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هنر

نگاهی به نمایش وکال در تاریخ سینماي ایران با نگاهی به 

سینماي هالیوود

1محمد گنج علیشاهی 

مقدمه

و کنشـگري آنهـا    وکال معموالً با متن قانون یا رویه قضایی سروکار دارند و حیطه عمـل 

موفـق  هـاي   شود که پروندهمی بر این اساس وکیل خوب وکیلی دانسته.فضاي دادگاه است

وکیل در ایـن معنـا درون   .اي کند و الیحه اي قوي بنویسد بیشتري داشته باشد یا دفاع جانانه

وکیل کسی است که ارتبـاط کـاري اش را میـان    .شودمی متن قانون و رویه قضایی تعریف

در ایـن  .رودمی کند و دنیاي او کمتر فراتر از این حدمی ر کار خود و دادگاه ساماندهیدفت

که تنها بـه نهـاد اجتمـاعی کـانون وکـال وابسـته       حالت ما با وکالي حرفه اي مواجهه هستیم

تـوان فراتـر از   مـی  با این حال باید این پرسش را مطـرح کـرد کـه اوالً آیـا وکـال را     .هستند

تـر اجتمـاعی    شان تصـور کـرد؟ اگـر بخـواهیم وکـال را در فضـاي وسـیع        اي ههاي حرف قالب

بشناسیم باید چه کنیم و چه جاهایی به دنبال این شناخت باشیم؟ آیا فایده اي دارد که وکال 

پاسـخ  هـا   را خارج از مناسبات حرفه اي شان مورد شناسایی قرار دهیم؟ اگر بـه ایـن پرسـش   

شـویم کـه در   می ي برخواهیم خورد و وارد فضاي جدیديمتعددهاي  قطعاً به پرسش، دهیم

بلکـه تبـدیل بـه    ، شـوند  آن دیگر وکال در فضاي محدود قضایی خود تعریف و شناخته نمی

تواننـد جایگـاه خـود را در سیسـتم قضـایی و       شوند کـه مـی   نقش و کارکردي در جامعه می

هـاي   اسـت تـا بـه پرسـش     حال وقـت آن .کنند نیز تغییر دهند اي که در آن زیست می جامعه
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توان در آن وکـال را از قـابی دیگـر    می فوق پاسخی کوتاه بدهیم و فضایی را نشان دهیم که

اینکه نگریستن به وکال از قاب و نگاهی دیگر چه فایده اي دارد را در ادامـه ایـن   .نگریست

.نوشته به بحث خواهیم گذاشت

نهـاد کـانون   ، در کنـار قـانون  .انـد  وکال و وظایف آنها را تعریف کرده، قوانین مختلف

وکال و مصوبات اجرایی مرتبط با حیطه وکالت نیز کنش و مـنش وکـال را تعریـف و تبیـین     

هدف این نوشتار این است که وکال را به شیوه اي دیگر بشناسـیم و  ، با این حال.کرده است

خـالف بسـیاري از    وکال قشري از جامعه هستند که بر.تاثیر این شناخت دیگر را نشان دهیم

بـراي چرایـی ایـن    .و مشاغل مورد توجه فرهنگ عمومی جامعـه بـوده انـد   ها  حرفه، اصناف

هاي قابل توجه براي ایـن   اما شاید یکی از پاسخ.توان دالیل متعددي را برشمرد موضوع می

در یـک  .پرسش این باشد که وکال قشري هستند که واسطه میان مردم و نهاد قدرت هسـتند 

دمی قرار دارنـد کـه کـه در برابـر قـانون بـی قـدرت و اطـالع هسـتند و در یـک سـو            سو مر

نهادهاي قانونی و قضایی که بازوان قدرت در یک جامعه هستند و بر عرصه زنـدگی مـردم   

گیرند و ماهیتی بینـابینی   نهاد وکالت در هیچ کدام از دو سر این طیف قرار نمی.تسلط دارند

آغوش نهادهاي قدرت گردد و هـم در جبهـه مـردم     تواند هم همیعنی نهاد وکالت می.دارد

وکال از دیرباز و در تاریخ فرهنگی بشـري بـه عنـوان    .بایستد و از حقوق آنان پاسداري کند

فریبکار یا منفعـت طلـب داشـته    ، توانست تصویري منفی شدند که هم می قشري نگریسته می

تـوان   مسلماً از طریق متن قانون نمی.عهحامی حقوق افراد جامباشد و هم قشري اصالحگر و

ابتـدا بایـد بـه ایـن     .پی به فهم بازنمایی و شناخت وکال از دیـدگاه فرهنگـی و تـاریخی بـرد    

درك رسیده باشیم که شناخت خارج از قانون و رویه دادگاهها از وکال امري حائز اهمیـت  

-تـر اجتمـاعی   سـیع و بزنگاههـاي شـناخت وکـال در بافـت و    ها  است و سپس به سراغ سرنخ

.خواهیم در این نوشتار انجام دهیم کاري که می.فرهنگی برویم

شناخت خارج از قانون و رویه دادگاهها از وکال مهم است چـرا کـه وکـال از یـک سـو      

نهادي منفرد و مجزا از جامعه نیستند که تنها تابع قانون باشند و از مواد قانونی به نفـع موکـل   

ز سوي دیگر نهادي نیستند کـه تنهـا در پـی گـرفتن تصـدیق نهادهـاي       خود استفاده کنند و ا
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بنابراین باید وکـال را در مـتن و بطـن    .حاکم باشند تا بتوانند امورات خود را بهتر پیش ببرند

اگـر  ، به عـالوه .شناخت، تر دارد به عنوان نیرویی که توان کنش اجتماعی، جامعه و فرهنگ

آنگاه نگاه مردم نسبت به اقشار جامعه و از جمله وکـال  ، معتقد به جامعه دموکراتیک هستیم

، توان در بستر اجتمـاعی آن درك کـرد  می از جاهایی که وکالت را.گردد حائز اهمیت می

سینما و ادبیات مهمترین بسترهاي ظهـور و نمـایش وکـال    .محصوالت فرهنگی جامعه است

ال نوشته شـده اسـت و عمـدتاً بسـته     هاي زیادي با محوریت وک رمان.اند در طول تاریخ بوده

برخی .اند اند تصویري متفاوت را به تصویر کشیده به اینکه در چه فضا یا ژانري روایت شده

توانند نجات بخـش جامعـه    ها وکال را همچون قهرمانانی به تصویر کشیده اند که می از رمان

هـارپر  ازشتن مرغ مقلـد کرمـان  .باشند و مسیر دفاع از جامعه را به شهروندان نشان دهند

برخـی وکـال را همچـون انسـانهاي     .هـایی هسـتند   هـاي چنـین رمـان    از معروفترین نمونـه  لی

اند که حاضراند از منافع خود براي دیگران بگذرند؛ چرا کـه   مداري به تصویر کشیده اخالق

ن در ایـ ، جـان گریشـام  وکیل خیابـانی رمـان  .اند عدالت با اخالق همبسته است یاد گرفته

تواننـد نـه تنهـا     اند که می برخی دیگر نیز وکال را شیاطینی به تصویر کشیده.دسته جاي دارد

.عدالت بلکه انسانیت را زیر پاي بگذارند تا به هدف و خواسته خود در دادگاه دسـت یابنـد  

.گیرد در این دسته جاي می آندرو نیدرمننوشته  وکیل مدافع شیطانداستان 

یات به بازنمایی و نمـایش وکـال پرداختـه اسـت و همچـون ادبیـات بـه        سینما نیز نظیر ادب

قهرمـان گرفتـه تـا وکـالي حرفـه اي و وکـالي شـریر را مـورد         ، هاي مختلفی از وکال طیف

تـوان بـه تصـویري واحـد و      نمایش قرار داده است تا حدي که با مالحظه آثار سینمایی نمی

کـرد تـا تصـویر وکـال را بـا نگـاهی       در ادامـه سـعی خـواهیم    .مشخص از وکال دست یافت

هـاي   به عنـوان بزرگتـرین نظـام سـینمایی کـه نمـایش      ، تطبیقی میان سینماي ایران و هالیوود

بـه جایگـاه وکـال را از منظـر فرهنـگ جامعـه نظـر        ، مورد توجه قرار داده استدادگاهی را

.افکنیم
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وکال در سینماي هالیوود

هـاي بـا مضـمون دادرسـی اسـت کـه وکـال نقـش          میالدي آغازگر ساخت فیلم 30دهه 

سنتی بنا نهاده شد که وکـال   1لینکلن جوانبا ساخت فیلم  1939سال .اي در آنها دارند عمده

از لحـاظ فـردي   ، انسـانی زیـرك  ، وکیل لینکلن.کشیدانسانی به تصویر می را مخلوقاتی فرا 

شـود کـه دادگـاه را در دسـتان      متعهد و البته مقتدر بازنمایی مـی ،آراسته به سجایاي اخالقی

او.کنـد  کشـد و البتـه مـزاح مـی    فریـاد مـی  ، زنـد گیرد و آزادانه در دادگاه قدم مـی  خود می

سنت چنـین وکالیـی تـا    .زندشخصی است که عدالت آسمانی را به عدالت زمینی پیوند می

بنـدي   طبق تقسـیم .سینماي هالیوود سایه افکند هاي بعدي وکال در هاي سال بر بازنمایی سال

.ایـم  وکال بـوده  3شاهد ایجاد سنت قهرمانی 60تا اواسط دهه  50از اواسط دهه  2نیکول رفتر

تشـریح  و یـا   6بـاد را بـه ارث ببـر   ،5قضاوت در نـورنبرگ ،4کشتن مرغ مقلدهایی چون  فیلم

کنشگران بالمنازع عرصه عـدالت نشـان   هایی هستند که وکال را  هایی از فیلم نمونه7یک قتل

بهبود شرایط پس از جنگ جهانی دوم سـبب گشـت تـا احسـاس امنیتـی جامعـه را       .دهد می

.دانسـت فراگیرد که در لواي آن عدالت را از طریق قانون و نهادهاي قانونی قابل وصول می

هـا را   نـد و آن کن ها وکالي دادگستري را قهرمان عرصـه فرهنـگ مـی    این فیلم، به تعبیر رفتر

کارکرد مهم وکیل در این دسـت   8.گرداند هاي مقدس اجتماعی می نوابغ و محافظان ارزش

ها رویارویی وکیل با چالش عمیق اخالقی و اجتماعی است کـه آثـار تعیـین تکلیـف      از فیلم

شود؛ بلکه با اصالح قانون و یا طرز تفکـر   در خصوص آن به یک پرونده خاص مربوط نمی

عیـار وکیـل در    بازنماي دفـاع تمـام  لینکلن جوان به عنوان نمونه فیلم .خورد ند میجامعه پیو

تنـه وکیـل در برابـر تعصـبات      بحث دفـاع یـک  ، کشتن مرغ مقلد، برابر تعصبات قومی است

1.Young mr lincoln
2. Nichole rafter
3. Heroic tradition
4. to kill a mockingbird(1962)
5.-Judgement at Nuremberg(1961)
6. Inherit the wind(1960)
7. Anatomy of murder(1959)

8. Rafter,2001:19.
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بحث تعارض علم و مـذهب را در نظـام آموزشـی     باد را به ارث ببر، کشد نژادي را پیش می

تعصبات مذهبی مسیحی را به چـالش  ، ع جانانه وکیل مدافعکشد که در آن دفا به تصویر می

اندیشند و مـوکلین آنهـا    طلبی نمی وکالي قهرمان این دوره اصوالً به قدرت و جاه.کشد می

همچنین ایـن  .تواند باشدپولی هستند که عدالت تنها پشتیبان آنها می اشخاصی ناشناخته و بی

وقفه  نتیجه تالش بیپردازند و پیروزي آنهایترین شرایط ممکن به وکالت م وکال در سخت

رسند از خصایص اندیشیدن شجاعانه در اموري که نامتصور و ناممکن به نظر می.آنان است

در  ایــن دســته از وکالســت و در واقــع اراده اســتوار وکــالي قهرمــان ضــامن پیــروزي آنهــا 

وکالي این دوره کامالً اخالقی هستند و وکالـت از گناهکـار را    1.هاي دشوار است وضعیت

.دانند نقض عدالت می

تصـویري از  .وکیل لیـنکلن در حـال مطالعـه کتـاب قـانون در فضـاي دادگـاه       .1تصویر 

فـیلم  (متضمن آزادي عمل جهت تحقق عدالت در فضـاي دادگـاه   ، وکیل اسطوره اي سینما

)1939:آقاي لیکلن جوان

هـاي دادگـاهی بـا     فـیلم ، ن دوره یعنی از دهه هفتاد تا اواسط دهه هشتاد میالدياز ای پس

شوند و تا حدودي دسـت از سـتایش قـانون همچـون گذشـته       کاهش چشمگیري مواجه می

1.Greenfield,2001:29
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در این .یابد پس از دهه هشتاد جایگاه وکال از جهات مختلفی در سینما تنزل می .دارندبرمی

گردد و ایـن بـار ایـن وکیـل      نقش پیامبرگونه و ارشادگر وکیل تا حدودي استحاله میدوره

تفکــر .اي کــه درگیــر آن اســت چیــزي بیــاموزد اســت کــه بایــد از موکــل خــود و پرونــده

شـود کـه    تکثرگرایانه و پیچیده شدن مناسبات اجتماعی در جامعه مانع از ظهور وکیلـی مـی  

1دیوانـه در فـیلم  .رف است و باید آنهـا را ارشـاد کنـد   اي یکدست ط بمانند گذشته با جامعه

برد که دیدگاه نظام قضایی و جامعه نسبت بـه مـتهم همـواره درسـت نیسـت و      وکیل پی می

گیـرد بایـد    تري ازآنچه در نظام قضایی صورت مـی  براي دفاع از حقوق متهم کنکاش عمیق

کنـد کـه    موکـل ایجـاب مـی    آمـوزد کـه اعتبـار    وکیل مـدافع مـی   2متهمدر فیلم .انجام شود

وکیل بـر اسـاس    4فیالدلفیادر فیلم ، نگردد 3تر را بپذیرد و وارد معامله اتهامی دعوایی سخت

داوري در خصـوص فـردي کـه بـه جهـت       فهمد کـه بایـد بـدون پـیش     رفتار موکل خود می

.بیماري خاص طرد شده است رفتار کند و حقوق وي را از دادگاه بستاند

شـوند کـه وکالـت مجـرم را بـر عهـده        دوره وکالیی در سینما ظاهر میهمچنین در این 

اي و تعهـد خـود را    کنند و اصول حرفه گیرند و خود را ملزم به دفاع و حفظ راز آنها می می

دفـاع از یـک مـتهم    ، بـه عبـارتی   .شـکنند به جهت سرزنش پذیري اخالقـی موکلشـان نمـی   

موکـل بـه وکیـل خـود      6لبـه نـاهموار  عنـوان نمونـه در فـیلم     بـه .5گناهکار دیگر تابو نیست

کنـی مـن مجـرمم؟ و     کـه فکـر مـی    توانی از من دفاع کنی درحـالی  تو چطور می«:گوید می

گونـه کـار    سیسـتم حقـوقی مـا ایـن    ، افتـد  همیشـه ایـن اتفـاق مـی    :دهد وکیل به او پاسخ می

».کند می

گـردد و زنـان پـا بـه عرصـه       ودي خارج میوکالت از سلطه مردان هالیو، در همین دوره

ــدوکالــت مــی ــااین.گذارن ــا نگــاهی پدرســاالرانه بســیار ناکارآمــد و    ب ــان وکیــل ب حــال زن

توانند فاصله خود را با موکالنشـان حفـظ   چنین وکالیی نمی، شوند اي بازنمایی می غیرحرفه

1.Nuts(1987)
2. The accused (1988)
3.Plea bargaining
4.Philadelphia(1993)
5. kuzina,2001:157
6.Jagged edge(1985)
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2مـدرك ملمـوس  و1مظنـون ،لبـه نـاهموار  .شـوند  کنند و درگیر روابط عاشقانه با آنهـا مـی  

دهند موقعیـت اجتمـاعی زن بـا شـغل وکالـت سـنخیتی نـدارد        هایی هستند که نشان می فیلم

.
وکیل زن هرچنـد در کـار وکالـت موفـق      5دفاع و بی 4هاي ارین بروکویج همچنین در فیلم3

هاي جنسـی خـود ادلـه الزم را بـراي اثبـات ادعـایش بـه دسـت          است اما با استفاده از جاذبه

.آورد می

این وکال لزوماً در حرفـه خـود   ، هاي شخصیتی وکالي جدیدتر سینمایی با وجود ضعف

شـان ایجـاد    اي در حرفـه  نقیصـه یابی به عدالت ناموفق نیستند و شخصیت فردي آنها و دست

یـابی بـه    موفـق بـه دسـت   ، که وکیلی آشفته و الکلی اسـت  7حکمدر فیلم  6گالوین.کند نمی

شـود کـه او طـرف حـق را      نیز سـبب نمـی  شرکت در فیلم 8طمع مک دیر، گردد عدالت می

رغـم تعصـبات    علـی ، وکیـل  9شـود کـه میلـر    نمونه دیگر در فیلم فیالدلفیـا دیـده مـی   .نگیرد

؛ بدین ترتیب بـازهم وکـال افـرادي کارآمـد و     10کند شخصی درنهایت عدالت را محقق می

اعتمــاد ، دالتشــوند و بــازهم بــه ســازوکارهاي رســمی رســیدگی بــه عــ راهگشــا تلقــی مــی

.شـود  قدرت بازتولید گشته و عدالت همواره حاضر و نـاظر تلقـی مـی   ، به تعبیري.گردد می

.ناپذیر پیشین را ندارند اي و شخصیت خلل هرچند وکال دیگر آن چهره اسطوره

بهتر است که به سینماي ایران ، پس از این نگاه کلی به جایگاه وکال در سینماي هالیوود

دادگـاهی هـاي   ببینیم که آیا اصالً چیزي به عنـوان فرهنـگ حقـوقی و نمـایش     نظر افکنیم و

وکال داریم یا نه؟ در صـورت وجـود فرهنـگ حقـوقی بازنمـایی ایـن فرهنـگ حقـوقی در         

سینماي ایران به چه شکل بوده است؟ براي پاسخ دادن به این پرسش وکال در دو برهه قبـل  

1.Suspect(1987)
2.Physical evidence(1989)
3.rafter,2001:38
4.Erin brockvich(2000)
5.Defenseless(1991)
6.Galvin
7.The verdict(1982)
8.Mcdeer
9.Miller
10. Greenfield and ozborn,2003:251
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تـري نمـایش آنـان در     است تا بتوانیم به نحـوه دقیـق  و بعد انقالب اسالمی ایران تقسیم شده 

.سینما را مورد بررسی قرار دهیم

بازنمایی وکال در سینماي قبل از انقالب

دارند؛ یک دسـته همـان وکـالي     هاي این دوره دو گروه بر عهده نقش وکال را در فیلم

دافع و بـه جـاي   دادگستري هستند و دسته دیگر افراد غیر وکیلی هستند که در نقش وکیل م

.گیرند او دفاع از خود یا دیگري را بر عهده می

میـان آنهـا   .اند وکالي حرفه اي در سینماي قبل از انقالب به نحو متناقضی بازنمایی شده

عنـوان وجهـه عمـومی وکـال در      اما آنچه بالفاصـله بـه  ، کاراکترهاي خوب و بد وجود دارد

وکال قشـري محبـوب و مـورد اعتمـاد اجتمـاع      شود این است که  سینماي این دوره عیان می

هـا و نشـان    شـود کـه پـس از مشـقت     هایی موفق یاد می عنوان انسان عمدتاً از وکال با .هستند

انـد؛ نمونـه آن وکـالي     هاي خود موفق به دست یـافتن بـه حرفـه وکالـت شـده      دادن توانایی

این وکـال  .است)1350(ماجراي یک دزدو یا )1349(قسمت،)1349(شهر گناههاي  فیلم

آداب و  ازلحاظ پرستیژ اجتماعی در حد قابل قبولی هستند و در روابط فـردي خـود مبـادي    

این تصورات تا حد زیادي بـه جهـت رسـالتی اسـت کـه بـراي وکـال در ایـن         .اصول هستند

رسـالتی کـه برقـراري عـدالت بـه هـر قیمـت و فراتـر         .شده استها در نظر گرفته می نمایش

عنـوان   بـه .فـرد اسـت   و روابط خانوادگی با استفاده از زیرکی و ذکاوت منحصر بـه مناسبات 

تـرین   وکیل یعنی کسی که باید از جزئـی «:گوید وکیل می)1354(شده راندهنمونه در فیلم 

وکیـل تنهـا   )1355(حـریص در فـیلم  ».بـرداري کنـد   یابی به عدالت بهره مسائل براي دست

گردد تا به عدالت پشت کنـد و طـرف   ط خانوادگی سبب نمیدغدغه عدالت را دارد و رواب

به جوان تازه وکیل که لباس ویژه وکالت  )1342(محکوم همچنین در فیلم .مظلوم را نگیرد

ایـن لبـاس کـه    ، سعی کن حقیقت تنها هدف تو در زنـدگی باشـد  «:شود را پوشیده گفته می

.»پوشیدي مقدس است
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شـیوه خـاص   ، بررسی رفتار وکـال در فضـاي دادگـاه   ، اي وکال از لحاظ کنشگري حرفه

وکال نقش ، هاي دادرسی اتهامی در نظام.توجه است دفاع و اختیار عمل آنها در دادگاه قابل

هاي تفتیشی و یـا مخـتلط شـاغل     تر و بارزتري نسبت به وکالیی دارند که در نظام بسیار فعال

اي اتهامی تا حد زیادي بر مبناي ادلـه  ه این امر بدان جهت است که دادرسی در نظام.هستند

از.هـا دارد  تـري در ایـن نظـام    و دفاعیات طرفین دعوا استوار است و قاضی نقـش کمرنـگ  

تـوجهی تفتیشـی اسـت     طرف دیگر در نظام دادرسی ایران که نظامی ترکیبی و تا حـد قابـل  

.داشـته و ندارنـد  وکال بدان حد حوزه عمل و مانور در دادگاه چه قبل و چه بعد از انقالب ن

با اصالحات بعـدي مجـري بـوده     1290پیش از انقالب قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

انـد و   است که در آن مستنطق و کمسیرهاي نظمیه وظیفه انجام تحقیقات را بـر عهـده داشـته   

حتی در فصل تحقیقات مقدماتی در این قانون اصـالً نـامی از وکیـل و اختیـارات او در ایـن      

هاي سـینمایی ایـن دوره لزومـاً تـابع قـوانین       حال وکال در بازنمایی با این.نیامده استمرحله 

هـا وکـال داراي قـدرت عمـل      در این دسته از فیلم.اند هاي خاص آن نبوده موصوف و رویه

هـا فریـاد    اند؛ وکال در دادگاه هاي دادگاهی بوده هاي با صحنه فراوان و کنشگران اصلی فیلم

دهنـد   هر که را که بخواهند خطاب قرار مـی ، زنندضاي دادگاه آزادانه قدم میدر ف، زنندمی

، از طـرف دیگـر  .اصطالح براي کشف حقیقـت الزم اسـت ابـایی ندارنـد     و در بیان آنچه به

نـاظر بـازیگري وکـال در دادگـاه     ، مقامات قضایی حاضـر در دادگـاه نیـز بسـان تماشـاچیان     

وسیله ادله ابـرازي توسـط وکـالي     ظر کشف حقیقت بهطور منفعالنه منت شوند و اغلب به می

هـایی ایرانـی ایـن دوره کـه وکـالي مـدافع در دادگـاه         تقریبـاً در تمـام فـیلم   .مدافع هسـتند 

،)1349(شـهر گنـاه  ،)1342(سـاري  هاي دختر در فیلم.اي وجود دارد حاضراند چنین قاعده

،)1350(جراي یـک دزد مـا و یا فـیلم  )1338(دست تقدیر،)1349(قسمت،)1352(حریص

علت ایـن  .گیرد را عالوه بر دفاع از موکل بر عهده میوکیل مدافع نقش بازپرس و مستنطق

1هاي ژانر دادرسی هایی از بازنمایی امر را بیش از هر چیز باید در تأثیرپذیري چنین بازنمایی

دادرسی اتهامی با میدان دادن به وکـال  ، طور که قبالً نیز ذکر گردید همان.هالیوودي جست

1. Trial movies



فصلنامه داخلی کانون وکالي دادگستري

1400زمستان–21شماره 

216

هـاي تفتیشـی ایـن     آورد که در نظام اي را فراهم می هاي نمایشی گسترده امکان ایجاد صحنه

هـاي جـذاب    سازان ایرانی نیز در پی ایجاد دادرسی بدیهی است که فیلم .امکان وجود ندارد

سـخنوري و  ، ش و ذکـاوت تواند باهو کاره است و می ها وکیل همه مشابهی باشند که در آن

.البته کمی پرخاشگري مخاطبان را به وجد بیاورد

هایی که دادگاه  فیلمدر بیشتر.ستارگان سینما نیز شبه وکالي سینماي قبل انقالب هستند

شود اصالً وکیل و یا حتی دادسـتانی وجـود نـدارد و تنهـا سـه جـزء از        ها بازنمایی می در آن

هـاي   قاضـی کـه بـه حـرف    ، کنـد  متهم که از خود دفاع می:شوند افراد دادرسی مالحظه می

انـد و یـا    دهد و باالخره تماشاگران که نسبت به عاقبت محاکمه یا نگـران  متهم گوش فرا می

علـت ایـن امـر را بایـد در ذات سـینماي آن دوره      .انـد  صرفاً براي سرگرمی به دادگاه آمـده 

اره پـروري اسـت؛ بـدین معنـا کـه بـر       هاي سینماي قبل از انقالب ست یکی از ویژگی.جست

کننده و حساس را باید ستارگان سینما بر عهـده   هاي تعیین نقش، گرایی مبناي نوعی احساس

هـاي دادگـاهی خـود     هاي با صحنه این امر در خصوص مسئله بازنمایی وکال در فیلم1بگیرند

وظیفـه وکالـت   ، اهیهاي دادگ هاي با صحنه در اکثر فیلم.را به نحو پررنگی نشان داده است

اي  گیرند و بـا انجـام دفـاعی متناسـب و نسـبتاً حرفـه       را اصوالً خود این ستارگان به عهده می

تـوان در فـیلم    را می هاستاره-وکیلاي از این  نمونه.رسانندپرونده را به نفع خود به پایان می

کنـد و   ازي مـی عنوان متهم خود نقش وکیـل را بـ   دید که در آن سعید راد به)1355(جدال

الت نمونه دیگر دفاعیه مجید محسنی در فـیلم  .دهد قضات و دادستان را تحت تاثیر قرار می

سـتاره  )1348(نعـره طوفـان   در فـیلم  .گـردد  است که پیـروز محاکمـه مـی   )1337(جوانمرد

کنـد   کفایـت نمـی  )بسـان وکـالي هـالیوودي   (تنها به بیان استدالالت اخالقی، فردین، سینما

گیـرد و   نقش یک وکیل مبرز و یک بازپرس را نیز بر عهده مـی ، مقام دفاع از خود بلکه در

او به نکـاتی  .صدد رفع اتهام از نامزد خویش استبا کالبدشکافی چگونگی ارتکاب قتل در

)1342(مـرد میـدان   در فـیلم  .کند که از دید دادستان و قضات مغفول مانده اسـت  اشاره می

.138:1365نژاد،  تهامی.1
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است و از ابتـدا تـا انتهـاي محاکمـه بـا بیـان روایتـی منسـجم هیئـت          بازهم متهم ستاره سینما 

در این فیلم متهم منش رفتاري یک وکیـل هـالیوودي   .کند قضات را وادار به تبرئه خود می

گیرد و با قدم زدن و استدالل آوردن در دادگاه و خطاب قرار دادن قضـات و   را به خود می

.بردمخاطبین دادگاه جلسه محاکمه را پیش می

در سینماي قبل از انقـالب وکالـت نهـاد اعتبـار بخشـیدن بـه عـدالتی بـوده اسـت کـه از           

همچنـین بازنمـایی دادرسـی حامـل     .شده اسـت  مجاري قانونی همواره قابل تحقق فرض می

وکـالي ایـن   ، دوره هاي هـالیوودي هـم   برخالف فیلم.هیچ گونه ظرفیت انتقادي نبوده است

اصـالح اجتمـاع و یـا قـانون هـدف      .انـد  منافع موکل خود نداشته دوره هیچ رسالتی فراتر از

مشکالتی که قرار اسـت وکـال در فضـاي دادگـاه برطـرف      .هایی نبوده است چنین بازنمایی

توان از پایان این  کنند بسیار جزئی و در حد رفع مشکالت یک خانواده است؛ این امر را می

خوش انتهاي داستان چیزي نیست مگـر بـه هـم    عاقبت ها برداشت کرد که در تمام آنها فیلم

قسـمت و یـا فـیلم    ، دختـر سـاري  ، هاي شـهرگناه  مانند فیلم(شده  رسیدن خانواده اي متالشی

جـدال و یـا فـیلم    ، هـاي نعـره طوفـان    نظیـر فـیلم  (و یا جلوگیري از انهـدام خـانواده  )محکوم

اي دادگاه تبدیل بـه مراسـم   فض، ها و با استقرار استحکام خانواده در تمام این پایان).حریص

هـا خـانواده و دادگـاه     در این دست از فـیلم .شود جشن و سرور همراه با رضایت همگان می

عنـوان محیطـی قـاطع و دقیـق بـا صـمیمیت و        سازند؛ نهاد دادگاه به ترکیبی ایدئولوژیک می

.گـذارد اي پدرانه از عـدالت را بـه نمـایش مـی     گردد و جلوه گرمی نهاد خانواده ترکیب می

داشـتن مـردم را داشـته     گرایـی در ایـن دوره کـارکرد غیرسیاسـی نگـاه      خانواده، ترتیب بدین

داده  تـرین نهـاد اجتمـاعی یعنـی خـانواده تقلیـل مـی        چراکه هدف عدالت را به جزئی 1است

.رانده است تر اجتماعی را به حاشیه می هاي گسترده است و دادخواهی

صورت آرمـانی   هاي قضایی وظیفه خود را به شخصیت وکال در کنار سایر، در این دوره

وخیـز بسـیار کمـی     چهره وکـالي مـرد ایـن دوره بـا افـت      2دهند عیب و نقص انجام می و بی

295:، ص1383اجاللی، .1

306:اجاللی، همان ص.2
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امـا در خصـوص وکـالي زن    .انـد  مواجه بوده است و اغلب موفق و باپشتکار بازنمایی شـده 

طـور اسـتثنا در    بـه .اسـت  هاي سینمایی این دوره بسیار مشهود عدم حضور آنان در بازنمایی

شـود و بسـان    وکیل زن حضـور دارد امـا کـامالً نـاالیق بازنمـایی مـی      )1349(فیلم شهر گناه

گـردد و عشـق کورکورانـه     وکالي زن هالیوودي با موکل خود وارد رابطـه خصوصـی مـی   

بدین ترتیب تفکـر مردسـاالرانه نسـبت بـه     .گردد تا چشم بر عدالت ببندد موکلش سبب می

.شود عنوان وکیل مدافع دیده می د زن در اجتماع بهکارکر

بازنمایی وکال در سینماي بعد از انقالب

هـاي   در فیلم.هاي قبل از انقالب نبوده است بعد از انقالب تصویر وکال به یکدستی فیلم

هـاي بـا    در معـدود فـیلم  .هاي سینمایی مربوط به قبل از انقالب هستند دادگاه، اوایل انقالب

است سیستم قضـایی و   شده هاي دادگاهی که از دهه شصت تا اواخر دهه هفتاد ساخته صحنه

ضابطین و یا حتی پزشکان قانونی فاسـد نمـایش داده   ، قضات، ها کنشگران آن نظیر دادستان

هـا   در ایـن فـیلم  .با این حال وضع در مورد وکال تا حد زیادي متفـاوت بـوده اسـت   .اند شده

اند و بدین ترتیب در این دوره شکافی عمیـق   ان حامیان حق بازنمایی شدهعنو وکالي مرد به

شود و وکال دیگر دوشادوش قضات در مسیر عدالت گام  میان کنشگران دادرسی ایجاد می

.گیرنـد  دارند بلکـه بـالعکس وکـال و مقامـات قضـایی رودرروي یکـدیگر قـرار مـی         برنمی

و یــا )1370(هــاي گرســنه  گــرگ، )1363(پرونــده ، )1360(هــاي میــراث مــن جنــون  فــیلم

.تـوان در آنهـا دیـد    هایی هسـتند کـه نکـات فـوق را مـی      فیلم)1373(خواهم زنده بمانم  می

هـاي قبـل از انقـالب شـکل دفـاع هـالیوودي را حفـظ         وکالي این دوره مانند وکـالي فـیلم  

هـاي اخالقـی    هاي دادگـاه را جوالنگـاه دفاعیـات و خطابـ     العـاده  اند و با اختیارات فوق کرده

شـاهد کـه   -مـتهم و وکیـل   -بـه سـئوال و جـواب دوجانبـه وکیـل     ها  این فیلم.اند خودساخته

.توجه ویژه اي نشان داده اند، هاي کیفري اتهامی است سازوکار دادرسی مختص به نظام

هاي زمان شـاه بـه    هاي دادگاهی از بازنمایی دادرسی هاي ایرانی با صحنه با حرکت فیلم

در چنـد  .شـود  چهره وکالي مرد تا حـد زیـادي دگرگـون مـی    ، اي بعد از انقالبه دادرسی
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کـه   نحـوي  بـه  ، شـود  ها اساساً ضرورت وجود وکالي مدافع در دادگاه نفی مـی  مورد از فیلم

این تفکر وجود دارد که اگر کسی قبول کند که نیاز به وکیل مدافع دارد گـویی بـه نحـوي    

و ایـن زن  )1380(پـارتی  ، )1379(هاي راز شـب بـارانی    مفیل.اتهام خویش را پذیرفته است

.دمتضمن چنین تفکراتی هستن)1382(زند حرف نمی

.هاي وکالي مرد است هایی هستیم که بیانگر آینده بازنمایی در این دوره شاهد دیالوگ

متهم به قتل که بسیجی و جبهه رفته اسـت وکیلـی دارد   )1377(در فیلم مردي از جنس بلور 

خواهد متهم در دادگاه دروغ بگوید و وانمود کند که در زمان جنایـت صـرع داشـته    می که

:گویـد  کند و خطاب به وکیل مـی  است؛ اما متهم در دادگاه برخالف این خواست رفتار می

درس دیگــري ]در جبهــه[خونــدي مــن داشــتم  زمــانی کــه تــو داشــتی درس وکالــت مــی «

درس وکالت بـوده  ، بیانگر این است که فریبکارياین دیالوگ به نحو صریحی ».خوندم می

وکال حـرف مفـت زیـاد    :گوید وکیل مرد می)1379(در فیلم چتري براي دو نفر نیز .است

رسـاند کـه وکـالي    می چنین دیالوگی این قالب ذهنی را.زنند زنند ولی مفت حرف نمی می

، آثـار اجتمـاعی اقداماتشـان   الوکاله هسـتند تـا عـدالت و یـا توجـه بـه        بیشتر به فکر حق، مرد

در فیلم هـزاران زن  .شود هاي سینمایی دیده می اي که بعدها هم نمود آن در بازنمایی انگاره

گویـد مشـکل اصـلی قـانون      وکیل زن در ابتداي فیلم دیالوگی دارد که می)1379(مثل من 

ویـد در  گ است که بین زن و مرد تبعیض قائل شده؛ سپس در انتهاي فـیلم همـین وکیـل مـی    

کنار هم گذاشتن ایـن دو دیـالوگ بـه    .کنم کنم انگار از خودم دفاع می دادگاه که دفاع می

.مانند موکالن زن آنها احیا شـود  اند و باید حقوق آنان به فهماند که وکالي زن مظلوم ما می

یک وکیل مرد کـافی  «:گوید وکیل زن می)1382(زند  همچنین در فیلم این زن حرف نمی

.»وکیل خوبی باشد اما یک وکیل زن جز تبحر خیلی چیزها را باید ثابت کند است تا

تفاوت میـان وکـالي   ، هاي وکال در این دوره نگاهی به آثار سینمایی مرتبط با بازنمایی

کوشی است که  بازنماي وکالي زن سخت)1378(فیلم شراره .سازد زن و مرد را روشن می

ایـن فـیلم   .دارنـد  در راستاي تحقق عـدالت گـام برمـی   تجربه و همچنین جسارت ، باذکاوت

 هـا بـه تصـویر    وکالي زن را وکالیی حساس نسبت به پیامدهاي اجتماعی قوانین و مجـازات 
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مانند فیلم مـردي  )1378(بر باد  در تکیه.مانند کشد که در حد رویه و قوانین موجود نمیمی

کند و بـه   گویی می وادار به دروغاز جنس بلور شاهد وکیل مردي هستیم که موکل خود را 

فیلم هزاران زن مثل .گوید به قتل غیر عمد اعتراف کند تا از اتهام قتل عمد تبرئه شود او می

، عدالتی قضایی شـده  دهد که اسیر بی وکیل زنی را در کانون توجه خود قرار می)1379(من 

سـط نزدیکـان و خـانواده    این فیلم آغازگر کلیشه وکیل زنی است که به نحوي ناعادالنـه تو 

شـان بـا همسـر و یـا      شود و همچنین کلیشه زنان وکیلی که در زندگی خصوصـی  درك نمی

فـیلم ایـن زن حـرف    .درگیـر مشـکالتی بـزرگ هسـتند    ، به همـان جهـت مـذکور   ، فرزندان

هاي کـار وکـالي زن و تهدیـدهایی کـه پـیش روي       نیز به بخشی از سختی)1382(زند  نمی

هایی نظیر برخورد با مردانی که قصد برقراري رابطه بـا وکیـل را    سختی، پردازد می آنهاست

ازي در.هاي که مرتبط با زندگی خصوصی وکالي زن است همکاري دارند و یا سختیدر

هـاي کـار وکـالي زنـی هسـتیم کـه مـورد         بازهم شاهد بازنمایی سختی)1385(فیلم پاپیتال 

شـود کـه    بازهم وکیلی بازنمایی مـی .گیرد رار میعلیه پرونده ق حمله و آزار و اذیت محکوم

هـاي قبـل    هم وضعیتی مشابه فیلم)1388(فیلم کمال عدل .روابط خانوادگی نابسامانی دارد

کوش است کـه مشـکالت    واسطه ذکاوت و هوش سرشار وکیلی موفق و سخت دارد؛ زن به

یستم قضـایی بـه نفـع    هدف وکیل در این فیلم اصالح جامعه و س.اي با همسرش دارد عدیده

در فیلم مـن مـادر هسـتم    .هاي خانواده است هاي موردي در دادگاه زنان از طریق دادخواهی

یـک وکیـل بـا    .دو وکیل مرد که هر دو بازنمایی منفی دارند در فیلم حضور دارند)1389(

گیرد تا حکم قصاص را از دادگاه بگیـرد و چیـز دیگـري     کند و پول می وکالت تجارت می

خـوار و البتـه نامتعـادل اسـت کـه       شـراب ، یش مهم نیست و وکیل دیگر فردي غیرمسئولبرا

هـم در خصـوص   )1392(فـیلم افسـونگر   !زنـد می وکیل مدافع طرف دعواي خود را کتک

را»وکیل مدافع شیطان سـینماي ایـران  «توان به او لقب  معنا می تمام وکیل مردي است که به

اي رعایـت شـئونات    از لحـاظ حرفـه  .هت شخصیتی منفی داردوکیل این فیلم از همه ج.داد

کند و از لحاظ اخالقی هم چـه در حرفـه و چـه در زنـدگی شخصـی فـردي        وکالت را نمی

اي و اخالقـی   همکـار او زنـی اسـت کـه پایبنـد بـه اصـول حرفـه        ، در مقابل.اخالق است بی
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صـفتی   کـه در شـیطان  نیز شـاهد وکیـل مـردي هسـتیم     )1393(در فیلم مستانه .وکالت است

کنـد تـا    او همچنین از شرع استفاده ابـزاري مـی  .چیز کمتر از وکیل فیلم افسونگر ندارد هیچ

جـو و مصـلح اجتمـاعی     فردي حقیقت، وکیل زن، در مقابل.نظر قاضی دادگاه را جلب کند

نیز بازنمـاي وکیـل زنـی اسـت     )1392(فیلم هیس دخترها فریاد نمی زنند .شود بازنمایی می

که ظاهراً سطح تعامل باالیی با افراد جامعه را دارد و اصالح جامعـه محـرك او در وکالـت    

متعهد و موفقی ، اي وکالي زن پرمشغله بازهم به تصویر کلیشه)1394(دوران عاشقی .است

.شود که در زندگی خصوصی مشکالتی دارند مربوط می

هـا منفـی    پردازي آن اه شخصیتگ از زمانی که وکالي زن وارد سینماي ایران شدند هیچ

تـرین   اي و اخالقـی کـه مهـم    هاي حرفـه  نبوده است و در مقابل وکالي مرد هرکدام با نقص

بازنمایی مثبـت زنـان   .اند الوکاله بوده است بازنمایی شده ها ریاکاري و توجه وافر به حق آن

خصـوص  هاي دادگاهی تنها در خصوص وکـالي زن صـادق نبـوده اسـت بلکـه در       در فیلم

وکـالي زن  :ًهایی که ذکر آنها رفـت اوال  در تمامی فیلم.موکلین این وکال هم صادق است

مـوکالن زن همـواره بـر حـق هسـتند و حقـوق آنهـا        :ثانیـاً ، اند کرده از حقوق زنان دفاع می

، هـاي دادگـاهی در ایـن دوره    هـاي بـا صـحنه    گویی در فیلم.شده است توسط مردان پایمال

دارند و پیـروزي وکیـل جـداي از پیـروزي      همه یک هدف ، الن زن آنهاوکالي زن و موک

باشد که فراتـر   یابی به حقوق زنان می پیروزي حقیقی همان دست، موکل نیست و به عبارتی

هنـوز تفکـرات   ، بـا ایـن حـال   .شود اي وکیل و موکل به تصویر کشیده می از مناسبات حرفه

طور که ذکـر شـد    همان.طور ناخودآگاه وجود دارد ه ها ب زمینه این فیلم مردساالرانه در پس

دهنـد و از   هاي مورد بررسی وکالي زن را در زندگی شخصی نـاموفق نشـان مـی    اغلب فیلم

طور ضـمنی ایـن    این موضوع به .این حیث این وکال به وکالي زن هالیوودي شباهت دارند

ر وکالـت بـراي زنـان بـه قیمـت      اي اجتماعی نظی کند که پذیرش حرفه معنا را به ذهن القا می

توانند این دو مهم یعنـی   شود و زنان نمی متالشی شدن روابط زناشویی و خانوادگی تمام می

هـاي احساسـی و بعضـاً     بـه عـالوه واکـنش   .اي را با هم پـیش ببرنـد   زندگی شخصی و حرفه

.دهـد  شدت در موضـع ضـعف قـرار مـی     ها آنان را به نامعقوالنه وکالي زن در برخی از فیلم
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تواند حقوق خـود را در دادگـاه بسـتاند در فضـاي     

کند و یا در فیلم هـزاران زن مثـل مـن وکیـل کـه      

حـال   بـااین . شود تواند در دعواي حضانت موفق گردد ناچار به ربودن و اخفاي طفل می

احسـاس    گیرند و با آنها مخاطبان وکالي زن را شخصیت خوب داستان در نظر می

تقابل وکیل مرد و وکیل زن و نمایش درماندگی موکـل زن بـه جهـت فضـاي     

گوید؟ سینما راجع به وکال چه می

،در سینماي ایران نتیجه تأثیرگـذاري توأمـان عوامـل فرهنگـی    

. بـوده اسـت   -ها مطابق نظریه سیستم -و قواعد ژانري سینمایی

کشـید   مـی  ها وکال و شبه وکال را بسان قهرمانانی به تصـویر 

این دوره هیچگونه کـارکرد اجتمـاعی و انتقـادي    

در دادگاه نداشتند و بازنمایی وکالت کامالً در حاشیه داستان بوده است که کـارکردي جـز   

درحـد شـکل و   ، تأثیرپذیري از وکالي هـالیوودي 

ال اساسـاً سـنخیتی   هاي وکـ  مانده است و ماهیت کنش
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تواند حقوق خـود را در دادگـاه بسـتاند در فضـاي      عنوان نمونه در فیلم پاپیتال زن که نمی به

کند و یا در فیلم هـزاران زن مثـل مـن وکیـل کـه       متهم پرتاب می را به سوي دادگاه جسمی

تواند در دعواي حضانت موفق گردد ناچار به ربودن و اخفاي طفل می نمی

مخاطبان وکالي زن را شخصیت خوب داستان در نظر میهنوز هم 

.کنند همدردي می

تقابل وکیل مرد و وکیل زن و نمایش درماندگی موکـل زن بـه جهـت فضـاي     -2شکل

)1393: فیلم مستانه(مردساالر دادگاه 

سینما راجع به وکال چه می: نتیجه گیري

در سینماي ایران نتیجه تأثیرگـذاري توأمـان عوامـل فرهنگـی     چگونگی بازنمایی وکال

و قواعد ژانري سینمایی-مطابق نظریه بازتاب-سیاسی

ها وکال و شبه وکال را بسان قهرمانانی به تصـویر  پیش از انقالب پایان خوش فیلم

این دوره هیچگونه کـارکرد اجتمـاعی و انتقـادي    وکالي . شدند می که همواره پیروز میدان

در دادگاه نداشتند و بازنمایی وکالت کامالً در حاشیه داستان بوده است که کـارکردي جـز   

تأثیرپذیري از وکالي هـالیوودي . سرگرمی و بازتولید قدرت نداشته است

مانده است و ماهیت کنش صورت دادرسی و کنش ظاهري باقی
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هـاي پـیش از نیمـه     در سال.گر و قهرمان هالیوودي نداشته است هاي وکالي اصالح با کنش

شـدت تحـت تـأثیر     حضور یا غیاب وکال بـه ، تبع فضاي اجتماعی آن دوره دوم دهه هفتاد به

سینماي ارزشی و انقالبی آن دوره قرار گرفت که هـدف آن مبـارزه بـا نظـام شاهنشـاهی از      

پـس از دوران اصـالحات و بـاز    .ها و فرایند محاکمه توأم با فساد بود بازنمایی دادگاه طریق

هـا علیـه    نهاد وکالت تبدیل به دعواي فمینیست، هاي پرداختن به مسائل اجتماعی شدن زمینه

مطـابق  .گردد تهی می، گردد و بازهم وجه حقوقی و قضایی کنشگري وکال مردساالران می

حاصل قرادادهاي سینمایی بوده است و مطابق )در شکل دفاع(ویر وکال ها تص نظریه سیستم

هـا و انتظـارات جامعـه در بسـتر      انعکاس خواست)در ماهیت دفاع(نظریه بازتاب این تصویر

پـیش از  (اشکال گفتمانی ملودراماتیک و واقعیت گریـز  .شرایط تاریخی مختلف بوده است

خـود را  )پـس از اصـالحات  (و فمینیسـتی  )نقـالب اوایـل ا (انقالبی و غیریت سـاز  ، )انقالب

که در قواعد ژانري دادرسی بـه آنهـا  -نیاز از پرداختن به مسائل حقوقی و قضایی پیچیده  بی

هـاي ایرانـی    همـین امـر سـبب گشـته اسـت تـا در فـیلم       .دیده استمی -شود بسیار توجه می

اشـیم کـه در آنهـا وکـال قسـم      هایی نب شاهد فیلم، هاي ژانر دادرسی هالیوودي برخالف فیلم

سـینماي ایـران نتوانسـته    ، دیگـر  عبـارتی  بـه .دهند ها انجام می اعظم فعالیت خود را در دادگاه

اي وکال در دادگاه را بـا معضـالت و مسـائل اجتمـاعی پیونـد بزنـد و در        است جایگاه حرفه

.است اي قانونی ندیده عنوان حرفه بیشتر موارد وکالت را به

سینماي دادگاهی ایران و هالیوود فیلم شناخت

هـاي سـینمایی ایرانـی بـا      به منظور دسترسی وکـال و تماشـاي فـیلم   ، در پایان این نوشتار

هـاي مـرتبط    چندي از فـیلم ، کنندمی موضوع دادگاهی که وکال در آنها نقشی اساسی بازي

بررسـی یـا نقـد ایـن     زمینه براي بحـث و  ها  که با معرفی این فیلم کنم به امید آن را معرفی می

ها میسر گردد و از این طریق وکال به نوعی آگاهی و یا حتی خودآگـاهی نسـبت    دست فیلم

گفتنی است که با توجه به عدم وجـود ژانـر دادگـاهی    .تصویر خود در جامعه دست یابندبه

هاي محدودي به وکال یا فضـاي   مورد اشاره بعضاً در حد سکانسهاي  در سینماي ایران فیلم
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اند که همین عدم توجه بـه نمـایش دادگـاهی یـا قلـت آن موضـوع بحـث و         دادگاه پرداخته

دادگاهی بـا  هاي  هاي دادگاهی ایرانی فیلم پس از فهرست کردن فیلم.جستاري مستقل است

برخـی از فنـون و   ، شود تا ضمن مقایسه سـینماي ایـران و هـالیوود   می محوریت وکال معرفی

وکالي دادگاهی در سینماي هالیوود مورد مالحظه قـرار بگیـرد    هاي دفاع و اخالقیات شیوه

.تري مورد نقد و بررسی قرار بگیرد جایگاه وکالي دادگاهی به نحو شفافو

)سال(عنوانردیف)سال(عنوانردیف
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