل
نفر اوس

حمایتکننده
احساسی
کمسواد /منفعل اجتماعی

حمایتکننده
منطقی
با سواد /فعاس اجتماعی

ویژگیهای بزهکار و بزهدیده در فیلم ملی و راههای نرفتهاش
بزهکار مرد /سیامک

بزهدیده زن /ملی

مستبد
مستقل
فعاس
قوی

مطیع
وابسته
منفعل
ضعیف

ویژگیهای بزهکار و بزهدیده در فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
بزهکار مرد /شکور و شهروز

بزهدیده زن /شهره

مستبد
مستقل
فعاس
سنتی /دیرتی
تصمیمگیر

مطیع
وابسته
منفعل
در تالش برای مدرن شدن
تابع

 .2 .2نشانههای مستقل
در کنار نشانههای مشتر که در تمامی فیلمهای مورد تحلیل شناسایی شدند هر یاک از فیلمهاا در
تحلیل جانشینی سوسور دارای نشانهها و پیامهاای مساتقل هساتند .بار اسااس یافتاههای حاصال از
نشانهشناسی هژمونی مردانه /سرزنشپذیری بزهدیده :سرآدازی بر محکومیت بیگناهان بخشایش باه
مثابه رد دیدگاههای فمنیستی افراطی نگرشهاای سانّتی مردسااالرانه در سااختار خاانواده و جاداس
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سنّت -مدرنیته مهمترین نشانههای فیلمهاای «مساتانه» «النتاوری» «ملای و راههاای نرفتاهاش» و
«مغزهای کوچک زنگ زده» هستند که در ادامه به صورت تفصیلی بررسی میشوند.
 .1 .2 .2هژمونی مردانه /سرزنشپذیری بزهدیده :سرآغازی بر محکومیت بیگناهان
تقابل بزهکار مرد /بزهدیده زن در «مستانه» عرصاه تعاارض شخصایت «خسارو» و «مساتانه» اسات.
«خسرو» جوان خوشتیپ هنرمند و مربی پیانو است که دارای اخاتالالت روانای میباشاد .در نقطاه
مقابل «مستانه» نماد زنی آرام متین و منطقی است که در ارتباط باا ماردان دچاار تردیاد اسات .در
سکان های ابتدایی فیلم «مستانه» در حالی سوار بر اتومبیال خاود از اتوباان میگاذرد کاه بیلباورد
تبلیغاتی فیلم «مستانه» در کنار مسیر خودنمایی میکند.
تقابل احساس «خسرو» /منطق «مستانه» در ساکان های مختلاف باه تصاویر کشایده میشاود.
بهعنوان مثاس در جلسه اوس کالس پیانو «خسارو» از انگشاتهای کشایده «مساتانه» میگویاد کاه
حاکی از دقت نظر وی در قباس «مستانه» است .با این حاس اوج اضطراب و تشاویش «خسارو» در روز
حادثه و در قالب ایماژهایی نمایان میشود .در روز حادثه «خسرو» باه شادت عارق میریازد اثار رژ
«مستانه» روی فنجان را دیوانهوار میبیند اشک میریزد گلدان را میشکند و در نهایت با بااز کاردن
در قفل شده اتاق «مستانه» خود را به وی میرساند و به او تجاوز 1میکند.
تجاوز به معنای برقراری رابطه جنسی با دیگری بدون رضایت او است .تجاوز ناه تنهاا یاک حملاه
فیزیکی است بلکه تعرض به کرامت انسانی نیاز بهشامار مایرود( .فرجیهاا و آذری  )233 1339از
نظر فقهی هر گونه آمیزش جنسی خارج از روابط زناشویی هر چند باا رضاایت طارفین ممناو و در
زمره جرایم مستوجب حد یا تعزیر قرار دارد .به همین دلیل هرگاه یکی از طرفین راضی باه ایان امار
نبوده و دیگری وی را وادار به ارتکاب این عمل نمایاد ایان ویژگای بارای شاخص مکارِه از کیفیاات
مشدده محسوب میشود( .همان  )233اما از نظرگاه روان شناسان تجاوز جنسای رفتااری اسات کاه
هدف آن صرفاً آمیزش جنسی نیست معموالً با قدرت جسمی یا زور صورت میگیرد و بیشاتر در اثار
میل به سلطه جویی یا تحقیر فرد مورد تجاوز رخ میدهد(Garver-Apgar, 2007: 539) .
بازنمایی دومین 2از جرم تجااوز در فایلم «مساتانه» در بطان معاانی نهاان میتواناد مصاداقی از
بیاخالقیها و طغیانهای علیه زنان در جامعه باشد که بر اساس آن زن مایملک مرد تلقی میشود .باه
عبارت دیگر تجاوز الیههای عمیق خشاونت و تعارض باه زناان را نشاان میدهاد .باه بااور برخای از
متخصصان تجاوز را نمیتوان جدا از تحلیل موقعیت زنان و عقایادی کاه دربااره تماایالت جنسای در
چارچوب یک فرهنگ معین عمل میکند در کرد .حامیان حقوق زنان بر این اعتقاد هستند کاه در
1. Rape
2. Second Representation
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جوامع مختلف تجاوز در پیوند با سایر اشکاس تعرض علیه زنان شکلی ضمنی از کنترس اجتماعی زنان
است (گرت  .)131 :1339لذا بهدلیل همین رویکرد است که مردان حتی پ از تجاوز میتوانناد در
قالبهای مختلف – همچناان کاه در ساکان های فایلم آماده اسات – همچاون تهدیاد مزاحمات
تماسهای تلفنی مکرر و حتی پاره کردن ابالدیه دادگاه متعرض زنان بزهدیده شوند.
بحث مهم دیگری که از نشانههای فیلم استنباط میشود انشقاق شاکننده جامعاه و قضااوتهای
فاهری و سطحی در مورد زنان قربانی تجاوز در قالاب نظریاه شاتابدهندگی بزهدیاده 1اسات .عازت
عبدالفتاح تبیینهای موقعیتی بزهدیدگی را تالشهایی میداند که کوشیدهاند این پدیاده را برحساب
نوعی الگوی پویای کنش متقابل و رفتار بزهدیده توضی دهند .او مدعی است که حیاات رشاته علمای
«بزهدیدهشناسی» با تالشهای مستمر محققان در این خصوص آداز شده است .به نظر او تاالشهاای
مزبور حرکتی جدی در جهت نشان دادن این واقعیت است که «بزهدیده صرفاً یک آماج منفعال جارم
نیست تا بتوان او را طعمهای در چنگااس داارتگران مهااجم تصاور کارد»( .سالیمی و داوری :1331
 )219وی با به عاریت گرفتن نظریات هان فون هانتیگ 2به مثابه یکی از پیشگامان ایان رویکارد بار
این اعتقاد است که توجه به دو مفهوم یاری رساندن بزهدیده به شاکلگیری جارم و سااخت طرفینای
آن ماهیت مبتنی بر کنش متقابل بسیاری از بزهدیدگیها را نشان میدهد و بر این واقعیت پای مای-
فشارد که در سلسلههای طوالنیِ علّی و معلولی نقش بزهدیده را میتوان نقشی تعیینکننده در فرایند
ارتکاب جرم به حساب آورد .در این شرایط در یک فرایند کنش متقابال رفتاار سارزنشآمیز بزهدیاده
یک «متغیر آدازگر »3است که بهصورت رفتار آگاهانه یا ناآگاهانه از سوی او سر میزناد و نقشای مهام
در آداز بزهدیدگی ایفا میکند .بر این اساس وجود رابطه قبلی میان «مستانه» و «خسرو» بارهاا ماورد
تککید وکیل «خسرو» قرار میگیرد تا از این طریق بزهدیده تجاوز سرزنش شود.
نتیجه سرزنشپذیری «مستانه» در قالب ایدئولوژی فیلم در اپیزود دوم فیلم و در جاایی مشاخص
میشود که «مستانه» بهدلیل ناتوانی در اثبات تجاوز به جرم روابط جنسی نامشرو به  11ضربه شالق
تعزیری محکوم میشود 1.این بخش از فیلم یادآور محکومیت واقعی بیگناهان است که بار اسااس آن
فردی که به هیچ عنوان مرتکب جرم نشده به مجازات محکوم میشود( .دالملو  )33 :1333عالوه بار
آن نظریه بزهدیدگی دومین /دیرمستقیم نیز در این بستر محال تکمال اسات .بزهدیادگی دوماین باه
معنای دردها و رنمهایی است که پ از فرایندِ بزهدیدگی مستقیم بار بزهدیاده وارد میشاود .در ایان
1. victim precipitation
2. Hans Von Hentig
3. Tiggering Factor
 .1این در حالی است که در رویه قضایی و در فرض عدم اثبات جرم تجاوز از سوی بزهدیده تنها متهم به شالق تعزیاری
محکوم میشود .در این قالب میتوان رویکرد برساختگرایی اجتماعی را در قالب ایادئولوژی مادنظر کاارگردان تحلیال
کرد زیرا آنچه در این حوزه بازنمایی میشود منطبق با واقعیات رویه قضایی نیست.
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بستر واکنش نهادهای عدالت کیفری اعم از پلی دادسرا و دادگاه و یا مراکاز پزشاکی و درماانی بار
بزهدیده موجب تکلم وی میشود .بدینسان همچنان که جرم پیامدهای ناامطلوب و گونااگون ماادی
بدنی مالی یا معنوی /عاطفی /حیثیتی دارد مواجه شدنِ بزهدیده با واکنشهایی مانند بیاعتنایی بای
توجهی سرزنش در مقام تقصیر قرار گرفتن و  ...موجب میشود که آنها احساس کنند که عالوه بار
لطماتِ مستقیم ناشی از جرم /بزهدیدگیِ مستقیم رنم مضاعفی را نیز باید تحمل کنند .لذا بزهدیادگی
دومین «مستانه» از یکسو مؤید محکومیت زنان بیگنااه بیعادالتیهای قضاایی و قضااوت جامعاه
نسبت به زنان بزهدیده تجاوز است و از سوی دیگر نشان میدهد که وجود مفهاوم رضاایت در قاانون
بار سنگین اثبات جرم تجاوز را بر دوش بزهدیده قرار میدهد .به همین دلیل در پایان فایلم باا تکارار
سکان ابتدایی مسیر عبور «مستانه» از اتوبان مشاهده میشود که بیلبورد تبلیغاتی فایلم «مساتانه»
جمع و سکوتی سنگین حاکم میشود تا مشخص گردد تردید و بدبینی «مستانه» نسبت به ماردان باه
یقین تبدیل شده است.
رابطه داسّ و مدلوس
دال

مدلول

تجاوز
آپارتمان
ممنو الکاری
محکومیت

خشونت /تزلزس /اضطراب /گناه
تنهایی /سرنوشت /مدرنیته
قضاوت /بدبینی /تعارض گفتمانی
سرزنشپذیری /بیعدالتی ساختاری /محکومیت
بیگناهان

 .2 .2 .2بخشایش به مثابه رد دیدگاههای فمنیستی افراطی
در مقام تحلیل جانشینی فیلم «النتوری» بایاد گفات کاه تقابال بزهکاار مارد /بزهدیاده زن در فایلم
النتوری در قالب شخصیت «پاشا» و «ماریم» شاکل میگیارد« .ماریم» نمااد زن مادرن و کنشگار
رسانهای است که در اپیزود اوس به عنوان قهرمان داساتان معرفای میشاود .در ساکان های ابتادایی
فیلم تکثیر نقش محوری «مریم» بهعنوان یک زن مدرن در زاویهبندی دوربین قابل مشاهده است باه
طوریکه بخشهای مختلف صورت «مریم» به صورت کلوزآپ به تصویر کشیده میشود.
از زمان آشنایی «مریم» و «پاشا» تقابل احساس /منطق به خوبی مشاهده میشود .در این رابطاه
هرچقدر «مریم» منطقی و انسانی برخورد میکند «پاشاا» احساسای و بهمریختاه تصامیم میگیارد.
شخصیت احساسی «پاشا» در قالب ایماژهاا و ساکان های مختلفای نشاان داده میشاود .کماک باه
کودکان پرورشگاهی هدایت کردن فرد نابینا برای عبور از خیابان گریاه کاردن بعاد از چااقو زدن باه
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فردی در خیابان تعقیب «مریم» و پیدا کردن آدرس منازس وی کیافزنی سااختگی باوق زدنهاای
ممتد برای سوار کردن «مریم» و برقاراری تماسهاای مکارر باا دفتار «ماریم» بخشای از رفتارهاای
احساسی «پاشا» است .اوج این رفتارهاای احساسای در اسیدپاشای مشااهده میشاود .پا از آنکاه
«پاشا» به «مریم» میگوید «یا ماس خودمی یا هیچ ک » و با وجاود ایان «ماریم» باه پیشانهاد وی
پاسخ منفی میدهد قربانی اسیدپاشی میشود.
اسیدپاشی جرمی است که از زاویههای گوناگون میتاوان آن را بررسای کارد .از نظرگااه حقاوقی
اسیدپاشی را در زمره جرمهای علیه اشخاص قلمداد میکنند زیرا شامل تعرض و آسایب باه تمامیات
جسمی بزهدیده است .از دیدگاه جرمشناسی اسیدپاشی را باید ردیف جرمهاای خشاونتبار باه شامار
آورد زیرا شیوه ارتکاب آن مستلزم کاربرد اسید بهعنوان وسایله ارتکااب جارم و همچناین نمایاانگر
درجه باالیی از حالت خطرنا بزهکار است که در قالب خشونتی شدید علیه بزهدیده نمایان میشاود.
(رایجیان اصلی )19 :1332
با این حاس مشاهدات عینی در ایران در خصوص جرم اسیدپاشی نشان میدهد که در اکثر قریاب
به اتفاق موارد بزهکار مرد و بزهدیده زن است .لذا بازنمایی دومین اسیدپاشای داسّ بار خشاونت علیاه
زنان و مصداق تمامیتخواهی مردان نسبت به آنهاا اسات .بار اسااس یافتاهها در جواماع مختلاف
دشواریهای زنان مستقل بیشتر از زنان منفعل است .دلیل بیشتر بودن مشاکالت زناان مساتقل آن
است که آنها به جای تسلیم و رضایت برای احقاق حقوق خود تالش میکنند .از اینرو زنای کاه راه
زیستن را برمیگزیند بیش از زنی که میل و اراده خود را به خا میساپارد دچاار تشاتت و مشاکل
میشود( .دو بووار  )۸21 :1331بزهدیدگی «مریم» نیز در همین قالب تحلیلپذیر است« .مریم» نمااد
یک زن مدرن فعاس و مستقل است که ازدواج را سقف آرزوهای خود نمیداند و باه هماین دلیال باه
«پاشا» پاسخ منفی میدهد .اگر «مریم» میل و اراده خود را به دست «پاشا» میسپرد و باا وی ازدواج
میکرد هرگز قربانی اسیدپاشی نمیشاد .در ایان بساتر میتاوان گفات کاه کامال و مساتقل باودن
شخصیت «مریم» در بزهدیدگی وی دارای اثر بوده است .با این حاس بعد از این حادثه «مریم» دوبااره
یادآور اسطوره ضعف زنان در ایران میشود .کلوزآپ تصویر شکست خورده و صاورت بانادپیچی شاده
«مریم» در اپیزود دوم فیلم ایماژی است که به خوبی نشااندهنده ضاعف زناان در جامعاه مردسااالر
است.
جهت از بین بردن ضعف زنان فمنیسم اگزیستانسیالیستی 1یاا اصاالت وجاود مبتنای بار تفسایر
خاص سیمون دو بووار و ژان پل سارتر از رابطه خاص میان زن و مرد بر این باور است کاه در فرهناگ
مسلط مرد به عنوان عنصر درجه یک هنجار و اصل در نظر گرفتاه میشاود در حاالی کاه زن یاک
1. Feminism Existentialism
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ناهنجاااری قلمااداد میشااود .در ایاان شاارایط دوبااووار دوگانااه خااود /دیگااری 1موجااود در فلساافه
اگزیستاسیالیسم را به دوگانه مرد /زن تقسیم میکند .به نظر او زن مردی ناقص و موجاودی تصاادفی
است .بشریت نر است و مرد زن را نه فی نفسه بلکه نسبت به خود تعریاف میکناد( .دو باووار :1331
 )32در مقام ارزیابی فمنیسم اگزیتانسیالیستی گفته شده است که توسعه دوگانه خود /دیگری به مرد/
زن توسط دو بووار نوعی اعالم جنگ جنسی اسات بادین معناا کاه زناان باه درجاه تنفار از ماردان
میرسند و به دنباس سلطه خود بر آنها برمیآیناد (Ruether,1975: 32) .باا ایان حااس در لحظاه
اجرای حکم و در حالیکه «پاشا» با دستبند به تخات قفال شاده و مشاغوس دسات و پاا زدن اسات
گذشت «مریم» از قصاص دوباره وی را تبدیل به قهرمان داستان میکند و نشان میدهد کاه وی «باه
دنباس اضافه کردن یک مجروح یا زشتی دیگر به جامعه نیست».
این تصمیم به عنوان اوج رشد زن ایرانی موجب میشود تا «مریم» بهعنوان مخاالف مجازاتهاای
بدنی در مقام بزهدیدگی جرم اسیدپاشی از قصاص بگذرد تا گفتار و رفتار وی در یک راستا قرار گیرناد.
این شرایط عالوه بر آن که کلیشه بیکفایتی زنان در ایران را به حقیقت رو به رشد زن مادرن ایرانای
تبدیل میکند مشخص میسازد که «مریم» دارای افکار فمنیساتی افراطای نیسات زیارا بزهدیادگی
اسیدپاشی در کنار صدور حکم قصاص بهترین فرصت برای انتقامگیری «مریم» از «پاشا» است ولی با
این وجود «مریم» با گذشت از قصاص آزادگی و امیدواری را در پرتو روابط انسانی و ناه جنسایتزده
به دیگران میآموزد .به عبارت بهتر «مریم» به جای قصاص «پاشا» و جنگ و ساتیز باا وی باا انجاام
یک رفتار انسانی و آزادمنشانه رابطه میان دو جن را ارتقا میبخشد و به همگرایی میان آنها کماک
میکند .در نهایت بازگشت بینایی «مریم» بعد از گذشت از قصااص کاه از دریچاه دورباین تاار و در
قالب چشمهای «مریم» به تصویر کشیده میشود ایماژ مهمی است که نشاان میدهاد خاوبی بادون
پاسخ نمیماند.
رابطه داسّ و مدلوس
دال

مدلول

اسیدپاشی
تالش برای اخذ رضایت
گذشتن از قصاص پاشا

خشونت /خرابی /طغیان /مردانگی هژمونیک
حقوق بشر /کنشگری اجتماعی /انسانباوری
سااازگاری گفتااار و رفتااار /قاادرت /نفاای فمنیساام
اگزیستانسیالیستی
امیدواری /آینده /آزادگی

بازگشت بینایی

1. Self/ Other
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 .3 .2 .2نگرشهای سنتی مردساالرانه در ساختار خانواده
خانه ادلب بهعنوان پناهگاه امنیت و مکانی برای خوشبختی تصور میشود اما خشونت خاانگی تجرباه
زیسته بسیاری از زنان است .در بطن خانواده خشونت خانگی یا خشونت علیه زنان 1شاایعترین شاکل
خشونت است که در آن رفتار خشن یکی از اعضای خانواده (معموالً مرد) نسابت باه یکای از اعضاای
دیگر خانواده (معموالً زن) اعمااس میشاود (Swan and Sullivan, 2009: 942) .بار ایان اسااس
چنانچه خشونت در چارچوب خانواده بین زن و شوهر باشد از آن به خشونت خاانگی تعبیار میشاود.
بدین سان به هر نو عمل یا احتماس رفتاری که به آسایب جسامی جنسای روانای یاا محرومیات و
عذاب منجر شود خشونت علیه زنان گفته میشود( .نهاونادی  )12۸ :133۸بناابراین خشاونت علیاه
زنان پدیدهای است که در آن زن بهخاطر جنسیت خود و فقط باه علات زن باودن موضاو زور قارار
میگیرد و حق وی تضییع میشود .متخصصان این عرصه در تبیاین جنسایتی قادرت باه ریشاههای
تاریخی نابرابریها در جامعة معاصر پرداخته و به شرایط اجتماعی و سیاسیای تککید کرده اند کاه در
آن خشونت مردان بروز میکناد و بار رواباط دو جان تاکثیر میگاذارد .اگرچاه نموناههای لیباراس
سوسیالیست و مارکسیستی نظریههای جنسیتمحور در خصوص منشک پدرساالری و نحاوة اساتمرار و
بقای آن و چگونگی از بین بردن آن اتفاقنظر ندارند اما همة آنها بر ایان عقیدهاناد کاه پدرسااالری
پایههای ایدئولوژی و ساختاری خشونت علیه زنان را فراهم میآورد(Smith, 1990: 261) .
با توجه به توضیحات پیشگفته و در مقام تحلیل جانشینی فیلم «ملی و راههاای نرفتاهاش» بایاد
گفت که «ملی» نماد یک زن سنتی منفعال وابساته و باا سرنوشاتی تلاخ اسات کاه عشاق وی باه
«سیامک» توأم با صداقتی شیرین است« .ملی» چه در خانواده پدر خود و چه در منزس همسرش نماد
«زن خانهدار» در الگوی سنتی خانواده است .با این حاس ورود باه منازس پدرشاوهر پا از ازدواج باا
«سیامک» وی را در موضع انفعاس و ضعف شدید قرار میدهاد .در ایان فضاا اسات کاه وی باا حا
دوگانه تحقیر /مظلومیت مواجه و قربانی خشونتهای جسمی و روانی «سیامک» میشود.
اعماس خشونت توسط «سیامک» در قالب نظریههای روانشناسی رشد اعماس جنسیتگرایی قابال
تحلیل است .همانطور که در فیلم مشخص شد مادر «سیامک» بارها و بارها بزهدیده خشونت همسار
خود شده است .لذا چرخه خشونت از پدر به پسر منتقل میشود .این امر منطبق بر نظریاه یاادگیری
اجتماعی 2در اعماس جنسیتگرایی است .یادگیری به خویها و سرشتی که در نتیجه تجرباههای فارد
به هنگام ورود به محیط و سازگاری با آن گسترش مییابد اشاره دارد .یکی از کهنتارین نظریاهها در
مورد سرشت یادگیری این اسات کاه یاادگیری از طریاق مشااهده صاورت میگیارد .ارساطو چناین
استدالس میکرد که تمامی شناختها از راه تجربه به دست میآید و هایچ شاناختی ارثای یاا دریازی
1. Violence against women
2. Social Learning
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نیست( .ولد و همکاران  )213 :1331در دوران معاصر نظریه یادگیری اجتماعی توسط بانادورا 1رشاد
کرد .به باور وی بخش اعظم یاادگیری زماانی اتفااق میافتااد کاه فارد رفتارهاای افاراد دیگار را در
برخوردهای اجتماعی مشاهده میکند .از ایانرو رفتارهاایی کاه از نظار مشااهدهکننده دارای نتیجاه
مطلوب هستند الگوبرداری و استفاده میشوند( .نافم  )11 :1331عالوه بر آن خشاونت در الگوهاای
خانوادگی موجب تسری آن به جامعه و تداوم الگوها و رفتارهای خشن در مناسبات اجتماعی میشود.
لذا فرزندانی که مادران آنها مورد آزارهای فیزیکی پدرشاان قارار میگیرناد خطار بیشتاری بارای
انتقاس رفتارهای خشونتآمیز به نسل بعدی دارند .در این چاارچوب خشاونت پادر «سایامک» علیاه
مادرش به یک رفتار الگو و مورد تکیید تبدیل میشود و ایان امکاان را باه «سایامک» میدهاد تاا در
فرایند یادگیری به چرخه خشونت ادامه دهد .به عبارت دیگر باا توجاه باه آنکاه «سایامک» بخاش
عمدهای از دوران زندگی خود را در منزس سپری کرده و خشونتهای پدر علیه مادر را دیده است ایان
رفتارها را به عنوان رفتارهای مورد تکیید و پسند مدنظر قارار داده اسات .لاذا «سایامک» در سااختار
خانواده خود دو موضو را یاد میگیرد :اوس مرد میتواند همسر خاویش را سارکوب نمایاد و دوم زن
نمیتواند از خود دفا کرده و دادخواهی نماید.
با وجود نقش یادگیری اجتماعی در اعماس خشونت توسط «سیامک» پرسش مهمای کاه مطارح
میشود آن است که چرا «ملی» در برابر این رفتارها صبر میکند؟ یکی از دالیلی که موجب میشاود
«ملی» در برابر خشونتهای متنو همسر خود صبر پیشه کند و حتی در سکان مراجعاه پلای باه
منزس پدر «سیامک» اعمااس هار گوناه خشاونت علیاه خاود را نفای کناد باه سااختار خاانواده وی
برمیگردد .به بااور حامیاان حقاوق زناان ساتمپذیری زناان در جامعاه برگرفتاه از مفهاومی باه ناام
ایدئولوژی 2است .ایدئولوژی که به معنای آمادگی زنان در تحمال فلام و ساتم و پاذیرش جان زن
بهعنوان جن دوم توسط آنها است (دکسردی  )1۸ :1331ریشه در ساختار خاانواده دارد« .ملای»
در خانواده مردساالر خود آماده فلمپذیری شده و به هماین دلیال پا از ازدواج اناوا خشاونتها و
حتی حاملگی اجباری را تحمل میکند .در این چارچوب ایدئولوژی زن خانهدار و نگاه ابزاری به زناان
مجموعه اعمالی را توجیه میکند که هدف از آن از یکسو اعماس خشونت علیه زنان و از سوی دیگار
محدود کردن نقش آنها به تولید مثل است( .میشل )123 :1333
«ملی» با وجود خشونتهای بسیار توسط خانواده خود حمایات نمیشاود و زماانی کاه باه منازس
پدری خود پناه میبرد پدر مادر و برادرش از وی میخواهند تا به زندگی خاود اداماه دهاد .باه طاور
کلی صبر و تحمل فراوان «ملی» در قباس خشونتهای همسرش نشان میدهاد کاه او راههاای نرفتاه
زیادی دارد .در نهایت پ از تحمل فشارهای بسیار «ملی» تصمیم میگیرد که با ماددکار اجتمااعی
1. Bandora
2. Ideology
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خانه امن تماس برقرار کند و از وی کمک بگیرد .بر اساس یافتههای مطالعات صرف وجاود یاک نهااد
حمایتی مانند خانه امن و آگاهیبخشی در خصوص آن میتواند در برخی ماوارد کاارکرد پیشگیراناه
داشته باشد .لذا ایجاد خانههای امن با اهداف کلی حمایات حفافات ایمنای توانمندساازی و تغییار
اجتماعی رویکردها نسبت به پدپده خشونت علیه زنان صورت گرفته است( .رضوانی و دنیزاده باافقی
 )111 :1333بر این اساس میتوان گفت که تکسی نهادهای خاص حمایتی همچون خاناههای امان
و اورژان اجتماعی از مهمترین ابزارهای بزهدیدهشناسی حمایتی است که به کنترس چرخاه خشاونت
در ساختار خانواده کمک میکند .در فیلم «ملی و راههای نرفتهاش» باه نظار میرساد کاه تککیاد بار
مددکار اجتماعی خانه امن به صورت هدفمند مدنظر کارگردان قرار گرفتاه اسات« .ملای» در بادترین
شرایط روحی و روانی و متعاقب خشونتهای «سیامک» با مددکار خانه امن تماس برقرار میکناد و باا
دریافت نکات مهم و کلیدی به آرامش نسبی میرسد .شدت اعتماد «ملی» به مددکار تاا جاایی اسات
که وی حتی پ از وارد کردن ضربه شدید به سر «سیامک» باز با مددکار خانه امن تمااس میگیارد.
این در حالی است که «سیامک» پدر و مادر او و خانواده «ملی» هیچیک نمیتوانناد مشاکالت وی را
در و به او کمک کنند .به همین دلیل مددکار اجتماعی به مثابه نهاد حاامی «ملای» و کلیاه زناان
قربانی خشونت معرفی میشود .در این بستر میتوان گفت که کنشگران خانه امن باهعنوان خاانواده
سوم بزهدیدگان خشونت خانگی و مددکاران شادل در این حوزه به مثابه اعضای خانواده ساوم بهتار از
خانواده اوس و دوم میتوانند به بزهدیدگان خشونت کمک کنند.
رابطه داسّ و مدلوس
دال

مدلول

کارگاه خیاطی
منزس پدرشوهر
خانه امن
آشپزخانه

محل آرامش /امنیت /استقالس مالی
شکست /تحقیر /خشونت /فلم
پنهان شدن /درماندگی /مقاومت /تنهایی
مردساالری /خانهداری /سنت /اجبار

 .4 .2 .2جدال سنت -مدرنیته
در مقام تحلیل جانشینی فیلم «مغزهای کوچک زناگ زده» بایاد گفات کاه تقابال مارد بزهکاار /زن
بزهدیده در فیلم و در قالب اعماس خشونت در ساختاری متفااوت از رواباط همساری شاکل میگیارد
بدین معنا که در این فیلم برادران خواهر را قربانی خشونت میکنند« .شهره» در این فیلم نماد یاک
زن منفعل وابسته و ضعیف است بهطوریکه برادران وی بار ابعااد مختلاف شخصایت وی تسالط و
چیرگی کامل دارند .به همین دلیل میتوان شخصیت«شهره» و «ملی» را در یک راستا و نزدیاک باه
یکدیگر تفسیر کرد زیرا در هر دو مورد ستمپذیری و خشاونت ماردان علیاه زناان در بطان سااختار

112

حمیدرضا دانش انری و الناز نثاری جوان

ژپوهشناهم حقوق کیفری  /سالدوازدهم،شمارهدوم،پایزوزمستان(،0011ایپپی )40

خانواده ریشه دوانده است .با توجه به شکلگیری چرخه خشونت در بطن خانواده متخصصان به لازوم
توجه به بسترهای اجتماعی و فرهنگای کاه زن در آن بزهدیاده واقاع میشاود اشااره دارناد( .نجفای
ابرندآبادی )113 :1331
جامعهپذیری نقشهاای جنسایتی در تحلیال شخصایت «شاهره» بسایار مهام اسات .در فرایناد
جامعهپذیری تمامی کنشهای اجتماعی سه نظام اجتماعی فرهنگای و روانای و اثرگاذاری آنهاا بار
یکدیگر نقشی اساسی دارند .به بیان دیگر کنش اجتماعی بر اساس شبکههای موجود کنش متقابال و
نقشهای مبتنی بر انتظارات متقابل شکل میگیرد .انتظارها نیز در پرتو الگوها و ارزشهای فرهنگای و
نمادهای دربردارنده آنها معنا مییابد (روسک و رولند  )31 :1319بر اساس یافتاهها عامال جنسایت
نقش مهمی در فرایندهای جامعهپذیری دارد .پ از تولاد باا وارسای انادامهای تناسالی ناوزاد باه او
جنسیتی مؤنث یا مذکر میدهند .در این بستر از یکسو ناوزاد هاویتی جنسایتی پیادا میکناد و از
سوی دیگر این اصطالح به احساس و آگاهی خود فرد در باب زن یا مرد /دختر یاا پسار باودن اشااره
دارد .فرد در فرایند جامعهپذیری نقشهای جنسیتی را میآموزد بادین معناا کاه مجموعاه انتظاارات
درباره رفتارهای وی بر اساس جنسیت تعریف میشاود( .گارت  )33 :1339باا ایان حااس هار رفتاار
دیرقابل انتظار از زنان که خارج از چارچوبهای تعریف شده باشد بدون پاساخ نمیماناد .لاذا قیچای
کردن موها ممانعت از ادامه شغل آرایشگری و حتی خفه کردن «شهره» پاسخ برادران باه رفتارهاای
دیرقابل انتظار او است .در این الگوی سنتی فضای دیرتی حاکم بر سااختار محلاه و خاانواده موجاب
میشود تا «شهره» قربانی خشونت شود .به عبارت بهتر در این بافتار سانتزده /دیارت زده مغزهاای
کوچک زنگ زده هر آنچه را که در تعارض با ارزشهای جمعی باشد به عنوان رفتارهای نابهنجاار در
نظر میگیرند و شدیدترین واکنشها را در قباس آنها نشان میدهند .این مادس قشاربندی سانتی بار
پایه جنسیت را برای تضمین رشد جامعه مدنظر قرار میدهد و بر تحقیر نیازهاای بنیاادین زن تککیاد
میکند( .میشل )111 :1333
در نقطة مقابل حامیان حقوق زنان بر این باورند که تحقیر اجتماعی زنان توسط ماردان بیپاساخ
نمیماند .در این چارچوب اگر «شهره» موهای خود را «هفت رنگ» میکند و «ابروهایش را شبیه نخ
میکند» به دنباس فرار از تحقیرهای روا شده علیه خودش میباشد .باا ایان حااس در کشااکش میاان
سنتگرایی و رهایی از ارزشهای ناهمگون الگوی سنتی /دیرتیِ خاانواده تمارد دختار از ارزشهاای
مورد انتظار را برنمیتابد و بدان پاسخ میدهد .به همین دلیل در فیلم پ از طغیان «شهره» در برابار
ارزشهای مورد قبوس خانواده «شاهین» کمک میکند تا مقدمات ازدواج «شهره» فاراهم شاود زیارا
سرنوشتی که جامعه سنتی به زن عرضه میکند ازدواج است .زن مجرد خواه محروم ماناده از پیوناد
خواه طغیان کرده بر آن یا حتی بیاعتنا به این نهاد بر اساس ازدواج تعریف میشود ( دوباووار :1331
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 )223و به همین دلیل خانواده در تالش است تا از طریق «شاوهر دادن شاهره» مسایولیت خاود در
قباس وی را به دیگری واگذار کند.
رابطه داسّ و مدلوس
دال

مدلول

قتل
قیچی کردن موهای رنگ شده
انباری
دفن کردن شهره

اقتدار /خشونت /مردساالری /قضاوت نابجا
دیرت /سنت /جامعه
مکمن /پناهگاه /امنیت جانی
انکار هویت و وجود زن /جن دوم

نتیجهگیری
در نشانهشناسی تصویر زنان ایرانی در فیلمهای سینمایی زنان بهعنوان افراد منفعل وابساته مطیاع و
ضعیف معرفی شده اند .عمده این فیلمها از طریق نشان دادن ضعف زنان به دنباس اثباات مردسااالری
در جامعه ایران بوده اند .در این چارچوب تقابل دوگانه مرد /زن همواره با ویژگیهای معارضای هماراه
میشود که در آن مرد همواره قوی مستقل مستبد و زن همیشه ضعیف وابسته و مطیع است .با این
حاس نشانهشناسی تصویر زنان بزهدیده در فیلمهای مورد مطالعه این پژوهش نشان داد کاه باا وجاود
تقابل بزهکار مرد /بزهدیده زن نه تنها تعارض ویژگیهای شخصیتی میان دو طرف جارم – زن و مارد
 وجود ندارد بلکه گاهی اوقات ممکن است که زن و مرد دارای ویژگیهای مشابه باشند.تصویر زن بزهدیده در دو فیلم «ملی و راههای نرفتهاش» و «مغزهای کوچک زنگ زده» باا نگارش
سنتیِ تقابل جنسیتی /شخصیتی زن و مرد همسو است بادین معناا کاه در ایان دو فایلم «ملای» و
«شهره» نماد زنان مطیع وابسته و ضعیف هستند که قربانی خشونت همسر و برادران خاود میشاوند.
اما در دو فیلم «النتوری» و «مستانه» بزهدیدگان زن کنشگران اجتمااعی اثرگاذار و قاوی هساتند و
حتی به لحاظ ویژگیهای شخصیتی از بزهکاران مرد باالتر هستند .پ کلیشه زن ضعیف /مارد قاوی
در تصویر «مریم» و «مستانه» مشاهده نمیشود .بر اساس یافتههای حاصل از نشانهشناسای فیلمهاای
مورد مطالعه بازنمایی زنان بزهدیده به دو شکل فعاس و منفعل است .در شکل انفعاس زناان بزهدیاده در
قالب دو شخصیت «ملی» و «شهره» جرم ارتکابی علیه آنها خشونت خانگی است اماا تصاویر فعااس
زنان در دو شخصیت «مستانه» و «مریم» آنها را بزهدیاده جارایم تجااوز و اسیدپاشای میکناد .باه
همین دلیل است که به باور برخی متخصصان «رشد فعالیت زنان در جامعه و باال رفتن میزان ساواد و
آگاهی عمومی در آنها موجب تغییر شکل بزهدیدگی در آنها شده است بدین معنا که زنان مقااوم و
فعاس اجتمااعی بایش از آنکاه قرباانی خشاونت جنسای شاوند بزهدیاده خشاونت جنسایتی واقاع
میشوند»( .نجفی ابرندآبادی )1391 :1339
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با این حاس نکتة مهم آن است که فارغ از فعاس یاا منفعال باودن شخصایت زناان بزهدیادگی در
جرایم اسیدپاشی تجاوز و خشونت خانگی عرصه تقابل دو جن مخاالف اسات .باه عباارت بهتار در
تمامی جرایم مورد توجه در فیلمها مردان بزهکار و زنان بزهدیده هستند .لاذا نشانهشناسای حاصال از
فیلمهای مورد مطالعه قرائتی جدید از بزهدیدگی زنان را نشان میدهد .به هماین دلیال در فیلمهاای
مورد مطالعه شخصیتهای مرد همچون «خسرو» «پاشا» «سیامک» «شکور» و «شهروز» با ارتکاب
جرایم تجاوز اسیدپاشی و خشونت خانگی به دنباس نشان دادن برتری جنسایتی خاود در برابار زناان
هستند .بر این اساس نشانهشناسی فیلمهای مورد اشاره نشاان میدهاد کاه در تماامی جارایم ماورد
بحث ارتکاب جرم توأم با اعماس مردانگی است بدین معنا که در آن مرد بر اسااس شااخص جنسایت
علیه زن مرتکب جرم میشود .با وجود یافتههای حاصل از نشانهشناسای بایاد ایان پرساش را مطارح
کرد دوگانه بزهکار مرد /بزهدیده زن و ارتکاب جرم برای اعماس مردانگای الزامااً ناوعی جناگ و ساتیز
میان دو جن است یا محصوس بازنمایی و برساخت اجتماعی واقعیت است؟
گرچه بازنمایی فیلمهای مورد مطالعه نشان میدهد که ارتکاب جرم در ایان آثاار تاوأم باا اعمااس
مردانگی است اما واقعیت پدیدههای مجرمانه ممکن است الزاماً توأم با اعمااس مردانگای نباشاد .شااید
انتخاب هدفمند جرایم خشونت خانگی اسیدپاشی و تجاوز در فیلمهای مورد مطالعاه توساط مؤلفاان
ایده تقابل جنسیتی را تقویت کند زیرا در اکثر قریب به اتفاق جارایم ماورد اشااره بزهکااران مارد و
بزهدیدگان زن هستند .در نقطه مقابل اگر در آثار سینمایی جرایمی چون خیانت در امانت سارقت و
کالهبرداری بررسی شوند ممکن است تقابل دوگانه بزهکار مرد /بزهدیده زن به نسبت جرایم خشاونت
خانگی اسیدپاشی و تجاوز کمتر مشاهده شود و به همین دلیل جنگ جنسیتی نیز در قالاب ارتکااب
جرم بازنمایی نگردد .لذا باید گفت که تقابل بزهکار مرد /بزهدیده زن در فیلمهای ماورد مطالعاه دارای
جامعیت نیست زیرا برحسب جنسیت و دو طرف درگیر در جارم یعنای بزهکاار و بزهدیاده میتاوان
چهار حالت بزهکار مرد /بزهدیده زن بزهکار زن /بزهدیده مرد بزهکار مرد /بزهدیده مارد و بزهکاار زن/
بزهدیده زن را در نظر گرفت .با این حاس انتخاب هدفمند جرایم خشونت خانگی اسیدپاشای و تجااوز
ارتکاب جرم را صحنه تعارض بزهکار مرد /بزهدیده زن قرار داده است اماری کاه از یکساو محصاوس
بازنمایی و برساخت اجتماعی واقعیت است و از سوی دیگر سه حالت دیگر صورتهای ارتکاب جرم را
در پرتو شاخص جنسیت نادیده میگیرد.
نکتة مهم دیگری که باید بدان اشاره شود توالی رابطاه داسّ و مادلوس در روش سوساور اسات .باه
عبارت بهتر هر داسّ میتواند مدلوس داسّ دیگار باشاد .لاذا داسّهاایی کاه در فیلمهاای ماورد مطالعاه
شناسایی شدند همچون اسیدپاشی تجاوز و خشونت خاانگی خاود میتوانناد مادلوس داسّهاای دیگار
باشند .با این حاس تمرکز فیلمهای مورد مطالعه بر مسائل جنسایتی موجاب شاده تاا مساائلی چاون
خشونت اسیدپاشی و تجاوز به عنوان داسّ در نظر گرفته شوند .به همین خاطر داسّ آداازگر یاا هماان
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داسّ علّتشناسانه در فیلمهای مورد مطالعه فراموش شده اند .باه عباارت بهتار کارگرداناان فیلمهاای
مورد مطالعه بدون در نظر گرفتن داسّهای علتشناختی صرفاً وقایع مجرمانه را به عنوان داسّ معرفای
میکنند و مدلوس هر یک را بر آن اساس میسازند .این در حالی است کاه وقاو پدیادههای مجرماناه
همچون اسیدپاشی خشونت و تجاوز میتواند معلاوس علتهاای بسایاری باشاد زیارا در جرمشناسای
علّتشناسی این نکته ثابت شده است که جرم پدیدهای اجتماعی است که در صورت وجود متغیرهاای
شخصی و اجتماعیِ الزم به وقو میپیوندد .لذا در مقام جمعبندی باید گفت کاه در فیلمهاای ماورد
اشاره علّتشناسی ارتکاب جرایم به نحو نارسا انجام شده و به همین دلیل علت اصلی و دقیق ارتکااب
جرایمی چون خشونت خانگی تجاوز و اسیدپاشی بررسی نمیشود .بادیهی اسات علتشناسای دقیاق
ارتکاب جرایم این حوزه به نحو مطلوبتری حقوق زنان را تضمین میکند .با ایان حااس مؤلفاان آثاار
مورد مطالعه تنها باه روبناهاای مشاکالت زناان بزهدیاده تمرکاز میکنناد .ایان در حاالی اسات کاه
پیشگیری از بزهدیدگی زنان مستلزم تغییر رویکرد گفتمانی مردان نسبت به زناان اسات .باه عباارت
دقیقتر گرچه طرح نگاه ایدئولوژیک /گفتمانمحوری که بار اسااس آن دو جان باا یکادیگر برابار
هستند بهتر از بیان مشکالت بزهدیدگان زن میتواند حقوق آنها را تضمین و از ارتکااب جارم علیاه
آنها پیشگیری کند اما این مسیله در فیلمهای مورد اشاره مورد دفلت واقع شده است.
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