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 چکیده 
نگاه  نیا با   نهیدر زم  رانیا  ینمایس  لمیف  سه  نیبر مضام  یمقاله 

جهت سخن گفتن از   نمایو س  رینقش تصو  یچگونگ  ،یکودک آزار 

. دهد  ی قرار می  مورد بررسرا بیان می کند و    یمعضل اجتماع  کی

تواند هشدار    یم  نمایکه سبر این موضوع تاکید دارد    ی حاضر   مقاله

بس در  و  باشد  مصاد  یاریدهنده  نقش    یاجتماع  بیآس  قیاز 

که در سال    ییکند. از آنجا  فایرا ا  یتیو حما  یحفاظت  ،یزدارندگبا

جنس  ری اخ  یها استفاده  کودکان    یسوء  ب  یکیاز   نیشتریاز 

و هانس،    یانسیکودک شده است )  یروانشناس  یموضوعات پژوهش

رو ساخت    شیپ  یها  تیرغم تمام مشکالت و محدود  ی، عل(۲۰۱۰

  ک یرا به دنبال دارند    یدست، که اهداف فرهنگ  نیاز ا  یی ها  لم یف

 . دیآ  یبه شمار م  یتعهد اجتماع

کلیدیواژه کودک    ،یاجتماع   بیآس  لم، یف  نما،یس  : های 

 . روانشناسی فیلم  ،یآزار 
 

 
Abstract 

This article illustrates and reviews the role of 

picture and cinema in talking about a social 

dilemma by taking a look at the contents of three 

films of Iranian cinema in the field of pedophilia. 

The present article emphasizes on this subject 

matter that cinema can be memento and play a 

deterrence, protective and supportive role in 

many instances of social harm. In recent years, 

whereas child sexual abuse has become one of 

the most research topics in child psychology 

(Yance & Hance,2010), making films like this 

which pursue cultural goals , despite all problems 

and limitations is a social commitment. 

Keywords: cinema , film, social harm, 

pedophilia, film psychology. 
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 مقدمه 
)یانسی  را یک پدیده مهم برای محققین و سیاستمداران کرده است   افزایش هشدارهای عمومی سوء استفاده جنسی از کودکان

به عنوان یک رسانه گرم در انتقال روشن مفاهیم و بزرگ نمایی یا کوچک   عالوه بر این قابلیت های سینما (.۲۰۱۰،  ۱و هانس 

فیلم قادر است نا گفته هایی را بیان کند که از عهده بسیاری از نوشته ها بر نمی آید. در   نمایی مسائل مهم انکار ناپذیر است.

با استفاده از زبان تصویر مسائل اجتماعی    دورانی که ارتباطات تصویری بخش اعظم ارتباطات انسانی را شکل می دهد می توان

را شناسایی کرد و در این بین به نظر می رسد سینما می تواند فاجعه های جامعه را پیش از وقوع هشدار بدهد. سینما و فیلم  

ی  سینما در بردارنده،ص(  ۱377روش ادراک ما از جهان و تا حدودی چگونگی نقش ما در آن را تغییر می دهد)مک لوهان،

های سرگرمی و همزاد پنداری و ... است که باعث رشد سریع ذهن و خالقیت در افراد شده و زمینه  داستان، تخیل، صدا، جنبه 

 (. ۱3۹۹تیر ۱۰آورد )فرهنگ،رسیدن به رشد فکری و اجتماعی خوبی را فراهم می

روانشناسی » و  «  یریتصو  یمعه شناس» جا  ،«    یریتصو  یهمچون » انسان شناس  ییرشته ها  یزیر  یسال گذشته با پ  یاز س

به خود گرفته است. مطالعات مستند   یتر ی شکل جد یاجتماع  قاتی روش در تحق کیبه عنوان  ریتصو یری«به کارگ تصویری

زمان و مکان    کیدر    یاجتماع انسان  کیا  یفرهنگ    کیبرند تا نشان دهند    یثبت شده بهره م   ریگسترده از تصاو  یبه شکل

اجتماع   لمیف  دکنندگانیتول  لیدل  نیمشخص چگونه است. به هم از دقت نظر به جنبه ها  یو عکس  شناسانه    ییبایز  یجدا 

  ی شان توجه م  یفهم واکنش مخاطبان به آثار هنر  زیاز افراد اجتماع و ن  یشتریمخاطب قرار دادن تعداد ب یآثارشان، به چگونگ

ابژه نگاهشان م  لی، خود تبدنمایو هنر مجذوب کننده س  یینمایآپاراتوس س  تماشاگر توسط  یسوژه ها.  دکنن شوند و    ی به 

  ل یسوژه با تبدعکس در ثانیه است.    ۲4و از یاد خواهند برد که این تنها   ی کنندتصور م  ی پرده را به اشتباه واقع  یبر رو  ریتصاو

که به آن    یزینگاه ما از جانب چ  نیدر ا  تعیین می شود.  کننده باشد،   نییآن که تع  یمعنا به جا  کیبه  ه،  نگا  یشدن به ابژه  

نگرد،  از جانب    یکه دارد به خود م  ی حال  نینگرد در ع   یم   نهییکه کودک به آ  ی . زمانمیشو  یهم م   دهیهمزمان د  م ینگر  یم

شود در نظر    یم   ده یکه د  یزیچبه پرده    و نگاه  یینمایشود.در ساز و کار س  یم   دهیخود اوست د  نجایهم که البته در ا  یگرید

نگاهش)نگاه    را غرق در ابژه  نندهیبه کمک حرکت، ب  نمایس،  تر  قیعم  ی اما در نگاه  است  شی ها  تیو شخص  لمیهمان ف  هیاول

  گاهیبابت جا  نیو از ا  کند  ی م  تیسوژه را هدا  شهینگاه و اند  ریس  یغرقه ساز  ن یجا است که با ا  نیکند و اتفاقا در هم  ی ( مرهیخ

،  کند   ی م  ریتصو  با   یخود شروع به همانندساز  ریهمانطور که کودک با شناخت تصو  گر ید  یبه معنا  کند.  ی م نییسوژه را هم تع

 (۱388)هومر، شود یتکرار م نمایس یعنی مشابه  ی گاهیمعنا دوباره در جا  کیهم به   یمسئله همانند ساز

آن ادغام   یآموزش یبا جنبه ها لم یف کی یهنر یمتعدد باز باشد و جنبه ها یرهای تفس یشود که راه برا یباعث م ری ارائه تصو

 ی شتریب  تیمحققان و مخاطبان باز کرده است، اهم  نیخود را در ب  گاه یجا  شتریهر چه ب  ریکه تصو  یمهم در عصر  نیشود. ا

که به   رانی ا  ینمایشده در س  دیتول  لمیسه ف   یمقاله با بررس  نیاساس در ا  نیمبر ه(.  ۱3۹۹  ریت  ۱۰کند )فرهنگ،  یم  دایپ 

 گردد.   یم  حیتشر  ی مسائل اجتماع  انیدر ب  نمایس یریبه کار گ یپرداخته اند، چگونگ یموضوع کودک آزار

 

 مبانی نظری

 کودک آزاری 

مورد  های جامع ی وجود دارند اما اتفاق نظری در  مطالعات بالینی موردی، مشاهدات، تحقیقات تجربی و مرورها و فراتحلیل 

(. یک نظرسنجشی بزرگ )این نظرسنجی در سال  ۱3۹۹مرداد    ۶  ی جنسی از کودک وجود ندارد )صالح،استفادهتعریف سوء 

شاخص  ۱۹8۵ معرف  که  است(  شده  جمعیتارایه  از   های  کلی  تعریفی  آن  در  و  است  آمریکا  سرشماری  اداره  شناختی 

 
1 Yancy, Hansen 
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دانست(،  ی جنسی میاستفادهتار جنسی، با تماس یا بدون تماس را سوءی جنسی بیان گردیده است )یعنی هر نوع رفاستفادهسوء 

(.  ۱۹۹۰،  ۲دانست )فینکلهور، هوتالینگ، لویس و اسمیتی جنسی میاستفادهی سوء% مردان را دارای پیشینه ۱۶زنان و    ۲7%

ی استفادهند. در تخمین شیوع سوء شوی کافی گزارش نمیهای جنسی به اندازهاستفادهاگرچه به طور کلی همگان معتقدند سوء

ها  شود مواجه هستیم. به همین دلیل تخمین گیری میها نمونه هایی که از آن جنسی، با مشکالت تعریفی و مشکل تفاوت جمعیت 

های  (. در طول سال۱۹۹4کنند )فینکلهور،درصد در پسران تغییر می  3۱تا    3درصد در دختران و    ۶۲تا    ۶بسیار متغیرند و از  

پدیده شایع مشاهده شده است که ساالنه هزاران کودک را گرفتار   یک  ( به عنوانCSAاخیر سوءاستفاده جنسی از کودکان )

از کودکان یک چالش جدید در    (.۲۰۱۶کند )سازمان بهداشت جهانی، می ممکن است به نظر برسد که سوءاستفاده جنسی 

کل در طول زمان وجود داشته است. در اصل مشکالت مرتبط با سوءاستفاده  های غربی است اما تاریخ اشاره دارد که این مشتمدن

شدند. در بسیاری موارد شدند و نادیده گرفته میمیارزش قلمداد  شدند، کممیهای گذشته انکار  جنسی از کودکان در قرن

ساکت بمانند و همین تأخیر در    شود بسیاری از کودکانترس از بدنام سازی که با هنجارهای اجتماعی شکل گرفته باعث می

(.  ۱3۹۹مرداد    ۶کند )صالح،افشاگری درمان مهمی که برای قربانیان سوءاستفاده جنسی از کودکان فراهم شده را بغرنج می

 (. ۱سازمان جهانی بهداشت کودک آزاری را در چهار نوع رفتار خشونت آمیز علیه کودکان دسته بندی کرده است )جدول

 ( 2016)  بهداشت یسازمان جهاننواع کودک آزاری بر اساس دسته بندی : ا1جدول شماره  

 انواع کودک آزاری 

 غفلت عاطفی  سوء استفاده جنسی سوء استفاده سوء استفاده جسمی

 

نام داده است و در    رییتغ  کیلیبه اختالل پدوف  DSM-Vدر    شدیم  ده ینام  ا یلیبه پدوف  DSM-IVکه در    کیلیاختالل پدوف

  ن ی ا  یاصل  تی. خصوصدهدینشان م  یجنس  یسال، عالقه۱3که نسبت به کودکان نابالغ، معموالً کمتر از    شودیم  دهید   یکسان

که    ی از فرصت  کنند، یم  یجنس  یاستفادهکه از کودکان سوء  ی از کسان   یاریکودکان است. بس  یاختالل جذب شدن  به سو

از    ای که در دسترس شان قرار گرفته است تجاوز    یو به کودک  رند یگیبالفاصله بهره م  شودیقرار داده م   ارشانیدر اخت  ی تصادف

 (.۱3۹3 ، ینجکه کودکان در دسترس هستند )گ  لیدل نیصرفاً به ا یول  کنندیم یجنس یاستفادهاو سوء

 

 فرهنگ دیداری:

( می گوید، زندگی جدید روی صفحه ۲۰۰۰) 3ن طور که میرزوئفاهمیت تصویر در دنیای امروز روز به روز بیشتر می شود. هما

تلویزیون و پرده سینما رخ می دهد. تجربه بشر امروز بیش از همیشه تصویری و مصور است، از تصاویر ماهواره گرفته تا تصاویر  

این نقطه دید از کجا  (.  ۱داخلی بدن انسان. در چنین فرهنگی و در عصر صفحه تصویری، نقطه دید اهمیت اساسی دارد )ص 

حاصل می شود؟ به دو منبع می توان اشاره کرد، اول تجربیات انضمامی زندگی روزمره و دوم مطالعات علمی انتزاعی در حوزه 

علوم اجتماعی. اما منبع دوم تنها در صورتی می تواند نقطه دید حاصل از مطالعات انتزاعی را در دایره بزرگتر مخاطب عام  

( معتقد است که » فرهنگ  ۲۰۰۰از وسایل ارتباطی تصویری برای شناسایی و بیان آن استفاده کند. میرزوئف )گسترش دهد که  

تصویری با رویدادهای بصری ارتباط دارد که مصرف کننده در ارتباط متقابل با تکنولوژی بصری، درآنها اطالعات، معنا یا لذت  

وره مدرن تصور می شد که دیدن باورکردن است، در این غلبه تصویری (. از نظر میرزوئف اگر در د3را جستجو می کند« )ص

دیدن خیلی بیشتر از باورکردن است. دیدن بخشی از زندگی روزمره نیست، بلکه خودش زندگی روزمره است. بنابراین دو منبع  
 

2 Finkelhor, Hotaling, Lewis, Smith 
3 Mrzoeff 
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یرزوئف در نهایت چنین  ایجاد کننده نقطه دید در فرهنگ جدید به هم پیوسته و یکی می شوند؛ زندگی روزمره و دیدن. م

نتیجه می گیرد که » فرهنگ تصویری جهان خارج را بازتاب نمی کند و اندیشه هایی را نیز که درجای دیگری خلق شده اند  

 (. 4۰با سادگی دنبال نمی کند، بلکه فرهنگ تصویری وسیله تفسیر جهان به شیوه دیداری است « )ص

 

 فیلم:   روانشناسی

  می   فیلم  روانشناسی.  است  آورده  وجود  به  را  "تماشاگر  انسان  روانشناسی"  یا  و  تاُتر  و  فیلم   ،روانشناسی  ساده  مالحظات  بررسی

  و   فیلم  برابر  در  وی.   گذرد  می  چه  تماشاچیان  جمع  یا  و  تماشاچی  یک  درون  در  فیلم  یک  مشاهده  هنگام  در  دریابد،  که  کوشد

  خانواده   وضع  و   شغل  تحصیالت،  پایه  سن،  جنسیت،  با  آن  نفوذ  و  فیلم.  دهد  می  نشان  خود  از  العملی  عکس  چه  آن،  مختلف  انواع

  خود  تماشاچی  سیاسی   یا   جنایی   اجتماعی،   اخالقی،   جنسی،   رفتار  روی  بر  تاثیر  باالخره  و.  دارد  ای   رابطه  چه  تماشاچی

ر، سوسو  یمسئله نشانه شناس  نیبا استناد بر لکان و همچن   یمتز پس از بودر  نیستیکر  (44۰؟،۱3چیست.)صاحب الزمانی،

  یدر تئاتر صندل.  شود  یو تئاتر از مفهوم دال شروع م   نمایفرق س   بنا بر نظر متز،  .مطرح کرد   نمایپرسش خود را بر  داللت س

ما دال  ا  کنند   ی م  شنامهیب نما در قال  ی ساختار داستان  کیکه داللت بر    وجود دارند  یموجود در صحنه به طور واقع  یابژه ها  ای و  

مفهوم دال    یاست که حت ییهمان جا  قا یدق ن یپرده ا یرو  است بر یندارد بلکه صرفا نور یتیدر واقع موجود نمایموجود در س

 قا یدق  است،  یا نهییشده در دوران آ  یدرون  ریتصو  یبرسازنده    یالیخ  تیماه  نیا.  دارد  یالیخ  تیخود ماه  نمایس  ی  هیدر نظر

  دیتاک  زمیشیفت  ندیفرآ  یبه مثابه    نمایمشخصا بر کارکرد س دیفروم  زیشیمتز با توجه به مقاله فت  بیترت  نیبه ا.  با همان ساختار

تماشاگر وارد   ی وقت.  کند ی آن را پر م  یاست که در اصل آن قطعه فعال جا  یزیچ  دنی انتظار د  زمیشیدر فت  ی مسئله اساس. کرد

واقف است اما آن را    یها تا حد  ری از تصو  کینداشتن هر  تی معنا بر واقع  کیبه    ند،ینش  یم  لم یف  یتماشاو به  ی شود  م  نمایس

 . ردیپذ ی می رونیب تیواقع یبه جا

 

 انواع روانشناسی فیلم: 

روانشناسی  _این مطالعات ممکن است از نظر بازرگانی یا از نظر تربیتی، یعنی به قصد خالی کردن بهتر و بیشتر جیب تماشاچی  

انجام گیرد. در جهان مترقی این هر دو شیوه در تحقیق    _روانشناسی تربیتی فیلم _و یا کشف امکانات تربیتی    _تبلیغاتی فیلم

فیلم دست دار ند. هالیوود و کمپانی های بزرگ فیلم برداری آن، روانشناسان و جامعه شناسان زیادی را به همین منظور در 

مایه های فراوانی را در کشف روانشناسی تماشاچی به کار برده و می برنداما دسته ای ازموسسه های آزاد اختیار خود دارند و سر

روانشناسی و جامعه شناسی وابسته به دانشگاه های بزرگ و یا به طور مستقل، موضوع و یا کشف امکانات تربیتی آن نیز، تالش  

ورد روانشناسی فیلم و سینما و یا انسان تماشاگر در دست بررسی است.  می کنند  و هم اکنون آثار اطالعات گران بهایی در م

 (44۱؟،۱3)صاحب الزمانی،

 

 روش شناسی:

تحلیلی دانست. بدین معنی که با پرداختن به موضوع فیلم، رمز و رازهای اجتماعی -این پژوهش را می توان تحقیقی توصیفی

  یو ران کاودر یسلب تیارائه شده توسط ک یلیکار از چهار چوب تحل نیا یبراآن شناسایی شده و مورد تفسیر قرار می گیرد. 

  لیتحل  نیعنوان نشانه شناسانه، به پنج بعد ابا  کتاب    نیدر ا  گردد.  یاستفاده م(  ۱38۰)  ونیزیتلو  یبررس  یدر کتاب راهنما

در مقاله  (.  ۲۱اشاره شده است )ص  د یعوامل تول  لیو تحل  یرده بند   لیتحل  ت،یروا  ل یمخاطب، تحل  لیسازه، تحل  لیشامل تحل

و    ،یکالم  ریارتباط غ  یصحنه، رمزها لیوسا ،یسازه )صحنه پرداز انهیشکل گرا یسازه، شامل رمزها لیاز دو بخش تحلحاضر 
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  یحیتلو  ی کشف معان  ت،یآشکار روا  یمعان   انیدهد، ب  ی رخ م  تیآنچه در روا  فی)توص  تیروا  لیو تحل(  ۲8لباس( )ص  یرمزها

شود که    یاشاره م   یی شدن مطلب تنها به سکانس ها  یاز طوالن  یری . البته به منظور جلوگشده استاستفاده  (  48( )صتیروا

 مقاله باشد.  نیروشنگر موضوع ا

تولیدات هر سال سینما، در  را مورد بررسی قرار داده است و از آنجا که    ۹۰و  8۰این مقاله سه اثر سینمای ایران در دو دهه  

منظور گردیده است. در بازه زمانی یاد شده تعداد    ۹7تا پایان سال    ۹۰(، دهه  ۱3۹۹تیر    ۱۵،سال بعد اکران می گردد )دانش 

سازمان    (؛ که این فیلم ها بر اساس ژانر یا همان ساختار روایی و الگوهایی شناخته شده۱فیلم تولید شده است )نمودار  873

 وند. دهی می ش

 1نمودار  

 

در این بین فیلم هایی با مضمون مورد نظر )کودک آزاری( در ژانری تحت عنوان درام اجتماعی قرار می گیرند. با تحقیقات  

فیلم در ژانر اجتماعی قرار دارند که    ۱7۱فیلم تولید شده در این بازه زمانی، تعداد  873صورت گرفته مشخص شد که در بین 

( آن ها به موضوع کودک آزاری پرداخته است. این چهار فیلم به ترتیب زمان اکران  ۲) نمودار  ٪۱فیلم یعنی تنها    4از این تعداد  

عبارتند از: عصر جمعه ساخته مونا زندی حقیقی، هیس دخترها فریاد نمی زنند ساخته پوران درخشنده، پایان رویاها ساخته 

 ازی. محمد علی طالبی، اتاق تاریک ساخته روح اهلل حج

الزم به ذکر است که فیلم پایان رویاها از تولیدات امور سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که به غیر از  

اینترنتی سینمای خانگی هم قرار   برخی سالن های های کانون، تاکنون اکران عمومی نشده و همچنین بر روی پرتال های 

پژوهش    نیدر ا، در بررسی این پژوهش و منطقا در نتیجه گیری آورده نشده است.  نگرفته است و به جهت عدم دسترسی آن

 .قرار گرفته شده است یمورد بررس ییبه لحاظ محتواو عصر جمعه  هیس...، اتاق تاریک لمیسه ف
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  2نمودار

 یافته ها 

 بررسی فیلم » هیس، دخترها فریاد نمی زنند!«

 مشخصات فیلم: 

 کارگردان: پوران درخشندهنویسنده و 

 ۱3۹۲سال ساخت: 

   داستان و روایت:

این فیلم متمرکز بر بحث کودک آزاری و تجاوز به کودکان دختر است و اگر در این فیلم قصه های فرعی و خرده پیرنگ های  

کنت نشده و به طور . فیلم ساز در این فیلم دچار ل(۱)تصویر  نمایشی هم دیده می شود همه در خدمت موضوع اصلی فیلم است

واضح مانیفست خود را بیان می کند. به لحاظ بصری و زیبایی شناسی، انتخاب لوکیشن ها، انتخاب شخصیت ها، صحنه پردازی 

 ( همه در راستای پرداخت بهتر به جزئیات موضوع کودک آزاری است.  ها، حبس و زندان زنان یدختر، بازپرس یخانه ها )
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 1تصویر 

بالفاصله بعد از   .شود  یاش مرتکب قتل م   یکه در شب عروس  مینیب  یرا م  یشود و ما دختر جوان  یصه شروع ماز اوج ق  تیروا

سالگی دختر می    8و مخاطب وارد فصل    میرس  یاست م  ی قصه که همان کودک آزار  یبه هسته مرکز  ه،یاول  یها  یگمانه زن

شود و به موازات فیلم این فصل از زندگی او را نظاره می کند. خانواده ای را می بینیم که به کودک خود بی توجه هستند و به 

ند  خاطر روزمرگی ها و مشغله های کاری خود، کودکشان را به دست راننده شخصی شان می سپارند. کلید خانه را به او می ده

و تمام اوقات کودک با این راننده سپری می شود. او با اجبار از کودک عکاسی می کند، بدن او را لمس می کند و هر بار با  

سکانس ها   نینهفته شده در ا ی معان(. ۲تهدید به بی آبرو کردن خود و خانواده اش کودک را به سکوت مجبور می کند )تصویر

 یکرده و مدام صدا  یسپر  ییخود را در تنها  یو جوان  ینوجوان  ،یواجه کند که دوره کودکم  یدارد ما را با دختر   یسع  شتریب

خود را از دست داده   یزندگ  یکه بارها فرصت ها  یکابوس ها را با خود همراه داشته است. دختر  نیو همواره ا  دهی! را شنسیه

  نشان می دهد  شود که  یم   دایپ   ییخانه عکس ها  شیتفت  و بعد ازد  رو  ی گردد. به سراغ راننده م  ی به زمان حال باز م  لمی. فتاس

 ی این فرد بوده اند. قربان زین گری کودک د ۲7
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 2تصویر

مورد کودک آزاری و عدم شکایت هیچ کدام از این قربانیان، به موضوع   ۲7هم فیلم ساز، با اشاره به این    سکانس باز  نیدر ا

)سکوت به خاطر ترس از بی آبرویی( تاکید می کند و این فرهنگ غلط جامعه را نشانه می گیرد. در سکانسی دیگر دختر را که 

سالگی مردم؛ کسی مرا ندید و به حرفم    8گوید: »من در همان    ساله است مشاهده می کنیم که می   3۰حاال جوانی حدودا  

 گوش نداد؛ نه مادر، نه پدر، نه معلم... مدام دعوت به سکوت شدم و به هیس...«  
در اینجای قصه که تقریبا سکانس های پایانی فیلم را شاهد هستیم، فیلم ساز با ضرب آهنگ تندی تالش های اطرافیان را برای  

پرداخت دیه و... نشان می دهد. او از عنصر زمان و پارامتر غفلت بهره می گیرد تا بفهماند در تمام این سال ها  نجات شیرین و  

چقدر زمان از دست رفته است و هیچ کس به کودک توجه نکرده و حاال در آستانه فصل آخر زندگی اش، همه به دنبال نجات  

می گذارد تا برای مخاطب تلنگری باشد. در یکی از سکانس های پایانی فیلم   او هستند. اما فیلم ساز این تالش ها را بی نتیجه

ما می بینیم که قربانی فریاد می کشد اما صدایش را نمی شنویم. در آخرین سکانس کودکی زیبا و با طراوت را می بینیم که 

ن آخرین پالن، فیلم ساز این معنا را به  از یک مرکز آموزشی بیرون می آید و نیمه سیاهی که وارد قاب می شود. با انتخاب ای

مخاطب می فهماند که هنوز کودکان بسیاری هستند که سایه شوم و تاریک کودک آزاری بر سرشان است و این قصه به تکرار  

این یک اصل روانشناسی است که واکنش روانی یک فرد، در دو موقعیت مختلف یکسان نیست. روانشناسی    اتفاق می افتد. 

تماشاچی و قدرت نفوذ فیلم و تاُتر در وی شروع می کند. تضعیف جنبه   "تلقین پذیری"ماشاگر، عموما بحث خود را از  انسان ت

)پاسیویته( تماشاچی در برابر فیلم خود امروز دیگر کم و بیش    "انفعالی")اکتیویته( و فعالیت دماغی و تشدید جنبه    "فاعلی"

این فیلم بر هر دو مورد فوق تاکید می کند. و در نهایت حس همزاد پنداری و    مقبول عموم محققان روانشناسی فیلم است.

 تاسف را در وی تقویت می نماید. 

 سوء استفاده جنسی، سوء استفاده عاطفی، غفلت  مصادیق کودک آزاری مورد تاکید:
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 «اتاق تاریک» بررسی فیلم

 : لمیمشخصات ف

 نویسنده و کارگردان: روح اهلل حجازی 

 ۱3۹۶ساخت: سال 

 داستان و روایت : 

(. در سکانس آغازین، با یک نمای باز از مادری  3موضوع فیلم اتاق تاریک پیرامون آزار و تجاوز جنسی کودکان است )تصویر

پریشان و اشک و گریه او روبرو می شویم. مادری که کودکش را گم کرده و به دنبال او می گردد. باز هم با نوعی غفلت و  

شویم. در ادامه مخاطب با برخورد دوگانه پدر و مادر با کودک مواجه می شود. پدری روزمرگی های کاری پدر و مادر مواجه می  

که ساده انگارانه و راحت و خونسرد برخورد می کند و مادری که آشفته و پریشان است. اینجا فیلم ساز ما را متوجه اختالف 

ئله خود موجب اختالف نظرها و تفاوت در  سنی نامتعارف )زن بزرگتر از شوهر است( بین زن و شوهر می کند که همین مس

دیدگاهشان است. سمبل، نماد و نام فیلم، »اتاق تاریک« است؛ همان جایی که کودک به گاه تنبیه از طرف مادر در آنجا زندانی  

از کنترل   ادرار خارج  نیهم ،یو ظاهرمی شود و ترس از این اتاق موجب ادرارهای بی اختیار او شده است. از نشانه های بالینی  

نوع    ی ساز با استفاده از مولفه ها  لم یکودک است. ف  یها نشانه اضطراب درون  نیاز دل درد است که ا  تیو گاها شکوه و شکا

 ی داری د  ی مرتبا با مولفه ها  لم یف  نیدهد. در ا  یپدر ومادر، کودک را آزرده حال نشان م  یاختالف سن  ، یتیترب  یها  وهیش  ، یزندگ

را    ریما  یی در صحنه ها  ن، یوالد  نی. به خاطر التهابات درون خانه و بمیامناسب با کودک مواجه هستن  یبرخوردها  یداریو شن

و    کیتار  یقسمت ها   دهنده  که می تواند نشان    ضد نور  یینما.  ستیصورتش مشخص ن  که    مینیب  یم  ییدر راهرو  ستادهیا

  لمی. فدینیب  ی م  یکیصورت کودک در تار  نهیبا قطع برق، مخاطب صورت پدر را هم قر  یمشوش ذهن کودک باشد. در سکانس

  شتر یب  یطور همدرد  نیکشد و هم  یم  ریپدر و پسر به تصو  نیرا ب  یی ها  یهمسان ساز  یینمایس  یجا با نشانه ها  نیساز از هم

  ...پدر با پسر را

به مشکالت و اختالفات درون خانه ندارد.    یکند و توجه  یجو ماز خانه جست  رونیرا در اجتماع و ب  بیدر تمام قصه آس  مادر

که   ییعالوه بر سکانس ها  لمیف  نیاست. ا  یتودار و منزو  یندارد و دائما در سکوت است و کودک  طنتیو ش  ینشاط و شاداب  ریام

سکانس   شتریب  یشده و حت یو ضد نورها صحنه پرداز ینور ی لکه ها ،یی نمایس یها وهیگرفته شده، مدام با ش کیدر اتاق تار

  یکیها همه نکات تکن  نی کند که ا  کینزد  کیرا هم به محتوا و مضمون اتاق تار  لمیف  یبصر  ی ها را در شب گرفته تا بتواند فضا

  یی وال و جواب هاپدر و مادر، س  یقرار دارد. بحث و جدل ها  ی روان  یفشارها  ریز  لمیاست. کودک در تمام ف  لمیف  یباشناختیو ز

  ی ار یاخت  یبه خاطر ب  کی و حبس در اتاق تار  هیتنب  ده،یاو را د  یلیگیگ  یشود که بدانند چه کس  یم  دهیکه مرتب از او پرس

 از لیف کشیدن محکم زخم می شود و ...  که کمر او  ییتا جا ( 4ریحمام کردنش )تصو مادر به هنگام  تیادرار، عصبان
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 3تصویر

و همین کودک در سکانس های پایانی فیلم در اتاق تاریک به راحتی مشغول بازی کردن است و به پدر اعتراف می کند که  

نجا نمی ما متاسفانه در ایدیگر از تاریکی آن جا نمی ترسد و فیلم ساز به نوعی عادی شدن شرایط را برای او نشان می دهد. ا

که از زمان _یا جماعت و تفاوت واکنش روانی فرد در میان جمع و به طور انفرادی     "روانشناسی توده"توان در خصوصیات  

به نام روانشناسی توده، در آخرین سال های قرن گذشته موجب بحث و تحقیق فراوان    "گوستاو لوبون"انتشار کتاب کالسیک  

نظر داشت    _هنگام توجه خود به روانشناسی فیلم_صه کافی است به نتایج این تحقیقات  وارد شد. لیکن به طور خال  _شده است

 که: استقالل فکری فرد در میان جمع کمتر و استعداد تلقین پذیری در میان آن بیشتر است.

ش تابع اصل اکتشافی  سر و کار داریم و در نتیجه نیز وی کم و بی  "فرد در میان جمع"در روانشناسی فیلم و تماشاچی معموال با  

روانشناسی توده خواهد بود. لذا تماشاگر فیلم در بسیاری از موارد بعد از پایان فیلم و در تنهایی خود به آنچه هدف فیلم بوده  

 است می اندیشد و این  می تواند باعث تاثیر اجتماعی فیلم برفرد و در نهایت جامعه باشد. 

 :دیمورد تاک یکودک آزار قیمصاد

 غفلت ، یسوء استفاده عاطف ،یسوء استفاده جسم ،یاستفاده جنس سوء
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 4تصویر

 

 بررسی فیلم » عصر جمعه« 

 :  لمیمشخصات ف

 مونا زندی حقیقی کارگردان: : فرید مصطفوی،سندهینو

       ۱384سال ساخت: 

 روایت و داستان : 

به دختری   اصلی فیلم عصر جمعه تجاوز   پایانی    ۱۵موضوع  دقایق  تنها در  فیلم ساز  اما  پردازد   یبه آن م   لمیفساله است 

  یرود. در نما  یشود و م  یگسترده، دور م  د ید  هیبا زاو  یشود و در قاب  یبا نوزاد از زندان آزاد م  یزن  لمیف  ی(. در ابتدا۵ری)تصو

زن که    نیکند. ا  یآن اشاره نم  یساز هم به معنا  لمیندارد و ف  یی مخاطب معنا  یاما برا  مینی ب  یرا در صحنه م  ۲۰  یبعد تابلو

  ی با صحنه آزاد لم یدرآمد ف ش یپ  نیشود که باردار است. ا یتعرض( نام دارد، به زندان افتاده و آن جا متوجه م ی)قربان  ندسوگ

  یشنود و بعد زن   ی را م   اد یو فر یکتک کار  ی و سر و صدا  ی اهیرسد. در پالن بعد مخاطب فقط س  ی سوگند از زندان، به اتمام م

است   نیشود ا یسکانس برداشت م نیکه از ا یزیرود. چ ی م  یی به جا انی و با چشم گر ستهکه با نوزاد در قطار نش  ندیب  یرا م

 ماند.  یم  ی ابهام باقمخاطب در  یبرا شیو چرا رفتندی او را نپذ رفته که  ییکه زن به جا

  ی به ماجراها  شتریساز ب  لم یرفته... ف  تیکه بزه دارد و بارها به کانون اصالح و ترب  مینیب  ی را م  یما پسر نوجوان  یگری در سکانس د

شود او کودک نامشروع است. در تمام    یقصه که متوجه م  انیداند تا پا  یدر مورد او نم  یزیپردازد اما مخاطب چ   یپسر م  نیا

 الوگی و چند د یبه ناگهان، با چند پرداخت جزئ انیاما در پا  م؛ ینیب یرا م  گارناساز یما مادر و پسر لمیف
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دقیقه آخر فیلم می فهمیم کسی که   ۵(. در ۶)برمال کردن راز نامشروع بودن پسر( قصه حل شده نشان داده می شود )تصویر 

ر گرفته مادر است و قصه او را  تنها به قدر چند دیالوگ می شنویم. آن سیاهی ها و صداگذاری ها هم در مورد مورد تجاوز قرا

تجاوز نبود و جایی آن را دیدیم و شنیدیم که دختر توسط خانواده اش طرد شد. پرداخت قصه تجاوز مادر و پسری که قربانی  

اتفاق نیفتاده است. این فیلم قصه ای بالتکلیف دارد و در واقع موضوع  این زندگی است آن طور که برای مخاطب ملموس باشد 

 ساله است که توسط عموی خود مورد تعرض قرار گرفته است.  ۱۵آن تجاوز به دختری 

 5تصویر

دقیقه پایانی پیدا می کند و متوجه ماجرای تعرض می شود. آن جایی که   7یا  ۶قصه قدری گم است و مخاطب تمام آن را در 

ساله بودم«، »انگور چینی، کامیون، ساختمان   ۱۵دختر در سکانس های پایانی کنار خواهرش می نشیند و می گوید: »من فقط  

داشت بند می آمد، هر چه گریه کردم اصرار کردم او توجه نکرد...«؛ و تازه اینجا    خرابه، هیچ کس نبود، من تنها بودم، نفسم

بیننده متوجه می شود که پسر بچه ای که در طول قصه حضور دارد و با مادر خود ناسازگار است، یک کودک نامشروع است. 

یک نمی شود و فقط از سیاهی و صداسازی بهره  قصه این فیلم نقاط کور و ابهام آمیز زیادی دارد. فیلم ساز به سوژه و قصه نزد

 می گیرد.  
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 6تصویر

تضاد و  ،  شی نما  طیاما شرا  در آمده است  شی شدن به نما  دهی د  یو برا  شودی  همگان نشان داده م  یواقعا دارد برا  لم یهرچند ف

را   ننده یب ییروا ی و قرارداد ها  پرده  یدر رو یکینور و تار رییمتغ  یدر سالن و درخشش الگو ها یکیتار نیب د یکنتراست شد ای

این توهم غرق می کند که دارد یک جهان خصوصی را تماشا می کند.شخص تماشاچی در هنگام مشاهده یک فیلم یا نمایش    در

، در حالتی غوطه ور است که در غیر آن و از جمله در حال خواندن یک کتاب یا مقاله نیست. هر چند که این فرد همچنان 

رد واحد باشد. همچنین تماشاچی را در برابر حدوث وقایع چندان اختیاری نیست. وی اگر اندکی از مشاهده فیلم غافل  همان ف

شود قسمتی را ندیده و در نتیجه رشته مطلب از دستش خارج خواهد شد و حال آن که در حین مطالعه کتاب این محدودیت  

کتابی را می خواند و هر گاه نخواهد آن را به سویی می نهد. و این ثابت می  ها موجود نیست. خواننده معموال هرگاه مایل باشد  

کند که دیدن فیلم و ساخت آن تاچه حد میتواند باعث تغییرات فرهنگی در جامعه شود و چگونه دنیای خاصی را برای تاثیر بر 

 مخاطب فیلم  بسارد و می تواند باعث توجه بیشتر وی به پیرامون او گردد. 

 

   :دیمورد تاک  یکودک آزار  قیمصاد

 سوء استفاده جنسی، سوء استفاده عاطفی 

 

  یریگ جهینت
  تیو برساخت هو  یبا همانندسازو    بر آن شده است  حاکم یدئولوژیو ا  یوارد نظم اجتماع   نمایبا ورود به س  یینمایتماشاگر س

 .  دهد یم صیسوژه تشخ یبه اشتباه خود را به مثابه 

کرده    دایمتنوع و متفاوت پ   یکارکرد  ش یاز پ   ش یانسان ب  یروان  ی ایهنر و ورود به دن  یمشخصا با گذر از مرز هاسینمای امروز  -

نقش    یفایبه ا  یو همانندساز  یساز  تیهوی از  به عنوان قطب بزرگ  لمیپردازان روانکاوانه ف  ه ی امروز در نظر نظر  ینمایس.  است

پررنگ تر    یروانشناختهای  کارکرد  نیو همچن  ی و اجتماع   یهنر  یها  ده ی پد  انیدر م  شیاز پ   شیپرداخته و حضور خود را ب

 .  کرده است
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وجه اشتراک فیلم ها ی بررسی شده سوژه مشترکشان است؛ موضوع حساس آزار و اذیت جنسی که نه تنها در ایران بلکه در  

تابو شناخته می شود. قصه و روایت در این فیلم ها شاید در ظاهر متفاوت باشد اما همه به  هنگ ها یکربسیاری از جوامع و ف

(. فیلم های »هیس...« و »عصر جمعه« از دخترانی می گویند که مورد تعرض قرار ۲یک معضل و آسیب اشاره دارند )جدول

 گرفته اند و فیلم »اتاق تاریک« قربانیان پسر جامعه را روایت می کند. 

 : نکات اصلی در بررسی فیلم ها 2دول شماره  ج

 نوع کودک آزاری  داستان کلی )کارگردان، تاریخ ساخت(مشخصات   نام فیلم 

 ۱384مونا زندی،  عصر جمعه 

ساله که   ۱۵تجاوز به دختری 

توسط عموی خود مورد تعرض 

 قرار گرفته است. 

 سوء استفاده جنسی،

 سوء استفاده عاطفی 

هیس، دخترها 

 نمی زنند!فریاد  
 ۱3۹۲پوران درخشنده، 

سالگی   8دختر بچه ای که در 

مورد کودک آزاری قرار گرفته  

است و این عارضه و تاثیر آن بر  

روح و روان او موجب می شود  

 تا در جوانی مرتکب قتل شود. 

 سوء استفاده جنسی،

 سوء استفاده عاطفی، 

 غفلت

 ۱3۹۶روح اهلل حجازی،  اتاق تاریک 

به دلیل  پسر خردسالی که 

غفلت پدر و مادر دچار آشفتگی  

های شخصیتی و مشکالت 

 بالینی شده است. 

 سوء استفاده جنسی،

 سوء استفاده جسمی،

 سوء استفاده عاطفی، 

 غفلت

 

فیلم اتاق تاریک در مقایسه با فیلم هیس، عالوه بر این که از قربانیان پسر می گوید، نوع دیگری از کودک آزاری را هم روایت  

می کند و یک تفاوت بصری بارز دارد. تفاوت مشهود دیگر این است که، در هیس و عصر جمعه با کودکی مواجه هستیم که به 

ج است و یا اکنون مادر است، اما در اتاق تاریک کودک را در همان دوران کودکی می بینیم.  سن جوانی رسیده و در آستانه ازدوا

از آن جایی که نوع کودک آزاری در این فیلم ها با هم تفاوت دارد، نمی شود مولفه هایشان را کنار هم گذاشت. به طور مثال:  

ظاهری   و  بالینی  بیشتر  تعرض  از  ناشی  عالئم  تاریک  اتاق  فیلم  چه  در  اگر  اند.  درونی  اغلب  عالئم  هیس  فیلم  در  اما  است 

ه اند، اما تاکید آنان بر  دی کش  ریبه تصوتولیدکنندگان فیلم های یاد شده در این پژوهش، هر کدام چند نوع کودک آزاری را  

 کودک آزاری از نوع سوء استفاده جنسی بوده است.  

ابو بودن برخی مسائل، محدودیت های فراوانی بر سر راه فیلم سازان قرار متاسفانه در ایران به دلیل فرهنگ حاکم بر جامعه و ت

(.  ۱3۹۹دی    ۲دارد. نهادهای متولی در صدور مجوز و پروانه نمایش فیلم بسیار محافظه کارانه برخورد می کنند )امیرعباس کنی،

چندان دغدغه فیلم سازان به حساب    شاید به دلیل همین محدودیت ها، در سینمای ایران مساله کودک آزاری و خودمراقبتی

نمی آید؛ همین تعداد محدود تولید شده هم گاها سال ها در صندوق توقیف مانده اند و توقیفاتی این چنین باعث می شود تا  

(. این  ۱3۹۹خرداد    ۲۵خواه آزاد،  کین  د یوحسرمایه گذار از خوف عدم برگشت سرمایه جرات نکند به سراغ این مضامین برود )

قبیل فیلم ها نه تنها در سینما که در مدرسه و تلویزیون هم باید دیده شود و این آسیب اجتماعی مورد کارشناسی قرار بگیرد.  

جامعه شناسان، روان شناسان، جرم شناسان، پدرها و مادرها همه و همه در این مهم نقش دارند و صرف اینکه جامعه آمادگی  

رد نباید صورت مساله را پاک کرد. فیلمساز وظیفه دارد که مساله را طرح کند و راه پیشگیری را پذیرش چنین مباحثی را ندا
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نشان دهد چرا که همیشه پیشگیری اوالتر از درمان است. سینما برای مردم یک سرگرمی است و مکانی است که خانواده ها  

بینند؛ پس فیلمساز باید حرفی برای گفتن داشته در سالن های تاریک می نشینند و عالوه بر سرگرم شدن آموزش هم می  

باشد. این مضامین تاثیرگذار و دراماتیک هستند و مخاطب با آن همزاد پنداری می کند؛ این فیلم ها می توانند مخاطب را با  

دی به  روانشناسان و جامعه شناسان زیا(.  ۱3۹۹خرداد    3۰خود همراه کرده و ذهنش را به چالش کشند )پوران درخشنده،  

تا  همین منظور  فیلم رادر اختیار خود دارند و سرمایه های فراوانی را در کشف روانشناسی تماشاچی به کار برده و می برند.

 بتوانند با استفاده از این مقوله تاثیر گذار بر جامعه تاثیرات مثبت داشته باشند. 

به بلوغ   یاجتماع زمان کی . هستند پر از جسارت یتابوشکند اما در  ندار یی ضعف ها نمایشک از منظر س یبفیلم های یاد شده  

  ، یزیو مم  یکند. هر نوع پنهان کار  ینگاه کند و آن را واکاو  رشیدست و پا گ  یرسد که جرات کند به ضعف ها و تابوها  یم

بر    دتوان  ی، اما م نگذارد  ری تاثتماشاگر عام    یاگر بر رو  یحتاین قبیل فیلم ها  اندازد.    یم  قیبلوغ آن جامعه را به تعو  خیتنها تار

به مجلس    لمیف  نیپرداخت. ا  یدپاشیساخته شد و به موضوع اس  ۱3۹4که در سال    یالنتور  لمیف)  بگذارد  ریقانون گذاران تاث

  ی ؛ که اگر روز .(دیگرد  انی از قربان  تیو حما  یدپاشیقانون مجازات اس   حیداده شد و موجب تصح  شیرفت و نما  یاسالم  یشورا 

 مصون نماند از مکافات عمل... متجاوز   کودکی مورد تعرض قرار گرفت،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 ۱4۰۰ زمستان، ۲8شماره ، فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران

Iranian Journal of Psychology and Behavioral Sciences, (28), 2022 

 

 

 

 منابع 
 . مرکز، تهران نمایهنر س(.  ۱3۹4)  نیستیتامسون، کر  /دیویبوردول، د [۱]

 . سروش، تهرانونیزیتلو  یبررس  یراهنما(.  ۱38۰ران)   ،یکاودر  /تیک  ،یسلب [۲]

 ،تهران ۱۰الدین،)(انسان تماشاگر،مسایل ایران،دوره دوم،شمارهصاحب الزمانی،ناصر   [3]

 . ساواالن، تهران DSM-5  یروان  یشناس ب یآس(.  ۱3۹3)  یمهد  ،یگنج [4]

(. بررسی روانکاوانه کارکرد سینما با تکیه بر مفهوم نگاه خیره در اندیشه ژاک لکان، رویش روانشناسی،  ۱3۹8صالحی، میثم، ) [۵]

 ، تهران 4، شماره  8سال

 . سروش، تهران انسان  یدرک رسانه ها: گسترش دامنه ها(.  ۱377مک لوهان، مارشال ) [۶]

 تهران   ن، ی. دار الثقلتیو ترب  م ینقش هنر و رسانه در تعل(.  ۱38۰)  یخو، مهد   کین [7]

 یی. هزاره سوم، تهران نمایدر مطالعات س  یدیکل  میمفاه(.  ۱3۹۲هیوارد، سوزان ) [8]
[9] Yancy, T. C., & Hansen, D. J. (2010). Relationship of personal, familial, and abuse specific 

factors with outcome following childhood sexual abuse. Aggression and Violent Behavior, 

15, 410-421. 

[10] Mirzoeff, N (2000) An Introduction to Visual Culture, Rutrdge. 
[11] Worth Health Organization. (2016, september). Child maltreatment. Retrieved from 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/en/ 
[12] Finkelhor, D., Hotaling, G., Lewis, I. A., & Smith, C. (1990). Sextual abuse in a national 

survey of adult men and women: Prevalence, characteristics, and risk factors. Child Abuse 

and Neglect, 14, 19-28. 

[13] Finkelhor, D., (1994). Current information on the scope of child sextual abuse. The Future 

of Children, 4, 31-53. 


