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 چکیده
های سینمایی، مروج برخی رفتارهای ناسازگار با هنجارهای جامعه از جمله خشونت بوده و با  بسیاری از فیلم

ها، در حال افزایش است. برای بهبود این وضعیت  گونه فیلم عدم نظارت شایسته در این عرصه، تولید و پخش این 
ی به جای آماج قرار دادن احساسات بیننده، در راستای ارتقای سطح آگاهی مخاطب های سینمای بایسته است، فیلم

ناهمگون، به اقسام  یارهایها با توجه به مع ها و برنامه لمیکه رسالت بنیادین سینماست، تهیه و تولید شوند. ف
تواند ناهمسان باشد.  یگر میار دیار به معیک معیاز  یانگار ی جرم و ریشه یشوند که مبان یم میتقس یگوناگون
انگاری ترویج خشونت در سینماست. بدین منظور به  و اصول جرم یمبان ین پژوهش، بررسیی نگارش ا انگیزه

ها حاکی از  ده است. یافتهیها بررسی گرد گونه فیلم انگاری پخش این روش توصیفی تحلیلی، مبانی و اصول جرم
ج خشونت دو راهکار، بایسته است. راهکار اول، بازنگری در یترو یرانگا و اصول جرم یآن است که با توجه به مبان

با دقت در   ی تولید درونمایه های سینمایی است تا مرحله ی فیلم های وابسته با درونمایه ها و سیاست چارچوب
و  یفقه یمند شود، وگرنه حقوق کیفری همچون راهکار دوم، با توجه به مبان های پیشگیرانه از جرم، ضابطه جنبه

و اصل  یحقوق ییگرا ، اصل اخالقیالضرر، اصل پدرساالری قانون  ات، قاعدهیات، روایهمچون آ یبنیادین حقوق
و  ین مبانینماید. با توجه به ا دهنده خشونت را ممنوع اعالم می ترویج یها ، پخش برنامهیمصلحت عموم

ی متعادل و معقول بدون اشکال  نما تا اندازهیدر سش خشونت یبر اینکه نما یل شد مبنید قائل به تفصیها، با ریشه
 دارد. یریناپذ و گوناگون خشونت در ابعاد گسترده، تبعات جبران  دن پیوستهیر کشیبوده؛ اما به تصو

 ای.  خشونت رسانه انگاری، خشونت، سینما، رسانه، و اصول جرم یمبان های کلیدی:  واژه
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 مقدمه .1

اند. سینما  های سرگرمی، امری است که همه جهانیان پذیرفته صهاهمیت اخالقی سینما و دیگر عر
گذارد و در پایان  شود، آنان را تحت تأثیر قرار داده و بر رفتار و افکار آنان تأثیر می وارد زندگی مردم می

سینما،  ی(. یکی از کارکردها05، 5795 نهد )فیلیپس، ی زندگی آنان بر جای می ای بر همه کارایی ویژه
 یروانی، اجتماعی و اقتصاد یها یهای جامعه و گرفتار ها و دشواری تصویر کردن کاستی یویژه برابه 

گونه که   ها همان ها به صورت عریان است یا در اصطالح، نشان دادن راستی مردم، نشان دادن راستی
شرایط کنونی،  قرار افراد در های قضایی و روح بی (. گنجایش انبوه پرونده55، 5796 هستند )رحمانی،

ی ارتکاب جرائم و نیز توانایی زیستی، چنانچه  دهند که باوجود زمینه های درونی آنان می خبر از ناآرامی
محابا  های ارتکاب جرم بی ی به کارگیری از برخی ابزار یا شیوه آمیز و یا شیوه های خشونت صحنه

 شود. هم میبرای ارتکاب جرم فرا  فراروی دید مخاطبین قرار گیرد؛ زمینه
پوشانی  ی برنامه، هم ی هدف، جستار و درونمایه گوناگون مانند جامعه یارهایها با توجه به مع لمیف

گردند. در  یم یبند میی رسانه، تقس ك جامعه و گونهیها و بنیادهای حاکم بر  پوشانی با ارزش ا عدم همی
 یها نهیموم مردم بوده و در زماست که مخاطب آن ع ییها لمیاین پژوهش آنچه مورد بحث ماست، ف

شود. آرمان سازندگان  ید میتول یاسیو س یگرفته تا کارهای اجتماع یهای خانوادگ گوناگون از چالش
گاهیو جذب مخاطب تا ب یتواند از سرگرم یآن هم م ك یسازی همگان از آنچه که در  ان مشکالت و آ

 دهد، دگرگون شونده باشد. یجامعه رخ م
گسترش خشونت در  یانگار های جرم و ریشه یمبان یحث است، بررسحال آنچه محل ب

 یا در رسانه یی عموم است که مخاطب آن همگان بوده و با انگیزه یلمیلم، فینماست. منظور از فیس
های  و ریشه یشود که در پژوهش کنونی، مبان ید و پخش میدارند، تول یافراد به آن دسترس ی که همه

 گردد. یم یها بررس برنامهن گونه یا یانگار جرم

 پژوهش  نهیشیپ .2

های گوناگونی انجام گرفته که به صورت پراکنده یا موردی به کارایی نمایش  در این زمینه پژوهش
ها در  نقش رسانه»نوری در پژوهش خود زیر نام  اند. برای نمونه خواجه خشونت در رسانه پرداخته

های جهان  ی اجتماعی وسایل ارتباط جمعی و دشواری، به وظایف و کارکردها«پیشگیری از خشونت
های  ها، به جنبه ی رسانه ارتباطات پرداخته است. همچنین این پژوهش، با بیان نظریات گوناگون درباره

به این  از دیدگاه ناهمسان  کند. گروه دیگری از تحقیقات به خشونت رسانه کارایی آنها بر افراد اشاره می
، «ای ارتباطات سیاسی و خشونت رسانه»( در کتاب خود زیر نام 5797. پیوند )اند جریان نگریسته

هایی چون  های پرهیز و گسترش پخش خشونت از رسانه، به بیان گفتمان افزون بر اشاره به سیاست
های ارتباطی وابسته پرداخته  ای به عنوان تجارت پرسود، خشونت مدرنیته و بیان نظریه خشونت رسانه
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ها را  ای از خشونت پرداخته و به صورت موردی، شماری از فیلم قیقات دیگر به بیان شق ویژهاست. تح
تصویر »(، در تحقیق خود با نام 5796ی این نکات، رحمانی ) اند. از جمله مورد بررسی قرار داده

ی هشتاد و نود، به بررسی  های سینمایی دهه ی فیلم ، مطالعه«خشونت خانگی در سینمای ایران
های خشونت خانگی، دالیل، شناساندن قربانی و  ای شش فیلم از این دو دهه پرداخته؛ گونه نمونه

 ها مورد پژوهش قرار داده است. گر را در هر یک از فیلم خشونت
های  ای بر مخاطبین، پژوهش ی کارایی خشونت رسانه توان دریافت درباره با نگاه اجمالی می

نما، یگسترش خشونت در س یانگار و بنیادهای جرم یی مبان ما دربارهای انجام شده است؛ ا پراکنده
ی دیگر  های یاد شده و تحقیقات وابسته پژوهشی صورت نپذیرفته است. آنچه این پژوهش را از پژوهش

ی ویژه )سینما( با امعان نظر  سازد، نگاه حقوقی ویژه به گفتمان گسترش خشونت در یک رسانه جدا می
آن است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مبانی فقهی و بنیادین به مبانی فقهی 

 های مروج خشونت در سینما چیست؟ حقوقی پخش برنامه
ای از جمله سینما، هر یک از افراد جامعه را به روشی، به خشونت و به تبع آن،  چنانچه هر سازه

برخورد فوری و قاطع با آن عامل، بایسته  آمیز سوق دهد؛ از باب پیشگیری از جرم، اعمال خشونت
است؛ بنابراین آرمان نگارش این پژوهش، افزون بر بررسی نخستین قوانین و مقررات موجود در این 

 نماست.یدر وابستگی با گسترش خشونت در س یهای جرم انگار و ریشه یعرصه، بررسی مبان

 روش پژوهش  .3

پژوهش، با توجه به مقتضای جستار، توصیفی و ی بنیادی است و روش  این پژوهش از گونه
ها، برای تنظیم نوشتار بهره  ای و واکاوی علمی داده برداری و پژوهش کتابخانه تحلیلی بوده و از فیش

 گرفته شده است.

 مفاهیم .4

 انگاری جرم .4-1

شتن که مصدر آن انگا« انگاری»و « جرم»ی  تشکیل شده از دو واژه« انگاری جرم»اصطالح مرکب 
(. منظور 291، 1334؛ عمید، 311، 1311و به معنی تصور، پندار، گمان، انگاره و... است )معین، 

ی آغاز یا صفر  انگاری در واژه، تلقی کردن اعمال و رفتارهایی زیر نام عمل مجرمانه در نقطه از جرم
اری را با درست گذار یک کشور، رفت انگاری، فرآیندی حقوقی و گزینشی که طی آن قانون جرماست. 

زاده،  کند )تقی ای، جرم تلقی کرده و برای آن ضمانت اجرای کیفری گزینش می انگاری مبنایی ویژه
تر و قلمرو مهار دولتی را  سان با جرم شناختن هر عملی، فضای آزاد رفتاری را تنگ بدین(. 37، 5796

دار در  ری آهنگ مرجع صالحیتانگا در تعریف دیگر، جرم(. 132، 1392بخش،  کند )فرح تر می فراخ
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شود  راستای ممنوعیت یا الـزام بـر انجـام رفتـاری است که برای تخلف از آن، کیفر در نظر گرفته می
انگاری عبارت است از اتصاف عمل به وصف جزایی در  (. به تعبیر دیگر، جرم507، 5779)قماشی، 

 (.79، 5797، یقالب قانون جزایی )فالح
ن یتر یشود. نخستین و منطق یم میتقس ییو قضا یقانون یانگار و قسم جرمبه د یانگار جرم

، یانگار ن گونه جرمیا ی رد. پشتوانهیگ یگذار انجام م است که به دست قانون یانگار ، جرمیانگار جرم
 به ینیتقن یانگار جرم یمحکم برا یك مبنایبودن جرم و مجازات است که همچون  یبنیان قانون

 د.یآ یشمار م
آشکار و  ییقضا یانگار ی جرم است که دربرگیرنده ییقضا یانگار ، جرم یانگار گر جرمیقسم د

 یوان عالید یأت عمومیاست که ه ییآشکار وابسته به آرا ییقضا یانگار گردد. جرم یم یا مخفیپنهان 
 نیتر ، همچون برجستهین گونه جرم انگاریکند. ا یصادر م ییقضا ی هیکشور همچون وحدت رو

وان یشعب د یشود، برا قانون تلقی می ی آشکار شمرده شده و از آنجایی که به منزله ییقضا یانگار جرم
ا یپنهان  ییقضا یانگار آشکار، جرم ییقضا یانگار االجراست. در برابر جرم کشور و محاکم الزم یعال

 ییر قضاین گونه تفسیپردازند. ا ین مبهم میر قوانیقرار دارد که در آن، قضات محاکم به تفس یمخف
ن امر، تشتت آرا را در یده که ایگرد یبه امور قانون یق شخصیی ورود سال اگیز بوده و انگیزه ار هراسیبس

ن یز در تضاد است. پس بهتریبودن جرائم و مجازات ن ین با کتاب، سنت و اصل قانونیدارد. همچن یپ
، یان زارچیرد )باقیپذ یمقننه صورت م ی ت قوهاست که به دس یقانون یانگار ، جرم یانگار ی جرم گونه

1399 ،81-85.) 

 خشونت .4-2

ق،  5087به معنای ضد نرمی آمده است )ابن منظور، « خشن»ای عربی از ماده  خشونت واژه
(. معانی دیگر خشونت، زبری یا زبر بودن 707، ق 5057؛ مهنا، 570ق،  5080؛ ابن فارس، 580

دف با عنف و تشدد به معنای دست زدن به خشونت و خشونت در رفتار (؛ مترا573، 5733)عبدالله، 
، 5773نزاکتی است )آذرنوش،  ( و درشتی، زمختی، بدخویی، گستاخی و بی755، 5775)فهری، 

(. با اینکه گوناگونی معنایی این واژه، یک اجماع و تلقی کمابیش مشترک از آن وجود دارد که 566
ی وارد آوردن آسیب، رنج و یا  یزیکی علیه هستی انسان که با انگیزهعبارت است از هرگونه تهاجم ف

آمیز  های دیگر چنانچه لطماتی همانند به بار آورند نیز اعمال خشونت لطمه زدن همراه باشد. هجمه
ی دیگر، خشونت عبارت است از آسیب رساندن  (. به گفته53، 5739شوند )افتخاری،  خوانده می
گیری از ابزار  ناهمسان و با بهره یها تواند به گونه روانی به شخص دیگر که میی جسمی یا  خودخواسته

؛ داوود منیر، بادغیسی، صالحی و کاوه، 55، 5795گوناگون صورت گیرد )مارکوس،  یها و روش
توان فرآیندی از رفتارهای گسسته، متوالی و قابل شناسایی دانست؛  (. خشونت را می55، 5777
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ل راهی است که سرآغاز آن، نارضایتی نخستین و پایان آن، خشونت مفرط است فرآیندی که به شک
که  یالملل نی(. در اصطالح حقوقی، خشونت معنا نشده است و تنها سند ب70، 5777)کریستیانسون، 

است که در آن خشونت  1ه زنانیی حذف خشونت عل هیبه شناساندن خشونت پرداخته است، اعالم
، یا رنجاندن جسمیداند که به آسیب  آمیز بر اساس جنس می ، هر عمل خشونت5 علیه زنان را در ماده

توان خشونت را هرگونه  رود که منجر شود؛ بنابراین می یا گمان میزنان منجر بشود  یا روانی، یجنس
هایی که بیان شد  شود. از شناسه یوارد م یدانست که بر فرد قربان یا روانی ی، جنسیب و رنج جسمیآس

ی کیفری  توان خشونت را هر رفتاری دانست که احساس ناامنی را در فرد برانگیزد تا جایی که جنبه می
 نداشته باشد.

 ای خشونت رسانه  .4-3

گاهی 7ی بند  بر پایه های عمومی  اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، باال بردن تراز آ
های گروهی و وسائل دیگر، یکی از  عات و رسانهها با به کارگیری درست از مطبو ی زمینه در همه

تواند یکی  وظایف بنیادین دولت جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده است. از آنجا که فیلم سینما می
گاهی ها باشد، نظارت بر به کارگیری  ی زمینه های عمومی در همه از وسائل کارا در باال بردن تراز آ

تواند بر پرده سینماهای ایران به  د. فیلمی مییبنیادین دولت به شمار آدرست از آن باید یکی از وظایف 
گاهی عمومی را باال برده،  نمایش درآید که دور از بدآموزی ها و تحریکات فساد انگیز بوده، تراز آ

(. باید دانست مخاطب و تماشاگر 535، 5797سازنده و دارای پیام اخالقی و علمی باشد )کی نیا، 
کننده  های صوتی و تصویری نیست؛ بلکه یک عنصر پویا و مشارکت ی انبوهی از داده کننده تنها دریافت

خشونت در پیوند با  (.96، 5795فیلیپس، آید ) در این سازوکار جادویی و ظریف هم به حساب می
ی روحی روانی داشته باشد و اینکه چگونه ارتباطات و تواند جنبه عملکرد وسایل ارتباط جمعی می

(. اگر خشونت را هرگونه هجمه 57، 5797کنند )پیوند،  را انتقال و تقویت می  ائل ارتباط جمعی آنوس
که کارهای  ییها ها و برنامه شیها، نما لمیی ف م، همهیشناسایی کن یاعم از قانون یاجتماع یبه هنجارها

 ییها ها و برنامه لمین فیگذارند و همچن یش مین را به نمایو روی هم رفته نقض قوان ی، قتل، دزدییجنا
ر یگار و سایاد به سیهمانند اعت یناهنجار یجوانان ... رفتارها یی به ابتذال کشاندن زندگ که با انگیزه

، 5793رند )رزمان، یگ یقرار م یا ی خشونت رسانه در گستره یکنند، همگ یمواد مخدر را نمایان م
های خود و به  های محتوایی و شکلی برنامه فتمانی گ (؛ بنابراین بایسته است، هر رسانه در همه589

هایی با رویکرد اسالمی، عقالنیت و منطق مستدل را در ظاهر و باطن به کار برد و در  ویژه در برنامه

                                                           

1. Declaration on the Elimination of Violence Against Women 
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گرایی و نمایاندن گند و اندرز صرف،  ی احساس ای عقالنی و منطقی باشد، نه آنکه در ورطه عمل رسانه
 (.77، 5773)سپنجی و افخمی، فرو افتد 

 نمایی گسترش خشونت در س انگاری درباره جرم یفقه یمبان  .5

 اتیآ  .5-1

ی خشونت نام برده نشده؛ بلکه مصادیق آن و یا  رسد در آیات قرآنی به روشنی از واژه به نظر می
صادیق انسان از یکی از م 1سوره بقره، 70ی  کار برده شده است. برای نمونه در آیه معنای برابر آن، به 

م، یمان گرفتید( هنگامی که از شما پیبه یاد آر»)فرماید:  خشونت یعنی قتل، نهی شده و چنین می
سوره  559ی  همچنین در آیه« د.یرون نکنین خود بیگر را از سرزمید و همدیزیگر را نریکدیهای  خون

ا خلق مهربان به مرحمت خدا بود که ب»نماید:  چنین بازگو می خطاب به رسول خدا 2عمران، آل
اشاره و سپس چنین « نرمی و مالیمت»ی روبروی خشونت، یعنی  در اینجا نخست به نقطه« گشتی.

 «.شدند دل بودی، مردم از گرد تو متفرق می و اگر تندخو و سخت»دارد:  بیان می
کید دارند، افزون بر پرهیز از تفرقه، به  بخشی از آیاتی که بر ضرورت حفظ جامعه اسالمی تأ

سوره آل  580ی  رت عمومی امر کرده تا از رخداد هرگونه جرم و تبهکاری پیشگیری شود. در آیهنظا
به بازدارندگی از زشتی امر شده است. در جامعه اسالمی که متمسک به حبل الله هستند،  3عمران،

معروف در آن جامعه عمل خیر است و منکر در آن، عمل شر است؛ یعنی خیر در جامعه اسالمی 
، 5773شود )شاکر،  خته شده و معروف است و شر در آن جامعه، منکر و نامألوف قلمداد میشنا

ی دیگر بازداشتن از گسترش کار شر، بایسته است با  (؛ بنابراین از باب نهی از منکر و یا به گفته737
 هرگونه منکر از جمله گسترش خشونت در جامعه، رویارویی شود.

ی گناه هستند نیز به طور مستقیم به قبح چنین کارهایی اشاره  شاعهآیاتی که ناظر بر ممنوعیت ا
ی بیان شده صرف  از آن جمله است. بایسته است که در آیه 4ی نور، نمایند. آیه نوزدهم از سوره می

ی عذاب دردناک است. پس چنانچه کسی عملی را مرتکب شود که  دوست داشتن اشاعه منکر، مایه
                                                           

1 . یار ُکْم ْن د  ُجوَن َأْنُفَسُکْم م  َماَءُکْم َواَلُتْخر  ُکوَن د  یَثاَقُکْم اَلَتْسف  ْذ َأَخْذَنا م  إ   .َو
2 . َما َرْحَم َك َفب  ْن َحْول  وا م  یَظ اْلَقْلب  اَلْنَفضُّ ْنَت َلُهْم َوَلْو ُکْنَت َفّظا  َغل  ه  ل 

َن اللَّ  .ٍة م 
3 . َك ُهُم یْنَهْوَن َعن  اْلُمْنَکر  َوُأوَلئ  اْلَمْعُروف  َو یْأُمُروَن ب  َلی اْلَخیر  َو ٌة یْدُعوَن إ  ْنُکْم ُأمَّ ُحونَ  َوْلَتُکْن م  میان شما ؛ و باید از اْلُمْفل 

 گروهی ]مردم را[ به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی بازدارند و آنان همان رستگارانند.

4 .  َرة ْنیا َواآلخ  ی الدُّ یٌم ف  یَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب َأل  ذ 
ی الَّ َشُة ف  یَع اْلَفاح  وَن َأْن َتش  بُّ یَن یح  ذ 

َنّ اَلّ ارند که در میان د ؛ آنان که دوست میإ 
 اهل ایمان کار منکری اشاعه و شهرت یابد آنها را در دنیا و آخرت عذابی دردناک خواهد بود.
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ی دیگری که صراحت  به طریق اولی عذاب دردناک برای او خواهد بود. آیه جرم در جامعه شایع شود،
آموزش داده شود  یزیبر اینکه هرگاه به افراد چ یاست. مبن 1سوره بقره 587ی  در بیان چرسمان دارد؛ آیه

اهند برد نخو یا ز گردد، آن افراد بهرهیآنها نداشته؛ بلکه منجر به ورود ضرر به آنها ن یبرا یکه نه تنها نفع
 (.777، 5775)مکارم شیرازی، 

ات قرآن، یك از آیان کرد که هر یب یستیات قرآن بایاکنون در جستار دلخواه و برابرسنجی آن با آ
به  یاز نکات، قابل تسّر  یاریآن نمونه نازل شده و در بس یای بوده که تنها برا شأن نزول ویژه یدارا

ای مطلق گسترش  ات یاد شده، به گونهیبا استناد به آ توان ین نمیست. همچنیگر نیهای د گفتمان
 نما را ممنوع دانست.یخشونت در س

گناه و  یها ن روشیبه روشنی انسان را از تلق  هیان کرد که واپسین آیب یستین گفتار بایح ایدر توض
ی  رهدرنگریست که دربا یستیاد دادن است؛ اما بایآموختن و  ین به معناید. تلقینما یم یجرم نه

آن  ین امر و جهات منفیجهات مثبت نشان دادن ا یعنی، توازن انگیزه وجود دارد؛ یا خشونت رسانه
گردد. برآیند  یح بالمرّجح میبرتری داد، وگرنه ترج یگریرا بر د یکیتوان  ین نمیکسان است؛ بنابرای

 ل شد.ین امر قائل به تفصیدر ا یستیاینکه، با
گاه یها ن ابزاریتر تهاز برجس یکیح که ین توضیبا ا ها بوده و از جمله  ن رسانهیبخش هم یآ

توان به  ین میش و هشدار رسانه نام برد. همچنیی پاال توان از انگاره یمثبت آنها م یها جنبه
اشاره کرد.  یمهار اجتماع یاز جرم و حت یریشگیمخاطب، پ یاز سو یفرشناسیو ک یشناس قانون

ن امر وجود دارد که در صورت استمرار یا یهم برا یر سوء و منفگر موازنه، آثایهرچند از سوب د
ن رفتن قبح عمل، کم شدن پاسخ ی، از بییزدا تیی حساس پخش، گوناگونی و شدت خشونت مایه

، منجر به خوگیری افراد به ارتکاب یکمابیش طوالن یزمان  ی به خشونت و برآیند اینکه در بازه یعاطف
گاه ای مایه نشان دادن خشونت و پیامدهای سوء آن، به گونه ن هرچندیگردد. همچن یجرم م افراد  یی آ

 یده و دارایها روبرو گرد ن صحنهیکه همواره با ا یاز جرم را به دنبال دارد؛ اما در افراد یریشگیشده و پ
ل یو مهار خشم در آنها زا یشود تا بازدار یم  به خشونت هستند، انگیزه یذهن یو آمادگ یقبل  ی نهیزم

زان که یی فیلم به همان م ، تمام اقشار مردم هستند و درونمایهیجمع  ی را مخاطب رسانهیگردد؛ ز
 یبرخ یتواند برا یز میاز جرم گردد، به همان اندازه ن یریشگیاز افراد موجب پ یا عده یتواند برا یم
 (.5-6، 5773، یانجدان ینین باشد )حسیگر خطرآفرید

گاهیگسترش خشونت در س یبت و منفمث یها گر از جنبهید یکی افراد  ینما، باال رفتن سطح آ
                                                           

1 . ْن َخاَلٍق َرة  م  ی اآلخ  ُموا َلَمن  اْشَتَراُه َما َلُه ف  ُهْم َواَلیْنَفُعُهْم َوَلَقْد َعل  ُموَن َما یُضرُّ یَتَعلَّ ق آموختند به خل ؛ و چیزی که می...َو
 ای نخواهد یافت. دانستند که هر که چنین کند در عالم آخرت هرگز بهره بخشید و محققا  می رسانید و سود نمی زیان می
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ده و رخداد جرم یش مراقبت افراد گردیی افزا ارتکاب آن است که مایه یها جرم و راه یها وهینسبت به ش
جاد یی ا ی خشونت و جرائم، مایه ر دربرگیرندهیگر، چاپ پیاپی تصاویدهد. از سوی د یرا کاهش م

گردد و ترازمندی زیستگاه را  یرامون میپ یان و فضایت و اعتماد نسبت به اطرافید امنای از حس نبو گونه
 (.5، 5793زند )رزمان،  یبر هم م

زان ترازمندی و بهنجار از حس خشونت است که با توجه یم یهر شخص به صورت خدادادی دارا
 یمواره آماج خشونت بصرزان در نوسان است. چنانچه افراد هین میکات پیرامونی ایط و تحریبه شرا

ن سان که با تکرار و یدهد؛ به ا یمشابه واکنش کاهش در آنان رخ م یندیرسانه باشند، با گذشت فرآ
ط مساعد، یپرخاشگرانه، قبح عمل شکسته شده و در صورت وجود شرا یها بهنجار شدن صحنه

ی رویارو، باز   در نقطهدهد.  یابد و سرانجام خشونت رخ می یگرایش به کارهای پرخاشگرانه شدت م
رند یاز خشونت هستند و چنانچه در زیستگاهی قرار بگ یا زان ترازمند و مهار شدهیم یهم اشخاص دارا

 یبسته باشد و اعمال خشونت امر یو آموزش یرسانه، خبر یکه راه بر هر گونه هجمه و خشونت بصر
دگان، ید ر متأثرکننده از بزهیا تصاویدد کوتاه همواره مشاهده نگر یی زمان  گردد و در بازه یزشت تلق

پرخاشگرانه را  یمکرر منتشر نگردد؛ در عمل فرد کدها یم خصوصی، حریرخدادهای کشتار جمع
ای  تا اندازه یطلبی و زان خشونتیده و میجاناتش گردیی مهار ه ن امر مایهیافت نکرده است و همیدر

 (.57، 5799ماند )نخجوان،  ینم یباق یشگربروز پرخا یبیشتری برا یرا فضاییابد؛ ز یکاهش م

دن پیامدهای سوء اعمال خالف، یر کشیمثبت این امر آن است که به تصو یها گر از جنبهید یکی
ن یدارد. همچن یهستند، از ارتکاب جرم بازم یو آمادگ یی قبل  نهیزم یرا که دارا یمجرمان بالقوه و افراد

گاهین راه به افزایاز ا ن یز دارد؛ با این یمنف یها پردازد؛ اما در برابر آن، گزاره جنبه یم یعموم یها یش آ
مجرمان  یتواند برا  یات ارتکاب جرائم به صورت پیوسته و گوناگون، میح که نشان دادن جزئیتوض

از جرم را فراهم آورد،  یریشگیپ  نهیتواند زم یزان که میگر، به همان میبالقوه آموزنده باشد؛ به عبارت د
 (.0-5، 5797، یابانیهای ارتکاب جرم است )ب راه  مجرمان بالقوه، آموزنده یز برایزان نیهمان مبه 

نما را یای مطلق گسترش خشونت در س توان به گونه ید، نمیان گردیآنچه که ب یبا توجه به تمام
ه گونه ک است. همان یاریمثبت بس یها جنبه یرا نمایش خشونت در سینما، دارایممنوع کرد؛ ز

سوء را به دنبال خواهد داشت؛  ین امر، آثاریرا اینما را آزاد کرد؛ زیتوان گسترش خشونت در س ینم
 ییگزاره در جا یمنف یها ان شد، جنبهیل شد. همان گونه که در نکات باال بید قائل به تفصین بایبنابرا

و به شکلی پیوسته با  دا کردهیگسترش پ یا ندهیی فزا نما به گونهیگردد که خشونت در س یآشکار م
ت نکاتی مانند یی بهنجاری و با رعا پخش گردد؛ اما اگر نمایش خشونت در اندازه ییناهمگونی باال

ر عدم یناپذ لم، نشان دادن پیامدهای جبرانیی ف برنامه نسبت به درونمایه یدادن به افراد در ابتدا یآگاه
 یرسان و اطالع یگرفته تا اعمال مجازات قانون و عذاب وجدان یمانیمهار خشونت و ارتکاب جرم، از پش

 دن خشونت پدیدار آمده در جامعه از راهیر کشیهای مجرمان همراه باشد، به تصو ی چالش  درباره
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 ین اعمالیتواند مجرمان بالقوه را از ارتکاب چناست و می یمنافع یرسانه نه تنها مضر نبوده؛ بلکه دارا
 بازدارد.

 روایات  .5-2

ت امام یتوان به روا یاری از روایات نیز بر نهی از خشم منفی، تأکید شده است. از جمله مدر بسی
علی

( و روایت امام محمدباقر36البالغه: نامه/  )نهج 1
محمدی )نه اشاره کرد ین زمیدر ا 2

ک درباره همچنین پیامبر اکرم (.597 ،5795 ،شهری ری د یی مدیریت خشم و بایستگی مهار آن تأ
ها از جمله سینما هم در آرمان  (؛ بنابراین رسانه586تا،  ؛ غزالی، بی750ق،  5089)نوری،  3اند هنمود

و هم در ابزارهای رسیدن به آن، بایسته است به دین و شرع بایسته باشند و از هر ابزاری از جمله 
 های خود، بهره نگیرند. گسترش خشونت برای افزایش میزان فروش فیلم

شوند،  د این بحث مطرح مییظر بر پیشگیری اجتماعی از جرم هستند نیز همچون مؤروایاتی که نا
ساز جرم و خالف، تکرار و تلقین است که اگر شایسته باشد  های پیشگیری یا زمینه چرا که یکی از سازه

ی (. در حدیث36، 5797شود )قرائتی،  ساز جرم و گناه می گردد؛ وگرنه زمینه ساز کارهای نیک می زمینه
ح که تا پیش ین توضی(، با ا776، 5775)مکارم شیرازی،  4ان شده استین امر بیز این از رسول خدا

ی ارتکاب جرائم باشد.  ی ارتکاب جرم، چه بسا ذهن افراد خالی از انگیزه از آموزش و یادگیری شیوه
پیامبر اکرم پردازند، بیانگر این مطلبند. در حدیثی از روایاتی که به ممنوعیت اشاعه جرم می

5 
در این باره آمده است که فاش کردن گناه  ( و حدیث امام رضا335، ق5077)طباطبایی حکیم، 

 (.767، 5779شهری،  )محمدی ری 8ناپسند است یگران امرید

دارد، اما  ین، اشاعه و فاش کردن گناهان و جرائم پروا میات هرچند از تلقین روایرسد ا یبه نظر م
گونه که بیان  را همانیای مطلق داللت داشته باشد؛ ز تواند بر نکات بحث به گونه ینمك از آنها یچ یه

                                                           

ن َطیَرةٌ  فإّنهُ  الَغَضَب؛ و إیاَك ». 1  شیطان. سوی از و است مغزی سبك آن که بپرهیز خشم ز ؛«الشیطان   م 
َم  َمن». 2 َب  الُخرُق  َله ُقس   ماند.می محروم ایمان از شود، قسمتش خویی درشت و خشونت که هر ؛«اإلیماُن  عنه ُحج 

َذا. »3 َب  َفإ  أ َأَحُدُکم َغض  ْبَت  إذا»بگیرد.  وضو آمد، خشم به شما از یکی هرگاه پس ؛«َفلیَتَوضَّ  خشمگین هرگاه ؛«َفاْسُکْت  َغض 
 کن. سکوت شدی

نوا. »4 بوَن، الّناَس  الُتَلقِّ ئَب  أّن  یعَلموا مل یعقوَب  َبنی فإنَّ  فیکذ  ُکُل  الذِّ َنُهم: إّنی فَلّما اإلنسانَ  یأ ُکَلهُ  أنْ  أخاُف  َلقَّ ئُب  یْأ هرگز  ؛«الذِّ
دانستند که گرگ ممکن است انسان را بخورد، هنگامی که  عقوب تا آن زمان نمییتلقین دروغ به مردم نکنید؛ چرا که فرزندان 

ند و گفت من از این بیم دارم که گرگ او را بخورد )آنها یاد گرفتند و عقوب به آنها سفارش کرد مراقب یوسف باشیپدرشان 
 گفتند و یوسف در چاه کنعان بود(. که دروغ می وسف را گرگ خورد درحالییگفتند 

ئها». 5 َشة  کاَن کُمبَتد   ؛ هر کس زشت کاری و گناهی را فاش کند، مانند کسی است که آن را انجام داده است.«َمن أذاَع فاح 

 ؛ کسی که گناه را آشکار کند به حال خود وا نهاده شود.«ئة  َمخُذوٌل یُع بالسیالُمذ  ». 8
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که بر قبیح و ناپسند بودن فاش کردن گناهان و  یاتین روایل شد. همچنین باره قائل به تفصید در ایشد با
مرتکب شده  ن اعمال را در جامعهیا یکنند که فرد یصدق م ییی جا گران داللت دارند، دربارهیجرائم د

ن باره امامان و یند که در اینما ، جرم و گناهش را فاش یهای و و اشخاص با یادوری نام و ویژگی
اند که  ان کردهیرا از گناهان زبان دانسته و ب ینیش، افشای اسرار برادر دیات خویدر روا نیمعصوم
؛ اما اگر شما بر آن گناه توبه کند یمرتکب شود، به هر روی شدنی است روز یدر خفا گناه یاگر کس

گاهیسّر  سّر مؤمن  ین مصداق افشایزد و ایر یش مید، آبروید؛ اگر آن سّر را افشا کنیدا کردیپ ی، آ
، یان داشته است )نوریب یتین امر را در روایا گونه که امام صادق ز کرد. همانید از آن پرهیاست و با

1(.075ق،  5087
 

ا در عالم خارج رخ نداده یشود  ینما پخش میکه در س یعیوقا از یاریحال در بحث مورد نظر، بس
در جامعه روی داده  ین جرائم به دست چه کسیده است، بدون آنکه مخاطب بداند ایسازی گرد ا شبیهی

 یها بر اساس داستان واقع لمیاز ف ی، برخیدر خطر باشد. هرچند در موارد نادر یو یاست تا آبرو
اند؛ اما  ن پیشامد نقش داشتهیند که در اینما یم یت افرادیم به انتشار نام و هونگاشته شده و در آن اقدا

ن موارد را استثنائی بر آن هنجار فراگیر دانست که به فراخور ضرورت و مصلحت جامعه بر یتوان ا یم
 .بر مصلحت فرد پیشی گرفته است ین موارد، مصلحت عمومیگر در ایاطالع از آن بوده و به عبارت د

 الضرر  قاعده  .5-3

شتر ابواب فقه مانند عبادات و معامالت به آن گواه ین قواعد فقهی که در بیکی از مشهورتری
اند. از مستندات قاعده  اری از مسائل فقهی برشمردهیشود، قاعده الضرر است که آن را مستند بس می

یاد شده و منبع چهارم   ل قاعدهیات اشاره کرد. عقل همچون دلیعقال، کتاب و روا یتوان به عقل، بنا یم
 شود. یشمرده م یعقل  ك قاعدهیسو با عقل و  الضرر هم  ی را قاعدهید؛ زیآ یفقه به شمار م

ن قاعده شمرده یی سختی برای ا رسد بنای عقال پشتوانه عقالست. به نظر می یگر بنایل دیدل
ان رساندن به یاجتماعی و مدنی، ز ن امر محقق است که در زندگیید بنای عقال در ایترد شود. بی می

دیده، مسئول پرداخت خسارت  ان در برابر زیانیگران نخست آنکه امری ناپسند است و دوم عامل زید
ن مبنایی از سوی یی چن رفته شده و دربارهیهای حقوقی پذ ی نظام ن بنیان در همهیاست و از این رو ا

 گردد. هگذر، امضای شارع احراز مین ریشرع مقدس، ردع و منعی دریافت نشده که از ا
اری از مشکالت در مورد قاعده یل، بسین دلین نکته از نظر دور نماند که با توجه به ایاگرچه ا
ا یتواند ایجاد ضمان کند  ا قاعده ال ضرر مییشود. برای نمونه، بحث اینکه آ ان برداشته مییالضرر از م

                                                           

 خفا در که مؤمن از گناهی بر کسی اگر ؛«ستغفرالله لهیکتمها و لم یئة فافشا ذلك و لم یذنب او س یمن اطلع من مؤمن عل». 1

 کند. استغفار گناهکار برای نآ از باالتر و کند کتمان دارد وظیفه کرد، پیدا اطالع شد انجام



 

 

97 

 نمادر سی گسترش خشونت در پیوستگی با یهای جرم انگار  و بنیان یمبان

ال ضرار است؛ ولی در تمسك به بنای خردمندان به در جمله الضرر و « ال»ر یر برآمده از تفسیخ
 (.575ق،  5086خودی خود پاسخ روشن است )محقق داماد، 

« ضرر»دهد که  های ضرر و ضرار در منابع اسالمی نشان می بررسی نکات استعمال واژه
است مربوط به نکاتی « ضرار»گری است؛ ولی یهای وارد بر د انیها و ز ی خسارت ی همه دربرگیردنده

ان وارد سازد که در اصطالح امروزی از یگری زیا جواز شرعی به دیك حق یگیری از  که شخص با بهره
 (.577ق،  5086شود )محقق داماد،  ر مییتعب« سوءاستفاده از حق»ن نکاتی به یچن

 دیگران به که کنند اجرا و اعمال ای اندازه در را خود حق باید حق صاحبان قاعده، این مبنای بر

 ،5779 احمدی، )بهرامی شود می متوقف الضرر قاعده مانع با حق اعمال وگرنه نشود؛ وارد یانیز
 اعمال تواند نمی کس است: هیچ شده اشاره آن به اساسی قانون 08 اصل در که گونه  (. همان505

 دهد. قرار عمومی منافع به تجاوز یا غیر به اضرار ابزار را خویش حق
 در شهیر و است شده شناخته یانگار جرم یمبنا همچون رضر عدم اصل زین غرب در

 مبنا، نیا از گیری بهره با یدارد. و« لیم استوارت جان» هجدهم قرن مشهور لسوفیف یها شهیاند

 یها یتواند آزاد یم یدگاه، دولت تنها زمانین دیا ی پایه داد. بر قرار نقد مورد را یحقوق ساختار
 هواداران نظر در اصل این گر زیان برساند.یها به افراد د آن یرفتارهاد که ید نمایشهروندان را تحد

 که شوند وارد کیفری حقوق ی گستره در باید رفتارهایی تنها که است شده بنا اساس این بر لیبرال

 نگرانی نخستین آن، از پیشگیری و غیر به ضرر اصل، این ی رسانند. بن مایه می ضرر دیگران به

 تنها که است آن اصل این از (. مراد759 ،5793 ثابت، مهدوی و )عزیزی است کیفری حقوق

 ی درباره تواند می و دارد را دیگران آزادی و زندگی امور در پادرمیانی حق دولت و جامعه که نکاتی
 به زیان و آسیب جلوی بخواهد مداخله آن با که است زمانی برد، کار به زور و اجبار دیگران

 (.37 ،5797 )رزمجو، بگیرد را دیگران

ی دیگر اگر از وجود حکمی، خواه حکم تکلیفی و  کند و به گفته ی الضرر اثبات حکم می قاعده
شود. اگر زیان یاد  ی الضرر، نفی می خواه حکم وضعی، زیانی برای کسی پیش آید، به استناد قاعده

شد، این حکم عدمی یا عدم  شده از مصادیق آن نبود و از نبود حکم جبران ضرر زیانی متوجه کسی می
ی  شود و برآیند آن، حکم به جبران زیان است و اگرچه شیوه ی الضرر نفی می حکم به استناد قاعده

 شود. جبران آن با توجه به اوضاع و احوال گزاره بازشناخته می
ی گسترش خشونت در  ح دربارهیحال در بحث مورد نظر برابر ضابطه نفی ضرر، نبود حکم صر

گردد.  یالضرر نف  د به استناد قاعدهین عدم حکم بایتواند منجر به ورود زیان گردد؛ بنابرا یم نمایس
تواند از ادامه  برآیند اینکه هرگونه تکاپویی که منجر به ایراد زیان به دیگران شود ممنوع بوده و دولت می

ای و   ت بر تولیدات رسانهها، نظار آن کنشگری جلوگیری نماید. از جمله مصادیق آن در فعالیت رسانه
 های سینمایی مروج خشونت در جامعه است. توقیف پخش برخی از فیلم
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 به نمایس در خشونت گسترش ی درباره الضرر  قاعده به استناد با که دستاوردی رسد یم نظر به

 گذر آن از دیبا رفتار كی که هایی گام از یکی رایز باشد؛ هایی پیچیدگی یدارا است، آمده دست

 همان هنگام اگر در نگردد؛ یخسارت ای ی زیان مایه رفتار آن که است آن گردد، یتلق جرم تا دینما

 نشان ها راستی از یاریبس تا شود یم سبب د،یآ شمار به جرم مطلق ای گونه به نمایس در خشونت

گاه یبرا تالش که رسانه رسالت با کار نیا که گردد کتمان و نشده داده  در است، افراد یبخش یآ

 قرار دارد. تعارض
ش یتوان به طور مطلق نما یبر اینکه نم ین شد، مبنینابیی ب د قائل به انگارهین باره بایبنابراین در ا
گاه توانند یم ها رسانه رایز کرد؛ منع نما رایخشونت در س  در اما ؛دهند شیافزا را مخاطب یآ

هستند.  یمنف بیشتر که گذارند یم مخاطب بر را یقیعم کارایی خشن های نمایش صحنه صورت
 و گوناگونی پیوستگی، صورت در اما است؛ توأمان رسانه یمنف و مثبت کارایی اگرچه برآیند اینکه

 دیپد زین یمنف آثار بلکه شود؛ یم یخنث مثبت کارایی تنها نه ی پرخاشگرانه درونمایه شدت شیافزا
 (.5 ،5799 )نخجوان، دیآ یم

 که آنجا گردد. از یم راستینگی کتمان ی مایه مطلق، ی گونه به تخشون شینما عدم نیهمچن

 به راستی کنند یم کتمان را حق که یکسان است؛ قتیحق و حق خواهان به خودی خود انسان

 ازین مردم که یموارد در حق دارند. اظهار یبازم آن یفطر یتکامل ریس از را تیبشر ی جامعه

گاه افراد و دارند تیواقع درك به یدیشد  سازند، برطرف را مبرم ازین نیا قتیحق انیب با توانند یم آ

 و هاست انسان وجود در یمنف یها یژگیو از یکیهمچون قتیحق رسد. کتمان یم نظر به بایسته
 کتمان به منحصر قتیحق شود. کتمان یم گرانید به زیان جادیا و افراد حقوق شدن عیضا ی مایه

 کرد، یافشاگر و گفت سخن دیبا که ییجا در سکوت گاه یحت ت؛سین نبوت یها نشانه خدا و اتیآ

 (.5 ،5797 ،یزارچ یی)رضا است حق کتمان مصداق

 نمایی گسترش خشونت در س درباره یاصول جرم انگار  .6

  یقانون یاصل پدرساالر .6-1

 اطرخ به فرد آزادی کردن مند کران مصطلح، معنای در قانونی، گرایی حمایت یا پدرساالری اصل

 برای دولت (. به راستی99-91 ،1393 راد، جمشیدی و )شیخ است مرتکب خود مصلحت

 برابر در را مردم و داده مجرمانه وصف رفتار یک به خودشان، به افراد رساندن آسیب از جلوگیری

 آنهاست آزادی از تر مهم شان ایمنی و سالمتی دهد. گویا می قرار حفاظت و حمایت مورد خودشان

 (.33 ،1393 ،)رزمجو
 دیگران حقوق و مصالح نقض ی مایه که است محترم زمانی تا افراد اختیارات و حقوق آزادی،

 از حمایت اعتبار به تواند می حکومت رو، همین (. از35 ،1319 گودرزی، و اناری باب )نادری نگردد
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 یا و شناختی روان ،فیزیکی زیان از اعم خود به زیان هرگونه ایراد از شرایطی با را آنها اشخاص،
 )رستمی، ورزد مبادرت هایی کنش چنین شناختن جرم به بایستگی صورت در و نماید منع اقتصادی،

1393، 32.) 

 افراد یزندگ در ییبسزا نقش ،یفناور شرفتیپ با امروزه که نکاتی از یکی گفتار پیش رو، در اکنون
 ییها زیان ورود به منجر دارد، افراد یبرا که یفعمنا بر افزون گستره نینماست. ایس و رسانه نموده، فایا

 در که یرفتار هر که روشنگری نیا با است؛ یا رسانه خشونت زیان، قیمصاد از یکیگردد.  یم آنها به
 شود، دهید آشکارا صورت به و بوده نگریستن قابل و ردیگ صورت دیگران به رساندن بیآس یراستا

 نشأت یبدن قدرت و یجسمان یروین از ما  یمستق یکیزیف نتد. خشویآ یم شمار به یکیزیف خشونت
 یکیزیف خشونت قیمصاد جمله از تجاوز و قتل جرح، و است. ضرب توأم زور اعمال با بیشتر که گرفته

 رود. به شمار می

 چشم به که است یفعل آن که دارد قرار میرمستقیغ خشونت ملموس، خشونت از گونه نیا برابر در
 ترور ،یروان جنگ یابزارها از گیری بهره مانند نمود؛ احساس توان یم را آن اثر اما شود؛ ینم دهید

 از ریشه، روان خشونت گونه نی. ایمجاز یفضا از سوءاستفاده و یصوت داتیتول ،یاجتماع تیشخص
 قابل و یکیزیف های سازه ای یجسمان یروین بر آنکه بدون دهد، یم قرار هجمه مورد را افراد احساس و
 یکیزیفراف خشونت ی بزه دیده اینکه از افراد گاهی که شود یم سبب امر نیهم و دینما هیتک تیؤر
گاه شوند، یم  کاهش گذشته به نسبت یریگچشم زانیم به جامعه بردباری ی آستانه ابند. امروزهین یآ
 که دهد یم نشان خود از روبه رشدی روند ،خشن جرائم و یپرخاشگر زانیم که یا گونه به است؛ افتهی

 (.5-6 ،1399 )نخجوان، گرفت دهیناد خشونت در را آن کارایی و رسانه نقش دینبا باره نیا در

 و ای رسانه خشونت بین تعاملی پیوندی که است شده داده نشان گرفته های انجام بیشتر پژوهش در
 که باشند. افرادی کارا خشن، فرهنگی گیری شکل در توانند می ها دارد. رسانه وجود راستین، خشونت

 ،5797 )پیوند، برند می بهره خود های گرایش و باورها بیشتر تأیید برای ها رسانه از هستند پرخاشجو
 برای دانست، هنر شناسی جامعه ی مجموعه زیر را آن توان می که سینما شناسیجامعه (. در777

 در سینما کارایی به ها دیدگاه ینا از است. یکی داشته وجود روش دو اجتماع و سینما مناسبات بررسی

 در اجتماعی جستار بازتاب به دیگری و است معروف« تأثیرات» ی انگاره به و دارد توجه اجتماع

 (.78 ،5797گرفته است )صافاریان،  نام« بازتاب» ی انگاره و پردازد می سینمایی های فیلم

 خشونت ی کننده تبیین های رهانگا جمله از که بندورا اجتماعی یادگیری ی انگاره اساس بر

 است. برابر آموختنی اجتماعی، رفتار ی پیچیده های گونه دیگر مانند نیز پرخاشگری است؛ ای رسانه

 از را ها پاسخ این باید بلکه آیند؛ نمی دنیا به پرخاشگرانه های پاسخ از انبوهی با ها انسان دیدگاه این

 از پیروی به گوناگون های فرهنگ در بیاموزند. افراد ندیگرا رفتار دیدن یا مستقیم کارآزمایی راه

 را آن دادن نشان ناهمگونی های روش و پرخاشگری خویش، فرهنگی های آموزه و گذشته تجارب



  

 

 0011 پاییز و زمستان، 01، شماره 5سال  /دوفصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه

96 

بر این  (. بندورا786 ،5798 اصل، موسوی و کاویانی عباسی، فر، ساالری )آذربایجانی، آموزند می
 پرخاشگرانه رفتار از اجتماعی تقلید امکان پرخاشگرانه، الگوهای نمایاندن راه از ها رسانه که است باور

 که (. جوانانی35 ،5796 ریاحی، تاجمیر و چالبطان محمودیان )مالمیر، دهند می افزایش را

 بازیگران با همانندسازی فرآیند یک در گیرند، می قرار آمیز خشونت های فیلم تماشای دستخوش

 بنابراین(؛ 507 ،5770 )احمدی، گیرند می فرا ها رسانه با پیوستگی راه زا را بزهکارانه رفتار ها فیلم

ی  درونمایه تهیه در ویژه نگرش سینما، به مخاطبین دلبستگی و تأثیرگذاری ی گستره به توجه با
  است. بایسته سینمایی، های فیلم

 برای یستیبا قانون اینکه آورد. برآیند وارد یجد بیآس افراد به تواند یم نمایس باب نیا از نیبنابرا

نما را ممنوع یو گسترش خشونت در س کرده مند کران نهیزم نیا در را آنها یآزاد افراد، مصلحت نیتأم
 داتیتول در خشونت منع به وابسته نیقوان و داشته پیشینه زین پیش از این امر نیا د. اگرچهینما

 باید مطلب حیتوض در ندارد؛ را بایسته ییکارا دیبا که چنان آن هرچند است، شده نگاشته یینمایس

 گسترش» بر یسوز فرهنگ و یساز فرهنگ ُبعد دو در یا رسانه یها دستگاه کارایی که کرد انیب

 دربر را باورها و ها بینش ژرفای تا یظاهر یرفتارها گستره از« انحراف از یپیشگیر» و« انحراف

 های رسانه به مناسب دهی جهت و مهر برای خود گنجایش از دارد وظیفه اسالمی، گیرد... نظام می

 به توجه (. با577 ،5777 )عابدی، ی کامل را ببرد بهره آنها، از پیشگیری و جرائم کاهش و گروهی

 ابزار و عامل عنوان به خشونت افزایش ی زمینه و دارد مخاطبین بر ای رسانه خشونت که منفی کارایی

 از شود. پیش می فراهم سینما و هنر عرصه با کیفری حقوق ملتعا ی زمینه نماید، می فراهم را جرم

 مورد سینما، در خشونت گسترش ی درباره موجود حقوقی های بینی پیش است، بایسته چیز هر

 گیرد. قرار بررسی

 به نکته، چند در دریافت درخواهیم سینمایی، تولیدات بر ناظر قانونی الزامات بر مروری با

 7 ماده 58 بند اساس بر آنکه، جمله است. از شده اشاره خشونت رشگست ممنوعیت به روشنی
 کالن مدیریت یشورا مصوب سینما و فیلم ی حوزه اصلی یها فعالیت ساماندهی الزامات

 نشان ی دربرگیرنده که هایی فیلم نمایش و ساخت ،75/55/5798 مورخ کشور فرهنگی یها دستگاه

 و خشونت گسترش ی مایه که ای شیوه به آزار و شکنجه و جنایت و قتل جزئیات از هایی صحنه دادن
 انقالب عالی ی(. شورا787 ،5795 )سلطانی، است ممنوع گردد جنایت و جرم سازی عادی

 مورخ جلسه نهمین و شصت و پانصد مصوبه در ها، ی فیلم درونمایه در دقت منظور به فرهنگی،

 یها فیلم ی بر درونمایه که: نظارت است هنمود بیان چنین و اشاره مطلب این ، به57/83/5770
معیار باشد. در این باره بر حمایت از  گزینش و یهنجارساز بر مبتنی باید ها، سریال و سینمایی

سینمایی در میان مخاطبان و پرهیز از گسترش  ی، افزایش روشنگریمعنو یایران به ویژه سینما یسینما
 شود. خشونت و ابتذال، تأکید می
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 یسینمایی و مواد سمعی و بصر یها توزیع و نمایش فیلم یها های سیاست ها و اولویت در سیاست
، نیز این نکته نادیده انگاشته 76/83/5770خارجی این شورا، مصوب پانصد و هفتادمین جلسه مورخ 

پردازند یا مروج خشونت هستند یا مصرف  هایی که به تبلیغ هرگونه رفتار غیر اخالقی می شده و فیلم
کنند، ممنوع اعالم شده است. پرهیز از گسترش  موارد مخدر و مشروبات الکلی را توجیه و تبلیغ می

سازی آن، از نکات مثبت الزامات موجود است که بدان توجه شده؛ اما با اندک آشنایی  خشونت و عادی
که صرف ممنوعیت  یابیم ی بازدارندگی قوانین که در آن ضمانت اجرا به روشنی بیان شده، درمی با جنبه

و گزینش باید و نباید، الزام قانونی جدی برای پیشگیری از تخلفات نخواهد بود و نیاز به ضمانت 
، تحریک 87/80/5777ای مصوب  قانون جرائم رایانه 55گونه که در ماده   اجرای نیرومند است. همان

ی است. با آنکه مصوبات آمیز، همچون جرم شناخته شده و دارای مسئولیت کیفر به اعمال خشونت
گذاری و هدایت امور فرهنگی، آموزشی  شورای عالی انقالب فرهنگی همچون مرجع عالی سیاست

بینی ضمانت اجرا، به  االجرا و در حکم قانون است؛ اما به دلیل عدم پیش پژوهشی کشور، الزم و 
 وجود دارد. یقانوننه خأل ین زمیی دیگر در ا شود؛ به گفته صورت درست و کامل اجرایی نمی

 یحقوق ییاصل اخالق گرا  .6-2

 معیار اساس بر صورت آن در بهره نبرد، کیفری حقوق از اخالق، از حفاظت برای دولت که زمانی
 حقوق که است این حقوقی گرایی اخالق از منظور است. به راستی کرده عمل حقوقی گرایی اخالق
 مجازات قابل و جرم همچون را اخالق ناهمسو عمالا گذار، قانون و باشد اخالق خدمت در بایستی

 و جامعه تیامن حفظ خاطر به تنها نه که دارد را حق نیا (. دولـت31 ،1393 )رزمجو، نماید اعالم
 آن نرسد، بیآس یکس به نکهیا ولو عمل، كی بودن یراخالقیغ صرف بـه یحتـ بلکه؛ افراد از محافظت

 آبادی ده د )حاجیینما یبه عنوان جرم معرف یحقوق ییگرا اخالق را ممنوع اعالم کرده و بر اساس اصل
 وجود ینیمع یاخالق بنیان و یرفتار یاستانداردها اصول، پاسداشت بر هیتک (. با59 ،1392 یوسفی، و

 شخص هیعل جرم و گناه كی فقط آنها، نقض و شوند تیرعا جامعه، از تیحما یبرا است ازین و دارد
(. 2 ،1391 سلیمانی، مجتهد و خوئینی افراسیابی،) است کل كی عنوان به معهجا هیعل بلکه؛ نبوده

 برای که وقایعی و هستند. هیجانات واقعی دنیای با ناهمسو که کنند می نمایان دنیا از تصاویری ها رسانه
)مالمیر، محمودیان چالبطان و تاجمیر ریاحی،  شوند می نمایی بزرگ ها رسانه در دهد، می رخ افراد

 گمان، ندارند آمده فیلم در که واکاوی رویدادهایی بر قدرت تماشاگران، از بسیاری (؛ زیرا32 ،1398
 دلیل این است. به واقعیت از انعکاسی صد درصد، شود می داده نشان فیلم در که هایی صحنه کنند می
(. 35 ،1351 ،یقربان) کنند مشابهی عمل به اقدام ندانسته یا دانسته فیلمی دیدن با است ممکن بسا چه

 پیوستگی اخالقیات رعایت عدم به سینمایی، های فیلم در خشونت های جنبه از برخی آنکه به توجه
 و کالمی خشونت ی درونمایه با  درونمایه تهیه از توان می حقوقی گرایی اخالق اصل اساس بر دارد،
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 نمود. جلوگیری رفتاری،
 اصول از دور به زین جرم باشد نمایس در خشونت ر مطلقاگ که داشت توجه دیبا باره نیا در اگرچه

جامعه است. به روشنی می توان  یها ان راستینگییرسانه، ب یاصل یها از رسالت یکیرا یز بوده؛ یاخالق
 دیبا خود،  فهیوظ یفایا مقام در رسانه نیبنابرا ست؛ین خشونت از یعار جوامع، ك ازیچ یدریافت که ه

 رسالت انجام عدم و قتیحق کتمان موجب وگرنه بگذارد شینما به را خشونت و هداشت توجه مهم نیا به
 با و بهنجار ی اندازه در خشونت شینما هستند. برآیند اینکه، یاخالق ریغ کارهایی که گردد یم خود
گاه عدم به منجر آن شینما عدم بلکه نبوده؛ یراخالقیغ تنها نه شد، یادآوری که ینکات تیرعا  زیان و یآ

 تیرعا و افراد  ی هیروح به بیآس پرهیز از ورود برای راستا نیا در اما شود؛ یم جامعه كی اشخاص به
 یخوددار یبصر یها رسانه  پرخاشگرانه یکدها همچون ریتصاو یبرخ انتشار از دیبا ،یاخالق اصول
 و رخدادها ریتصاو رانتشا شدگان،کشته ریتصاو انتشار ،یقربان اطفال ریتصاو نکتی چون انتشار که نمود

 (.14 ،1399 )نخجوان، گیرند را دربرمی یخصوص میحر و یشخص ریتصاو انتشار

 اصل مصلحت عمومی  .6-3

شود.  می شمرده کیفری حقوق در انگاری جرم های بنیان از دیگر یکی عمومی مصلحت اصل
 و )عزیزی باشند می هجامع همه به زیان ی به راستی دربرگیرنده عمومی مصلحت ناهمسو با های رفتار

 مفسده، رفع و دفع از آن مفهومی وسعت دلیل به مصلحت ی (. واژه760 ،5793 ثابت، مهدوی
 ی واژه حضور و کند می نمایندگی شارع، اهداف و مقاصد تمام و آزادی انسان، کرامت عدالت،

 امعهج در مصلحت از (. منظور653 ،5797 دوست، آنهاست )علی حضور معنای به نیز مصلحت
 و دنیا حسنه هم آخرتشان، به وابسته هم و باشد مردم دنیای به وابسته هم که است مصلحتی اسالمی،

 (.577 ،5775 )نیکزاد، باشد آخرت حسنه هم
 آزادی ی محدودکننده های ریشه از یکی همچون را مصلـحت اصل اساسی، قانون 557 اصل

د، اصل یپادرمیانی نما یفریتواند در امور ک یه مهایی ک گر از بنیانید یکین یاست؛ بنابرا پذیرفته
ی نظم اجتماعی  پایه بر اسالمی (. نظام535 ،5797 دانش، گنجی و مصلحت است )خسروشاهی

 و نژاد بهرامی بهایی، )شیخ داند می واجب امر یک را بشری جامعه آشوباز راندن و است استوار
 مصلحت تیرعا و جامعه های ارزش بر تنیمب باید کیفری (. حقوق557 ،5088 خوشکار، بهرامی

 از بحث امر هستند. این دگرگونی حال در نیز مصالح و ها ارزش این دیگر سوی از و باشد یجمع

(. 770 ،5797 )فالحی، نماید می بیان را ها ارزش بر ابتنای نیز و ها ارزش نام به کیفری دخالت
 وجوب بلکه و امکان بر گوناگون های یانب با و روشنی به ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون

 اصل است. طبق کرده تأکید جمعی ارتباط وسایل پویایی بر یاجتماع مصالح و ها ارزش حاکمیت

 های رسالت به خویش ای حرفه وظایف انجام در باید، که توانند می تنها نه ها رسانه اساسی، قانون 535
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همپوشانی داشته  یعموم مصالح با کنند، یم نمایان آنچه و باشند پایبند انقالبی و اخالقی دینی،
 7 ماده زیر در ،57/55/5779 مصوب سینما عالی یشورا نامه (. آیین59 ،5777 )اسماعیلی، باشد
 ینیروها تربیت و جدید یاستعدادها پرورش و شناسایی و کرده اشاره نوشتار این الم( به )بند

 در سینما صنعت پیشرفت و گسترش با متناسب یرانیا اسالمی یها ارزش به پایبند و کارآزموده

 نماید. می بیان« سینما عالی یشورا» تشکیل از انتظار مورد اهداف از یکی را کشور

 افراد و نباشد اخالقی و اجتماعی مصالح ناهمسو با تنها نه که شود ساخته ای به گونه باید فیلم

 و اجتماع و خود به خوب های برداشت با توانندب تماشاگران تا ندهد پرورش نهاد بد و بداندیش را
 گفتار، این در انگاری جرم  مبانی و ها ریشه به نگاهی (. با557 ،5758 )مظلومان، برسانند سود افراد

 در قانونی منسجم الزامات خأل یعنی مناسب زمان در کیفری حقوق ورود با که دریافت توان می

 این و مروج خشونت را ممنوع کرد یینمایس یها لمین پخش فتوا یای، م رسانه خشونت با رویارویی

داراست.  شارع را حمایت نیز مجازات بینی پیش و سینما برای کیفری مسئولیت تعیین گام در مسئله
 هفتگانه هنرهای از یکی همچون ایران سینمای که است درست که آنجاست اهمیت دارای ی نکته

 به باید خود، های هزینه تأمین برای بسا، چه و است رپیکا حال در جهان سینمای با همواره

 دو تفکیک و سینما ذاتی رسالت به توجه خالی جای هم باز اما کند؛ توجه نیز مخاطبین دلبستگی

گاهی و افکار ی رویه ارتقای یا و مخاطب احساسات دادن قرار هدف مقوله  خودنمایی مخاطب، آ

 های تالش این و دگرگون ساخت را افکار توان نمی ب،مخاط احساسات دگرگونی با چراکهکند؛  می

 خواهد افراد روان و روح بر بدی کارایی که است خشونت مروج سینمایی های فیلم کارگردان ناکام
 داشت.

گاهی سینما، هدف چنانچه است بدیهی  جای به عرصه، این هنرمندان ،باشد مخاطب بخشی آ

 عرصه، این در پیکار و هنرنمایی و پنهان و عریان تخشون های جنبه ترین غیرضروری به پرداختن

 به شده بیشتری اندوه دچار هایی، صحنه چنین دیدن با که را مخاطب آشفته و پرسش پر از ذهن

 جهت فنون از گیری افزون بر بهره سینمایی، های مهارت اجرای با کرد؛ بلکه نخواهند رها خود حال

 مواردی چنین رخداد های ریشه و علل بیان به آن، به یعمق ورود بدون خشونت ی گونه به اشاره

 او آرام نا روح مخاطب، ذهن در جدیدی شعبه گشودن با و پرداخته آن، راهکارهای نمایاندن با همراه

 گردد. یم برآورده زین یعموم مصلحت ب،یترت نیبد و نمود خواهند آرام را

 ها نتایج و پیشنهاد  .7

ای  های فنی و ابزاری خود، کارایی گسترده تم، با به کارگیری جذابیتامروزه سینما همچون هنر هف
ای  مثبت و منفی است. سینما در بعد مثبت، به گونه  بر مخاطبین دارد که این کارایی دارای دو جنبه

کند که عبارت است از: باال بردن سطح  های خود گام برداشته و انجام وظیفه می هماهنگ با رسالت
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گاه ش دقت و مراقبت افراد یو افزا یاز جرم، مهار اجتماع یریشگیش و هشدار رسانه، پیپاال افراد، یآ
زدایی، از  ی حساسیت ش مداوم و ناهمگون خشونت مایهی، نمایاز خود در برابر جرم؛ اما در بعد منف

ره زیر که هموا ین افرادیگردد. همچن ین رفتن قبح عمل و برآیند آن بهنجار شدن آن در نظر افراد میب
دهند و  یهستند، بازدارندگی خود را نسبت به اعمال خشونت از دست م یآماج خشونت بصر  طرهیس

به خشونت متوسل  یذهن یو آمادگ یی قبل  نهیزم شیو با توجه به پ یگران به راحتیدر تعامل با د
ناهمگون خشونت دن پیوسته و یر کشین امر که به دنبال به تصویا یمنف یها گر جنبهیگردند. از د یم
ی  ن گرچه انگیزهیاست. همچن یف اعتماد اجتماعیت و تضعین رفتن حس امنیگردد، از ب یجاد میا

  ی وهیاز جرم بوده؛ اما به راستی با نشان دادن ش یریشگیی پ دات رسانه و انتشار درونمایهیبنیادین از تول
 یایات و نشان دادن زوایجزئ یازهات متعدد بزهکاران، بازسین، توجیمرتکب  زهیارتکاب جرم، انگ

ز یزان نیاز جرم را فراهم آورند به همان م یریشگیی پ نهیتوانند زم یزان که میوقوع جرم به همان م یپنهان
 مجرمان بالقوه، آموزنده ارتکاب جرم است. یبرا

ند توا ز مییزان نینما، دارای جنبه مثبت است، به همان میش خشونت در سیگونه که نما پس همان
را یداد؛ ز یگر برترید  ك جنبه را بر جنبهیگردد تا نتوان  یای م ن امر انگیزهیباشد. ا  یدارای جنبه منف

ی گسترش خشونت  د، دربارهیان گردیکه ب یو اصول یبرتری بالمرّجح است. برآیند اینکه با توجه به مبان
ای ترازمند و معقول  ونت به شیوهش خشیح که اگر نماین توضیل شد. با اید قائل به تفصیبا یا رسانه

ده یك جامعه گردیی زیان به افراد  آن مایه یانگار کرد؛ بلکه جرم یتوان آن را جرم تلق یباشد، نه تنها نم
بوده و با اصل  یراخالقیك امر غیقت یق بر آنها کتمان شود که کتمان حقیشود تا حقا یو سبب م

ای از خشونت  کند تا اندازه ینکه مصلحت افراد اقتضا مدر تضاد است. فزون بر آ یگرایی حقوق اخالق
گاه  یآن با اصل پدرساالر یانگار دارد. پس جرم ییاز جرم نقش بسزا یریشگین امر در پیابند که ای یآ
آن  یانگار ش میزانی از خشونت در رسانه بایسته است و جرمیدر تعارض است. برآیند اینکه نما یقانون

 ناسازگاری یقانون یو اصل پدرساالر یحقوق ییگرا الضرر، اصل اخالق  قاعده یعنی یانگار جرم یبا مبان
 دارد.

دارد که منجر به زیان  ین اگر خشونت به طور پیوسته و ناهمگون از رسانه پخش گردد، تبعاتیهمچن
ت اخالق در تعارض بوده و به مصلحت شخص و یرعا یعنیجامعه  یها رساندن به افراد شده، با ارزش

 د آن را ممنوع دانست.ییاد شده، با یست. برایند اینکه با توجه به بنیان و مبانیتماع ناج

ای ترازمند، بخردانه و بدون  نما تا اندازهیش خشونت در سین نظر شد که نمایقائل به ا یستیپس با
ناپذیری  دن پیوسته و گوناگون خشونت در ابعاد گسترده، تبعات جبرانیر کشیپیچیدگی بوده؛ اما به تصو

ز بایسته ین یت برخی نکاتیی بهنجار است، رعا ش خشونت در اندازهیکه نما ییدارد. اگرچه در جا
گاهی دادن به مخاطبان در آغاز ف ی آن تا افراد با علم و  لم نسبت به درونمایهیاست که عبارتند از: آ

گاه زینند و در صورت انتخاب آن را برگ یا عدم تماشایلم یف ی، تماشایریگ میو داشتن قدرت تصم یآ
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گر آنکه بایسته است تبعات انجام یر نمود. دیاقدام تفس  ی آن، بتوان کار آنها را بر اساس قاعده یتماشا
و مجازات آن و مشکالت مجرمان در  یو عذاب وجدان گرفته یا برخورد قانون یمانیخشونت مانند پش

گاهشود تا در کنار باال بردن ت یینما ن گذرگاه، بزرگیا های اجتماع  ی الیه افراد، قبح عمل نزد همه یراز آ
ارتکاب جرم داشته و به اصطالح مجرم بالقوه هستند، روشن گردد؛  یزمینه برا که پیش یژه افرادیو به و

های گوناگون مردم و مخاطبان  الیه یناپذیری بر رو ش پیوسته و گوناگون خشونت تبعات جبرانیاما نما
گردد و در صورت  یاقتضا دارد تا زمان اقتضای ضرورت، از آن دور یلحت جمعگذارد و مص یرسانه م

شایسته آن است که در به   ی رد. نکتهیصورت گ یانگار آن جرم یعدول از چارچوب ضرورت، برا
ر ی، انتشار تصاویر وابسته به کودکان قربانیاز اقسام خشونت همچون تصاو یدن برخیر کشیتصو
به  یافراد، حت یم خصوصیو حر یر شخصیر رخدادها و انتشار تصاویاوشدگان، انتشار تص کشته
 گر، از بن ممنوع است.یی د ی بهنجار آن هم درست نبوده و به گفته شیوه

های خشن در آثار سینمایی  رسد. نخست آنکه، برای گزینش لحظه در پایان سه پیشنهاد به نظر می
سازان، تعریف شود.  شناسان و فیلم شناسان، روان معیارهای شناخته شده به دست محققین از جامعه

ای بر پایه متغیرهای سنی، پیشنهاد  بندی مخاطبان در دریافت بروندادهای رسانه افزون بر بایستگی رده
هاست. پیشنهاد پایانی آن است که برای  ی زمینه ای مخاطبین در همه دوم ارتقای تراز سواد رسانه

های  ی فیلم یی، گروه کارشناسی جداگانه با هدف نظارت بر درونمایههای گوناگون فیلم سینما طیف
 سینمایی تشکیل و اجرایی شود.
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