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 چکيده
ای از وضعیّت زنان مورد توجّه شناسی فرهنگی، بحث بازنمایی رسانههای جدید در جرمامروزه، در پرتو نگرش

یی جنسیّت و بازنمامحور در ارتباط بوده قرار گرفته است. سینما به عنوان هنر هفتم همواره با رویکردهای جنسیّت

دد گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، درصو زنان در آن بازتاب یافته است. بر همین اساس، این پژوهش با بهره

های حاصل محور تحلیل و ارزیابی کند. بر اساس یافتهرا در پرتو رویکردهای جنسیّت« مستانه»است فیلم سینمایی 

نبال به رسمیّت دیدگان این قلمرو، به دکید بر جرم تجاوز و ترسیم مشکالت بزهبا تأ« مستانه»از تحلیل محتوا، فیلم 

دهد شناختن حقوق زنان و حمایت از زنان قربانی تجاوز است. تمرکز بر انتقال معانی آشکار و نهان فیلم نشان می

ه نقش قربانی دیده بذیری بزهپشناسیِ جرم تجاوزْ گاه در قالب نظریّة سرزنشکه هژمونی تفکّر مردساالرانه در علّت

. با این حال، کنددیده را تأیید میسلیطه، بزهکارانگاری بزه -جرم توجّه داشته و گاه در پرتو دوگانة زنان نجیب

های افراطی فمنیستی همچون فمنیسم دهد که فیلم با به رسمیّت شناختن نگرشارزیابی کلّی نشان می

اعی با تحریف واقعیّت در قلمروی کیفیّت دادرسی، درپی ساخت اجتم ،سواز یک کاوانه، اگزیستانسیالیستی و روان

رویکرد افراطی مؤلّف اثر در حمایت از زنان، جریان فیلم را به  ،واقعیّت در حوزة تجاوز است و از سوی دیگر

دیدگانْ زهای اصلی بزهها و نیاکند و به همین دلیل، به جای تأکید بر دغدغهسمت و سوی تنفّر از مردانْ هدایت می

 شود.بر اعدام متجاوز تأکید می

 پذيری.محور، تجاوز، سرزنشواژگان کليدی: مستانه، رويکرد جنسيّت
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 مقدّمه

های رسانه»تر انواع متنوّعی از یکی از تحـوّالت دنیـای امـروزی حضـور هرچـه گسترده

، هابا رادیو، تلویزیون، روزنامه رادهمه افدر زندگی روزمرة مردم است. زندگی روزانة  8«جمعی

، عجین شده است و به همین دلیلهای سینمایی، موسیقی، مجلّات و ... ها، اینترنت، فیلمکتاب

ها از (. رسانه37: 8268شوند )کروتی،هدایت می های جمعیرسانه افراد از طریق محیط گسترده

ر دهند و در بستپایان اطاّلعات جای میر خزانة بیآغاز زندگی تا پایان حیات، افراد جامعه را د

ی آموزند ) لرنهای جدیدی را میها و ارزشیابند و اندیشهها تولّدی تازه میها، انسانفضای رسانه

 (. 62: 8211و مصلحتی، 

 شود. سینما با سبک خاصّهای جمعی محسوب میترین رسانهبه طور قطع سینما یکی از مهم

های اجتماعی و قدرت اثرگذاری بر اعضای جامعه، به بازتعریف هویّت افراد و گروهخود 

کنند و به آن معنا زندگی خود را تفسیر می 3ای،پردازد و افراد نیز از طریق بازنمایی رسانهمی

پیشرفت فرهنگ  ساس، سینما در جوامع در حال توسعه، از عوامل اصلی برایابخشند. بر این می

های مربوط به پیشرفت را در فرهنگ جامعه القا کند، مردم تواند ارزشزیرا می ؛رودشمار می به

 های سطحی و غیر اساسیرا با احتیاجات و نیازهای اساسی و رشد و توسعه آشنا سازد و از جاذبه

 بر دوری گزیند. و زودگذر و سرمایه

به عنوان قلمروی مطالعاتی مرتبط با  2شناسی فرهنگیترین مباحث مطرح در جرمیکی از مهم

بازنمایی جنسیّت در آثار سینمایی است. از نظر بیشتر متفکّران حوزة  4حوزة فرهنگ و رسانه،

                                                      
1. Mass Media. 

2. Media Representation. 

3. Cultural Criminology. 
 ای از قلمروشناس آمریکایی، جف فرل، است به عنوان زیرمجموعههای جرمشناسی فرهنگی که محصول اندیشه. جرم4

هایی تأکید دارد که به شکلی غیرمستقیم و با و روش« سبک و بازنمایی تصویر،»انتقادی، بر اهمیّت  شناسیطالعاتی جرمم

شود ای خرده فرهنگی تلقّی میاند. در این رویکرد، جرم به مثابة پدیدهواسطه، به ایجاد جرم و عدالت کیفری کمک کرده

های میان نظام یابد. در اینجا، ساخت با واسطة جرم و کنترل آن با توجّه به تعاملزمان میسا« گرایی نمادینتعامل»که پیرامون 

های وهشناسی فرهنگی به مطالعه و تدقیق شیتر، جرمگیرد. به بیان سادههای جمعی، مورد آزمون قرار میعدالت کیفری و رسانه
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لکه به شده نیستند، بهای مجسّمهای ذاتی سوژهمطالعات فرهنگی، مردانگی و زنانگی کیفیّت

های سخن گفتن سی از طریق شیوهشوند. هویّت جنعنوان مضامین بازنمایی فهم و درک می

ی ای از مطالعات فرهنگیابد. این مضمون بازنمایی استعارهدربارة بدن و نظم دادن به آن قوام می

(. از این رو، 299: 3994و امری آشکار در مطالعة جنسیّت در درون فرهنگ عامیانه است )بارکر،

افت قدرت های فرهنگی و بزنان نتیجة ساختجنسیّت و  بر اساس اندیشة پساساختارگرا، بازنمایی

 .(6: 8217 زاده،دهد )مهدیاجتماعی است که روابط جنسیّتی را تحت تأثیر قرار می

یّت های سینمایی از جنسهای مختلف، تبیینگرفته از دورهدر تاریخ سینمای جهان و نشئت

بال اری به زنان برآمده و گاه به دنگاه در پرتو رویکردهای مردساالرانه، در صدد تحقیر و نگاه ابز

مناسبات »و  8«جنسیّت»سینمای ایران نیز با اند. تاریخ پر فراز و نشیب ها بودهحمایت از آن

گره خورده است. تغییراتی که سینمای ایران در عرصة جنسیّت تجربه کرده است یکی  3«جنسیّتی

ماعی دارد. صورت پدرساالرانة روابط های مهمّی است که نشان از رشد و تحوّل اجتاز پدیده

یر شکل های آن بوده است، امّا تغیجنسیّتی، سنّت دیرینة سینمای ایران از زمان ظهور نخستین فیلم

                                                      

اسی شنپردازد. از این رو، تمرکز جرمر ساخت جرم و کنترل آن میهای جمعی دساخت فرهنگ عمومی و به ویژه نقش رسانه

شناسی فرهنگی تقارب (. جرم1: 8269فرهنگی بر ساختارهای فرهنگی جامعه و بازنمایی رسانه از جرم است )آسیایی، 

است  مطالعاتی رویکردیرو، این قلمروی کند. از این فرآیندهای فرهنگی و مجرمانه را در زندگی اجتماعی معاصر بررسی می

 شود. در این بستر، عالوه برهای جمعی در وقوع جرم توجّه میکه در آن به نقش مؤثّر ساختارهای فرهنگی و به ویژه رسانه

با  شناسی فرهنگیجرمای مربوط به آن نیز حایز اهمیّت هستند. های رسانهخود عمل مجرمانه، صحنة جرم، اخبار و بازنمایی

ی سنّتی تکیه هاتوان برای فهم جرم بر نظریّههای سنّتی مـدّعی اسـت کـه دیگـر نمیشناسیانتقادی نسبت به جرم رویکردی

گارانه از انهای سادهشناسی فرهنگی به عنوان رویکرد نظریِ برآمده از مطالعات فرهنگی، برداشتکرد. در این شرایط جرم

(. هرچند 8: 8262وردی و فرجیها، داند )اهللهای بازنمایی میمعنای جرم را برساختة نظامرابطه جرم و رسانه را کنار نهاده و 

انی بر تر تأثیر فراوشناسی فرهنگی هنوز هم در ابتدای راه است و تأثیرات درازمدّت آن بعدها مشخّص خواهد شد، پیشجرم

 (.18: 8264شود داشته است )جوکز، می ها ارتباط میان جرم، رسانه و فرهنگ بررسیهایی که در آنروش

1. Gender. 

2. Gender Relations. 
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ان را نظراین روابط در سینمای چند دهة اخیر موضوعی است که امروزه توجّه بسیاری از صاحب

 8(.41: 8276به خود جلب کرده است )راودراد، 

از مفاهیم  3ساخت اجتماعی واقعیّت ا این حال، در بازنمایی جنسیّت در آثار سینمایی، چالشْب  

اساسی است. نظریّة ساخت اجتماعی واقعیّت، تصوّر و درک مخاطب از دنیای پیرامون را حاصل 

(. در 32: 8263داند )ساراپ، ترکیب ساخت اجتماعی معنا و مفهوم حاصل از تجربة شخصی می

                                                      
ختلف غربی های متوضیحاتی دربارة فیلم« شدهفمنیسم و سینما: حسّاسیّت تشدید»ای با عنوان ، در مقاله8271در سال  کاهه. 8

را « زنان و سینما»مقالة نلمز با عنوان  8277سال (. نیک فرجام در 19: 8271کند. )کاهه، ها ارائه میو جایگاه فمنیسم در آن

ته است پرداخ« نظریّة فمینیستی فیلم»، نوروزی به ترجمة مقالة فریلند با عنوان 8276(. در سال 71: 8277ترجمه کرد )نلمز، 

موضوعات « یزیونتغییرات نقش زن در جامعه و تلو»با عنوان  8219(. راودراد در پژوهش دیگری در سال 814: 8276)فریلند، 

تصویر زن در »، راودراد و خویدکی تحقیق خود را با عنوان 8211(. در سال 24: 8219دیگری را بیان کرده است )راودراد، 

، در 8219(. گردفرامرزی و رحمتی در سال 28: 8211آغاز کردند )راودراد و خویدکی، « آثار سینمایی رخشان بنی اعتماد

فیلم پس از انقالب نشان دادند که به طور کلّی  93با بررسی « های بازنمایی جنسیّت در سینمای ایرانشیوه»ای با عنوان مقاله

های دورة پس از انقالب به صورتی معنادار نسبت به زنان بیشتر بوده های اوّل و اصلی در فیلممیزان حضور مردان در نقش

تفسیر از بازنمایی »ای با عنوان مقاله 8217ر قائم و سرکاراتی در سال (. راودراد، منتظ76: 8219است )گردفرامرزی و رحمتی، 

های را منتشر کردند که در آن به بررسی چگونگی تفسیر زنان از بازنمایی هویّت زنانة مجموعه« هویّت زنانه در تلویزیون

جرم، فیلم، »در مقالة خود با عنوان  3997ر سال (. در منابع خارجی، رَفتر د8: 8217اند )راودراد و همکاران، تلویزیونی پرداخته

تایج این شناسی مرتبط هستند. یکی از نهای جنایی با جرمنشان داد که چگونه فیلم« های جرایم جنسی اخیرشناسی: فیلمجرم

ز منابع لم یکی اشود که فیشناسی را به عنوان مطالعة جرم و جنایتکاران بدانیم، مشخّص میپژوهش آن است که اگر جرم

هم ها از منابع اصلی و مکنند. در نتیجه، فیلماصلی است که از طریق آن مردم نظرات خود را دربارة ماهیّت جرم دریافت می

شناسی جرم»با عنوان  3988در کتاب خود در سال  (. رَفتر و بِرَونRafter, 2007: 211شناسی هستند )برای شناخت جرم

های کتاب در یکی از فصل های مختلف تطبیق دادند.شناسی را با فیلمهای جرمدر هر فصل یکی از تئوری« ودرها میبه فیلم

 Rafter andد )شوشناسی فمنیستی، زن بودن به عنوان یک دلیل برای نسبت دادن جرم به فرد محسوب میبا تأکید بر جرم

Brown, 2011 ی هابه بررسی تغییر نقش« فمنیسم در فیلم»کتاب خود با عنوان ، در 3983(. رادنر و استرینگر در سال

اند رداختههای متفاوت پهای مختلف در ژانرهای معاصر و نقد مسائل فمنیستی در تحلیل فیلمجنسیّتی با توجّه به فیلم

(Radner and Rebecca, 2012 .)نه و رخنة آن در آید بحث سلطة افکار مردساالراهمانطور که از تحقیقات برمی

 فرهنگ عمومی یکی از مسائل مهم قابل بررسی در آثار سینمایی کنونی است. 

2. Social Construction of Reality. 
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ها نیز نسازد، بلکه ذهن آگاه، تنها واقعیّت عینی و بیرونی نیست که شناخت افراد را میاین دید

گرایان، مفاهیم جنبة خاصّ تاریخی ای دارد. به نظر برساختدر ساختن جهان خارج نقش سازنده

چه ها، آنو فرهنگی خود را دارند و نتیجة شرایط خاصّ زمانی و مکانی خود هستند. به نظر آن

حاصل مشاهدة عینی جهان نیست، بلکه زاییدة فراگردهای اجتماعی  ،شودقت نامیده میحقی

شناسی به کتاب گرایی در جامعه. ریشة برساخت(11: 8211 مستمر بین افراد است )بهرامی کمیل،

گردد. این دو معتقدند جهان اجتماعی با عنوان ساخت اجتماعی واقعیّت برمی 8برگر و الکمن

ساختارها و نهادها( محصول فرهنگی فراگردهای آگاهانه و ذهنیّت مشترک است.  ها،)کنش

دانند که در عین حال خودشان از وزن و ها معرفت روزمره را محصول خلّاقیّت افرادی میآن

: 8271 پذیرند )برگر و الکمن،اند تأثیر میای که دیگران تولید کردهاهمیّت معرفت نهادیافته

گرایی اجتماعی معتقد است که آنچه افراد جامعه به منزلة واقعیّت و، برساخت(. از این ر31

ای ها است. پس، تالش برآفریدة کنش متقابل اجتماعی افراد و گروه ،کننداحساس و درک می

واقعیّت اجتماعی به معنای نادیده گرفتن و شیءواره ساختن فرایندهایی است که چنین « تبیین»

 گرایی دو ویژگیکوایل، نظریّة برساختبر اساس نظر مک .شودها ساخته مینواقعیّتی از طریق آ

های اجتماعی و حتّی خود تاریخ را از رهگذر بندیها صورتدارد: نخست آنکه رسانه

شان دربارة دوّم، مردم به عنوان مخاطب، نقطه نظرات .سازندسازی ایماژها و تصاویر میچارچوب

ل ای شکهای نمادین رسانهشان در آن واقعیّت را در تعامل با ساختاهواقعیّت اجتماعی و جایگ

ها و هم به قدرت مخاطب برای انتخاب، بر سو هم به قدرت رسانه دهند. این نظریّه از یکمی

دهد ( و از سوی دیگر نشان می498: 8211 ها باور دارد )مک کوایل،اساس مذاکرة مداوم بین آن

توانند از طریق ساخت اجتماعی واقعیّت در پرتو بازنمایی و به شیوة یها مکه چه طور رسانه

 نادرست، حقایق را دگرگون جلوه دهند.

ها در ساخت اجتماعی واقعیّت و نحوة اثرگذاری و رو، با توجّه به قدرت رسانهاز این 

ت های مختلف از طریق بازنمایی، این پژوهش درصدد اسدهی باورهای عمومی در حوزهشکل

                                                      
1. Berger and Lackman. 
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با تأکید بر مسئلة ساخت اجتماعی واقعیّت و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، فیلم 

ای از فیلم، را تحلیل و ارزیابی کند. بر این اساس، پس از بیان خالصه 8«مستانه»سینمایی 

های حاصل از متعاقب آن مبانی نظری تبیین و در نهایت یافته ،شودشناسی تحقیق مطرح میروش

 شوند. در پایان نیز برامد حاصل از این نوشتار ارائه خواهد شد. ژوهش ارائه میپ

 . خالصة فيلم1

 کنندگیهتهیّ و اصغر نعیمی بخش، نویسندگیمحمّدحسین فرح فیلمی به کارگردانی «مستانه»

روایتی ساده از زندگی سوپراستار سینما، « مستانه»است.  8262محصول سال  ،عبداهلل علیخانی

است که به دلیل از دست دادن پدر و مادرش در یک سانحة رانندگی، با خواهرش  ،«مستانه صدر»

ک مربّی گیرد تا یمی برای بهبود اوضاع روحی خواهرش تصمیم« مستانه»کند. زندگی می« مریم»

وسّط انو تة او بهتر شود. مربّی پیپیانو را برای وی استخدام کند تا از طریق تمرین موسیقی، روحیّ

در نگاه اوّل یک انسان موجّه و شریف « خسرو جامی»شود. معرّفی می« مستانه»یکی از دوستان 

قیق به دلیل اعتماد به دوستش، بدون تح« مستانه»شود و است که به عنوان مربّی پیانو معرّفی می

 .دشوع میکند و تمرین موسیقی از همان روز شرو، او را به خواهرش معرّفی می«خسرو»در مورد 

لّط بر شود و به دلیل تسدر جلسات ابتدایی با نظم و عالقة خاصّی به تدریس مشغول می« خسرو»

از حالت « انهمست»کند. امّا بعد از چند جلسه، در رابطه با را نیز به خود جلب می« مستانه»پیانو نظر 

« رهادف»دیگری به نام خود دوست « مستانه»شود. با این حال، عادی خارج و کم کم عاشق وی می

از  سوّمین تابلوی نقاشی« فرهاد»که « مستانه»دارد که قرار است با هم ازدواج کنند. در روز تولّد 

متوجّه رابطة عاشقانه این دو « خسرو»کند، به وی تقدیم می« خسرو»را در حضور « مستانه»چهرة 

ان رفه و توأم با تالطم و طغیبه یک عشق یک ط« مستانه»شود و به همین دلیل، عشق وی به می

که به دلیل طغیان احساسات درونی و در حالی« خسرو»شود. در یکی از روزهای تمرین، تبدیل می

ز شود و به او تجاواست، وارد اتاق خصوصی وی می« فرهاد»مشغول صحبت کردن با « مستانه»

                                                      

 شناسی پژوهش در مورد چرایی انتخاب فیلم مستانه توضیحاتی ارائه خواهد شد. . در قسمت روش8
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پاسخ وی را « فرهاد»شود، بعد از آن اتّفاق، با شرایط بد روحی مواجه می« مستانه»کند. می

« خسرو»از  «ترانه»گیرد تا با سپردن وکالت خود به دهد و در نهایت، بعد از سه روز تصمیم مینمی

، آغاز بخش دیگری از فیلم است. در جلسات دادرسی، «خسرو»شکایت کند. شکایت از 

یل به تبد« خسرو»کند. در دادرسی، را به عنوان وکیل خود معرّفی می« آقای کوشکی»، «خسرو»

ه جلوه دادن خود دارد. وکیل او نیز با تأکید شود و سعی در موجّیک فرد با ظاهر آراسته می

دیده و با پذیرش ایراد ضرب و جرح عمدی، اتّهام فراوان بر وجود رابطة قبلی میان بزهکار و بزه

ت. بر رضایت بوده اسشود که رابطة جنسی میان این دو مبتنی کند و مدّعی میتجاوز را رد می

د عنف را بدیهی شمارند، امّا تأکی ةکنند تا مسئلدر جلسات دادگاه تالش می« مستانه»و « ترانه»

یت شود و در نهاوکیل و قاضی پرونده بر وجود رابطة دوستانه قبلی موجب عدم احراز عنف می

. پس از اجرای حکم، شوندضربه شلّاق محکوم می 899به « خسرو»به شلّاق تعزیری و « مستانه»

. بعد رودشود و برای مدّتی به استراحت اجباری میتوسّط ادارة ارشاد ممنوع الکار می« مستانه»

رود و پس از آن، ناامید از همه جا زاده صالح میاز صدور حکم و ممنوع الکار شدن، ابتدا به امام

 «مستانه»گیری از درصدد انتقام که هنوز« خسرو»ا رود. امّبه همراه خواهرش به ویالی خود می

 اسپری« مریم»که آمادة ارتکاب جرم است، شود و در حالیاست، با چاقو و اسید وارد ویال می

به دلیل درد زیاد پا به فرار « خسرو»پاشد. حاوی موادّ شیمیایی را به صورت و چشمان او می

 است که به وی شده است وی را تعقیبهایی نیز که درصدد انتقام از همة ظلم« مستانه»گذارد. می

در حین خارج شدن از درب ورودی ویال و در مسیر گذر از خیابان، با اتومبیلی « خسرو»کند. می

 کند. برخورد و فوت می

 شناسی. روش۲

است. تحلیل محتوا که روشی  8روش تحقیق در این پژوهش، روش تحلیل محتوای کیفی

( برای Cole, 1998: 50نی، شفاهی، صورتی و تصویری است )های ارتباطی متبرای تحلیل پیام

                                                      
1. Qualitative Content Analysis. 



 

 

 

 

41 

  

 1399 تابستان، ویکمسی، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره هشتم

های ها، مجلّات، تبلیغات و سخنرانینخستین بار به عنوان روشی برای تحلیل سرودها، روزنامه

(. این روش برای Harwood and Garry, 2003: 479سیاسی سدة نوزدهم به کار گرفته شد )

نی پنهان  و نیز فهم برخی اصطالحات و کلمات مند اطّالعات و آشکار کردن معابررسی نظام

توان در همة اشکال ارتباطات همچون کتاب، شعر، شود. روش تحلیل محتوا را میاستفاده می

(. در یک 811: 8263راد و همکاران، روزنامه، آواز، نقّاشی، سخنرانی و فیلم به کار برد )مؤمنی

های ینی ویژگیمند و عیکی که برای استنباط نظامتعریف عام، هولستیْ تحلیل محتوا را به هر تکن

(. سندلوسکی نیز تحلیل محتوا 838: 8272کند )هولستی، رود اطالق میها به کار میخاصّ پیام

ه، ها خالصداند که به وسیلة آن دادههای تجزیه و تحلیل مطالعات کیفی میرا یکی از روش

با عنوان تحلیل محتوا این روش را فنّ پژوهش شوند. باردن در کتاب خود توصیف و تفسیر می

توا را قرار داند و تفکّر بنیادی تحلیل محعینی، اصولی و کمّی به منظور تفسیر و تحلیل محتوا می

(. از این رو، 32: 8271داند )باردن، شده میدادن اجزای یک متن در مقوالتی از پیش تعیین

اطّالعات  بخشیوری و سامانآای برای گردوا را رویّهتوان تحلیل محتمستفاد از تعاریف فوق می

د را های خودهد تا تحلیلدر یک شکل استانداردشده دانست که به پژوهشگر این اجازه را می

های نوشتاری یا تصویری ارائه دهد. به طور کلّی، دو ها و معانی دادهدر قبال استنباط از ویژگی

عبارتند از روش کمّی و کیفی. برخالف تحلیل محتوای نوع روش تحلیل محتوا وجود دارد که 

کمّی که بیشتر بر روند تحلیل، ظاهر محتوا و فراوانی آن تأکید دارد، در تحلیل کیفی بیشتر 

دّنظر ها مگیرد و استنباط و استخراج معنا از آنمضامین نهان متن و تصویر مورد توجّه قرار می

(. تحلیل محتوای کیفی دارای مراحلی است. مایزینگ 862: 8263راد و همکاران، است )مؤمنی

که در  ها یا متونیکند. در این مرحله، مصاحبهها معرّفی مینخستین گام این روش را تعریف داده

ها وری دادهآشوند. در مرحلة بعد، تحلیل وضعیّت گردراستای مسئلة تحقیق مهم هستند غربال می

شوند و در مرحلة بعد آنچه ها به صورت صوری توصیف میدهشود. در مرحلة سوّم داانجام می

ت شود. از این رو، در نهایها بیرون بکشد مشخّص میفرد قصد دارد با کمک تفسیر از دل داده

ی است هایشود: غربال نخستْ حذف گزارهاجرای تحلیل محتوای کیفی شامل سه تکنیک می



 

 

 

 

46 

 
 

 ؛...ایران سینمایی آثار در محورجنسیّت رویکردهای شناختیجرم تحلیل 

در  های مشابه است؛ وبندی گزارهفی دوّمْ دستهاصلی ندارند؛ صا ةکه ارتباط چندانی با مسئل

(. بر 247: 8268تر است )فیلک، های وسیعها بر اساس گزارهنهایت، غربال سوّمْ تلخیص داده

ترین مراحل انجام روش تحلیل محتوای کیفی عبارت است از اساس برخی نظرات دیگر نیز مهم

و  8بندیگیری، کدگذاری و مقولهرها، نمونهانتخاب مسئلة موضوع، تدوین سؤاالت، معرّفی متغیّ

 (.866: 8263راد و همکاران، تحلیل و استنباط )مؤمنی

وای کند، تحلیل محتها آشنا میهمانطور که تحلیل وسایل ارتباطی ما را با هویّت واقعی آن

و کند. با بازگ های آشکار و نهان کارگردان را برای ماها و پیامتواند اندیشهآثار سینمایی نیز می

و، بندی مقصود خود را داشته باشد. از این راین حال، گیرنده باید توانایی ترکیب کردن و قالب

(. در این 86: 8277گر محتوای آثار سینمایی باید به محتوای انتقال معنا توجّه کند )آذری، تحلیل

 ؛وای آن استلیل محتفیلم توانایی مخاطب در تح بستر شاید بتوان گفت هستة مرکزی شناخت

ان های نهشود و درک پیامهای آشکار فیلم توسّط همگان درک میزیرا شناخت روبنا و پیام

 موجود در متون فیلم است که مستلزم درک صحیح  نظام انتقال معانی است. 

گیری در ترین روش نمونهگیری پژوهش نیز باید ذکر شود که معمولدر مورد نمونه

ترین شود که دارای بیشای انتخاب میگیری هدفمند است که در آن نمونهنمونههای کیفی، روش

(. در آثار سینمایی ایران، ردپای 821: 8268ارتباط با موضوع و مسئلة پژوهش باشد )فیلک، 

ساختة « افسانة آه»توان مشاهده کرد. فیلم خورشیدی می 99های فمنیستی را از اواخر دهة فیلم

را شاید بتوان نخستین فیلم فمنیستی در تاریخ سینمای بعد از انقالب  8296ر سال تهمینه میالنی د

این نگرش را مورد تأکید قرار دادند. در « دو زن»و « قرمز»هایی چون نیز فیلم 79نامید. در دهة 

ل میم مث»، «سال دارم 81من ترانه »هایی چون ها بیشتر شد. در این دهه، فیلمشمار این فیلم 19دهة 

رویکردهای فمنیستی داشتند. امّا اوج این جریان در سینمای « دعوت»و « یکی از ما دو نفر»، «مادر

                                                      
های میان ها است. در این مرحله، بر اساس مشابهتبندی ناظر بر مراحل پس از گردآوری دقیق دادهکدگذاری و مقوله. 8

 کنند. بههای مهم در یک اثر را مشخّص میگیرد و کدها خود مقولهشده از یک اثر کدگذاری صورت میمتون برداشت

 سازند. می ها راها مقولهای از آنگیرند و مجموعهمشابه در کنار یکدیگر قرار می عبارت بهتر، در کدگذاری مفاهیم و مضامین
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، «توریالن»، «اشهای نرفتهملی و راه»هایی چون که فیلمگیرد، به طوری شکل می 69ایران در دهة 

اند. ین قالب ساخته شدهو ... در ا« مستانه»، «دختر»، «خشم و هیاهو»، «زنندهیس دخترها فریاد نمی»

ری هدفمند، گیهای فمنیستی بسیار در ایران، این پژوهش با استفاده از روش نمونهبا وجود فیلم

را به عنوان نمونة موردی خود انتخاب کرده است. با توجّه به آنکه موضوع « مستانه» فیلم سینمایی

روی در قلم« مستانه»فیلم محور است، شناختی رویکردهای جنسیّتاین پژوهش تحلیل جرم

زیرا مسائل شکلی و ماهوی عدالت کیفری در  ؛هایی غنی استموضوع این پژوهش دارای داده

از  رویکردهای حمایتی ،سوشوند. به عبارت بهتر، در این فیلم، از یک قلمروی آن بررسی می

دالت کیفری رسمی های زنان در نظام عمشکالت و دغدغه ،شود و از سوی دیگرزنان مشاهده می

 شوند. شناسی انتقادی و فمنیستی بررسی میبه عنوان بخشی از مباحث جدید در جرم

 . مبانی نظری۳

با توجّه به آنکه روش تحقیق در این پژوهش روش تحلیل محتوای کیفی است، مبانی نظری 

بارة فیلم شوند. پس از انتخاب نمونة نهایی و مشاهدة چند های خام حاصل میاز طریق داده

، واحدهای تحلیل در قالب سکانس، مضمون، کاراکتر، دیالوگ و آیتم شناسایی شدند «مستانه»

و ذیل واحدهای زمینه قرار گرفتند. متعاقب این امر، کدگذاری صورت گرفت و بعد از ساخت 

های خام اوّلیّة موجود در فیلم که همان واحدهای تحلیل شامل های مختلف، دادهمقوله

ترین مبانی نظری این پژوهش را تولید کردند. مهم ،ها، کاراکترها و ... هستندها، دیالوگسسکان

دالت دیدگان تجاوز و نظام عآمده از فیلم عبارتند از فمنیسم و تقابل بزهمبانی نظری به دست

 دیده و موانع دسترسی زنان قربانی تجاوز به عدالت.پذیری بزهکیفری در دو قالب سرزنش

 . فمنيسم۳-1

استمرار ظلم تاریخی نسبت به زنان موجب ظهور نهضتی شد که به جنبش فمنیستی برای 

آزادی زنان با هدف زدایش تفکّر برتری و سلطة جنس مذکّر، برابری حقوق مدنی و سیاسی، 

پذیر به ویژه در دوران حاملگی و های مساوی و مناسب و حمایت از زنان آسیبایجاد فرصت
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(. پس از رشد فمنیسم به عنوان یک مکتب فکری، 64: 8268توانا، و ... معروف شد )نجفیزایمان 

یستی، شناسی فمنشناحتی نیز دارای اثر شد. دیدگاه جرماین قلمروی مطالعاتی در مطالعات جرم

از یک سو نگاه خود را به جنسی )مردان( معطوف ساخت که قدرت را در سطح جامعه در اختیار 

گیرند و از سوی دیگر این پرسش را مطرح کرد که و آن را به عنوان سالح خود بکار میدارند 

 دهد. این وضعیّت چگونه زنان را تحت تأثیر قرار می

هایی به وجود آمدند که دو مفهوم های فمنیستی، دیدگاهها و نظریّهپس از رشد دیدگاه

هم در دیدگاه فمنیسم وجود دارد و هم به نظر  اند. این تمایزرا متمایز کرده« جنسیّت»و « جنس»

دهد که دربارة دو پدیدة ارتکاب جرم هایی را شکل میهواداران این دیدگاه، هستة اصلی تبیین

بندی دیدگی در میان افراد مذکّر و مؤنّث ارائه شده است. بر این اساس، جنس نوعی دستهو بزه

های ژنی افراد هستند. در مقابل، صوالً ویژگیآید که نشانگرهای آن ازیستی به حساب می

ه همین شدة زیستی. بشود، نه یک خصیصة از پیش تعیینجنسیّت ساختی اجتماعی قلمداد می

 ؛آیندگر به حساب میشکلْ دو مفهوم مردانگی و زنانگی بخشی از فرهنگ اکتسابی کنش

شارات دست و سر، زبان، شغل و از نوع لباس، حرکات و اند فرهنگی که نشانگرهای آن عبارت

را در اولویّت « تجنسیّ»ها (. با وجود این، تمامی فمنیست319: 8263 مانند آن )وایت و همکار،

ها جنسیّت نباید با روابط جنسی مزج شود. دهند، به طوری که از نظر آنمباحث خود قرار می

دهی شوند، جنسیّتْ شکلده میگرچه این دو اصطالح اغلب و به طور ناصحیح به جای هم استفاا

شناختی رفتار زنان و مردان است )دکسردی، و الگودهی و ارزیابیِ فرهنگی و اجتماعی و روان

8261 :13.) 

محور آن است که استاندارد آسانی جهت پردازان رویکردهای جنسیّتبحث اصلی نظریّه

یل این امر آن است که عملکرد اجتماع تبیین تمامیِ رفتارهای مردانه از جمله جرم وجود ندارد. دل

زیرا این امر راهی برای اعمال مردانگی  ؛دهددر بسیاری از موارد، خشونت مردان را ارتقا می

اجتناب از هر چیز زنانه؛  -8محور عبارتند از: مردان است. با این حال، اجزای بنیادی هژمونی مرد

نمایش اعتماد به نفس؛  -4نت و تجاوز؛ نشان دادن خشو -2محدودسازی شدید احساسات؛  -3
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های مرتبط با روابط جنسی. بر کتمان نگرش -9تالش جهت کسب موفّقیّت و موقعیّت؛ و  -1

ها زندگی کنند و شوند تا با این آرمانمردها تشویق می اساس مطالعات رویکردهای مردمحور،

 هایشوند. بر اساس یافتهواجه میدر صورت عدم انجام این امور با ضمانت اجراهای اجتماعی م

ا دانند، بلکه آن ربسیاری از مردان خشونت را نقض هنجار فرهنگی در مورد خشونت نمی 8پری،

گرایی شده همچون تجاوز، تسلّط و دگرجنسدر قالب هژمونیِ مردمحورِ به لحاظِ فرهنگی اثبات

 (.16: 8261انگارند )دکسردی، می

 تجاوز و نظام عدالت کيفریديدگان . تقابل بزه۳-۲

توان در دو قلمروی دیدگان تجاوز و نظام عدالت کیفری را میتعارض و تقابل میان بزه

دیده پذیری بزهسرزنش عدالت ماهوی و شکلی بررسی کرد. در قلمروی مسائل ماهیّتی، نظریّة

انگاشتن  رد. اثر مقصّشودیده در ارتکاب جرم توجّه میشود که بر اساس آن، به نقش بزهمطرح می

دیده در ارتکاب جرم تجاوز، در قلمروی عدالت شکلی، موانع دسترسی زنان قربانی تجاوز به بزه

یر ای از تقصدیدة تجاوز دارای درجهدهد. به عبارت بهتر، زمانی که زنانِ بزهعدالت را شکل می

 شود.  ها به عدالت با چالش مواجهشوند، ممکن است دسترسی آنقلمداد می

 ديدهپذيری بزه. سرزنش۳-۲-1

اند این پدیده داند که کوشیدههایی میدیدگی را تالشهای موقعیّتی بزهاح تبیینعزّت عبدالفتّ

یات دیده توضیح دهند. او مدّعی است ححسب نوعی الگوی پویای کنش متقابل و رفتار بزه را بر

ستمر محقّقان در این خصوص آغاز شده است. به نظر های مبا تالش« شناسیدیدهبزه»رشتة علمی 

ک دیده صرفاً یبزه»های مزبور حرکتی جدّی در جهت نشان دادن این واقعیّت است که او، تالش

لیمی )س« ای در چنگال غارتگران مهاجم تصوّر کردآماج منفعل جرم نیست تا بتوان او را طعمه

به عنوان یکی از  3فتن نظریّات هانس فون هانتیگ(. وی با به عاریّت گر319: 8219و همکار، 

                                                      
1. Perry. 

2. Hans Von Hentig. 
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ده به دیپیشگامان این رویکرد بر این اعتقاد است که توجّه به دو مفهوم یاری رساندن بزه

ها را دیدگیگیری جرم و ساخت طرفینی آن، ماهیّت مبتنی بر کنش متقابل بسیاری از بزهشکل

های طوالنیِ علّی و معلولی، نقش که در سلسلهفشارد دهد و بر این واقعیّت پای مینشان می

کننده در فرایند ارتکاب جرم به حساب آورد )سلیمی و همکار، توان نقشی تعییندیده را میبزه

و رابطة میان  8دیدگی بر زوج کیفریهای کالسیک نیز در خصوص تجربة بزه(. نظریّه319: 8219

از نخستین افرادی بود که به نقش  8684وفالو در سال کنند. گارتأکید می 3دیدهبزهکار و بزه

(. با وجود این، نخستین Meiera and Terance, 1993: 461دیده در ارتکاب جرم توجّه کرد )بزه

توسّط ماروین  8619دیده در ارتکاب جرم در دهة مند در خصوص دخالت بزهپژوهش نظام

معروف  4دیدهدهندگی بزهکه به نظریّة شتابانجام شد. نتیجة حاصل از این مطالعه  2ولفگانگ

 Meieraدیده در ارتکاب جرم اثرگذار است )شده است بر این نظر استوار است که نوع رفتار بزه

and Terance, 1993: 461شناسانة کالسیک در این حوزه به دیدههای بزه(. از این رو، تبیین

ه جّه دارند. چگونگی تکوین وضعیّتی که منجر بپذیر در ارتکاب جرم تودیدة سرزنشنقش بزه

دیده همواره نقشی منفعالنه در جرم ندارد و دهد که بزهشود نشان میارتکاب جرم علیه فرد می

د. دیدگی خود را فراهم کرده باشچه بسا به طور ضمنی موجبات تسهیل وقوع جرم و تسریع بزه

ه توان آن را عاملِ بدیده، که میبزه« دهندگیِابگی و شتمالحظهبی»به همین دلیل، در نظریّة 

ن شود. در ایدیده نامید، به نقش او در ارتکاب جرم توجّه میدرآورندة جرم از سوی بزهفعلیّت

است که به  1«متغیّر آغازگر»دیده یک آمیز بزهشرایط، در یک فرایند کنش متقابلْ رفتار سرزنش

ا دیدگی ایفزند و نقشی مهم در آغاز بزهه از سوی او سر میصورت رفتار آگاهانه یا ناآگاهان

 کند. می

                                                      
1. The penal couple. 

2. The victim-offender relationship. 

3. Marvin Wolfgang. 

4. victim precipitation. 

5. Tiggering Factor. 
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دیده، دیده در وقوع جرم، بسته به نقش یا رفتار بزهدهندگی یا اثرگذاری بزهنظریّة شتاب

دیده ممکن است با نیّت قربانی شدن به بزه 8دهندگی فعّالتواند فعّال یا منفعل باشد. در شتابمی

برای  دیده با تحریک و تشویقهه به رفتار مجرمانه کمک کند. در این رویکرد، بزصورت آگاهان

( Siegel and Hoffman, 2006: 126کند )انجام رفتار پرخاشگرانه به صورت محرّک عمل می

ر کند. ددهد که زمینة اصلی وقوع جرم را فراهم میهایی قرار میو با آگاهی خود را در موقعیّت

با بزهکار بالقوّه تعامل  از طریق تحریکْ و ناآگاهانه صورتدیده به بزه 3دگی منفعلدهنشتاب

دیدگان بدون قصد و با توجّه به خصوصیّات شخصی یا موقعیّتی کند. این دسته از بزهبرقرار می

 (. 834: 8268دیده شدن را دارند )شاهیده، خود، استعداد خاص و آمادگی الزم برای بزه

 انع دسترسی زنان قربانی تجاوز به عدالت. مو۳-۲-۲

های اییدیدگی دوّمین و نارسترین موانع دسترسی زنان قربانی تجاوز به عدالت عبارتند از بزهمهم

 شوند.دیده، که در ادامه بررسی میادلّة اثبات جنایی بزه

 ديدگی دوّمين. بزه۳-۲-۲-1

و نامالیمات ناشی از رفتارهای سوء نهادهای دیدگی دوّمین یا غیرمستقیم که ناشی از آالم بزه

باری است که از گذر جرم بر دیدگان است به واقع دارای همان آثار زیانعدالت کیفری با بزه

سان، همچنان که جرم خود پیامدهای نامطلوبِ گوناگون مادی اعم شود. بدیندیده وارد میبزه

اعتنایی، یهایی مانند بدیده با واکنشجه شدن بزهتی دارد، موابدنی، مالی یا معنوی/ عاطفی/ حیثیّ

هی، سرزنش، در مقام تقصیر قرار گرفتن و ...  از سوی نهادهای پاسخگو به جرم باعث توجّبی

دیده شکل گیرد که عالوه بر لطماتِ مستقیم ناشی از جرم شود که این احساس در بزهمی

 (.78: 8211حمّل کند )سماواتی پیروز، دیدگی مستقیم( رنج مضاعفی را نیز باید ت)بزه

                                                      
1. Active Precipitation. 

2. Passive Precipitation. 
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آمیز آن شدّت جرم به حدّی است که افزون بر این، در جرم تجاوز به علّت ماهیّت خشونت

دیده از نظر روانی نیازمند حمایت و مساعدت عاطفی نهادهای کیفری است، امّا واکنش بزه

کنند.  د را فاقد پشتوانه احساسدیدگان خوشود که بزهدیدگی زنان باعث مینادرست در قبال بزه

شوند، بلکه تالش مند نمیها نه تنها از مساعدت کارگزاران کیفری بهرهدر این صورت، آن

ها اجتناب ورزند تا دست کم خود را از دیدگی خود برای آنکنند تا از بیان تجربیّات بزهمی

(. 63: 8211)سماواتی پیروز، آمیز و گاه حتّی تحقیرآمیز مصون نگه دارند برخوردهای سرزنش

دید عدالت کیفری نیز تشدیده ممکن است با واکنش کارگزاران همزمان، اثر منفی جرم بر بزه

، دلیل به همینگیرد نهاد پلیس است. دیده در تماس با آن قرار میشود. نخستین نهادی که بزه

ب پلیس با رفتار نامناس ةنحوحسّ قربانیّت نامستقیم در مراحل نخستین فرایند کیفری اغلب از 

 اندرکاران نظام عدالتآید. همچنین، رفتار نامناسب کارکنان و دستدیدگان به وجود میبزه

ارهای دیده، موجب اطالة دادرسی و یا رفتکیفری در برخی موارد با تحقیر و عدم جوابگویی به بزه

 شود. این موارد و بسیاری از مواردمی دیدهها با متّهم باعث سردرگمی و تحقیر بزهآمیز آنارفاق

آثار و لطمات بسیاری را در پی دارند که ممکن  ،شونددیدگی مضاعف میدیگر که باعث بزه

 دیدگی مستقیم باشند. ها بیشتر از بزهاست پیامدهای آن

 های ادلّة اثبات جنايی. نارسايی۳-۲-۲-۲

هایی وجود دارند. بر اساس اصول و رساییجرایم نا در مورد جرایم جنسی و ادلّة اثبات این

متون جزایی، اثبات جرایم جنسی مستوجب حد تنها با اقرار، شهادت شهود و علم قاضی ممکن 

ه بزهکار گونه جرایم مربوط ب کنندة ایناست. به طور کلّی اقرار به عنوان یکی از سه دالیل اثبات

ضییع شده است. دلیل بعدی که در دادگاه دیده در این مورد تتوان گفت حقّ بزهاست و می

 866توان به آن استناد کرد شهادت شهود است. کیفیّات این دلیل برای جرایم جنسی در مادة می

قانون مجازات اسالمی بیان شده است که برای اثبات این جرایم وجود چهار شاهد مرد با  399و 

ینانه باست. با بررسی این موضوع با نگاه واقعهمین قانون الزم  877تمام خصوصیّات مقرّر در مادة 

شود که با وجود چهار شاهد عادل امکان ارتکاب این عمل وجود ندارد، زیرا اگر مشخّص می
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دهند؛ در این افراد دارای وصف عدالت باشند، اجازة انجام این عمل را به شخص بزهکار نمی

توان امید شود. پس تنها دلیلی که میواجه مینتیجه کارایی این دلیل در اثبات جرم با خألهایی م

قانون مجازات  388د علم قاضی است. در مادة نداشت که بر اساس آن این جرایم کشف شو

علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات »گونه تعریف شده است:  اسالمی علم قاضی این

ستند حکم، علم قاضی است، وی شود. در مواردی که مبیّن در امری است که نزد وی مطرح می

 «.موظّف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند

 ها. يافته4

ای هها و دیالوگشده، در این قسمت تحلیل محتوای سکانسدر پرتو مبانی نظری ارائه

و  ین اساس، مردساالریشود. بر امختلف فیلم که به وجودآورندة مبانی نظری هستند ارائه می

جاوز دیدگان تهای نظام قضایی بر بزهدیده و آسیبتضییع حقوق زنان، بزهکارانگاری بزه

 های حاصل از تحلیل محتوای فیلم در این پژوهش هستند.ترین یافتهمهم

 . مردساالری و تضييع حقوق زنان4-1

، «فرهاد» ،«خسرو»در شخصیّت  توان، مردساالری و تضییع حقوق زنان را می«مستانه»در فیلم 

مشاهده کرد که در ادامه این موارد بررسی « کنشگران ادارة ارشاد»و « کنشگران عدالت کیفری»

 شوند.می

 . خسرو4-1-1

های فمنیستی، ارتکاب جرم توسّط مردان گاه با انگیزة اعمال مردانگی بر اساس نگرش

در « نهمستا»افتد که وی از نی اتّفاق میزما« خسرو»گیرد. نخستین اعمال مردانگی صورت می

غول مش« مستانه»کند. در روز حادثه، زمانی که مورد شغل او و مشکالت زنان در سینما سؤال می

ن را روی فنجا« مستانه»ریزد، اثر رژ به شدّت عرق می« خسرو»است، « فرهاد»مکالمة تلفنی با 

دة اتاق، ششکند و در نهایت با باز کردن در قفلریزد، گلدان را میبیند، اشک میوار میدیوانه
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ی است که هایگیری سوء تفاهمعرصة شکل« مستانه»رساند. در این بستر، می« مستانه»خود را به 

است.  8ها، ارتکاب جرم تجاوزدهد. نمونة بارز این موقعیّتهای بغرنج قرار میافراد را در موقعیّت

یرا بعد ز ؛شودشود، امّا به این جرم ختم نمیی به جرم تجاوز میاعمال مردانگی در این بستر منته

های شود. به عنوان مثال، تماسمی« مستانه»به اشکال مختلف متعرّض « خسرو»از این حادثه نیز 

بعد از حادثه و صحبت کردن از عشقْ نوعی اعمال مردانگی است. زمانی که « خسرو»مکرّر 

فه شدن بعد از کال« مستانه. »گیردمیتماس  «مریم» اب اودهد، نمیرا « خسرو» پاسخ تلفن« مستانه»

توقّع نداری که ازت »شود: دهد و با این جمله مواجه میرا می« خسرو»های مکرّر، پاسخ از تماس

جمله مؤیّد  این«. تونست به نحو بهتری برگزار بشه. بدون خشونتعذرخواهی کنم. این قضیه می

ر این بین نیز د« مستانه»رابطة جنسی داشته باشد و رضایت « مستانه»با  آن است که وی حق دارد

با حالت عصبانیّت، در ورودی ساختمان، جلوی او « خسرو»، «مستانه»شرط نیست. بعد از شکایت 

که در حال لرزیدن در حالی« مستانه»نظر کند. خواهد از شکایت صرفگیرد و از وی میرا می

چیزی  گیری، اینکهمثل بچة آدم میری شکایتتو پس می»شود که ه میاست، با این جمله مواج

ن نیز با بعد از آ«. کنم که تا آخر نتونی به خودت نگاه کنینیست. یک کاری با صورتت می

یّة در اثبات جرم است، احضار« مستانه»بینی او در مورد عدم موفّقیّت غروری خاص که مؤیّد پیش

ز دیدة تجاوشود در این حالت، بزهکند. همانطور که مشاهده میدادگاه را به صورتش پرت می

شود. های پایانی فیلم این تهدید عملی میشود و در سکانسبا تهدید به اسیدپاشی نیز مواجه می

 کند تا اینکه در نهایت وارد ویالیرا تعقیب می« مستانه»بعد از صدور حکم نیز بارها « خسرو»

 شود. می« مستانه»

های قرمز زیبا را شود، وی ماهیبرداری میفیلم« خسرو»ک سکانس که در آپارتمان در ی

های قرمز به های وحشی است. به محض ورود ماهیاندازد که پر از ماهیداخل آکواریومی می

بلعند. شاید این سکانس تشبیهی باشد که چطور زنان ها را میهای وحشی آنآکواریوم، ماهی

                                                      
1. Rape. 
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و  «خسرو»مردانی همچون  ةپذیر ممکن است طعمبه عنوان اقشار آسیب« ستانهم»جامعه از جمله 

 قربانی جرایمی چون تجاوز شوند. 

 . فرهاد4-1-۲

و ازدواج « نهمستا»دارد، به نحوی که تنها به دلیل عشق به « مستانه»با  ای عاشقانهرابطه« فرهاد»

بام تهران  در« فرهاد»با « مستانه»ز حادثه که با او حاضر شده است به ایران بازگردد. چند روز بعد ا

بدل  و شود که صحبتی میان این دو نفر ردّمانع از آن می« فرهاد»گذارد، سکوت سنگین قرار می

 در حالی که پشت به« فرهاد»خواهد که با وی حرف بزند، امّا می« فرهاد»از « مستانه»شود. حتّی 

ا او کند و بعد از جدا شدن، از طریق تلفن بی را ترک میایستاده، با یک لبخند تلخ، و« مستانه»

تّی تی باشد که حدهندة اهمیّت مسئلة بکارت در جوامع سنّکند. شاید این امر نشانصحبت می

و به نوعی  «فرهاد»رسد که سکوت سنگین دهد. به نظر میروابط عاشقانه را تحت تأثیر قرار می

در « مستانه»اط مستقیم با جرم تجاوز باشد. این در حالی است که دارای ارتب« مستانه»دل بریدن از 

دیدگی خود را در قلمروهای بروز جرم تجاوز دارای هیچ نقشی نبوده است، امّا باید تاوان بزه

 مختلف پس دهد. 

ای به مستانه االن بیشتر از هر زمان دیگه»گوید که به او می« ترانه»، «فرهاد»و « ترانه»در جلسة 

ت ما ام. شانس موفّقیّای صحبت کردهبا وکالی خبره»گوید که می« فرهاد»امّا «. احتیاج داره تو

ا طرح نیز وی مخالفت خود را ب« فرهاد»و « مستانه»بعد از مکالمة تلفنی «. هفرچیزی نزدیک به صِ

 یما باید این مسئله رو خاکش کنیم. االن یک گند« »فرهاد»کند. به نظر شکایت مطرح می

ه بهای عدم شکایت ب«. شندراومده. هر چقدر بیشتر همش بزنیم، آدمای بیشتری متوجّه بوش می

ای است که در جوامع مردساالر مشاهده حفظ آبرو در قلمروی جرمی چون تجاوز در واقع مسئله

دیدگی و شکایت در خصوص شود. در جوامع دارای رویکردهای مردانه، صرف اعالم بزهمی

به معنای آن است که خانم بکارت خود را از دست داده است. در این حالت، جرم تجاوز 

های ارزشی در جامعه ممکن است زن را به عنوان یک زن نانجیب معرّفی کند. به همین قضاوت
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شود تا از دلیل، در این جوامع، در دوراهی میان احقاق حق و حفظ آبرو، مورد دوّم انتخاب می

 حفظ شود و از سوی دیگر افراد از شرّ قضاوت مردم در امان باشند. سو آبروی اجتماعی یک 

نی به صورت تلف« مستانه»از « فرهاد»شود. تمام می« فرهاد»و « مستانه»در نهایت، رابطة عاشقانه 

ضر حتّی حا« فرهاد»کند. در این شرایط، خداحافظی و قصد خود را برای رفتن از ایران اعالم می

تنها دلیل  تو گفتی»گوید به فرهاد می« مستانه»که شود. در حالی نمی« تانهمس»به دیدن حضوری 

اره کند که به دلیل یک سفر کاری مجبور است دوببیان می« فرهاد»، «برگشتت به ایران من هستم

چنان روی آن« مستانه»دیده شدن آید که بزههای مختلف فیلم برمیبه خارج برگردد. از سکانس

« خسرو» گرچه مردساالریاکند. ذاشته است که وی رابطة عاشقانه خود را ترک میاثر گ« فرهاد»

همراه با تعرّض و خشونت نیست، بلکه « فرهاد»توأم با خشم، هیجان و تعرّض است، مردساالری 

بعد از حادثة تجاوز، تالش برای منصرف کردن او از شکایت و در نهایت « مستانه»عدم همراهی با 

 هستند.« فرهاد»ترین رویکردهای مردساالرانه در کاراکتر قانه از مهمترک رابطة عاش

 . کنشگران ادارة ارشاد4-1-۳

د. این شوبعد از آن که با صدور حکم دادگاه محکوم شناخته شد، ممنوع الکار می« مستانه»

وی که رسد. در حالی خبر توسّط کارگردان فیلمی که در آن مشغول بازی بود به اطاّلع وی می

مورد تجاوز واقع شده و به دلیل عدم اثبات عنف به شلّاق تعزیری نیز محکوم شده است، دیگر 

ود تا رمجوّز فعّالیّت در عرصة سینما را نیز ندارد. وی بعد از شنیدن این خبر به ادارة ارشاد می

این »ه دلیل ممنوع الکار شدن خود را جویا شود. نخستین جملة مسئول ادارة ارشاد این است ک

در تمامی این «. های خارجی صحبت کردهچه جنجالی بود به راه انداختی؟ وکیلت با رسانه

تو  دونیمما می»، «شههمه چی درست می»شود. تشویق به صبر و تحمّل می« مستانه»ها سکانس

کردی رو هم هایی که تو بهشون کمک میدست به خیر داشتی امّا خدا روزی اون خانواده

یک مدّت استراحت »، «این چند سال خیلی پرکار بودی و درامد خوبی هم داشتی»، «میرسونه
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و  گیردهای زنانه مورد توجّه قرار نمیها، دغدغهدر تمامی این سکانس«. کن، برو مسافرت و ... 

 است.  مردانمحوری است که مختصّ شود رویکردهای حق و تکلیفآنچه مطرح می

 ی.کنشگران عدالت کيفر4-1-4

قبل از ورود به مسائل فنّی، قدری در مورد مسائل « مستانه»در جلسة دادرسی، وکیل 

ترس  بسیاری از قربانیان تجاوز به دلیل»کند. به نظر او محور صحبت میشناختی و جنسیّتجامعه

ای تونه صدای رسکنند. مستانه مییا از دست دادن آبرو و قضاوت جامعه اقدام به شکایت نمی

. با «شن. من اصرار دارم که قاضی به این مسائل توجّه کننباشه که قربانی تجاوز واقع می زنانی

واهد خدیده میدهد و از وکیل بزهها واکنش نشان میاین حال، قاضی به سرعت به این صحبت

به کار خودتان بپردازید و »گوید: تا در مورد موضوع اتّهامی صحبت کند. همچنین به وی می

شناسی امعهج»این تذکّر قاضی در واقع مؤیّد دو دیدگاه در حوزة «. ن تعیین تکلیف نکنیدبرای م

های زنان کیفری است. مورد نخستْ همان اعمال رویکردهای مردانه است که در آن به دغدغه

شود و مورد دوّمْ نگاه محض و فنّی قضات به مسائل حقوقی است که گاه موجب توجّه نمی

 ها مورد توجّه قرار نگیرد. شناختی پروندهشناختی و روانشناختی، جامعهرمشود ابعاد جمی

 -احتماالً قاضی پرونده  -به دنبال وقت مالقات با حاج آقا « ترانه»بعد از صدور حکم نیز 

گوید: ند و میکصحبت می -احتماالً منشی  -رود. در ابتدا با یکی از کنشگران عدالت کیفری می

اجرای  این حکم نباید اجرا بشه.»؛ «تونید حاج آقا را ببینیدشما نمی»؛ «آقا رو ببینم خوام حاجمی»

حکم خدا و شرع رو نمیشه اجرا نکرد. هر دو نفر »؛ «کنهاین حکم تبعات زیادی به جامعه بار می

به رابطة جنسی اقرار کردند. یک نفر ادّعای تجاوز کرده و نتونسته ثابت کنه. زن اگر خودش 

. «تونه بهش نزدیک بشه، چرا مرد و زن به مکانی برن که مرد وسوسه بشهاد، مرد حتّی نمینخو

ها که به خوبی مؤیّد رویکردهای مردساالرانه است، در تحلیل چرایی ارتکاب جرم این گزاره

گیرد و به نقش وی در ارتکاب جرم توجّه دیده نشانه میتجاوز، انگشت اتّهام را به سمت بزه

 . کندمی
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 ديده. بزهکارانگاری بزه4-۲

دمحور، های فرایندیدگان تجاوز در رویّهترین موانع دسترسی به عدالت برای بزهیکی از مهم

دیدگی است. بر اساس این ایده، گاه افراد به عنوان اف و غیرمعلوم میان بزهکاری و بزهمرز ناشفّ

شوند. یدگی با عناوین اتّهامی مواجه میشوند، امّا در چرخة رسدیده وارد فرایند کیفری میبزه

 شود ودیدگی، خود با عنوان اتّهامی مواجه میدیده به رغم آالم ناشی از بزهدر این بستر، فرد بزه

 بسا که در فرایند رسیدگی و حتّی در مرحلة تحقیقات مقدّماتی به وی تفهیم اتّهام شود. چه

انه ای درصدد است تا رابطة دوستطرز هوشمندانههای جلسة دادگاه، وکیل متشاکی به در سکانس

اند و هاین دو با هم دوست بود»را برجسته کند. وی با بیان اینکه « خسرو»و « مستانه»قبلی میان 

درصدد است تا رابطة قبلی میان این دو نفر را دستاویزی برای وجود رضایت « اندرابطة عمیق داشته

ه دارد کگیرد و اظهار میمی نیز همین رویّه را در دادگاه پیش در رابطة جنسی قرارد دهد. متّهم

قرار بود من و مستانه با هم ازدواج کنیم. حتّی خود او به من پیشنهاد ازدواج داد ولی من »

ط بعد از آنکه این مسائل توسّ«. قطع ارتباط کنه -فرهاد  -خواستم که با یکی از همکاراش می

تونن مردی رو که این خانم چطور می»دارد که اظهار می« خسرو» شود، وکیلرد می« مستانه»

. «شناسن و نامحرمن، به حریم خصوصی خودشون راه بدن. آیا این موجب عمل حرام نمیشه؟نمی

شود تا رابطة قبلی میان این دو نفر مورد تأکید قرار گیرد تا از ها تالش میدر تمامی این سکانس

 دیده و بلکه رضایت وی در برقراری رابطة جنسی احراز شود. پذیری بزهاین طریق سرزنش

ی است کاف»کند که بیان می« مستانه»های با نشان دادن عکس« خسرو»افزون بر آن، وکیل 

اسم ایشان را سرچ کنید تا ببینید رفتارهای ایشان با عرف و شرع در تعارض است. اینها عفّت 

 به عنوان یک زن« مستانه»شود تا ها نیز تالش مین سکانسدر ای«. انددار کردهعمومی را لکه

شود این است که آیا وجود عکس با هر نانجیب معرّفی شود. با این حال، پرسشی که مطرح می

ح در است؟ به لحاظ مسائل مطر« خسرو»کیفیّتی به معنای رضایت در برقراری رابطة جنسی با 

امکان احراز عنف برای  8ان نجیب و نانجیب/ سلیطه،شناسی کیفری و تمرکز بر دوگانة زنجامعه

                                                      
1. Whore women and Madonna women. 
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زنان نانجیب یا سلیطه بسیار پایین است. در مقابل، چنانچه زنی پاکدامن اقدام به شکایت تجاوز 

یابد. به طور مشخّص، مرز میان بزهکاری و کند، امکان احراز عنف به همان نسبت افزایش می

ده به دیشود که در آن بزهتر میتر و ناملموسمبهمدیدگی در جرایم جنسی به ویژه زمانی بزه

 دیده افزایشعنوان یک زن نانجیب شناخته شود. در این حالت، احتمال بزهکارانگاری بزه

 یابد.می

شود. در انجام می« خسرو»های دیگری نیز توسّط وکیل دیده، تالشبرای بزهکارانگاری بزه

ت او که توأم با قدرت و اقتدار است پاسخ دهد، این در دیده باید به سؤاالها، بزهاین سکانس

زنگ »؛ «خسرو روز حادثه چطور وارد منزل شما شد؟»دیده است. بزه« مستانه»حالی است که 

اون روز که خواهرت خونه نبود. » ؛ «نه»؛ «ورود به زور و اجبار نبود؟»؛ «زدن منم درو باز کردم

تشریف داشته باشن و بعد از اومدن خواهرت، میومدن  تونستی به ایشون بگی البی ساختمانمی

منزل. در چنین خلوتی برای انسان جایزالخطا امکان خطا صددرصد است. طرح شکایت تجاوز 

دهد که دیده و وکیل متّهم به خوبی نشان میاین پرسش و پاسخ میان بزه«. از اساس باطل است

کند تا نشان دهد که ، وکیل متّهم تالش میدیده عوض شده است. با این حالجای متّهم و بزه

یا دلیلی آ»کند که سؤال می« مستانه»ورود به منزل به اجبار نبوده است. در همین لحظه، قاضی از 

این  شود. نکتة با اهمیّت درکه با پاسخ منفی او مواجه می« داری تا ورود به عنف را ثابت کنی؟

جنسی محقّق شود. امّا در نظر قاضی و وکیل متّهم، خصوص نیز آن است که عنف باید در رابطة 

گویی که اثبات ورود به عنف شرط احراز زنای به عنف و ناتوانی در اثبات ورود به عنف به 

رسد هیچ رابطة منطقی بین احراز ورود به عنف و که به نظر میمعنای ردّ تجاوز است، در حالی

 زنای به عنف وجود نداشته باشد. 

 ديدگان تجاوز های نظام قضايی بر بزه. آسيب4-۳

شود. به عبارت دیده میوقوع جرم تجاوز موجب پیامدهای روحی و روانی بسیاری بر بزه

ها را معرض صدمات و آن و برددیگر، ارتکاب این جرم که شرافت و ناموس زنان را به یغما می
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ادهای عدالت کیفری ممکن های روحی، رجوع به نهدهد. با وجود آسیبلطمات روحی قرار می

 دیدگان را در معرض مشکالت دیگری قرار دهد. است بزه

ساختار محاکم در نظام کیفری ایران مردانه و در مورد برخی جرایم پیرو سیستم تعدّد قضات 

قانون آیین دادرسی کیفری ایران، دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی  293است. بر اساس مادة 

دادرسی کیفری به جرایم موضوع قانون آیین 369. با این حال، بر اساس مادة به جرم تجاوز است

شود، که البته با حضور دو عضو نیز با حضور یک رئیس و دو مستشار رسیدگی می 293مادة 

دهد جرم تجاوز در صالحیّت دادگاه کیفری یک و متأثر این امر نشان می .توان رسیدگی کردمی

 ست.از سیستم تعدّد قضات ا

های اهدر دادگ« شرح ماوقع»در این شرایط، بررسی مسائل فنّی حقوقی و تأکید بر اصطالح 

دیده به وجود آورد. در این بستر، های روحی دیگری را برای بزهکیفری ممکن است آسیب

دیده باید برای سه قاضی مرد تعریف کند که در روز حادثه چه اتّفاقی افتاده و چطور شرافت بزه

بعد از حادثه، شرایط روحی « مستانه»را از دست داده است. همانطور که در فیلم مشاهده شد،  خود

که با صدای زنگ تلفن به و روانی مساعدی نداشت و در شوک ناشی از تجاوز بود، به طوری 

ه ک -ترسید. در کنار این آالم روحی، در جلسة دادرسی باید در حضور قضات مرد شدّت می

د. مشاهدات خود را از تجاوز مطرح کن -یلم به اشتباه یک قاضی در جلسه حاضر بود البته در ف

ود ، در واقع احساسات آشفتة خ«کنم روحم کثیف شدهاحساس می»گوید: می« مستانه»زمانی که 

به زعم خودش به « مستانه»در چنین شرایطی که روح  ،کند. حالرا از تجربة تجاوز مطرح می

ری که خود در آن نقش نداشته کثیف شده است باید در محضر دادگاه دربارة دلیل ارتکاب رفتا

 کثیف شدن روح خود صحبت و تجربة تلخ را در حضور سه قاضی مرد بازگو کند. حتّی زمانی

خاب کردم من تو را انت»گوید که کند، به وی میرا به عنوان وکیل انتخاب می« ترانه»، «مستانه»که 

 «. تو بیشتر از اینکه وکیلم باشی، دوستم هستیچون با تو راحتم. 
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 نتيجه

تواند مصداقی از در بطن معانی نهان می« مستانه»از جرم تجاوز در فیلم  8بازنمایی دوّمین

شود. های علیه زنان در جامعه باشد که بر اساس آن زن مایملک مرد تلقّی میها و طغیاناخالقیبی

دهد. به باور عمیق خشونت و تعرض به زنان را نشان می هایبه عبارت دیگر، تجاوز الیه

توان جدا از تحلیل موقعیّت زنان و عقایدی که دربارة تمایالت جنسی ها نیز تجاوز را نمیفمنیست

کند درک کرد. حامیان حقوق زنان بر این اعتقاد هستند در چارچوب یک فرهنگ معیّن عمل می

با سایر اشکال تعرّض علیه زنان، شکلی ضمنی از کنترل  که در جوامع مختلف، تجاوز در پیوند

(. از این رو، به دلیل همین رویکرد است که مردان حتّی 811: 8219اجتماعی زنان است )گرت، 

های فیلم آمده است، های مختلف، همچنان که در سکانستوانند در قالبپس از تجاوز می

و حتّی پاره کردن ابالغیّة دادگاه، متعرّض زنان های تلفنی مکرّر همچون تهدید، مزاحمت، تماس

کنندة شود انشقاق شدیده شوند. بحث مهمّ دیگری که از تحلیل محتوای فیلم استنباط میبزه

تجاوز است. به عنوان مثال، وکیل  بزهدیدةهای ظاهری و سطحی در مورد زنان جامعه و قضاوت

نیز « مستانه»یل کند. حتّی وکمعرّفی می« نانجیب»را « مستانه»بارها با تأکید بر رابطة قبلی، « خسرو»

یادآور  نگرد و به اوپس از تصمیم وی مبنی بر طرح شکایت، با دیدة تردید به این موضوع می

شود که شکایت ممکن است تبعات زیادی به همراه داشته باشد. در نهایت، قضاوت شدن می

ممنوع الکار شدن، به خوبی مؤیّد قضاوت  توسّط مسئوالن ادارة ارشاد در قالب« مستانه»

فیلم  مایدئولوژیک و ارزشی در سطح جامعه است. با این حال، ایدئولوژی فیلم نیز در اپیزود دوّ

به دلیل ناتوانی در اثبات تجاوز به شلّاق تعزیری محکوم « مستانه»شود که و در جایی مشخّص می

معه های قضایی و قضاوت جاعدالتیگناه، بینان بیسو مؤیّد محکومیّت زشود. این امر از یک می

دهد که وجود مفهوم رضایت در دیدة تجاوز است و از سوی دیگر نشان مینسبت به زنان بزه

 دهد.دیده قرار میهقانون، بار سنگین اثبات جرم تجاوز را بر دوش بز

                                                      
1. Second Representation. 
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های رة فیلمدر زم« انهمست»کند که فیلم سینمایی مجموع نکات یادشده این نکته را ثابت می

از چه « همستان»گیرد. با این حال، نکتة مهم آن است که در فیلم سینمایی فمنیستی قرار می

های های فمنیستی، به صورت خواسته و یا ناخواسته، استفاده شده است. با توجّه به نحلهخوانش

رسد یدر فیلم به نظر مهای موجود ها و دیالوگمختلف فمنیسم و در نظر گرفتن مجموع سکانس

تانسیالیستی یا کاوانه باشد. گرایش اگزیسمتأثّر از فمنیسم اگزیستانسیالیستی و روان« مستانه»که 

اصالت وجود مبتنی بر تفسیر خاص سیمون دو بووار و ژان پل سارتر از رابطة خاص میان زن و 

مسلّط، مرد به عنوان عنصر دو بووار آمده است که در فرهنگ  8«جنس دوّم»مرد است. در کتاب 

شود، در حالی که زن یک زائده و ناهنجاری قلمداد درجة یک، هنجار و اصل در نظر گرفته می

موجود در اگزیستاسیالیسم را به دوگانة مرد/  3شود. در این شرایط، بووار دوگانة خود/ دیگریمی

 ت. بشریّت نر است و مردکند. به نظر او زنْ مردی ناقص و موجودی تصادفی اسزن تقسیم می

کند که هر کند. وی در کتاب خود تأکید میزن را نه فی نفسه بلکه نسبت به خود تعریف می

خواهد سوژه باشد و دیگری ابژة کند. هر کسی میای خود را در برابر دیگری تعریف میسوژه

ت، خود را در مقام او باشد، امّا در بحث دو جنس این مرد است که توانسته با قدرت و موفّقیّ

(. بر اساس دوگانة خود/ دیگری 23: 8219سوژه و زن را در مقام ابژه قرار دهد )بووار، 

زنندة آزادی و حریم خصوصی است و متأثّر از توسعة اگزیستانسیالیستی، دیگری همواره برهم

ن است. زتوان گفت که دیگری/ مرد همواره درصدد تضییع حقوق این مفهوم توسّط دو بووار می

در مقام ارزیابی فمنیسم اگزیتانسیالیستی گفته شده است که توسعة دوگانة خود/ دیگری به مرد/ 

بدین معنا که زنان به درجة تنفّر از مردان  ؛زن توسّط دو بووار نوعی اعالم جنگ جنسی است

های نیست(. از نظر فمRuether, 1975: 32آیند )ها برمیرسند و به دنبال سلطة خود بر آنمی

 ها را برای یکشان آنهای درجة دوّمی هستند که سرشت بنیادی روانیروانکاو نیز زنان انسان

تر از مردان آماده کرده است. این گروه نیز ضمن اعتقاد به ستمگری جنسیّتی، نظام زندگی نازل

                                                      
1. second Gender. 

2. Self/ Other. 
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از  کردهای حمایتیدانند. در هر دو گرایش فوق، رویمردساالری را نظام انقیاد و ستم به زنان می

کنند که در آن مردان به عنوان افراد مستحقّ ظلم و ستم معرّفی ای رشد میزنان تا به اندازه

های فوق باید گفت که انسان بماهو انسان دارای ارزش شوند. با این حال و در مقام ردّ گرایشمی

ن رو، همان اندازه که رود. از ایها به شمار نمیو کرامت است و جنسیّت عامل برتری انسان

ساالری نیز نتایج خاصّ خود را به همراه مردساالری ممکن است پیامدهای ناگوار داشته باشد، زن

خواهد داشت. راه برون رفت از چنین مسائلی در نظر گرفتن کرامت انسانی دو جنس و گذر از 

 زده است. های جنسیّتنگاه

تند و افدهد که در جامعه اتّفاق میرا نشان میگرچه فیلم در خصوص واقعة تجاوز مسائلی ا

های مربوط های عدالت شکلی و سکانسد، در خصوص رویّهنشوهای آن نیز مشاهده مینمونه

رد. با این کاوانه را مشاهده کهای اگزیستانسیالیستی و روانبه دادگاه، شاید بتوان ردّ پای نظریّه

ساخت اجتماعی واقعیّت تحلیل شود. به عبارت بهتر، هایی از فیلم باید در قالب توضیح، بخش

ها دوگانة زن نجیب/ سلیطه مورد توجّه قرار گیرد، ساخت گرچه ممکن است در برخی دادگاها

کند که اجتماعی واقعیّت در این فیلم که برآمده از بازنمایی است این ایده را به مخاطب القا می

هد. این در حالی است که هیچ دلیل قاطعی مبنی بر اجماع دها این اتّفاق رخ میدر تمامی دادگاه

انگاری زنان بزهدیدة تجاوز ممکن است ای در این خصوص وجود ندارد، چنانکه سلیطهرویّه

ها به عدالت نباشد، بلکه ممکن است موقعیّت اقتصادی، پایگاه تنها دلیل عدم دسترسی آن

 قومی و مذهبی و ... نیز در این امر دارای اثر باشند. های اقلیّت نژادی، اجتماعی، انتساب به گروه

ر اثبات جرم دیدة تجاوز دتر که در فیلم مورد تأکید قرار گرفته است مشکالت زنان بزهنکتة مهم

کند جرم را ثابت کند و به دفعات در قالب استفهام است. فیلمنامه در قالب معانی نهان تالش می

دهد. امّا نتیجة اثبات جرم چیست؟ با توجّه به قانون جرم نشان میانکاری، خود را موافق اثبات 

مجازات اسالمی، در صورت اثبات جرم، مجازات متجاوز اعدام خواهد بود. این سطح از 

سیالیستی و شود شاید نتیجة نگاه اگزیستانگیری کیفری که از معانی نهان فیلم استنباط میسخت

تر آن است که در صورت اعدام متجاوز، مشکالت پرسش جدّیتنفّر نسبت به مردان باشد. امّا 
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توان حذف کرد؟ ، خسروهای جامعه را می«خسرو»شود؟ آیا با اعدام زنان در این قلمرو حل می

دهی قام پاسخرسد در مدر این بستر باید گفت گرچه فیلم به دنبال حمایت از زنان است، به نظر می

کند. زنان قربانی تجاوز در جوامع مردساالر یان تجاوز توجّهی نمیبه جرم به نیازهای زنان و قربان

گیرد و ترس از جرم ها تحت شعاع قرار میشوند، آیندة آنبا مشکالت روحی و روانی مواجه می

مهم  به این مسائل« مستانه»ها باشد. با این حال، در فیلم ممکن است همراه همیشگی زندگی آن

دیده در آن های بزهرو، شاید به جای اعدام متجاوز که منافع و دغدغه شود. از اینتوجّه نمی

. در دیدگان فراهم آورددر قبال بزه را های حمایتی رویکرد بهتریشود، تنوّع پاسخرعایت نمی

. به دیدگان را تأمین کنندها و نیازهای بزههای موجود دغدغهاین بستر باید تالش شود تا پاسخ

توان مراکز خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی را موظّف کرد به صورت عنوان مثال، می

ارتکاب جرایم  دیدگی ورایگان به قربانیان خدمات ارائه دهند، نظام کیفری پیشگیری از تکرار بزه

میم های فقهی و در قالب بحث ترعلیه عدالت قضایی را تضمین کند و در قالب رویکردها و زمینه

دیده در آینده فراهم شود. در این رایط و مصالح زوج، امکان ازدواج بزهبکارت، با رعایت ش

ة تجاوز به پذیری بزهدیدهای فقهی در راستای تسهیل فرایند بازگشتتوان از ظرفیّتشرایط می

زیرا بر اساس فتاوی برخی از مراجع تقلید امکان ترمیم بکارت با جمع  ؛جامعه کمک گرفت

ازی آمده اهلل مکارم شیرگرفته از آیتدر یکی از استفتائات صورتپذیر است. شرایطی امکان

کنند و جهت ازدواج مراجعه می بکارت است: در مواردی که دختران برای گواهی سالمت

سالم نیست، ولی طرف فریب خورده است و پشیمان است و  بکارت پزشک متوجّه می شود که

اهی سالمت داده نشود آبرویش در خطر است و کند که آبرویش حفظ شود و اگر گواصرار می

ممکن است به فساد کشیده شود، چه باید کرد؟ و آیا دادن گواهی سالمت در این موارد جایز 

است و گناه ندارد؟ در پاسخ به این پرسش آمده است: در صورتی که بر فرض بیان واقعیّت، 

ی در اهلل صانعان گواهی سالمت داد. آیتتوشود، میای بر او وارد میالعادهضربة سنگین و فوق

مورد زوال بکارت از طریق رابطة جنسی نامشروع با به رسمیّت شناختن ترمیم بکارت، این قید را 

اند که اگر بکارت جزء شرایط اساسی ازدواج بوده باشد، ترمیم از موجبات فسخ اضافه کرده
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ده ق ترمیم بکارت در آن پذیرفته شنکاح است. در جدیدترین فتوای صادره که به صورت مطل

اهلل سیّدصادق روحانی اشاره کرد. به زعم ایشان، ترمیم بکارت جایز توان به فتوای آیتاست، می

است، هرچند ازالة بکارت از طریق زنا باشد و کمک مالی به آن دختر برای ترمیم بکارت اشکال 

را در حالت کلّی و عمومی و حتّی در قبال آنکه برخی از فقها ترمیم بکارت  ندارد. با توجّه به

این مسئله  دیدگان تجاوزرسد در مورد بزهاند، به نظر میرابطة جنسی مبتنی بر رضایت پذیرفته

توان دیدگان تجاوز به طریق اولی میتری داشته باشد، بدین معنا که در مورد بزهافوضعیّت شفّ

 ترمیم بکارت را مدّنظر قرار داد.

ت. دیده اسر از مشکالت موجود در خصوص جرم تجاوز پرداخت مهرالمثل به بزهیکی دیگ 

به طور کلّی، با اثبات جرم، بزهکار باید مهرالمثل را پرداخت کند و سپس اعدام شود، امّا در 

شود. با توجّه به شود و نه مرتکب اعدام میصورت عدم اثبات، نه مهرالمثل پرداخت می

های عدالت ترمیمی در این صة اثبات جرم تجاوزْ شاید بتوان از ظرفیّتهای موجود در عرچالش

حق نفع و ذیهای ذیقلمرو استفاده کرد. عدالت ترمیمی فرایندی است که طی آن همة طرف

شوند تا به صورت دسته جمعی در پرتو مذاکره و گفتگو در یک جرم خاص، دور هم جمع می

رو، و نیازهای آن در آینده تصمیم بگیرند. از این الزامات  و دربارة نحوة رفتار با عواقب جرم

عدالت ترمیمی هرگونه اقدامی است که محوریّت اساسی آن اعمال عدالت از طریق ترمیم صدمة 

ناشی از جرم و تمرکز بر میانجیگری است. نهاد میانجیگری که منجر به مالقات و جمع شدن 

برنده در مقام حل و فصل اختالفات یانجی یا پیششود به کمک یک مدیده میبزهکار و بزه

ر یا کند. میانجیگالطرفین را تسهیل میحل مرضیآید. میانجی حصول یک راهکار و راهمیبر

جزّا با کند و نخست، به طور مکننده با هر یک از طرفین درگیر در جرم ارتباط برقرار میتسهیل

فرایند میانجیگری، در وهلة نخست، انتظارات و نیازهای کند. در وگو میدیده و بزهکار گفتبزه

 ها بهشود و سپس جهت نزدیک کردن برآیند نظرات آنهر یک از طرفین جرم استماع می

ن شود. این توافق ترمیمی که طی اعمال فرایند میانجیگری بییکدیگر، تفاهمی ترمیمی حاصل می

 یجی است که در نتیجة وقوع جرم، در سطح فردیآید، با امعان نظر به نتاطرفین جرم به دست می
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ی خود برای بار جرم ارتکابو اجتماعی ایجاد شده است. بنابراین، بزهکار با پی بردن به نتایج زیان

دیده و پذیرد و داوطلبانه خود را متعهّد به عذرخواهی از بزهدیده، صادقانه تقصیر خود را میبزه

، بکارگیری فرایند میانجیگری در جرمی چون تجاوز منجر به کند. از این روجبران خسارت می

ه هم از دیددیده عذرخواهی کند و بزهشود که بزهکار با پرداخت مهرالمثل از بزهاین نتیجه می

ت سو حمایرسد که مجموع نکات فوق، از یک نظر کند. در مجموع به نظر میشکایت صرف

ز سوی دیگر با توجّه به موازین حقوق بشر و نفی دیده به عمل آورد و ابیشتری را از بزه

 جویی کند. رویکردهای افراطی فمنیستی، در توسّل به مجازات اعدام صرفه
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