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  نما یو انعکاس آن در س یرانیاـ  یدر فرهنگ اسالم مرد یتیشخص يالگو
  واکنش پنجم) یینمایلم سیف: يل موردی(تحل

  **یلین اسماعیالدعیرف/  *نیالدشرف نیدحسیس
  دهيچک

ا فرهنـگ از  ياست که هر نظام  ييک نظام، الگوهاي يعملکرد فرهنگ يابيارزها در ن شاخصياز بهتر يکي
کـه   يين الگوهـا يتـر دهـد. از مهـم  يارائه م يينمايس يها، مثل فيلميدات و محصوالت فرهنگيق توليطر
ـ مرد و زن مسلمان است. انتظـار ا  يتيشخص يارائه دهد، الگو يتواند به جامعة اسالميران ميا ينمايس ن ي

مـرد   تيمناسب از شخص يالگو ةبه ارائ، يو شناخت برگرفته از فرهنگ اسالم ينيبنما با واقعيکه ساست 
  ا زن بپردازد.ي

ـ ياـ   يفرهنگ اسالم ت مرد دريشخص ين نوشتار، بررسيهدف از ا ـ و تطب يران ـ  ي ـ يق آن بـا ف  يينمايلم س
 ياشعار سـعد  يآن از بررس يرانيا ، و بعدينين فرهنگ، از متون ديا يباشد. بعد اسالميم» واکنش پنجم«
ـ روش تحل با» واکنش پنجم« يينمايلم سينمونه، ف يدست آمده است. همچنين برابه ـ ل رواي ـ ت و تحلي ل ي

ـ شـده در ا ارائه يهايژگينکه ويحاصل ا ل شده است.ي، تجزيه و تحلسکيجان فرمزگان  ـ ي  يلم بـرا ين ف
  ق ندارد، بلکه غالباً برخالف آن است. يتطب يتنها با فرهنگ اسالمت مرد، نهيشخص
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  مقدمه
اند و کارکرد انتقـال فرهنـگ را   ر کردن افراد جامعهیپذاز عوامل مؤثر در جامعه یکی، يریهاي تصورسانه

در هـر جامعـه،    یهاي گروهاست رسانه یهیمتعدد خود بر عهده دارند. بد ياز کارکردها یعنوان بخشبه
نکـه  ینش ایز هستند؛ گـز ینش نی، قادر به گزید فرهنگیاند؛ اما در روند بازتولمتأثر از فرهنگ همان جامعه

از  یکـ یعنـوان  نما بـه یسـ  )1384، یمـ یو کر ییفسا( اي انتقال دهند.از فرهنگ را به چه شیوه يچه عناصر
ز یـ پـردازد، خـود ن  یجامعـه مـ   یینکـه بـه بازنمـا   یحاضر، افزون بر اهاي مدرن در عصر ن رسانهیترمهم

سـرعت در جامعـه   ن الگوها بهین رسانه، ایا يباال يرگذاریدهد. به دلیل تأثیرا به جامعه ارائه م ییالگوها
 یتیجنسـ  يهـا ، خواه آشکار و خواه نهان، آکنـده از گفتمـان  یینمایس يهااز فیلم يارییابند. بسیرواج م
از  یم، بخشـ ید رفتـار کنـ  یـ مختلـف چگونـه با   يم و در فضـاها یستیا مرد کیعنوان زن نکه ما بهیاست. ا

دو  يت مـرد دارا یشود. شخصـ ید مینما، بازتولیهاي مهم چون ساست که توسط رسانه یتیفرهنگ جنس
ن پـژوهش،  امـا در ایـ   شناسانه به بحث است؛صرفاً روان ی، نگاهياست. بعد فرد یو اجتماع يبعد فرد

ت مـرد  یـ ثی، هـم ح یباشـد. در بعـد اجتمـاع   ینظر ممداست،  یاجتماع یفرهنگ یکه نگاه یبعد اجتماع
 يهـا ها و نقـش تیموقع يخواهد شد. مرد در خانواده دارا یعام آن و هم مرد در خانواده بررس يمعنابه
را بـا توجـه بـه    یـ ن پژوهش انتخاب شده اسـت؛ ز یدر ا یت شوهر جهت بررسیموقع یاست؛ ول يادیز

دهنـدة  ن نشانیات را به خود اختصاص داده که این روایشتریب يت شوهری، موقعیات و متون اسالمیروا
ان کـرده  یـ ب يت شـوهر یـ مرد را در موقع يهایژگیو يادیات زین روایت است. همچنین موقعیت ایاهم

را  يت شـوهر یـ موقعت مـرد،  یشخصـ  یدر بررسـ  یخـانوادگ  يهاز بیشتر فیلمینما نیاست. در حوزة س
تـالش   ن پـژوهش یاند. در ادهیر کشیبه تصو ییهات را با مشکالت و چالشین موقعیاند و امطرح کرده

لم یل فـ یـ گردد. در ادامه بـا نقـد و تحل   یبررس یرانیاـ  یت مرد در فرهنگ اسالمیشخص بر آن است که
ان یـ در پا. شـود نما پرداخته مـی یت مرد در سیشخص يالگو ییبازنما یبه بررس، »واکنش پنجم« یینمایس
  ق داده خواهد شد.یتطب یرانیاـ  ید، با فرهنگ اسالمیآیلم به دست مین فیکه در ا ییهایژگیو

  يرانياـ  يت مرد در فرهنگ اسالميشخص
ک از آنهـا  یچیاست که ه یو غرب یرانی، ایمرکب از سه بخش اسالم یفرهنگ يران دارایا یجامعۀ اسالم

سال اسـت کـه    1400ران دارد و اسالم بیش یبه سابقۀ خود ا یقدمت یرانیده گرفت. فرهنگ اید نادیرا نبا
 یگر جـدا کـرد. چـالش اصـل    یکـد یتـوان آنهـا را از   ین شده است که نمیران چنان عجیا یبا فرهنگ مل

ا ریـ ) ز66ص ،1379 ،ی(باغستان است؛ یرانیاـ   یبه فرهنگ اسالم یران، نفوذ فرهنگ غربیجامعۀ امروز ا
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 يغلبه یافته و متأسفانه اثرات بدي بـر جـا   یرانیا - یبر فرهنگ اسالم یاز مواقع، فرهنگ غرب ياریدر بس
 يمـرور زمـان، مـردم در فرهنـگ خـود     دا کرده است که بـه یچنان نفوذ پ یدر مواقع یگذاشته است؛ حت

  است. یرانیا ای یاند که جزئی از فرهنگ اسالمپنداشته
ن یـ افـت و بـا اسـتقبال مردمـان ا    یران گسـترش  یـ سـرعت در ا ، اسالم بـه امبر اکرمیبعد از بعثت پ

 یر گذاشـت و حتـ  یمـردم تـأث   یبر تمـام ابعـاد زنـدگ    یمرور زمان، فرهنگ اسالمن مواجه شد. بهیسرزم
از آداب و  ین بـرد؛ اگرچـه برخـ   یرا که پیش از اسالم رواج داشت، از ب یاز آداب و رسوم خراف ياریبس

ب، یـ ن ترتیافتنـد. بـد  ید اسالم بودند ادامـه  ییا مورد تأیبا احکام اسالم تعارض نداشتند ان که یرانیرسوم ا
ـ یاـ    یتوان آن را فرهنگ اسالمن دو به وجود آمد که مییمرکب از ا یفرهنگ د. البتـه فرهنـگ   یـ نام یران

کـه در  انـد  ن دو چنـان در هـم ممـزوج شـده    یمرور زمان، ابه یاست؛ ول یرانیاسالم، حاکم بر فرهنگ ا
ن پـژوهش،  یـ رسد. در ان فرهنگ بسیار سخت به نظر مییا یرانیاز بعد ا یبعد اسالم یبازشناس يموارد

ـ یا – یت مرد را در فرهنگ اسـالم یم شخصیما درصدد هست نشـان دادن بعـد    يم. بـرا یکنـ  یبررسـ  یران
بعـد   یاست. براي بررسـ ن فرهنگ یا یرا منبع اصلیم؛ زیکنیاستفاده م ینین فرهنگ، از متون دیا یاسالم

 ينمـا نـۀ تمـام  یک کشـور، آ یـ ات یـ که ادبچرا م؛یپردازیم يسعداشعار  ین فرهنگ نیز به بررسیا یرانیا
تـوان  ست و بـا او مـی  وا ییگراواقعن شاعر، افزون بر شهرتش، یفرهنگ آن کشور است. علت انتخاب ا

شناسانه اشعارش را سروده است و به همین دلیـل  مردم یبا نگاه سعدي .یافتران راه یا ۀجامع يبه فضا
آثـار  ن یهمچنـ  ت مرد و زن توجه داشته است.یجامعه، همچون خانواده و شخص یبه موضوعات فرهنگ

نـان آن، طبقـات   یآفرو نقـش اسـت  مردم روزگار او الهـام گرفتـه    یزندگ ةروزمر يهاتیاز واقع يسعد
ـ    ی، فرهنـگ اسـالم  يسـعد و اشـعار   یمتون اسـالم  یبا بررسن پژوهش یجه، ایاند. در نتمختلف مردم

  خواهد کرد. یرا بررس یرانیا

  يت مرد در متون اسالميشخص
نشـده اسـت. بـه     يآورباشد، در کتاب مشخصی جمعیت مرد میکه دربارة شخص یاتیات و روایآ

مـرد   يهایژگیو ف ویکه در زمینۀ وظا یاتیات و رواین دلیل، ابتدا با مراجعه به کتب مرجع، آیهم
هـا  یژگـ ین ویـ از ا یکه بتوان ادعا کرد مرد در متـون اسـالم   ياگونهاند. بهشده يباشد، گردآورمی

ن مقاله نیست تالش شده اسـت  یات، در گنجایش ایات و رواینکه نقل آیل ایبرخوردار است. به دل
از  یژگـ یو 214حـدود  منعکس شـوند.   1ات در جدول شمارة یات و روایشده از آم برداشتیمفاه

گـر بـود،   یم دیاز مفاه یا مصداقیح یم، توضیاز مفاه ینکه برخین منابع به دست آمد. با توجه به ایا
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تر قـرار گرفتـه اسـت تـا     یا مفهوم کلیم تحت شش مقوله یها حذف شد و همۀ مفاهيموارد تکرار
  از آنها انجام داد. یدرست يبندبتوان طبقه

  ت مرد یشخص ةات درباریات و روایشده از آم استخراجیمفاه .1جدول 
  تیقوام

 

  برطرف کردن 
 يمعنو يازهاین

  برطرف کردن 
 یعاطف يازهاین

  برطرف کردن
 ياقتصاد يازهاین 

برطرف کردن 
 یجنس يازهاین

  آزار ندادن همسر

دعوت همسر به  مرد؛ ریاست خانه 
 یعبادات مستحب

شتر به یمهر و محبت ب
  بانو

الزام ارتباط  نفقۀ زنپرداخت   بانو يدلبر
، هر چهار یجنس

 ک باریماه 

  کتک نزدن  

برتري قدرت 
  یجسم

ر به یرساندن خ  يرفتارخوش  تقوا 
  گران ید

درنگ کردن در  حالل ين روزیتأم
از یبرطرف کردن ن

 یجنس

  نزدن یلیس

ار داشتن یتحت اخت
 زن

رنج از دست یدادن خرج  شادکردن بانو  ه دادنیهد  تهمت نزدن
 خود

کمک به بانو در کار  پناهگاه زنش
  خانه

  بانو حت نکردنرانا    دلپاك  یزبانخوش  دار بودننید یوسعت در زندگ
 یامر به معروف و نه

 از منکر
 يدعا کردن برا
 خانواده

عدم تصرف در اموال   همدم زن بودن  ییخوخوش
 زن

  اخم نکردن 

نگهبانی و نگهداري 
 از زن

  دن چهرهیدر هم نکش  ن رفاهیتأم  ک با بانوین رفتار  یاخالقخوش  يزگاریپره

  طالق ندادن  س نبودنیخس  داشتن همسر یگرام  با بانو  یمهربان  ایداشتن عفت و ح عدم ظلم به خانواده
جا یب يریگسخت  بخشنده بودن  خو بودننرم  يسازگار   رفاه

  نکردن
  جا نداشتنیرت بیغ  يروانهیم  اظهار عالقه به زن   ییبایصبر و شک    یاصالح امور زندگ
آموزش علم به 

 خانواده

به دست آوردن قلب   
  زن

کنار خانواده بودن 
  )ینی(همنش

  داد نزدن   ۀ زنیپرداخت مهر

آموزش ادب به 
 خانواده

دن یدر هم نکش  شفقت با خانواده  
  چهره

گذشت از اشتباهات    یوسعت در زندگ
  بانو

  بددل نبودن  باز بودنودلدست  حسنه روابط  ت با همسریمیصم   طالق ندادن زن
ر در امور یتدب

 یزندگ
  ع نکردنیضا      قۀ بانویتوجه به سل  

د مشـخص  یـ سـتند و با یک سطح نیشود، در ات برداشت مییکه از روا یمیآنچه روشن است همۀ مفاه
 یینمایسـ  يهـا و نقد فیلم یها در بررسیژگین ویدارند که بهتر بتوان از ا يشتریت بیگردد کدام یک اهم

ک از یشود و مشخص شوند هر  يگذارات ارزشیآمده از روادستم بهید مفاهین دلیل بایبه هم بهره برد.
تـوان  ن صـورت مـی  یک مستحب و...؛ در ایدارند؛ کدام مفهوم واجب است؛ کدام  یگاهیم چه جایمفاه
انسان را به دو دسته  یاجتماع یمربوط به زندگ مباحث اهللا مصباحتیآات داشت. یافته به رواینظام ینگاه
 دهایـ دها و نبایـ هاست؛ و دسـتۀ دوم مربـوط بـه با   ستیها و نکنند: دستۀ اول مربوط به هستیم میتقس



   ۸۵ سينما در آن انعکاس و ايراني ـ اسالمي فرهنگ در مرد شخصيتي الگوي

 ي. نظام هنجاريد و دستۀ دوم را نظام هنجارینام یفیتوان نظام توصدستۀ اول را می )17، ص1377 ،مصباح(
  یالزامهاي دیدها و نبایز خود بر دو قسم است: باین ی. نظام اخالقیو حقوق یخود بر دو قسم است: اخالق

نشان داده شده  يبندن تقسمی، ا1(مستحبات). در شکل شمارة  یرالزامیغ يدهایدها و نبایبا؛ و (واجبات)
  م.یپردازیم يو هنجار یفیح نظام توصیم، به توضیمفاه يبنداست. پیش از طبقه

  مرد در اسالم تیابعاد شخص .1شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مرد يفينظام توص
پردازد و آنهـا را فقـط از جهـت تحقـق و     شوند مییان واقع میآدم یکه در زندگ ییهادهین نظام به پدیا

ـ ا (همـان)  نـدارد  يکند و به حسن و قبح آنها کـار یم یوقوعشان مطالعه و بررس ف ین نظـام بـه توصـ   ی
و » هسـت « يهـا ن نظـام بـه جنبـه   یها در اپردازد. گزارهیمت مرد در ابعاد گوناگون یشخص يهاتیواقع

تـر  یتـر و زن عـاطف  ) براي نمونه، این گزاره که مـرد عاقـل  98ص ،1385 ،ی(سبحان پردازند.یم» ستین«
  رد.یگیم ين نظام جایاست، در ا

  مرد ينظام هنجار
پـردازد و بـه   مـرد مـی  ت یشخصـ  یارزشـ  يهـا است که به جنبه ییهانظام هنجاري مرد، مجموعه گزاره

هـا قـرار دارنـد و    شود. حقـوق و اخـالق، هـر دو در حـوزة ارزش    مربوط می» دهاینبا«و » دهایبا«حوزة 
ف یـ به تعر ) که جداگانه34ص ،1388 سندگان،یاز نو ی(جمع؛ کنندیم میانسان را تنظ ياریاخت يرفتارها

  م پرداخت.یان آن دو خواهین رابطۀ میآنان و همچن
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  يقاحکام اخال
از آنها، که بـا افعـال    یۀ ناشیا ملکات نفسانیل) یل) و بد (رذایاخالق عبارت است از صفات خوب (فضا

کـه عقـل    یاحکـام  یعنـ ی یاحکام اخالق«ند: یفرمایم اهللا مصباحتیآ) همان( انسان ارتباط دارد. ياریاخت
 يگـر، بـرا  یا انسـان د یـ نظر از دستور خدا کند و با قطعیادراك م يا وجدان بشری یا فطرت آدمیانسان 

 (مصـباح،  ».دهـد یهـا تـن مـ   ل آرامش وجدان، بـدان یتحص يآنان ارزش و اعتبار قائل است و انسان برا
ز بـر دو  یـ ن احکـام ن یـ وجود ندارد. ا یرسم يضمانت اجرا یجه، در احکام اخالقیدر نت )18 ص ،1377

آور اسـت،  و الـزام  یاخالق ي؛ مانند امر به معروف خانواده که امریالزام يدهایدها و نبایبا .1قسم است: 
مثل داشتن روابط حسـنه بـا همسـر     یالزامریغ يدهایدها و نبای. با2 ندارد؛ یرسم ياگرچه ضمانت اجرا

 ست.ین یبهتر باشد و الزام یشود زندگکه موجب می

  ياحکام حقوق
انسـان، الزم اسـت    ین سعادت اجتمـاع یو حفظ نظم و تأمم روابط مردم یتنظ ي، برایدر هر نظام حقوق

ف شـود تـا از   یـ ق و قابـل اسـتناد تعر  یـ ، به صـورت دق یهر فرد و گروه يهاتیحدود تصرفات و فعال
 يهـا ازات و قـدرت یـ هـا امت افـراد و گـروه   يب، براین ترتیشود. بد يریجلوگ يهرگونه تعارض و تعد

ند و مجموع آنها را حقـوق  یگویم» حق«از آنها، اصطالحاً  کیشود که به هر اعتبار می یمشخص یقانون
  )16ص ،1381 ،پژوهو دانش ی(خسروشاه نامند.یم

 يویـ ن مصـالح دن یتـأم  يکـه بـرا   یاحکـام «نـد:  یفرمایمـ  یف احکام حقوقی، در تعرمصباح اهللاتیآ
گر یکـد یک جامعـه بـا   یـ شود و نـاظر بـه ارتباطـات افـراد     دار وضع میتیصالح یها توسط مقامانسان

از  )18،ص1377مصـباح، ».(داشته باشد که معمـوالً دولـت اسـت    یید ضامن اجراین احکام بایباشد. امی
ن یتوان در خانواده مثال زد، پرداخت نفقۀ زن است که بر شوهر الزم است آن را تـأم که می يجمله امور

  را دارد.ت براي گرفتن حق خود ین آن زن حق شکایدر صورت عدم تأم کند و

  رابطة حقوق و اخالق
شـتر رشـد   یب یل اخالقـ ین معنا که هرچه انسـان در فضـا  یک دارد؛ به ایار نزدیاي بسبا اخالق رابطه حق

و  شیبه حـق خـو   ی، زمانیکند. انسان بدون فشار قانون و عوامل خارجیدا میپ يگاه بهتریکند، حق جا
 یاسـتکبار و خودخـواه   يشود که از سالمت نفس برخوردار بوده، خومی یگران راضیت حقوق دیرعا

 يگـر یموجـب تزلـزل د   یکـ یاند کـه فقـدان   وستهیهم پنداشته باشد. بنابراین، حق و اخالق دو مقولۀ به
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از منـابع حقـوق و    یکـ یتوانـد  ) همانگونـه کـه اخـالق مـی    49- 47ص ،1385 ،آملی ي(جواد شود.می
) اخالق و حقوق، هرچنـد  174 ص، 1381 د،ی(ام آن محسوب شود. يبرا یگاههین پشتوانه و تکیهمچن

  ز دارند.ین یاساس يهاتداخل دارند، تفاوت يدر موارد
 يشـامل همـۀ رفتارهـا    اخـالق  یها نظارت دارد؛ ولانسان یاجتماع يتنها بر رفتارها یاحکام حقوق

 )32ص ،1381 ،یپژوه و خسروشاه(دانش. ي، خواه فردیشود؛ خواه رفتار اجتماعآنها می ياریاخت

ت یـ همچون دولت، مردم را به رعا یاجتماع یرویین یعنیدارند؛  یرونیب يضامن اجرا یاحکام حقوق
ندارنـد و   یین ضامن اجرایچن یاحکام اخالق یدهد؛ ولیفر میان را کیکند و متخلفان و خاطیآنان الزام م

 )22ص ،1377 (مصباح، دارند. یدرون يتنها ضامن اجرا
ـ  ـ    یحقوق يدهایدها و نبایاند اما بادانی، ثابت و جاوی، کلیاخالق يدهایدها و نبایبا ـ    شیکـم و ب

ـ   یهدف حقوق، حفظ روابط اجتماع شوند.می ییهایرات و دگرگونییدستخوش تغ اخـالق   یاسـت؛ ول
 )29ص ،1386 ان،یاست.(گلدوز یل انسانیم و تکامل فضایلۀ ترمیوس

ـ نبا یاسالم، اهداف حقـوق  ین امر توجه کرد که در نظام حقوقید به ایالبته با ، ید بـا اهـداف اخالقـ   ی
 يات اخـرو یـ ن جهان، بـه ح یا یزندگ يرا اسالم در ورایتزاحم داشته باشند؛ ز یل به کمال انسانین یعنی

دن اوضـاع و احـوال   یم کرده که افزون بر بهبود بخشـ یترس یک نظام حقوقین اساس، یقائل است و بر ا
  )45- 44ص  ،1377 مردم، حقوق را در خدمت اخالق گماشته است. (مصباح، یاجتماع یزندگ

ک یـ ش از یعمل شود بـ  ی، اگر به جنبۀ حقوقیخانوادگ ین گفت که در زندگیتوان چنجه مییدر نت
اجـرا   یخشک، خشن و محصور در چهارچوب حاصل نخواهد شد؛ و اگـر فقـط جنبـۀ اخالقـ     یزندگ

 يروح و صـفا  یرود، اما اگر حکم قانون و عاطفـه بـا هـم اجـرا شـود، زنـدگ      ین میشود، حق افراد از ب
  )36 ص ،1388 سندگان،یاز نو ی(جمع د.یآیکند و بهرة کامل از آن به دست مدا مییپ يگرید

ک طـرف،  یـ  ياثبـات حـق بـرا   ن اسـت کـه   یـ د به آن اشاره شود این بحث بایان ایکه در پا يانکته
گـران  یمعنـا دارد کـه د   یک نفر وقتـ ی يرا جعل حق برایز ؛طرف مقابل است يبراف یمستلزم اثبات تکل

از آن باشـند وگرنـه    يورن حق، محترم شمردن آن و عدم مزاحمت در بهـره یت ایملزم و مکلف به رعا
. البتـه ممکـن   شـوند یگرند و با هم جعل میکدیمالزم  ،فیپس حق و تکل .خواهد بودهوده یجعل حق ب

 هـم هسـت.   يگـر یاش جعـل آن د الزمه، هرحالاما به ؛ردین دو تعلق بگیاز ا یکیبه ح یاست جعل صر
از آنهـا   یکـ یاست و حق  يز جاریان زن و شوهر نیف در مین حق و تکلیان، یبنابرا )34- 33ص (همان،

  شود.می يگرید ي، هم براي خودش، هم برایفیمنجر به تکل
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نشـان داده   2ها در جـدول شـمارة   ن نظامیکدام از ام مربوط به هر ی، مفاهيبندمین تقسیبر اساس ا
  شده است.

  ت مرد در نظام اسالمیشخص يهایژگیو يبندطبقه .2جدول
  )یرالزامید غید و نبایاخالق (با  )ید الزامید و نبایاخالق (با  یحقوق  یفیتوص

  نبودن)دل (بددل پاك  شتر به بانویمهر و محبت ب  عفت  پرداخت نفقۀ زن  س خانه استیمرد، رئ
در دست  یزنان امانت اله
  اندمردان

، هر یالزام ارتباط جنس
  ک باریچهار ماه 

 امر به معروف
  

 یوسعت در زندگ
  )یدست(گشاده

 بازيودلدست
  

  ک با بانویرفتار ن  يرفتارخوش  از منکر ینه  کتک نزند  مرد موجب آرامش زن است
  مدارا کردن  یاخالقخوش  پناهگاه زن  تهمت نزند  مرد نگهبان و نگهدار زن است.

  داشتن همسر یگرام  يزگاریتقوا و پره  حالل يبه دست آوردن روز  عدم تصرف در اموال زن  ار مرد استیزن تحت اخت
  يروانهیم  ه آوردنیهد  بدزبان نبودن (فحش ندادن)  ۀ زنیپرداخت مهر  مرد همدم زن است

شتر یمردان ب یقدرت جسم
  است

  اظهار عالقه به زن  یزبانخوش  بانو آزار ندادن  

  و مصاحبت ینینشهم  با بانو  یمهربان  عدم ظلم به خانواده    شتر استیعقل مردان ب
  ل نبودنیبخ  س نبودنیخس  عدم تکبر با خانواده    شتر استیمان مردان بیا

  روابط حسنه  ییبایصبر و شک   بانو یجنس ازیبرطرف کردن ن    رتمند است.یمرد غ
  گذشت از اشتباهات بانو  فیدر وظا ياریهوش  خودخوار نکردن خانوادة     
  قناعت  یاصالح امور زندگ      
  خردمند بودن  يدارنید      
  آموزش ادب به خانواده  آموزش علم به خانواده      
دعوت همسر به عبادات       

  یمستحب
  ت به ارث گذاشتنیدانش و ترب

  بخشنده باشد  گران برسدیرش به دیخ      
  بانو حت نکردنانار  شادکردن بانو      
  بانو يدلبر  خو بودننرم      
  ییخوخوش  يسازگار      
  ینشاط و سرزندگ  از دست رنج خودت یخرج      
  نکردن یخرجول  رفاه      
  هاز کزدن موها و لباسیتم  آراسته بودن       
  کمک به بانو در کار خانه  خور خودع نکردن نانیضا      
  (همدلی)ت با همسر یمیصم  شفقت با خانواده      
  قۀ بانویتوجه به سل  داشتن زن پارسا      
درنگ کردن در بر طرف کردن       

  یاز جنسین
  خانواده يدعا کردن برا

  طالق ندادن زن  به دست آوردن قلب زن      
  دن چهرهیدر هم نکش  يورزرتیغ      
  اخم نکردن  جا نکردنیب يریگسخت      
    باتقوا      
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  يت مرد در اشعار سعديشخص يبررس
 ی، مقطعـ یژگـ ین ویـ شـود. ا گر جوامع شناخته مییش با دیزهایها و تماتفاوت وسیلۀبههر جامعه 

 یراث علمـ یمشترك و م يهاتداوم دارد. باورها و ارزش ییایخ و بستر جغرافیذر تارگ و در نیست
 یو فرهنگ فرزانگـ  یو استقالل فرهنگ کنندت یک ملت را تقویآنها قادرند انسجام  مانندو  یو ادب

 يو فکـر  یدات علمـ یـ هـا و تول تیـ لۀ خالقیوسـ د بـه یها بایین توانایتر سازند؛ اما اآنان را پررنگ
د. ش شـو یرایـ ش و پیاناً اصالح، پـاال یانت، شکوفا و شکوهمند گردد و احیص يهر عصر يهانسل

 یرهنگ و تمـدن اسـالم  در درون ف چنانبودن  یرانیاران، یو نفوذ اسالم در ا امبریپس از بعثت پ
 يهـا رسـم  یناممکن است؛ حتدو از یکدیگر خت که جدا کردن آن یدرآم یمطرح شد و با مسلمان

 ،یخین مقطـعِ تـار  یافـت. در همـ  یاسـتمرار   یمذهب يبا توجه به باورها ،د نوروزیهمچون ع ،کهن
سـاخت تمـدن   ر آن پرداختنـد و در  یـ و غ ین انواع علـوم اسـالم  یمندان به تدوشیدانشمندان و اند

 یرزشـ و ا ینید ياصبغهنیز  یرانیات ایادب ن مقطع،یدر هم را بر عهده گرفتند. ينقش بارز ،یاسالم
بان و یاد دانست. یرانیاز فرهنگ ا ياتوان جلوهرا می یات فارسیگر، ادبیدعبارتبه به خود گرفت.

ـ یفرهنـگ ا به ، رانیچند قرن نخست پس از ظهور و گسترش اسالم در ادر  سخنوران  یو حتـ  یران
 يهـا ف و نکتـه یدند آن لطـا یکوشـ یش از اسالم توجـه داشـتند و مـ   یپ يهاها و داستانسرگذشت

م یسوق دهند که از مطالعۀ آنها تعـال  يریقهرمانان دوران باستان را به مس یو گزارش زندگ یخیتار
  )1386 زواره، ی(گل د.ج شویترو یانسان يهاو ارزش یاخالق

را  یو جهـان  یاز تمـدن اسـالم   یعیل کـه شـهرتش قلمـرو وسـ    یبـد یبـ ن معروف و از جمله شاعرا
بخش بـراي نشـان    نیدر ا است. ق)690ـ606(حدود  يرازیش ين سعدیالدمصلحخ اجل ی، شدهیدرنورد

 ،راز و معلم اخـالق یخ شی، شيسعدکه شود تا مشخص شود می یبررس يسعد، آثار یرانیدادن فرهنگ ا
کامـل   ییران آشـنا یـ که بـا فرهنـگ جامعـۀ ا   رهبر فرزانۀ انقالب . دیگویچه م مرددر تمام آثارش دربارة 

و  ،یاسـتوار ادب فارسـ   يبنـا  يهاهیاز پا یکی يسعد شک،یب«ند: یفرمایو آثارش م يسعددارند دربارة 
 یشـکوهمند فرهنـگ کنـون    ةکـر یپ يهـا ن انـدام یتـر از برازنده یکی ةدهندلیمحصول شعر و نثر او تشک

سـت و  نظـم و نشـر او ج   يرا در گلسـتان مصـفا   يبشر ۀشیاند يهان گلیباتریتوان زماست. امروز می
  )4/9/1363(رهبر معظم انقالب  ».افتی

 20و  یربـاع  146غـزل،   617 و يسـعد شـامل ده بـاب از بوسـتان     که يات سعدیکل یبعد از بررس
  ل است:یمشخص شد که به قرار ذ ت مردیشخص يبرا یژگیو 23قطعه بود، 

 يازهـا یدر برطـرف کـردن ن   یی. توانـا 5. شجاع بودن؛ 4. صبر و تحمل؛ 3رت؛ ی. غ2ت مرد؛ ی. قوام1
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از  ی. نهـ 9. روابط حسنه (دعـوا نکـردن)؛   8ش)؛ یش و آسای. رفاه (گشا7آزار ندادن بانو؛  .6بانو؛  یجنس
. 13رو بـودن؛  . خنـده 12)؛ يگـر یبـه د  یبسـتگ به بانو (عدم دل یبستگ. دل11مراقبت از بانو؛  .10منکر؛ 

. 17گر؛ یکـد ی. سـازگار بـودن بـا    16گر؛ یکـد ی. دوسـت داشـتن   15ل نبودن؛ ی. بخ14؛ يعشق و فداکار
. 22. داشـتن زن پارسـا؛   21دل؛ . داشـتن زن پـاك  20م؛ ی. داشتن زن فه19. همدم بودن؛ 18همدل بودن؛ 
  مان مردان.یا شتر بودنی. ب23؛ یقدرت جسم

  نمايت مرد در سيشخص يبررس
ن مقالـه، بعـد   یـ دارد کـه ا  یو اجتمـاع  يت مرد دو بعد فـرد یح داده شد، شخصیگونه که قبالً توضهمان

انتخـاب   یمـوردنظر از ژانـر اجتمـاع    یینمایلم سیل، فین دلیت مرد مدنظر است. به همیشخص یاجتماع
ل، از یـ لم و بهتـر شـدن سـطح تحل   یت فـ یمشخص شدن روامنظور لم، ابتدا بهیل فیتحل يشده است. برا

لم یفـ  یمعـان  يبـراي واکـاو   سـک یجان فل رمزگان یسپس از روش تحل شود؛ت استفاده مییل روایتحل
 یآشـکار و ضـمن   یمعـان  يهاهیکند تا به الل رمزگان به ما کمک مییرا از نظر او تحلیگردد؛ زاستفاده می

  سه سطح هستند:   ي، رمزها داراسکیفدگاه یدا کنیم. طبق دیها شناخت پشده در فیلميرمزگذار

  تي. واقع۱

؛ شـده اسـت   يرمزگـذار  یاجتمـاع  يش با رمزهـا یشاپیون پخش شود، پیزیکه قرار است از تلو ياواقعه
  )1386سک،ی(ف .حرکات سر و دست، صدا ؛گفتار ؛رفتار ؛طیمح ؛يپردازچهره ؛لباس ؛ظاهرمانند: 

  يي. بازنما۲

 ياز رمزهـا  ی. برخکنندیم يرمزگذار یکیالکترون يهاکمک دستگاهبه یفن يرا رمزها یاجتماع يرمزها
  (همان) گر است.یوة رفتار بازیوگو، شن، گفتی، تدویقی، موسیفن

  يدئولوژي. ا۳

 دهنـد. یقرار م» یت اجتماعیمقبول«و » انسجام« يهارا در مقوله شدهیاد، عناصر يدئولوژیا يرمزها
  (همان)

 یاجتمـاع  يل شـود، قـبالً بـا رمزهـا    یتبـد  یینمایلم سـ یکه قرار است بـه فـ   ياگر، واقعهیدعبارتبه
 یفنـ  يلتر رمزهایقابل پخش باشد، از ف یلحاظ فننکه بهیا يت)؛ و برایشده است (سطح واقع يرمزگذار

قـرار   یت اجتمـاع یـ انسـجام و مقبول  يهـا ک، در مقولهیدئولوژیلۀ رمزگان ایوسگذرد (بازنمایی)؛ و بهیم
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خـواه و  دل ییهـا بـر اسـاس مقولـه    ،ن رمزهـا یـ ا يطبقـه بنـد   د:یـ گویمـ  سـک یفرد(ایدئولوژي). یگیم
  (همان) .ر صورت گرفته استیپذانعطاف

  لم واکنش پنجميل فيتحل
 لميف يمعرف

  یالنیم هنیتهمسنده و کارگردان: ینو
  نیبکیمحمد ن کننده:هیته

  1381د: یسال تول
  .ینی، شهاب حسیال زارعی، مریمیکر یکیپور، ند هاشمیجمش :یگران اصلیباز

  لميخالصة ف

دهـد.  ی، از دست مداشت هشدت به او عالقتهران، شوهر خود را که به يهارستانیاز دب یکیر ی، دبفرشته
بعـد از   مقتدر است و از ابتـدا بـا ازدواج او و پسـرش مخـالف بـود،      ي، پدرشوهر او که مردصفدرحاج

دهد که بـا پسـر دومـش ازدواج کنـد؛ در غیـر ایـن صـورت، تربیـت         یشنهاد میفوت پسرش به فرشته پ
د بـه خانـۀ پـدر خـود بـرود. فرشـته       یـ ن پسرش را خودش بر عهده خواهد گرفت و او بایفرزندان بهتر
عهـده   پسـرش را بـر   فرزنـدان قـانون، حضـانت    برخالف صفدرحاجکند و ید را قبول نمیازدواج با سع

او را نـزد   فرزنـدان ابد که پدرشوهرش قصد دارد یمیکند. فرشته دریاز مادرشان جدا م آنها را رد ویگیم
ت او یشـکا  ةبه پرونـد  یدگیرس يبرا یکند، اما زمان کاف یاقدام قانونخواهد یمفرشته تد. شان بفرسعمه

بـه   ،خـود  چهـار نفـر از دوسـتان    ياریـ همها را با الت آخر هفته، بچهیهنگام تعط ،نیدارد. بنابران وجود
 يک لشکر مرد، در برابر لشـکر یکند. یب میبا نفوذ خود، فرشته را تعق صفدرحاج. بردیخارج از شهر م

فرشـته را در آن شـهر    صفدرحاجشود و ز، در بوشهر تمام مییب و گریتعق يو باز ردیگیاز زنان قرار م
 صـفدر حـاج ده اسـت، مقابـل   یو زجرکشـ  سرشـناس در بوشـهر   یکه زن نهیرمدیزکند. یم یدا و زندانیپ
ـ    یکند فرشته به خانه برگردد و پیقبول م صفدرحاجان یستد. در پایایم بـا   یش فرزنـدان خـود باشـد؛ ول

  .یشرط و شروط

  تيل روايتحل
را از  ین آغـاز و فرجـام، هـر داسـتان    یـ دارد کـه ا  یز، آغاز و فرجامیش از هر چیب ،یت و داستانیهر روا
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کوچـک و بـزرگ بـه     يهـا ، اتفـاق یت و داستانیکند. در هر روایگر جدا مید يهاو داستان ینیع جهان
ا بـه  یان کند ین رخدادها را بیدهد که همۀ ایسنده اجازه نمیبه نو یباشناختیت اصل زید. رعایآیوجود م

ـ  یـ سـنده  یر بکشـد؛ بلکـه نو  یتصـو  را  ییدادهایــت، رویـ رواان هـر  یـ ن آغـاز و پا یا کـارگردان در حــد ب
. پـارة  1ل شـده اسـت:   یت از پـنج عنصـر تشـک   یهر روا )179،ص1380،یو عباس يند.(محمدیگزیبرم

ت داسـتان،  یـ ر روایس. پارة پایانی. 5دهند؛ . نیروي سامان4. پارة میانی؛ 3کننده؛ . نیروي تخریب2ابتدایی؛ 
  نشان داده شده است. 2در شکل شمارة 

  م واکنش پنجملیف ییر روای.س2شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سکيل رمزگان جان فيتحل
  يرمزگان اجتماع

ن صـورت  یـ ط، رفتار، گفتار و صدا به ایر وضع ظاهر، لباس، محینظ ،یاجتماع يآنجا که کاربرد رمزها از
لم یدر فـ  بـه نظـر برسـد،    یکنند تا هنگام پخـش، واقعـ  یکمک م یداد ارتباطیرو ياست که به رمزگذار

استفاده شده اسـت. بـه دلیـل عـزادار      ییگرامنظور واقعط و زبان بهیلباس، مح ياز رمزها» واکنش پنجم«
 - ین رمـز در فرهنـگ اسـالم   یـ استفاده شـده کـه ا   ی، از لباس مشکصفدرحاجو  فرشتهت یشخص بودن

 یـی گران استفادة مردم بوشهر از لباس مخصوص خودشان، به واقـع یشده است. همچن ي، رمزگذاریرانیا
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و شـهر   صـفدر حـاج مورد استفاده، از جمله داخـل رسـتوران، گـاراژ     يهاطیمک کرده است. محلم کیف
ک کرده اسـت. در کـل،   یت نزدیلم را به واقعیها از زبان و لهجۀ خود، فين استفادة بوشهریبوشهر، همچن

  توجه شده است. یدر این فیلم به رمزگان اجتماع

  يرمزگان فن
  ها)الوگيوگوها (دگفت
  شوهر به همسرشن يتوه
این شخصـیت   ز است ویآمنیار زشت و توهیز بسیلم، نحوة صحبت کردن شوهر با همسرش نین فیدر ا

 يادر صـحنه صـفدر دارد.  زده است، افکاري همچون افکار حاجپوش و کراواتمرد، با اینکه فردي شیک
شـود و  رسـتوران مـی  خـود وارد   یبـا منشـ   ترانـه اند و شوهر زن در رستوران نشسته يهاتیکه شخص

 یکنـد؛ ولـ  ی(شوهرش) صحبت مـ ن یحسش دوستانش، با احترام با یدر پ ترانهافتد، می ترانهچشمش به 
او را  یکنـد و شـأن اجتمـاع   زده مـی ش دوستانش خجالتی، همسرش را در پیاحترامیبا کمال ب نیحس

  کند.یحفظ نم
  ست.ین یاز به معرفینگه ی. دیشناسین جان! همکارام رو که میترانه: سالم حس«

  ؟یکنینجا چه کار مین: ایحس
  ؟یچ یعنیترانه: 

  ؟یکنمی نجا چه کارین وقت ظهر این: گفتم ایحس
  خورمیزم، دارم نهار میترانه: خب عز

  ؟ین: با اجازة کیحس
  رون؟یام بیترانه: مگه دفعۀ اولمه که با همکارام م

  فت؟ین: راه بیحس
  ترانه: کجا؟

  خونه.ن: معلومه کجا؛ یحس
  ؟یچ یعنین کارها یفهمم این! نمیترانه: حس

  گم؟یم یمن چ یفهمین: واقعاً نمیحس
  ترانه: نه.

  اد)ی! (با فرين: پس خنگم شدیحس
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  ن چه طرز حرف زدنه؟یترانه: ا
د؟ چـرا سـر   یـ فشـما عال  یچ ين وقت روز، برایمن حق ندارم از شما سؤال کنم که ا یعنین: یحس

  اد)ید؟ (با داد و فریستیچرا سر کارتون ند؟ یستیتون نیخونه زندگ
کـه   یکنیکار متون چهین وقت روز با منشید بپرسم که شما ایقرار باشه بپرسه، من با یترانه: اگر کس

  دوستام... يوقت تو جلوپرسم اونینم
  اد)یفت. (با فری؟ راه بير شدین: چشمت به دوستات افتاده، شیحس

  ش اومده؟یپ یصاحب رستوران: مشکل
ت، بـه حـد   یمسـئول یچند تا زن ب يد براینجا رو پاتوق کردیکه انیست. همین: به شما مربوط نیحس

  د.یخودتون دردسر درست کرد يبرا یکاف
  ک مکان آبرومنده.ینجا ید آقا! این نکنیصاحب رستوران: توه

  اد)ی(با فر داست.یانتون پیهم آبرومنده! از مشتر یلین: بله، خیحس
  »د آقا!ین نکنیتوه صاحب رستوران:

لم با چشم تنفر به یشود که تا آخر فلم، چنان مخاطب از مرد و مردان متنفر مییف ین صحنۀ ابتداییدر ا
کننـد  یها را تحمل میاحترامین بیاند و اکه زنان با آرامش و مظلومانه نشستهیکند؛ درحالیمردان نگاه م

  شده است که آنان جرئت حرف زدن نداشته باشند.ن باعث یم جامعه و قوانیشویکه بعداً متوجه م

  عاطفه بودن مردانيو ب يخودخواه
عاطفـه بـودن مـردان    یو ب يمهریشود، بد مییلم بر آن تأکین فیکه در صحنه به صحنۀ ا یگر مطالبیاز د

ـ   یو شوهرش ن ترانهن یالوگ باال بیکه در داست؛ چنان بـازي  عاطفـه بـودن و لـج   یز مشخص بـود. امـا ب
سـوز  دل يهـا ها و البهدر مواجهه با گریه یحاج یرحمیخشونت و بز است. یآمار اغراقیبس صفدرحاج

ش از آن است که بتـوان تصـور   یمردان ب یعاطفگیبکه لجاجت و خواهد به مخاطب بفهماند یم ،فرشته
 ییوگـو ببـرد، گفـت  ش دوستانش یرا از پ فرشتهخواهد یم صفدرحاجکه  يا. براي نمونه، در صحنهکرد

  شود:رد و بدل می
  خونۀ پدرت. يد برگردیک هفته از مدتت مونده. بعدش بایصفدر: حاج«

  ما جا ندارند. يفرشته: اونا برا
اون  يتـو  يهـام رو ببـر  ذارم جگرگوشـه یمـ  يتـو. نکنـه فکـر کـرد     يما نـه بـرا   يصفدر: براحاج

  .يهمون خونه بود يبلش هم که تو! قينشد دیآقاسع عوض نشده. فکر کن زن يزیشده؟ چخراب
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  د دو تا پسر دارم.  یفرشته: من از سع
م. تـو شـوهر   یـ ه آبـرو دار یدر و همسـا  يما تو یتو هستند؛ ول يشه اون دو تا پسرایحاج صفدر: هم

ن وضـع  یـ خونۀ من هست. نه، بـا ا  ي. دو تا پسر مجرد تويذاری؛ با رفقات قرار ميری؛ سر کار ميندار
  ».دشه ادامه دانمی

دهـد کـه   یعاطفه نشان مـ یلم چگونه مردان را بیم که فیشومی متوجهم، یالوگ دقت کنین دیاگر به ا
د ازدواج ید کـه فکـر کـن بـا سـع     یـ گویم یراحتتواند درك کند و بهز نمییک زن را نیمادر بودن  یحت

فرصـت دهـد    فرشـته بـه   یسـت مـدت  یحاضر ن یباز است که با التماس زن حتقدر لج؛ و مرد آنينکرد
کنـد  یهـا فـرار مـ   فرشته با بچـه  ین، وقتیهم يشانس خود را براي بزرگ کردن فرزندان امتحان کند. برا

بنشـاند و قـانون    یج کند تا حرف خود را به کرسـ یمردان تحت حکومت خود را بس یحاضر است تمام
کـه   صـفدر حـاج بینـیم  مـی  پایان فیلمن در یخود را که خالف قانون کشور است، به اجرا بگذارد. همچن

ـ  و خودخـواه   رحـم یبـ خوانـد همچنـان   یخود م يهاگوشهخود را جگر يهانوه توجـه بـه   یاسـت و ب
  زندان کرده است. ۀرا روان فرشته ،خود يهانوه يهاگریه

شکسـته و   صـفدر حـاج فهمـد سـر   یم یشده، وقت يمهریهمه به او بنینکه ایبا افرشته، جالب آنکه 
چطـوره؟   صـفدر حـاج د بپرسد حال یگویم ترانهسوزد و چند بار به یباز هم دلش مه خورده است، یبخ
ـ  زنان نمـی  ین رفتن مهر و محبت ذاتیز موجب از بین دعوا نیا یعنی ـ    یشـود؛ ول مهـر و  یمـردان ذاتـاً ب

  اند.ده شدهیمحبت آفر

  وجود نداشتن مرد خوب
مهـر و محبـت نشـان داده    یبـ خشـن و   يمـرد  صفدرحاجم. یشویمواجه م يادیلم، با مردان زین فیدر ا

که وجـودش در فـیلم    فرشتهبرادر شود. لم، به آن پرداخته مییل فیمختلف تحل ياست که در جاهاشده 
کند که قـدرت  گوشزد مى فرشتهدائم به  است و تسلیم قضا و قدرو ساده  يمرد ،مورد استیو ب امعنیب

ـ  فرشته یوقت ی؛ حتحاجى را نادیده نگیرد وانـه  یخواهـد، او را د یکنـد و از او کمـک مـ   ا او درددل مـی ب
داسـتان نیـز گنـگ و نـامفهوم     در ورود و خـروج او   »فرشته! يکرد یتو قاط«د یگویکند و میخطاب م

د، پسـر دوم  یـ مج مردانى خنثى در جامعه اسـت.  ۀنمون خواهرش ندارد و يبرا یو در آخر هم نفع است
ز بـه  یـ ن فرشـته است، جرئت حرف زدن ندارد و در به دام انداختن  یچه از پدرش ناراضاگر ،صفدرحاج

 ترانـه شـوهر   اند.مرعوب یمردان صفدرحاجو پسر دوم  فرشتهگر، برادر یدعبارتکند. بهیپدرش کمک م
اسـت؛   صـفدر حـاج خشن و مسـتبد، مثـل    يدر افکار و رفتار خود، مرد یاست؛ ول يظاهر امروزهم به
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ز از شـوهرش  یـ ن نینسر» .دیشما مثل شوهر من هست«د: یگویم صفدرحاجبه  ياهدر صحن ترانهکه چنان
فقـط   ییشود کـه گـو  نشان داده می ياگونهبه نینسر يهاه دارد. صحبتیک آزادة جنگ است، گالیکه 

بـودم کـه بـه     یر جنگیه اسیدوازده سال منتظر «د: یگومی یالوگیاند. او در دثارگر و ازخودگذشتهیزنان ا
اش رو گذاشت و رفت. نـه  سالهنبود که من و بچۀ سه ياون مرد ناصرشناسمش. یاندازة نوك سوزن نم

دم. خـودم رو از  یرو بـه دنـدن کشـ   ه پسـر بچـه  یـ به اسـت. دوازده سـال   یفقط من، پسرم هم باهاش غر
فت، عاشقش بـودم؛  ر ین. وقتی؟ شده ایناپاك دور کردم. هم پدر بودم، هم مادر. آخرش که چ يچشما

ه یـ نه یشـ ینه که مـ یمن ا یعوض شده .... درد اصل ناصربگم؟  يجورپ، مهربون. چهیته خلبان خوشی
نامربوط. آخه من کـه   يهاب و هزار تا سؤالیب و غریعج يزنه و هزار تا فکرایو به من زل م ياگوشه

 نینسـر جـه شـوهر   یدر نت...». یاجتماعت؛ منم و اخالق یرم. منم و انسانیم بگیستم که تصمیفقط خودم ن
  شکاك است.   يز فردین

شـود.  نشان داده مـی  یاکیت و تریمسئولیب يز مردیکه او ن است دهیفرن داستان، شوهر یگر ایمرد د
ده در یـ ن است کـه فر یسن دخترش است. جالب اکه هم گرفته یامده و زنیک سال به خانه نیکه  يمرد

 ،داننـد در نهایـت  مـى  از آنجا کـه زنان  ».ن بودهیاز بختم ندارم. تا بوده، هم يامن گله«د: یگویم یالوگید
از مـال و   ،چیـز در زنـدگى  همـه  چونکنند که زنان مقصر ماجرا باشند، و مردان همیشه طورى رفتار مى

است که همۀ آنـان   یتر وقتجالبدهند و اعتراضى ندارند. چیز تن مىبه اسم شوهر است، به همه ،فرزند
ز بـه ضـرر خودشـان    یـ ن را نیرا همۀ قوانیستند؛ زیبه طالق ن یموجود در کشور، راض يهال قانونیبه دل

 يهـا هم کـه شـوهر نـدارد، مجبـور شـده اسـت بچـه        میمرکنند.  یدانند و مجبورند بسازند و زندگیم
م جون! برو خدا رو شکر کـن کـه   یمر«د: یگوین میچن میمربه  دهیفر، یالوگیبرادرش را بزرگ کند. در د

 يرو بـرا  ياچ گداگشـنه یو نوکر خودت. ناز هـ  ی. سر خودت و همسر خودت؛ آدم خودتيشوهر نکرد
 مانـه یپلم، شوهر یگر فیکنند. مرد دمی نین توهین سرزمی؛ و آشکارا به مردان ا»یکشیک لقمۀ بامنت نمی
ل خطـاب بـه   یـ که وک یکند؛ زمانیف میرا توص ن مردیا یخوببه یالوگیل آنها در دی) است. وکاوشیس(

خـودش دفـاع    ینباشه که بخـواد از حـق قـانون    ییدوارم که پدرشوهرت از اون مردایام«د: یگویم فرشته
بـه   ياست که کـار  يشود مرد خوب، مردالوگ نشان داده میین دیدر ا» .اوشیباشه مثل س یه آدمیکنه؛ 

 از مردان هستند کـه دو  يدیگر ۀندگان کامیون نیز نمایانگر الیرانخود نداشته باشد.  یحق و حقوق قانون
 ۀواسـط اندازنـد و البتـه بـه   یرا در وسط بیابان به دام مـ  )يلم، دو قناریاز مردان ف یکی(به قول  پناهیب زنِ

اسـت. ترانـه،    ترانـه ن داستان، پـدر  یگر ای. مرد دقصد تعرض به آنها را دارند، حاصل از مرد بودن يپلید
ک آدم یـ ن پدرشـوهر تـو بـود؛    یپدر من هـم عـ  «د: یگویافتد، میاتفاق م فرشتهن او و یکه ب یالوگیدر د
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ت معلم قبـول شـدم،   یدانشگاه ترب یخوام. وقتیگفت: من صالح تو رو میباز که همش مکتاتور و لجید
د؛ زن و یـ ریشهر دانشگاه مـ ک ی يو پدرش اومدند خونمون. پدرم گفت: هر دوتاتون تو نیحسه روز ی

  ».د!یشیم یخوب يشوهرها
البتـه ایـن    .پرورش اسب اسـت  ۀشوهر دوست زنان در مزرع یکیلم هست. یتنها دو مرد مثبت در ف

او  ،وگرنه فرهنگ کور و متعصب اینجـا ؛ چون او در فرنگ تربیت شده است؛ دلیل هم نیستیمحاسن ب
کنـد  د مـی یین امر را تأیز این صفدرحاجکه ؛ چنانآوردیبار مبه  ظالم و خشن ،را نیز همچون دیگر مردان

است که فوت کـرده   فرشتهگر، شوهر یم. مرد مثبت دیدار یگر تفاوت فرهنگیکدیگوید: ما با و به او می
ن یـ توان گرفت اکه می ياجهیشود. نتدربارة او گفته نمی يزیچ چیاز او ه یاست و جز نشان دادن عکس

ر خـاك اسـت و وجـود    یـ ا زیـ ن فرهنگ بزرگ نشـده  یم، در ایاگر هم دارو م یخوب نداراست که مرد 
ـ   يبرا يانندهیدهد که هر بیرحم نشان میب لم، چنان مردان راین فیندارد. ا یخارج  یوجود چنـین مردان

  خورد.یدر جامعه تأسف م

  رت درستينداشتن غ
 یدهـد. بـراي نمونـه، وقتـ    یرت نشـان نمـ  یـ غ ير خـوبی از معنـا  یلم با ارائۀ تناقضاتی، تصـو ین فیا
  شود:  انجام می ییوگورساند، گفتیفرشته را به دوستانش م صفدرحاج
  .  یبه بشین غریکنه که سوار ماشیرتم قبول نمیغ :صفدرحاج«

  شدم. ی: من قبالً هم سوار تاکسفرشته
هـر چقـدر دلـت خواسـت بـا       یتـون یخونۀ پدرت. مـ  يبرگرد ی. وقتیتونیصفدر: بعداً هم محاج

  و... يادت باشه تو زن پسر من بودید؛ اما خونۀ من قانون داره. یدوستات و رفقات قرار و مدار بذار
  فرشته: هنوز هم هستم.

  ».خونۀ من نامحرم ي. عقد تو باطله و تو تویستیصفدر: د نحاج
خـودش   يشـتر بـراي آبـرو   یب یرت حـاج یـ شود که غده مییفهم یراحتن نکته بهیالوگ، این دیدر ا

  کند:یرتش صحبت می) از غنیحس(زن  ترانهبا  ییوگودر گفت صفدرحاجگر، یاست. از سوي د
  .يه فوتت کنم که افتادی: صفدرحاج«

  نم.ید ببی: فوت کنترانه
  بدم؟ یوقت جواب شوهرتو چصفدر: اونحاج

  د فوت کردم افتاد.  یترانه: بگ
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د): قـد  یـ گویرود و میچند قدم به جلو م یصدات خوب شده. (حاج ين کردیصفدر: نه؛ تمرحاج
  .یستیها نن حرفیا

  ا؛ به من دست نزن.یترانه: جلو ن
بـه عروسـم دسـت نزنـه.      یجاده که کس يصفدر: به تو دست نزنم؟ به تو؟ من خودم افتادم توحاج
  .يشدیمون میافتاد تا از زن بودنت پشیرت میگ صفدرحاجرت یکاش غ
  .یمونین شوهر من مینه: واقعاً که شما هم عترا

  ؟یکنمی کارن من بود، وسط جاده چهیکالس نذار. اگر شوهرت ع يخودیصفدر: بحاج
دا کردن آنهـا عکـس   یشود، براي پ یدهد عروسش سوار تاکسیرتش اجازه نمیکه غ صفدرحاج

رد. او کـه  یفرزندانش را از او بگدا کند و یکند تا او را پیدارها پخش مونین همۀ کامیعروسش را ب
ـ   ترانهوگو با شود، در گفتو شرمنده می یرتیبا آمدن عروسش به محل کارش غ نـامحرم   یکـه زن

د: یـ گومـی  ترانـه هـم بـه    ییزند. در جـا می نامربوط يهاشود و حرفره مییاست به چشمانش خ
هـا  خـودش هـم در جـاده   که عروس ی؛ درحالیکنمی کارجاده چه ين من بود، تویشوهرت اگر ع
است کـه   یشود. این در حالنشان داده می صفدرحاجرت ین غی، ثمرة همین آوارگیآواره است و ا

. یمان بشـ یکنـد کـه از زن بودنـت پشـ    مـی  يکار صفدرحاجرت یکند که غخودش هم اعتراف می
 يزیـ مرد را چ يورزرتی، غیبا گفتن تناقضات یق ممکن، حتیکارگردان تالش کرده است به هر طر

سـو بـه   است کـه از یـک   ترانهگر در مورد شوهر یهم ندارد. تناقض د ياهوده نشان دهد که ثمرهیب
انـدازد کـه   یراه م ییزن هستند، چنان دعوا یدر رستوران با همکارانش که همگ ترانهدلیل نشستن 

رود و فرشـته را  یحجاب است؛ سر کار میدیگر، ترانه ب از سوي یکشد؛ ولت و دادگاه مییبه شکا
داشـته باشـد. واقعـاً     یبزنـد و اعتراضـ   ینکه مرد حرفیگردد، بدون ایرساند و تنها برمیراز میتا ش

 یبـ ید، عیایب یط عمومینکه زن بد حجاب به محیاست. ا يزیکه اسالم گفته، در چه چ يورزرتیغ
رت دو مطلـب وجـود   یـ غدر اسالم دربـارة   ند اشکال دارد؟یبنش یعموم یاگر در تاکس یندارد، ول

کنید و غیرت آیا شرم نمى«د: یفرمایم یمردان است. امام عل يرت برایدارد: مطلب اول داشتن غ
 ق،1385 ،ی(طبرسـ  »؟آمیزنـد هـا درهـم مـى   نزاکـت روند و با بـى ندارید که زنان شما به بازارها مى

د یـ ز تاکیـ لب نن مطیبر ا ی) مطلب دوم سخت نگرفتن و بددل نبودن است. حضرت عل237ص
دامـن را بـه   کشـاند و پـاك  جا بپرهیز که زن سالم را به فساد میاز غیرت نشان دادن بی«فرماید: یم

رت داشـته  یـ د غیـ نکه بایجه، مرد عالوه بر ای) در نت300ص ،1379 ،ی(دشت ».دهدآلودگی سوق می
  کند. يریگد سختیباشد، نبا
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 گراني. باز۳.۲
  گرانيالف. نام باز

ت اول یمرد و زن، کامالً معنادار است. شخصـ  يهاتیان نام شخصیکه م ی، تفاوت»واکنش پنجم«لم یدر ف
ن یـ ) ا541ص ،1384 ن،ی(معـ  و شجاع اسـت.  يقو يمعنانام دارد. که صفدر در لغت به صفدرحاجمرد، 

ام سـوم  ز که اسم امـ ین نیقلدر نشان داده شده است، مطابقت دارد. حس يلم که فردیمعنا با نقش او در ف
لم ین فـ یـ خشن و بداخالق است. در ا يلم فردین فیبه کار رفته که در ا یتیشخص يباشد، براان مییعیش
د صـفت  یـ ، مجیگذاشته شده است. صفدر لقب امام عل یمذهب يهامرد نام یاصل يهاتیشخص يبرا

بـا   یمـذهب  یونـد اسـام  یان اسـت. متأسـفانه کـارگردان بـا پ    یعیز اسم امام سـوم شـ  ین نیخداوند، و حس
ن یـ خواهـد نشـان دهـد کـه ا    یم ياگونهز هستند، بهیداستان ن یمنف يهاتیمرد که شخص يهاتیشخص

ن یـ ن رفتارها و ظلم و ستم آنهـا، د یران هستند و منشأ ایدر جامعۀ ا یمذهب يافراد خشن و زورگو، افراد
خـوب اسـت، نـام     يردصاحب مزرعه که مـ  يلم براین فینجاست که در ایو مذهب آنان است. جالب ا

 يهـا تیشخص يکه برا ییهاگر، نامیاست. از سوي د یرمذهبیکامالً غ یفرهاد انتخاب شده است که نام
کامالً معنادار اسـت و   لمیت اول زن فیشخص يست. انتخاب فرشته، براین یزن انتخاب شده است مذهب

د یـ ز بـر آن تأک یـ شـود، نـامش ن  مـی ده یر کشـ یگونه به تصـو لم، فرشتهیت در فین شخصیگونه که اهمان
) نـام فرشـته را   یمـ یکر یکـ ینت (ین شخصـ یـ ا يز بـرا یگر خود نید يهاکند. البته کارگردان در فیلممی

ن یـ ده شـده اسـت. ا  یر کشـ یمظلوم به تصو ی، فرشته زنیالنیمهاي ن فیلمیانتخاب کرده است. در همۀ ا
ننـده  یکـه ب  ياگونهشود؛ بهن نقش مییننده با ایشتر بیب یموجب همدل )Inter textuality(،ینامتنیب یژگیو

زن در  يهـا تیگـر شخصـ  ید يهان، نامیده و نسریشود. ترانه، فرلم با فرشته همراه مییف ياز همان ابتدا
بـه   یمذهب يهاز اگرچه جزء نامیم نیباشند. نام مرمی یرمذهبیو غ یرانیا يهااند که همۀ آنها ناملمین فیا

  .کندمی یز تداعیم را نیگل مر ید ولرومی شمار

  وة رفتاريا شيب. اجرا 

وة رفتار آنـان اسـت.   یکند، اجرا و شمی لم کمکیجاد خلق معنا در فیگران در ایکه به باز ياز جمله امور
مردان و زنان نبـود و هـر یـک از آنـان بـراي       يهاتیدر رفتار شخص یک جهت تفاوتیلم، از ین فیدر ا
ـ   ییهـا تفاوت یکردند؛ ولیم یو همراه يگر همکاریکدیدن به مقصود، با یرس ن رفتـار مـردان و   یهـم ب

ت یکـه شخصـ  یکند؛ درحالشه قلدرمآب رفتار مییت اول مرد، همینکه شخصیزنان وجود دارد؛ ازجمله ا
اسـت   ياگونـه ت مرد بهیوة رفتار شخصیآرام دارند. ش يرفتار یگر زن، همگید يهاتیاول زن و شخص

شـوند  ش داده مـی یاي نمـا گونهزن به يهاتیکه شخصیست؛ درحالیقائل ن یکس يبرا یچ احترامیکه ه
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 يشـتر یت زن احتـرام ب یکنـد کـه شخصـ   ننده احساس مییکنند و بیشه با احترام صحبت میکه ابتدائاً هم
 ین احساسـ یکه چنیکند؛ درحالیشتر میب یت زن احساس همدلیجه، با شخصیاو قائل است. در نت يبرا

  کنند.یدا نمیت مرد پیرا با شخص

 يدئولوژيرمزگان ا
  )ي(مفهوم اصل ينقطة مرکز
سـم  ینیخواهـد آن را بـه اثبـات برسـاند، فم    یمـ  ياگونهلم، بهین فیا یکه کارگردان در تمام یمفهوم اصل

 بـه مـردان بـه سـر    تز و نـابرابر نسـب  یـ آمضیتبعـ  یتیبرال، زنان در وضعیسم لینیبرال است. از منظر فمیل
 اسـت.  شـده  نـه ینهاد در قـانون  ،بـر زنـان   تسلط مردان ،هابرالینظر ل به )70ص ،1388 (رودگر، برند.می
 يبرابـر بـرا   يهـا ت از فرصـت یجاد و حمایمنظور ا، آنها توان خود را بهنیبنابرا )167ص ،1386 دنز،ی(گ

، یقـانون  يهـا شـرفت یکننـد. پ یک صرف مـ یها و ابزار دموکراتو دیگر روش يگذارق قانونیزنان، از طر
بـرال بـود   یل يهـا ستینیفم یبانی، به شدت مورد پشت»یض جنسیقانون تبع«و » قانون پرداخت برابر«مثل 

ن یـ (همـان) در ا  ض برضد زنان دارد.یدر حذف تبع یانیت شای، اهمیقانون يکردند برابرمی که استدالل
  م داد.یح خواهیبرد؛ که در ادامه توضیرا به سمت قانون و آداب و رسوم م یاشکال اصللم نیز یف

  ميمفاه يبنددسته
  ظالم بودن مردان در برابر مظلوم بودن زنان

کننـد؛  یران، مردان به زنان ظلم میلم بسیار تالش کرده است که اثبات کند در جامعۀ این فیکارگردان در ا
از خرد شدن و به زانـو درآوردن زنـان    ییدهد که گویش مینما ياگونهرا به درصفحاجلم یکه در فچنان

ننـده منتقـل   یخواهد به بیآنچه را که م یالنیمخانم داند. یم خود یاز مردانگ یبرد و آن را جزئیلذت م
 یمتفـاوت  شناخت به و کند فکر يگرید تواند طورنمی دهد و مخاطبشده نشان میراقغا ايگونهبه ،کند

 یحتـ  ،چ کـس یبـاً هـ  یشـود کـه تقر  مظلوم و محق نشان داده مـی  يبه قدر یادشدهلم یدر ف فرشته برسد.
توانند بـه خـود اجـازه دهنـد او را مقصـر و سـرکش       هم نمی صفدرحاجطلب چون خود قدرت یمردان

کـرده اسـت کـه     ییاي بازنمـا گونهاست کارگردان به صفدرحاجکه منطقاً حق با  ییدر جاها یحت بدانند.
 فرشـته بـه   صـفدر حـاج ) که 37قۀ ی(دق يابر ضد مردان دست دهد؛ مثال در صحنه یبه مخاطب احساس

نشـان   یچنـان واکنشـ   فرشـته ، ین خانه بمانی) ازدواج کن تا در اصفدرحاج(پسر دوم د یمجد: با یگویم
ش داده شده اسـت کـه   یاي نماگونهبهن صحنه یبه او شده است و ا ياشرمانهیشنهاد بیپ دهد که گویامی
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است و با شـرع   یار منطقیبس صفدرحاجشنهاد یکه پیکند؛ درحالمی یو همراه یمخاطب با فرشته همدل
بـرد تـا بـه مخاطـب بفهمانـد      تالش خود را به کـار مـی   لم تمامین فیندارد. ا یو عقل و عرف هم منافات

ست؛ بلکـه در کـل جامعـه    ین یو خانوادگ ییزة زناشوشود، فقط در حوکه به زنان می یمنظورش از ظلم
قصـد دارد از   فرشـته ) کـه  49قـه  یلم (دقیاز ف يان است، در صحنهیوجود دارد. جالب ا یدگاهین دیچن

ـ یران بـرود و بلـ  یـ دهند که از ایشنهاد میدست پدرشوهر ظالم خود فرار کند، دوستانش به او پ را  یط دب
ران، یـ ن ظلم و ستم در حـق زنـان در ا  یاي نشان داده شده است که اگونهبهن صحنه یرند. ایگیاو م يبرا

سـوئد و آلمـان را بـه او     يدوستانش کشورها ین ظلم؛ حتیاز ا ییرها یعنیران، یوجود دارد و رفتن از ا
ش ینکـه پـ  یعلت ا نینسرلم، یف ییمثل او را دارند. در صحنۀ ابتدا یزنان يرا آنجا هوایدهند؛ زیشنهاد میپ

کشم با گفـتن دو تـا   یجامعه م يخونه، تو يرو که تو یاومدم رنج«د: یگوین مید را چنیآیدوستانش م
کـه در  شدة خـود هسـتند؛ چنـان   عیدنبال حقوق ضالم بهیل، همۀ زنان فین دلیبه هم» .جوك فراموش کنم

ز بـر  یـ کند، دختـر او ن و خانه را ترك  ل خود را جمعیبه خانه رفت تا وسا ترانه) که 16قۀ ی(دق ياصحنه
گـه برنگـرد؛ خـواهش    یمامان د«کند: گونه در خواست میالتماس یضد پدرش است و از مادرش با لحن

گر، چنان ظلم مـردان بـر   ید عبارتبه» .ستا. نگران ما هم نباشین دفعه جلوش وایکنم برنگرد. مامان ایم
  کند.ز آن را درك مییسال نن سن و یبا ا يشه شده است که دختریران کلیزنان در جامعۀ ا

  ن و احکام اسالميمقابله با قوان
ش رفته اسـت کـه اصـالً وجاهـت نـدارد. کـارگردان و       یاي پیبر اساس مادة حقوق» واکنش پنجم«لم یف

کننـد و آن را در  یه مـ یـ را ته یلمـ ین کشور داشته باشـند، ف یاز قوان ینکه فهم درستیلم، بدون ایعوامل ف
دارد،  یکمـ  یمـال  ییشود که چـون مـادر توانـا   ن وانمود میینمایند که در آن چنج مییسراسر کشور ترو

دوارم یـ ام«د: یـ گویصـراحت مـ  لم بـه یل در فین دلیل، وکیحق حضانت فرزند با پدربزرگ اوست. به هم
در حـال حاضـر، پدرشـوهرت    «د: یـ گوین مـ یهمچنـ  ».خـود اسـتفاده نکنـد    یپدرشوهرت از حق قانون

؛ »دیـ رو ندار یمـال  یینکه در دادگاه ادعـا کنـه کـه شـما توانـا     یرا ازت جدا کند؛ مگر اتواند فرزندان نمی
از او  ی، حق حضانت بعد از فوت پدر با مادر است و در صـورت 1173، مادة یمدن که طبق قانونیدرحال

 1360ایـن قـوانین در سـال     طفـل در خطـر باشـد؛    یت اخالقیو ترب یشود که صحت جسمانگرفته می
، 1372(کاتوزیـان،   داشـته باشـد؛   یا مشـکل اخالقـ  یـ مثالً مادر فرزند را کتک بزنـد   ه استمصوب شد

بـاره  نیدرا ییهم ادعا فرشتهست و پدرشوهر ین امور مطرح نییک از اچیلم، هیکه در فیدرحال )168ص
ن پسـرش باشـد، قصـد    یزتـر یۀ خودش باالي سر دو فرزند عزیخواهد سانکه مییندارد؛ بلکه تنها براي ا
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هم نداشت کـه فرزنـدان    یحق قانون صفدرحاجلم ین فیجه، در ایدارد آنان را از مادرشان جدا کند. در نت
لم ین فـ یـ ت کند. متأسفانه ایاز آنان حما ید از نظر مالیآنان است، با یچون ول یرد؛ ولیرا از مادرشان بگ

نشـان   یدنبـال منفـ  بـه ـ    انـد یرفته از فقه و حقوق اسالمکه اکثراً برگـ  ن کشوریبا اشتباه جلوه دادن قوان
ن یـ دنبال ظالم نشان دادن مـردان ا لم، چنان بهیسنده و کارگردان فیاست. نو ین و احکام اسالمیدادن قوان

ر دهـد.  ییـ ضرر مـردان تغ ن کشور را به نفع زنان و بهیکند تا قوانغ نمییدر یچ تالشیجامعه است که از ه
بارهـا از  «د: یـ گویمـ  دهیـ فر) 13دقیقـۀ (  يابینیم. در صحنهن امر را مییز ایلم نیگر از فید يهادر صحنه
ت و یـ وقت توان و ظرفچیدهد همردها اجازة ازدواج مجدد میکه به  ین قانونیدم، واقعاً ایخودم پرس

خـب  «د: یـ گوین نیـز در جـواب او مـ   ینسر» .ا نهیک زن در نظر گرفته یعنوان احساسات من را به
ز یـ نجـا ن یدر ا» .ک مـرد بـوده  یـ ن قانون رو نوشته، خودش هم یکه ا یمعلومه که نه؛ چون اون کس

دارد. کـارگردان   یطیکنند؛ چراکه ازدواج مجدد از نظر اسالم و قـانون، شـرا  یان میقانون را ناقص ب
زد و یـ خیبرم ین و احکام اسالمیبه مقابله با قوان یرعلمیو غ یصورت کامالً احساسدر این فیلم به

مردسـاالر اسـت. در    ینـ یت زنـان را در نظـر نگرفتـه و د   یـ ظرف یکند که احکام اسـالم وانمود می
از فرزندانش جدا شـود، بـه مـأمور     فرشتهکند نگذارد که تالش می نهیرمدیزلم، یآخر ف يهاصحنه

است  ین جمله زمانیا». دند؟یپرس يزیها هم چنهن قانون رو نوشتند، از نهیا یوقت«د: یگویزندان م
کـه فرشـته در آن گرفتـار شـده      ینندگان در غم ظلمیمظلومانه در زندان گرفتار است و ب فرشتهکه 

  شود. نهین، در ذهن مخاطب نهادیشود که ظالم بودن قوانجه موجب مییسوزند؛ در نتیاست، م

  مردان يزيگرقانون
لم یمختلـف فـ   يهـا بلکه در صحنه؛ کندبسنده نمیضرر مردان ن کشور بهیر قوانییفقط به تغ یالنیمخانم 

بـه قـانون    يلم کـار ین فـ یـ در ا صـفدر حاجستند. یبند نیدهد که مردان به قانون کشور هم پاز نشان میین
منـو بـه دادگـاه بکشـونه.      يست که پـا ین یپدرشوهر من کس«د: یگویم يادر صحنه فرشتهکشور ندارد. 

» .دونـه یک پـا قـانون مـ   یـ ش رو داره. خـودش، خـودش رو   ن خاص خـود یبراش کسر شأنه. اون قوان
نفـع  ن بـه یاند و قوانن را مردان نوشتهین است که هرچند قوانیرد ایگیلم مین فیکه کارگردان از ا ياجهینت

داننـد و انجـام   یتر از قـانون مـ  ستند و خود را بزرگیبند نین پاین قوانیآنها باز هم به هم یآنان است، ول
انجـام   فرشـته نجاست که خالف قانون را در واقع یدانند. جالب ایخود کسر شأن م يرا براقانون کشور 

ـ  فرزندان، آنها را از شهر محـل سکونتشـان خـارج مـی     یدهد که بدون اجازة ولمی لم، یدر فـ  یکنـد؛ ول
ل یـ بـه دل کننـد و زنـان   یاند که خالف قانون عمل من مردانیکشد که ایر میاي به تصوگونهداستان را به



   ۱۰۳ سينما در آن انعکاس و ايراني ـ اسالمي فرهنگ در مرد شخصيتي الگوي

 یعنـ یجـز فـرار ندارنـد؛     یضرر آنهاست و احساسات آنها را در نظر نگرفته اسـت، راهـ  ن بهینکه قوانیا
  .اندنیر قوانین مردساالرانه است و زنان اسیست؛ بلکه مشکل همان قوانیمشکل، از زنان داستان ن

  يرانياـ  يت دادن مشکالت به فرهنگ اسالميسرا
بـاز،  خودخـواه، لـج   يکـه فـرد   صـفدر حـاج ن اسـت کـه   یت دارد ایلم اهمین فیکه در ا ياز جمله امور

ن یـ اسـت کـه در فرهنـگ ا    ينمـاد مـرد  ، شودناپذیر و قدرتمند نشان داده میر، خشن، انعطافیگسخت
) بـه صـاحب   21قـۀ  ی(دق يادر صـحنه  صفدرحاجکه خود کرده است؛ چنان یکشور بزرگ شده و زندگ

و در غـرب   ین! تو مهندسیبب«د: یگویدار فرشته است، مشده و طرفمزرعه که در فرهنگ غرب بزرگ 
 یعنـ ی«د: یگویصاحب مزرعه در جواب م ».میما رسم و رسوم خودمون رو دار ؟نَه. منو سنَهيبزرگ شد

دونـم.  یمـ چـه «د: یگویم یحاج» .میستیم، آدم نیمثل من که از اونور اومد یی، کسایحاج یبگ يخوایم
ن وانمـود  ین صـحنه چنـ  یـ در ا» .هـا زبونه؛ فرق آداب و رسومه؛ فـرق تفـاوت فرهنـگ    گه. فرقیفرقه د

ن فرهنـگ  یشود. امی صفدرحاجمثل  ییاي است که مردانش کساگونهران بهیشود که فرهنگ کشور امی
مغرور و خشن و... کرده است و مهربان و خوب بودن صاحب مزرعه هـم   يرا مرد صفدرحاجاست که 
ف یـ از شوهر خـود تعر  ترانهکه هم  يادر صحنه ن فرهنگ بزرگ نشده است.یاست که در ال یبه این دل

سـتند؛  ین مملکـت ن ید که انگار مال ایکنیف میاز شوهراتون تعر يه جوری«د: یگومی به او میمر، کندمی
باشـد.  پ یتدا شود که آقا، مهربان و خوشیپ ين کشور مردیمحال است در ا یعنی؛ »خ اومدندیاز کرة مر

ن یـ رند، ایتوانند طالق بگت دارند، اما نمییخود شکا یلم، از زندگین فینکه هر پنج زن در ایاصالً علت ا
تـوان از  چراکـه نمـی   ؛شان شکایت کنند و یـا طـالق بگیرنـد   توانند از مردان و زندگینمی آنان است که

چون مشـکل   ؛مشکالتشان حل نخواهد شد ،یا طالق گرفت و با طالق از یک نفرکرد فرهنگی شکایت 
کننـد کـه بـا کمـک بـه      یل تـالش مـ  یـ ن دلیست؛ مشکل فرهنگ جامعه است. به همیک یا دو مرد نیاز 

 ترانـه و  فرشـته  ی) وقتـ 71گر (دقیقۀ ید يا. در صحنهبه مردساالري حاکم و غالب اعتراض کنند ،فرشته
نکـه  ید و ایگویم دیسعدربارة ازدواجش با  فرشته، کنندیدل ماند و درددهیگر دراز کشیکدیشب در کنار 

د: یـ گویمـ  ترانـه د. او بـه  یمن را نبخش ید، ولیمخالف بود و بعد از پنج سال پسرش را بخش صفدرحاج
د یشـا «د: یـ گویترانه مـ » .دمینۀ ده ساله را پس میک کیکنم که دارم انتقام یشه فکر می! همترانه یدونیم«

گفت صـالح شـما   یباز که همش مکتاتور و لجیه آدم دیهم هزارساله. پدر من هم مثل پدرشوهر تو بود. 
بگـم کـه    ی. من چيبا عشق رو تجربه کرد یخوام... بازم برو خدا رو شکر کن که چند سال زندگیرا م
د یـ گویراحت مـ ن سکانس، با صـ یدر ا» .با عشق رو نداشتم و دو تا بچه هم دارم یک روز زندگی یحت
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ن کشـور،  یـ ا ین کشورند. فرهنگ سـنت یا ین، محصول فرهنگ سنتین سرزمیدر ا ین مردانیکه چن
ـ    یا فرهنـگ اسـالم  یـ د که آیآیش مین پرسش پیاست. حال ا یرانیو ا یاز فرهنگ اسالم یقیتلف

د ییـ تأ و... مـردان را  يریگعاطفه بودن، سختی، بی، خودخواهيباز، لجیمحبتی، بيمهری، بیرانیا
ن یگونه باشد؟ البته ما منکر وجود چننید ایآمده است که مرد با یفرهنگ اسالم يکند؟ در کجامی

ن کشـور  یـ ن مردان فقط در ایا ایآ یاند؛ ولوجود داشته ین مردانیم. قطعاً چنیستیخ نیدر تار یمردان
انـد؟ بعـد از   هـا شـده  یژگـ ین ویا يداران فرهنگ یل بزرگ شدن در این مردان به دلیا ایاند؟ آبوده

ن یـ مردمـان ا  یدر تمـام  یمرور زمان فرهنـگ اسـالم  ران، بهیو نفوذ اسالم در ا امبر اکرمیبعثت پ
ن مـردان را  یامبر آن، بهتـر یـ کـه پ  ین کشور شـد. اسـالم  یهمۀ مردم ا ين غلبه یافت و الگویسرزم
خلـق و...  رفتـار، خـوش  باز، خوشودلدل، مهربان، بامحبت، دستزکار، پاكیداند که پرهیم یکسان

ـ یمباشند. حـال، خـانم    ـ   یـ چگونـه اعتقـاد دارد کـه از دل ا    یالن همچـون   ین فرهنـگ، فقـط مردان
ا ناآگاهانـه  یـ ن فرهنگ ندارد، آگاهانه یاز ا ید؟ متأسفانه کارگردان که شناختیآیرون میب صفدرحاج

  کند.ننده مخدوش مییرا در ذهن ب یانریاـ  یفرهنگ اسالم

  مردان يقدرت نامرئ
ار ین بـود کـه مـردان بسـ    یـ لم به آن بپـردازد، ا ین فید داشت در ایار تأکیکه کارگردان بس يگر مواردیاز د

اسـت کـه انگـار کـل      یچنـان قـدرت   يرود، او دارایدنبال عروسش مبه صفدرحاجکه  یقدرتمندند. وقت
کـه   نـد حاجى و مـردان او از چنـان قـدرتى برخوردار   ندازد. یکشور در دست اوست تا فرشته را به دام ب

توانند تمام خطوط تلفن و موبایل دوستان فرشته را کنترل کننـد  کمک یک دوست سرهنگ نامرئى، مىبه
کشور اجـازة انجـام آن را    یاطالعات ياروهید فقط نیکه شا يکارو راه خروج از کشور را براى او ببندند. 

کنـد.  مـی  یابیـ آورد و محل اقامـت او را رد ین ترانه را به دست میع شماره ماشیار سریبس یدارند. حاج
 از ن کشور در دست مردان اسـت و آنهـا  یزند تا نشان دهد که ایچنگ م يزیلم به هر چین فیمتأسفانه ا

 یبـرد و آن را جزئـ  یشدن و به زانو درآوردن زنان لذت مخرد که از  یکنند؛ کسیت میحما صفدرحاج
اي گونـه ، بـه صـفدر حـاج  ياز سو زنان يبرا فهیاطالق لغت ضعد ی. شاآوردیخود به شمار م یاز مردانگ

مـن  «د: یـ گویمـ  نـه یرمدیزبـه   صـفدر حـاج لم، یان فـ یـ مردان را ثابت کند. در پا یینماخواهد قدرتیم
تـو  «د: یـ گویدر جوابش مـ  نهیرمدیز» .منو بزرگ کنه يها، بچهیدن و کلفتخوام (فرشته) با جون کنینم

آنها را بـه خـدا    نهیرمدیزمردان چنان قدرتمند هستند که  یعنی؟ »یف معلوم کنیتکل يخوایکه م ییخدا
  (نعوذ باهللا)کند. ه مییتشب



   ۱۰۵ سينما در آن انعکاس و ايراني ـ اسالمي فرهنگ در مرد شخصيتي الگوي

 شدهه راندهيم به حاشيمفاه

، و یاخالقـ ، خـوش يرفتارزن، خوش یهمچون آزار ندادن، حفظ شأن اجتماع یمیز مفاهیلم نین فیدر ا
رنـگ شـده   پـر  يبازو لج ی، خودخواهيریگچون سخت یمیه رفته، و مفاهیداشتن روابط حسنه به حاش

 يسـعد و اشـعار   یبـا فرهنـگ اسـالم   » واکنش پنجم«لم یت مرد در فی، شخص3است. در جدول شمارة 
  سه شده است.یمقا

  یلم واکنش پنجم با فرهنگ اسالمیت مرد در فیشخص يهایژگیق ویتطب .3جدول 
  يمرد در اشعار سعد  یمرد در فرهنگ اسالم  لم واکنش پنجمیمرد در ف

  همدم بودن  آزار ندادن  آزاردهنده 
  رت مناسبیغ  دلپاك  بددل
  مراقبت از زن  پناهگاه زن  ظالم

  يعشق و فداکار  مهر و محبت  عاطفهیب
  مهربان  مهربان  خودخواه
  روابط حسنه  دن چهرهیدر هم نکش  اخم کردن

  یمهربان  اد نزدنیفر  اد زدنیفر
  رت مناسبیغ  رت مناسبیغ  ) يریگجا (سختیبرتیغ

  س خانهیرئ  تیقوام  تیمسئولیب

  يريجه گينت
  توان گرفت:جه مییکه مطرح شد، چند نت یبا توجه به مباحث

 ان کرده است.یت مرد بیدربارة شخص یمناسب يو الگواست  یغن یفرهنگ یرانیاـ  یفرهنگ اسالم. 1
اي کـه  گونـه انـد؛ بـه  کیـ گر نزدیکـد یار بـه  یران، بسیا یفرهنگ جامعۀ اسالم یرانیو ا یدو بعد اسالم. 2

 ک کرد؛یگر تفکیکدین دو را از یشود امی یسختتوان گفت: بهمی
ـ یا – یسـالم بـه فرهنـگ ا   ینما، توجهیدکنندگان سیمتأسفانه تول. 3 ندارنـد و مشـخص اسـت کـه      یران

 اند.گرفته یستینیات و افکار فمیخود را از نظر يهادگاهید
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