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  میبراساس متون اسالآن ت مرد در یابعاد شخص یابیارزو 

  »ه حسابیتسو«لم یفبررسی 
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  8/8/1392: پذیرشـ 1/4/1392: دریافت

  
مناسـب از   يبه ارائۀ الگـو  برگرفته از فرهنگ اسالمی یبراساس خاستگاه و مبان یشناختد با نگاه معرفتینما بایسچکیده: 

ت مـردان،  یۀ حاکمیات موجود دربارة ارتباط مردان و زنان و نظرینظر یبررسمقاله ضمن ن یبپردازد. اا زن یت مرد یشخص
. سـپس بـا   پـردازد مـی نما یات با سـ ین نظری، و ارتباط ا»تیمکمل«ۀ ینظر به طرح ،»تفاوت«ۀ یمردان و زنان، نظر يبرابر
ـ از آمردان را هاي مطلوب یژگیت مرد در اسالم، ویشخص یبررس ـ و روا اتی در ادامـه، بـه    .اسـت کـرده   يآورات جمـع ی
ـ تحل«و » تیل روایتحل«، با روش »ه حسابیتسو« یینمایلم سیت مرد در فیشخص یبررس سـک  یجـان ف » ل رمزگـان ی

مزبـور   یینمایلم سـ یق آن با فیت مرد در اسالم و تطبیهاي شخصیژگیو یق، بررسین تحقیپرداخته شده است. هدف از ا
بـا فرهنـگ اسـالمی مطابقـت     تنهـا  نه ،ان شدهیت مرد بیشخص يلم براین فیکه در ا یهاییژگی، ورسدبه نظر میاست. 

  در آن نقش دارد. يرخودیهاي غندارد، بلکه بعکس آن است و الگو

  .یشناسه حساب، نشانهینما، تسویاسالم، مرد، س ها:واژهدیکل
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  مقدمه
م بـر  کهـاي حـا  بازنمـایی الگـو  ن، بـا  نـوی سازي در دنیـاي  ی از ابزارهاي مهم اجتماعیکیعنوان به سینما

هـا را در  ایـن هنجـار   ةنندکنقش برسازنده و بازتولید گونه، عمالًزندگی اجتماعی در قالب اجراي نمایش
اف میان واقعیـت و آنچـه در رسـانه    کوجود ش .)1385، ی(سلطان عهده دارد زندگی اجتماعی امروزي بر

گیـري  لکتوصیف و تبیین چگونگی و چرایی شهاي بسیاري براي تالشاست شود، سبب شده یارائه م
سـینما، همـواره معـانی و     ياماهیـت رسـانه   سـبب بـه   از جهان خارج صورت گیـرد.  يابازنمایی رسانه

اي از منظـور دریافـت طیـف گسـترده    اثر سـینمایی آن را بـه   ةه سازندکهایی در سینما وجود دارد داللت
عنـوان رسـانه از   هـم بـه   ،هـاي اخیـر، سـینما   ر و در دههمخاطبان در آن اثر گنجانده است. در حال حاض

  روست.هسراسر جهان روب در انعنوان هنر و سرگرمی با طیف عظیمی از تماشاگرن و هم بهسازندگا
تحوالت عظیم اجتماعی، فرهنگـی و معرفتـی    أتوان مبدیه انقالب اسالمی ایران را مکبا توجه به این

هـاي  ن، بـه ارائـه تحقیقـات و نظریـه    آبه  ویژه یلوم انسانی، با نگاهدر ع گوناگونیهاي پژوهش ،دانست
گذار دانسـت، امـا انقـالب    ثیرأت ناگونوگهاي توان در عرصهیچند هر انقالبی را ماند. هرخویش پرداخته

» دینـی بـودن  «ه همان کبرخوردار است  جهان هايانقالبدیگر فردي در میان هاز ویژگی منحصر ب ایران
ایـن  انتظار ومت ایران، کبا توجه به اسالمی بودن ح ،است. بنابراین» اسالمی بودن«، تردقیقعبارت به و یا

ه نهـاد  آنکـ سینما فرهنگ مذهبی جامعه ایران را در تمامی ابعاد مدنظر داشته باشـد و بـه دلیـل    است که 
 يا اسالم باشـد. وقتـی سـینما   ه منطبق بکند کس کرا منع ياباید خانواده ست،ترین نهادهاخانواده از مهم

 ارائـه غیراسالمی از شخصیت مرد و زن  یشد و الگوهایکایران به خوبی شخصیت مرد و زن را تصویر ن
را موجـب  اضمحالل خانواده و فراموشی فرهنـگ خـودي    ،ر خانواده و به مرور زمانبمنفی  یدهد اثرات

شناسـانه بـه   روان صـرفاً  ینگاه يفرد است. بعد یاجتماع و يدو بعد فرد يت مرد دارایشود. شخصیم
  .استق ین تحقینظر ا مد ،است یاجتماع - یفرهنگ یه نگاهک ی،بعد اجتماع یول بحث است.

ت مـرد و بررسـی   یولی موضوع شخص ،صورت گرفته یپژوهش يارهاکت زن یشخص ةاگرچه دربار
 هـاي یژگـ یه وکن است یپژوهش ا ،نیدر ا یال اصلؤبازنمایی آن به فراموشی سپرده شده است. س ةنحو

  شود؟میس کنما منعیدر س هایژگین ویا ایست؟ و آیات چیات و روایت مرد در آیشخص

  قيتحق ينظر يمبان
زیادي در طول تـاریخ،   ۀنانوشتو  با توجه به نیازهاي طبیعی، زیستی و روانی زنان و مردان، قوانین نوشته

هـاي مختلفـی از ارتبـاط    . این قوانین موجب ایجاد گرایشاسته ل گرفتکارتباط مردان و زنان ش ةدربار



   ۳۳...ميبراساس متون اسالآن ت مرد در يابعاد شخص يابيارزسينماي ايران و 

ا، هرابطـه و دسـتور   براي اینو  رابطۀ میان زنان و مردان نظر داشتهبه  نیز ادیان الهی .ه استزن و مرد شد
هاي پسین نیز رابطۀ میـان زن و مـرد جـزو    در دورهو از سوي دیگر د. انردهکهایی ارائه سخنان و دیدگاه

بوده است. درگیري طوالنی آنـان بـر سـر بحـث برابـري و       هااب براي فمینیستوضوعات جذّم سلسله
، در مزبـور آنان است. اتخاذ هرگونه نگـرش دربـارة دو مفهـوم     اهمیت موضوع براي دهندةتفاوت، نشان

  .)98 ص ،1390 (عالسوند، مردان تأثیر اساسی دارد تحلیل رابطۀ میان زنان و
هـایی برابرنـد؟   ه آیا زن و مـرد انسـان  کاست  وجود دارد اینی این نظریات در تمامکه سؤال مهمی 

هـا، تفـاوت در رفتارهـا، احساسـات،     اگر پاسخ مثبت است پس علت این همه تفاوت وظـایف و نقـش  
دیگر متفاوتند؛ این تفاوت در چه حـد  کها چیست؟ اگر پاسخ منفی است و زن و مرد با یسلیقه و عالیق

 دهد؟یدیگر قرار مکل یمکها زن و مرد را ماین تفاوتی است؟ آیا سطحو 

  و تسلط مردان بر زنان »ميتكحا« ةنظري
فرهنگی غرب، موجودي حقیـر، تـابع    ه زن در سنت فلسفی وکدهد مطالعۀ تاریخ فلسفۀ غرب نشان می

شـود. بنـا   یممشاهده  ن امریا ،هیسودحتی در ادبیات یونان و آثار است. بوده رسان به مرد و تنها خدمت
بـر روي زمـین    یه بـدون هـیچ رنجـ   کـ فقط مردان بودنـد   ،در ابتداي آفرینش )Hesiod( ،هیسودبر نظر 

 سـان زي انسان آغاز شـد و بـدین  ورروي زمین، تیرهبر ولی با ظاهر شدن نخستین زن  ،ردندکیزندگی م
م مجـازاتی ابـدي بـراي    کح بدیمنی و فساد با ظهور زن در میان نژاد انسان پایدار گشت و وجود زن در

و زن  ،دهـد یه به زن حیات مکمرد است  ،ارسطواز دیدگاه  .)19- 18 ص ،1383ن، کی(مولر آ مردان شد
  .)21 (همان، ص مثل براي مرد استابزار تولید
دانسـت و در نظریـه اجتمـاعی خـود، کـه در      زن را موجودي درجه دوم و تابع مرد می ارسطو

مراتبی موجودات بیان کرده، مردان نخبه و خردمند و فرمانروا را قالب هرم تدرج صعودي و سلسله
اند که بـا توجـه بـه شـأن و منزلـت      در رأس این هرم قرار داده است، و در پایین این هرم مردمانی

ردیـف بـا   بنـدي هـم  انـد؛ ولـی زنـان در ایـن رده    بندي شدهشان در درجات گوناگون ردهاجتماعی
). او اعتقاد دارد: طبیعت آنجا که 136اند (همان، ص ها قرار گرفتهکودکان، بردگان، حیوانات و کاال

وجه، هیچآفریند. زنان و بردگان محکوم به اسارت هستند و بهاز آفریدن مرد ناتوان است، زن را می
هـاي کـامالً   نیـز معیـار   روسو ).131، ص 1388سزاوار شرکت در کارهاي عمومی نیستند (رودگر، 

متفاوت اخالقی براي زن و مرد ذکـر کـرده و نقـش مسـتبدانه و مسـلطی بـراي مـردان در مقابـل         
  ).145، ص 1383همسرانشان قایل شده است (مولر آکین، 

۳۴     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

است و مـرد ماننـد علـم     شدنیه مانند آن شناختهکت دانسزن را همچون طبیعت می فرانسیس بیکن
ه کـ دانسـت  بین عقل و طبیعت می ه باید بر آن طبیعت تسلط یابد. وي ازدواج را پیوندي مشروعکاست 

 ل منتفی نیسـت کطور نیاز به اعمال زور نیز به اما ،میت زورمندانه نیستکمیت در آن، اگرچه حاکنوع حا
  .)102 ، ص1390(عالسوند،
ه نقش مسلط در خانواده به خاطر عدم توانایی زن به مرد واگـذار شـده   کبر این اعتقاد بود  الكجان 

شیده نشـد و آثـار   کصدها سال بعد به چالش  ر تاکمیت این تفکحا .)184 ص ،1383ن، کی(مولر آ است
  ام یافت.کعینیت و استح، آن در عرصۀ حیات اجتماعی، اقتصادي و سیاسی

  »برابري« ةنظري
هـاي دو جـنس   مرد و انکار تفـاوت  ، تأکید بر برابري زن و»برابري«اصل و شاخصۀ مهم نظریۀ دو 

دیـدگاه فیلسـوفان غـرب دربـارة     ایجاد شود،  »برابري«است. از جمله دالیلی که موجب شد نظریۀ 
ها شـاهد ایـن مسـئله بودنـد کـه      تحقیر زنان بوده است که دیدگاه برخی از آنها بیان شد. فمینیست

هاي زنان با مردان، نقطۀ شروع و توجیهی بود براي محرومیت آنان از امتیـازاتی کـه مـردان    وتتفا
گونه تفـاوت شـدند و   ر هربرخوردارند و به همین دلیل، براي رهایی از این موقعیت فرودستی، منک

  مدعی برابري کامل زن و مرد گردیدند.
ي یا جوهري میان زنان و مردان وجـود نـدارد   ه تفاوت ماهوکها اعتقاد داشتند این گروه از فمینیست

بـراي   ،هـایی را بـراي مـردان داشـته اسـت     ه حقوق و مسئولیتکگونه و دستاوردهاي تمدن بشري همان
  .)159 ص ،1382 رزاده،ی(مش زنان نیز باید داشته باشد

  »تفاوت« ةنظري
 مرد داشـت، در ذائقـۀ عمـومی و   لیبرال بر برابري مطلق زن و  شاید بتوان گفت اصرار زیادي که فمینیسم

گیـري نظریـۀ   شکل رو،. ازاینرسیدب و دور از واقعیت به نظر میافراطی، مخرّ حدي خود زنان، تا حتی
در  .)134 ص ،1388 (رودگـر، آیـد  شـمار مـی  به »برابري«واکنشی انتقادي به نظریۀ  ،در حقیقت »تفاوت«

ننـد.  کشـد تفـاوت خـود را حفـظ     یتر از مردان خواسته معنوان موجوداتی اخالقیاز زنان به ،این نظریه
گذاري متفاوت براي زنان از این نظـر  ه قانونکبر این باور بودند  اندرسونو  اسمیت، کلیچون همزنانی 

 ،هاي جسمانی و به لحاظ اجتماعی با مردان تفاوت دارند و در نتیجـه ه زنان به لحاظ تواناییکالزم است 
 بــه نظــر .)164 ص ،1382رزاده، ی(مشــ د مــورد حمایــت خــاص قــرار گیرنــدپذیرترنــد و بایــآســیب



   ۳۵...ميبراساس متون اسالآن ت مرد در يابعاد شخص يابيارزسينماي ايران و 

 عدالتی و ظلم در حـق به نوعی بی ،، اجراي قوانینِ برابر در حقیقت»تفاوت« ۀل به نظرییقا هايفمینیست

 سـر بـه نابرابر با مردان  هاي گذشته، در شرایطیها و ظلمدلیل نابرابريزنان به ،که اوالًانجامد؛ چرازنان می
 هاي تاریخی زنـان را جبـران کنـد   محرومیت تواندبرند و اجراي قوانین برابر در این حالت نابرابر نمیمی

  .)138 ص ،1388(رودگر، 

  »ليتمكم« ةنظري
هـا  تفاوت بین اینو  توافق همگان استمحلّ انون ک هاي طبیعی میان زن و مردوجود حداقلی از تفاوت

انتظـارات   هـا و تفـاوت  نس وجود دارد، رابطـۀ مسـتقیم برقـرار اسـت. بنـابر     ه از هر دو جکو انتظاراتی 
هـاي  شده، نظام حقوقی معینی در شریعت بین زنان و مردان برقرارشده است. در این نظام، هـم نقـش  یاد

ـ ک، معهده گیرنده دو صنف باید بر پایۀ قانون برک هاییطبیعی و هم نقش بـر نظریـۀ   بنـا  دیگرنـد. کل یم 
پایـۀ طـرح    هـاي آنـان هدفمنـد و بـر    اند. تفـاوت هایی طبیعی، زن و مرد دو موجود با تفاوت»لیتمکم«

هاي طبیعی هدفمند میان زنـان و  ه وجود تفاوتکگونه تر، همانروشنعبارت به ت.یمانۀ آفرینش اسکح
 حقـوقی قـرار   نظـام اخالقـی یـا   آن تواند مبناي دهد، میدیگر قرار میکل یمکنیازمند و م مردان، آنان را

 هـا ایـن تفـاوت   .گیـرد مـی  ل را براي آن دو در حیطۀ خانواده در نظـر مکها و رفتارهاي مه نقشکگیرد 

 .)116ــ 114 ، ص1390 (عالسـوند،  رده اسـت کدیگر جذب کمردان و زنان را به سوي ی ،طور طبیعیبه
مـرد، دو عضـو اساسـی ایـن      زن و ک،شـ ینیم، بکموجودي زنده تصور مثابۀ به اگر جامعه را ،مثال رايب

سـالمت و   ۀ، زمینـ كخود، در عین انجـام وظـایف مشـتر    ةدام با ایفاي نقش ویژکه هر کند هستموجود 
اري و کـ هم. ..دنـ که هر عضو نقش خود را بـه خـوبی ایفـا    کبه شرط آن ،نندکیپویایی جامعه را فراهم م

م کـ  ۀنشـان تنهـا  نـه  هـا، و فعالیـت  هـا هماهنگی با تمام اجزاي دیگر است. در این صورت، تفاوت نقـش 
یمانه ضامن هماهنگی و پویایی مجموعـه و مـانع بـروز    کهاي حه همین تفاوتکاهمیتی اعضا نیست، بل

  .)102 ص ،1389، کوتیانیی(چراغ ر استکاختالل در این پی

  تيسينما و جنس
خـانواده   ةپردازان حوزهیمردم، نظر یو خانوادگ یاجتماع ینما از زندگیس یینما و بازنمایاز ظهور س پس

هـاي سـینمایی   فیلم بارةها درپرداختند. استدالل برخی فمینیست زمینهن یخود در ا هايدگاهیان دیز به بین
نـد. از ایـن دیـدگاه،    کید مـ جـا نسـبت بـه مسـائل ای   » نگاه مردانـه «ه سینماي امروز در غرب کاین است 
نـد. تصـویر زن در   کیاي را تعیـین مـ  هاي سینمایی تودهساختار فیلم ،ساالرمرد ۀجمعی جامع ناخودآگاه
ه زن موضوع امیال جنسی و عشقی مردانه است و سـینما زن را  کشود یل ظاهر مکبه این ش ،هااین فیلم

۳۶     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

بایـد از طریـق تحلیـل لـذت و     ه کـ ها برآننـد  دهد. برخی از فمینیستیمردانه نمایش م» بصر حظّ«براي 
سـاختار   ،یـن شـیوه  ا ابه تخریب آن پرداخت و ب ،شودظاهر می ياهاي تودهه در فیلمکحوي به ن ،زیبایی
  .)117 ص ،1379ه، یری(بش ردکها را ویران فیلم ۀمردان

جملـه سـینما و تلویزیـون، در    هاي گروهـی از ه رسانهکرده بودند کبینی پیش ،ها در گذشتهفمینیست
عنـوان  تـوان بـه  یهـا مـ  از ایـن رسـانه   :هد شد. آنان معتقد بودندآینده به آوردگاه جنبش زنان تبدیل خوا

هـاي مردمحـور   ه بر ضد تصویرسـازي قـالبی زنـان در رسـانه    کبهره گرفت؛ ابزاري  کابزاري ایدئولوژی
بـا دوري از اصـول و   کـه   داشتندد اعتقاها فمینیست .)80 ص ،1385 ،ی(رضوان نش نشان خواهد دادکوا

زن  ةهاي سنتی نظـار ها و شیوهها، انگارههاي رایج سینما، زدودن قالبقالبقواعد استودیویی و پرهیز از 
ه آرایـش قـدرت و   کـ ها آن بود توان سینماي متفاوت و مستقلی را بنا نهاد. هدف فمینیستیدر سینما، م

  .)97 (همان، ص ار سازندکرا آش پدرساالر ۀساز جامعاجتماعی زمینهـ  ار روانیکسازو
سازي مستقل، شرایط رشد سینماي فمینیستی را بـه وجـود   گسترش جنبش زنان به همراه ظهور فیلم

لـذت  « ۀو نظریـ  »فمینیسـتی فـیلم  « ۀجمله نظریاز ،ه منجر به ایجاد نظریات مختلفی در این حوزهکآورد 
ل کـ گیـري بـر   ثأثیر چشمگذشته،  ۀطی دو ده »فمینیستی فیلم« ۀشد. نظری »روایی فیلمسینماي بصري و 

  فیلم نهاده است. ۀنظری
عنـوان  برداري و دوربین نیز بـه نگاه است. دستگاه فیلم ةنندکتولید ۀمنزلدر این نظریه، پذیرش فیلم به

فاقـد  « ،والتـر بنیـامین   ۀه بنـا بـه گفتـ   کـ شود. چشم دوربـین از چشـم انسـان    یچشم استعاري تحلیل م
به دسـت   ه طبعاًک ،چشم دوربین .)191 ص ،1381 خ،ک( تري دارد، دید گسترده»خودآگاهی بینایی است

هـاي خاصـی   دید، متوجه پدیـده  ۀند، نگاه خود را با انتخاب زاویکیشود، در دنیا سیر میانسان هدایت م
تماشاگر آزاد نیست؛ زیـرا جـز    دهد. در این صورت، نگاهیبه تماشاگر ارائه م ،ند و در قالب تصویرکیم

ـ   ینگاه دوربین چیزي را نم نـد.  کرا دنبـال   کنماهـاي نزدیـ   ۀرحمانـ یبیند. ناچار است نگـاه منقطـع و ب
دام پدیـده را  کـ نـد  کیلیف مکت تماشاگر را معین و به او تکهاي نگاه و مسیر حردوربین شیوه ،بنابراین

مردانـه   براساس این نظریه، نگـاه دوربـین عمـدتاً    یز سازد.واجد اهمیت بداند و از ناخودآگاه بینایی متما
 كادرا ةسـازد و در دایـر  یگیرد و منحـرف مـ  یدر اختیار م امالًکاست. این نگاه مردانه، نگاه تماشاگر را 

  .)192ـ191 (همان، ص ندکیحسی مردانه محبوس م
پرداز انگلیسی فیلم و فرهنـگ، ایجـاد   ، نظریهلورا مالويتوسط » لذت بصري و سینماي روایی«نظریۀ 

فـیلم   قالـب  ،پدرسـاالر  ۀد نشان دهد چگونه ناخودآگاه جامعرککاوي سعی با استفاده از روان مالويشد. 



   ۳۷...ميبراساس متون اسالآن ت مرد در يابعاد شخص يابيارزسينماي ايران و 

. بـه  فـت گرهـالیوود بهـره    کاوي براي درك و برداشت افسـون سـینماي  را شکل داده است. وي از روان
شرح داده شـود کـه مطـابق     »نظربازي«تواند از طریق مفهوم می سنتیسینماي  ۀافسون و جذب ،گمان وي
 ،خـود  ۀرفتار جنسی در اصـل و ریشـ  ، سنتیبنیادین است. در فیلم  ةیک محرك و انگیز ،دفروینظریات 

). او در مقالـۀ  1385(اسـدي،   کنـد اي حفظ مـی نقره ةنگاه تماشاگر را بر پرد ۀهمانند چیزي است که ادام
پردازد که میان دراماتورژي نگـاه در سـینماي   اي میکاوانه، به بررسی و نقد رابطهانخود، با رویکردي رو

وجـود   )exhibitionism(»فروشـی جلـوه «و  )Voyeurism(»بازي«هاي تماشاگر، شامل نظریه روایی و نیاز
ذات پنداري تماشاگر را با تصاویر فیلم بررسـی  ، چگونگی عجین شدن همشناسیدارد و از لحاظ زیبایی

، دو نوع لذت را در تجربـۀ بصـري سـینما    فرویدهاي ). وي براساس نظریه193، ص 1381کند (کخ، می
  تشخیص داد: لذت تماشا و لذت شگفتی به کالبد انسانی.

بود کـه در آن بیننـده، دیگـران     فرویدرد اشارة مو )scopophilia(»اسکوپوفیلیایی«واقع، همان لذت تماشا در
  دهد.جویانۀ خویش قرار میداند و آنها را تابع نگاه کنجکاو و برترياشیایی براي نظاره میصورت به را

 ۀآیـد. شـخص، شـیفت   یوپوفیلیا به دست مکاس )nercissistic(خودشیفتگی ۀلذت دوم از تقویت جنب
ه کـ شود یدچار این برداشت اشتباه م ،بیند و سرانجامیروي پرده مه کشود یسانی مکشباهت خویش با 

 نشـاند یهـاي روي پـرده مـ   جـاي آدم خویش اسـت و خـود را بـه    ةشدسکمشغول تماشاي تصویر منع
  .)106 ص ،1385 ،ی(رضوان

دهنـدة جـوهر   رسد که در سینما، این دو لذت دو شاخۀ اصـلی تشـکیل  به این نتیجه می مالوي
انگیز همـواره از آن زن اسـت، و در دومـی،    ستند؛ منتها در اولی، آن تصویر وسوسهتجربۀ بصري ه

دهـد کـه نگـاه تماشـاگر از راه     توضـیح مـی   مـالوي ذات و متعالی بیننده هستند. همواره مردها هم
 راستا با نگاه قهرمان مرد فیلم و معطوف به ستارة زن است.پنداري در سینما، همذاتفرایندهاي هم

گري قهرمان مرد، گیرند و بیننده با میانجیهر دو در میل به تصاحب این شیء کنار هم قرار می آنها
  ).107داند (همان، ص قدرت دستیابی به او را براي خود، شدنی می

ن یـ ا يپـا رد، هـا لمیاز فـ  ياریگذار بوده است و در بسریثأار تیران بسیا ينمایدر س یستینیات فمینظر
 شود.میات مشاهده ینظر

  قيروش تحق
تحلیـل   :تـوان گفـت  یمـ امـا  اي دیرینـه دارد،  هاي ارتبـاطی آنهـا پیشـینه   ها و شیوهاگرچه توجه به نشانه

و فیلسـوف   ،)Ferdinand de saussre(سوسـور فردینان دو ،یسیوئشناس سار زبانکشناختی نوین با نشانه

۳۸     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

 .)16 ص ،1379(آسـابرگر،   شـود یآغـاز مـ   ،)Charles saunders peirce(چارلز ساندرز پیرسایی، کآمری
زیـرا   ؛روشِ از پیش معین بـه تحلیـل معنـا بپـردازد     کتواند با یینم ،ل معاصر خودکشناسی در شنشانه

 که بـه یـ  کـ بل ،اسـت  يارشـته  بـین  ياحـوزه تنهـا  نه شناسیبه بیان دیگر، نشانه .رشته نیست کدیگر ی
روش فـرا  کشناسی به یـ ه روش نشانهکگونه همان .)77 ص ،1389 ،ی(ساسان رشته تبدیل شده استراف

ی، معمـاري و بسـیاري   کفـیلم، نمـایش، پزشـ    ةشناسی با نتایج جالـب در حـوز  تبدیل شده است. نشانه
برخـی از   ،واقـع ار بـرده شـده اسـت. در   کـ هاي دیگر مربوط به ارتباطـات و انتقـال اطالعـات بـه     حوزه
 کـۀ شناسی از نظر آنـان، مل رد؛ معناکهمه چیز را تحلیل معناشناسانه  توانیه مکنند کیشناسان ادعا منشانه

چیزهـاي ریـز و درشـت     ۀآن، معناي همـ  کمکه با کلیدي کشود؛ یعنی شاه یعلوم تفسیري محسوب م
  .)17 ص ،1379شود (آسابرگر، یدنیا براي ما روشن م

ن تجربـه را متضـم   ۀآنها هم ،رواینفارغ از رمز وجود ندارد. از یگونه پیامهیچ ،شناساندر نظر نشانه
مسـتلزم شـناخت و فهـم و    تنهـا  نـه  ه رمزگشاییکدانند. در همین چارچوب است فراگرد رمزوارگی می

 ص ،1382ران، ی(ضـم  گیـرد یمـ آن را نیز دربـر   خصوصه تفسیر و ارزیابی و داوري در بلک ،متن كدر
او هـدف از   .)98 ، ص1386، کسـ ی(ف »رسـانند یهـا معنـا را مـ   رمز ۀهم« ،کجان فیساز دیدگاه  .)151

هـا،  ه در ساختار فـیلم کداند یم ياشدههاي معانی رمزگذاريردن آن الیهکشناختی را معلوم تحلیل نشانه
ایـن   کوچـ کهـاي  تصـویري، حتـی در قسـمت    - تولیـدات صـوتی   ،لیکطور هاي تلویزیون و بهبرنامه
شـناختی را  ترین بخش تحلیـل نشـانه  مهم فیسکار، کبراي این  .)130 ، صهمان( گیردیها قرار مبرنامه

  پردازد.یشناسایی و تحلیل آنها م ةبه معرفی نحو ،ردهکموجود در فیلم قلمداد  ياهتشخیص رمز
ـاد یـک   ۀهاي قانونمند که همـ نظامی از نشانه« :رمز عبارت است از، جان فیسکبه اعتقاد  بـه   فرهنـگ  آح

ـاعه مـی  بـه وجـود مـی    فرهنـگ  . این نظام، مفاهیمی را در»هاي آن پایبندندقوانین و عرف دهـد کـه   آورد و اش
واسط بین پدیدآورنده، متن و مخاطـب اسـت، و نیـز حکـم عامـل       ۀاست. رمز، حلق فرهنگ موجب حفظ آن

ـاگون تـون  پیوند درونی مـتن را دارد. از راه همـین پیونـد درونـی اسـت کـه م       ـانی بـه   در شـبکه  گون اي از مع
مراتبی و پیچیـده عمـل   یابند. این رمزها در ساختاري سلسلهما با یکدیگر پیوند میة دنیاي فرهنگی وجودآورند

  ).127(همان، ص  براي روشن کردن موضوع، آن را به شکلی ساده نشان داده است )1جدول (کنند که می
مشخص شـدن سـیر روایـت     منظوربه» تحلیل روایت«روش ز تا اه است تالش شد ،در این پژوهش

شـده در  هـاي معـانی رمزگـذاري   ردن الیـه کـ معلوم  براي جان فیسک» تحلیل رمزگانِ« فیلم، و از روش
ابتـدا بـه    ،دهدیه تحلیل روایت مخاطب را در جریان سیر داستان قرار مکنآ سببها استفاده شود. به فیلم

  شود.ینظر پرداخته متحلیل رمزگان فیلم مورد و سپس بهتحلیل روایت فیلم 



   ۳۹...ميبراساس متون اسالآن ت مرد در يابعاد شخص يابيارزسينماي ايران و 

 .)128 ص (همـان،  واقعیت، بازنمایی، ایدئولوژي :ندهستها داراي سه سطح رمز ،فیسکطبق دیدگاه 
هاي اجتمـاعی رمزگـذاري   با رمز ه قرار است به فیلم سینمایی تبدیل شود قبالًک ياواقعه ،دیگرعبارت به

فی رمزهـاي فنـی   صـا ی قابـل پخـش باشـد از    ه به لحاظ فنکو براي این ،یعنی سطح واقعیت ؛شده است
گیـرد.  یهاي انسـجام و مقبولیـت اجتمـاعی قـرار مـ     در مقوله کایدئولوژی ياهرمز ۀگذرد و به وسیلیم

 پذیر صـورت گرفتـه اسـت   بخواه و انعطافهایی دلبندي این رمزها براساس مقولهطبقهگوید: یم فیسک
  :ل نشان داده شده استیا در جدول ذهرمز این .)127 ص (همان،

  کجان فیس ياه: سطوح مختلف رمز)1( جدول
سطح 

1  
 ياهیا رمز واقعیت

  اجتماعی
ظاهر، لباس، مثل  ؛ه قرار است از تلویزیون پخش شود پیشاپیش با رمزهاي اجتماعی رمزگذاري شده استک ياواقعه

  .صدا و، ات سر و دستکپردازي، محیط، رفتار، گفتار، حرچهره

سطح 
2  

 ياهبازنمایی یا رمز
  فنی

رمزهاي فنی عبارت  برخی از .نندکی رمزگذاري میکترونیکهاي الدستگاه کمکفنی به  عواملرمزهاي اجتماعی را 
دهند و یه رمزهاي متعارف بازنمایی را انتقال مک: دوربین، نورپردازي، تدوین، موسیقی و صدابرداري ازست ا

گو، زمان و وش، شخصیت، گفتکشمکاز قبیل روایت،  ؛دهندیل مکبازنمایی عناصري دیگر را شرمزهاي اخیر نیز 
  .آفرینانانتخاب نقش و انکم

سطح 
3  

ایدئولوژي یا 
 ياهرمز

  کایدئولوژی

دهند. برخی از رمزهاي یقرار م» مقبولیت اجتماعی«و » انسجام«هاي را در مقوله مزبوررمزهاي ایدئولوژي عناصر 
  داري.سرمایه و گراییاجتماعی، مادي ۀاز: فردگرایی، پدرساالري، نژاد، طبق ستاجتماعی عبارت ا

 ،ه در ایـن پـژوهش  کـ نـد  کیشایانی مـ  کمک در تحلیل فیلم به ما جان فیسکروش تحلیل رمزگان 
 یبـا بسـط سـه سـطح     سببن ی. به همیمرسبنظر ل موردیبه تحل ،از این روش کمکتالش شده است با 

  ) فیلم نقد و تحلیل شده است.2(جدول  لیذالگوي گفته است و براساس  فیسک هک
  ): چارچوب تحلیل فیلم برگرفته از دیدگاه جان فیسک2(جدول

  فیلم ياهرمز

  (تناسب بازیگران بر اساس فرهنگ واقعی آنان در جامعه) اجتماعی ياهرمز

    گفتار
    محیط
    لباس

    ...وضع ظاهر و

  فنی يارمزه

    انکزمان و م
    وسایل صحنه

  بازیگران

  گرانینام باز
  انتخاب بازیگران
  لباس بازیگران

  اجرا یا شیوه رفتار

  وگوگفت  صدا
  موسیقی

  کایدئولوژی ياهرمز
    یمفهوم اصل

    میمفاه يبنددسته
    ه رفتهیم به حاشیمفاه

۴۰     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

  ت مرد در اسالميشخص
 دلیـل، ن ینشده است. به همـ  يآورتاب مشخص جمعک یکت مرد در یشخصمربوط به  اتیات و روایآ

 يآور، جمـع اسـت مرد  هايیژگیف و ویه در باب وظاک یاتیات و روایتب مرجع، آکابتدا با مراجعه به 
. بـا توجـه بـه    اسـت برخـوردار   هایژگین ویاز ا میمرد در متون اسال :ردکه بتوان ادعا ک ياگونهبه ،شده

  ان نشده است.یب هایژگین ویا ،ستینظر نمد تسویه حسابلم یدر ف يه نقش پدرکنیا
ه از کـ یمیتالش شده اسـت مفـاه   ،گنجدمین مقاله نیت ایات در ظرفیات و روایه نقل آکنآل یبه دل

ن منـابع بـه   یاز ا یژگیو 214 قریبشود. میس کمنع) 3(ات برداشت شده است در جدول یات و روایآ
 يرارکـ م تیگـر بـود، مفـاه   یم دیاز مفـاه  یا مصداقیح یم توضیاز مفاه یه برخکنیتوجه به ا دست آمد. با

تـر قـرار   یلـ کا مفـوم  یـ ز تحت شش مقولـه  یم نین مفاهیه اکد گردیمفهوم خالصه  75حذف شد و در 
  م انجام داد.ین مفاهیاز ا یدرست يبندگرفت تا بتوان طبقه

  اتیو روا اتیت مرد در آیشخص هايیژگیو :)3(جدول 

تیامقو 
  ردنکبرطرف 

 يمعنو هايازین
  آزار ندادن همسر یجنس هايازین تأمین ياقتصاد هايازین تأمین یعاطف هايازین تأمین

 خانه تسیار
دعوت همسر به 

 یعبادات مستحب
شتر یمهر و محبت ب

 پرداخت نفقه زن  بانو يدلبر  همسربه 
هر  یالزام ارتباط جنس

 بار یکچهار ماه 
  نزدن کتک

خواهی نسبت ریخ  يخوش رفتار  تقوا میقدرت جسبرتري 
 حالل يروز کسب  گرانیبه د

 تأمینردن در کدرنگ 
 یاز جنسین

  نزدن یلیس

ار مرد یزن تحت اخت
 است

ت و داشتن عفّ
رنج از دست یدادن خرج  همسرردن کشاد   ه دادنیهد  اءیح

 خود
  ار خانهکدر  کمک بودن پناهگاه زن

  ردنکحت نانار  یوسعت در زندگ  بودن دلكپا  یزبانخوش  ندار بودنید یوسعت در زندگ
 یامر به معروف و نه

 رکاز من
 يردن براکدعا 

 خانواده
  ردنکاخم ن  در اموال زننکردن تصرف   همدم زن بودن  ییخوخوش

ي از دارهو نگ ینگهبان
 زن

با  یکرفتار ن  یاخالقخوش  يزگاریپره
  ن رفاهیمأت  همسر

دن یشکدرهم ن
  چهره

  ردنکخوار ن  ردنکن یولخرج  ردنک مدارا  آراسته بودن  تهمت نزدن یر امور زندگیتدب

قه یتوجه به سل   به خانواده ستم نکردن
  همسر

داشتن میگرا
  طالق ندادن  س نبودنیخس  همسر

آموزش ادب به 
 خانواده

  دست و دل باز بودن  خو بودننرم  يسازگار  
جا یب يریگسخت
  ردنکن

اظهار عالقه به   ییباکیش صبر و   یزندگ اصالح امور
  جا نداشتنیرت بیغ  يروانهیم  همسر

آموزش علم به 
 خانواده

به دست آوردن قلب   
  زن

 خانواده بودن نارک
  داد نزدن  زن یۀپرداخت مهر  )ینی(همنش

دن یشکدرهم ن  شفقت با خانواده   
    چهره

گذشت از 
  اشتباهات

  دل نبودنبد     نیکوروابط   ت با همسریمیصم   



   ۴۱...ميبراساس متون اسالآن ت مرد در يابعاد شخص يابيارزسينماي ايران و 

    تحليل فيلم تسويه حساب
  معرفي فيلم

  تهمینه میالنیارگردان: کنویسنده و 
  بینمحمد نیکننده: کتهیه

  1386سال تولید: 
  .حامد بهداد، رضا عطّاران، آذرالسا فیروز، بهاره افشاري، مهناز افشار، الدن مستوفیبازیگران اصلی: 

 داستان ةخالص

داننـد و  یالت خود در زندگی را مردان مـ کر تمامی مشه مقصکداستان چهار زنی است  »تسویه حساب«
  .ستا دام از آنها قربانی خودخواهی و زورگویی مردان شدهکهر 

ه با دوسـت پسـرش   ک يابا رابطه ،ندکیسالگی به زور پدرش با مردي مسن ازدواج م 12ه در ک ،زیبا
نـد فرزنـدش را بـه شـوهر     کیوقتی عشـقش بـه او خیانـت مـ     شود ویداراي فرزندي نامشروع م ،دارد

  بسپارند. يابه خانواده اشود بهزیستی بچه ره باالخره موجب میکدهد ش نسبت میااعدامی
روزي مورد تجـاوز ناپـدري    است،رده کبا مرد دیگري ازدواج  ،از فوت پدرش پسه مادرش کسارا 

 ياه زنـدگی مـادر و دو بچـه   کنآند و به دلیل آبروداري و به خاطر کیگیرد و از خانه فرار میخود قرار م
  گوید.یند به مادرش چیزي از این قضیه نمکخراب ن ،ه از ناپدري داردرا ک

شـود.  یدار مـ نگـاه مصـرفی اسـت و در زنـدان بچـه      کنگاهش بـه مـردان یـ    ،ستاه معتاد ک ،لیال
  بچه غذا ندهند تا بچه بمیرد. دهد بهیدستور م ،شدن این ننگ كپدربزرگش به علت پا

رده کـ هاي پدرش بـه اتفـاق خـواهرش بـه تهـران فـرار       تحصیل و زورگویی ۀه به خاطر ادامک ،مریم
شـوهر خـواهر هـم     ه اتفاقـاً ک - است رده کسرباز ازدواج  که با یک ،ند به خواهر خودکیتالش ماست، 
  ند.ک کمکـ  عاطفه، خشن، زورگو و بیزار از زندگی استیمردي ب

بـا آنـان    ،نند تـا بـا بـه دام انـداختن مـردان     کیتالش م ،مردان عالم متنفرند ۀه از هم، کاین چهار نفر
نند مردان الابالی و هوسران جامعه را بـه  کیسعی م ،سالح زنانه هسل بنند. این زنان با توکتسویه حساب 

  ند.اهنند از مردها بازي خوردکیر مکینه دارند و فکآنها  ۀزیرا هم ؛نندکتنبیه  ،دام انداخته

  تيل روايتحلالف. 
ه ایـن آغـاز و فرجـام، هـر داسـتانی را از      کـ هر روایت و داستانی بیش از هر چیز، آغاز و فرجامی دارد 

و  ي(محمـد  یل شده استکند. هر روایت از پنج عنصر ذیل تشکیهاي دیگر جدا مجهان عینی و داستان
  .)179 ، ص1380 ،یعباس

۴۲     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

نـد در  کییابد و سعی مـ یابتدایی به معرفی چهار شخصیت زن فیلم اختصاص م ةپار تدایی:. پارة اب1
بـا   ،از آزاد شـدن  پـس ه کگذارند یدیگر قرار مکند. آنها با یکبرقرار  يامیان این افراد رابطه ،فضاي زندان

  نند.کاري را شروع کشوند تا یدور هم جمع م يادر خانه ،از آزاد شدن پسنند. آنها کار کدیگر کی
گیرنـد نیـروي   یانتقـام از مـردان مـ    بـراي ه چهـار شخصـیت زن   ک یتصمیم کننده:. نیروي تخریب2

خواهند از مـردان انتقـام   یم ،انده در زندگی داشتهکنش به اتفاقاتی ک. آنها در وااستداستان  ةنندکتخریب
از  ،نند و با به دام انـداختن مـردان  کاند را تالفی ردهکه مردان به آنان کگیرند ظلمی را یبگیرند. تصمیم م
  آنها انتقام بگیرند.

ترین بخش فیلم شود و این بخش، که طوالنیپارة میانی روایت از تصمیم زنان آغاز می . پارة میانی:3
ن پردازد. زنان در تالشند که با آراستن خود و ایسـتاد است، به نحوة به دام انداختن مردان توسط زنان می

 هاي کالنی را از آنان بگیرند.اي، پولدر خیابان، مردان را به دام انداخته، با کتک زدن آنها در خانه
اطـالع   زد ومـی ه حمیـد بـه پلـیس زنـگ     کـ این بخش از روایت زمانی است  دهنده:. نیروي سامان4

دسـتگیر  را  کنـد آنهـا  میسعی  ،دهند و پلیس نیز با تعقیب و گریزیاري انجام مکه دختران چه کدهد یم
 نند.کیه زنان تصادف مکند تا اینک

ه مهناز در زندان بـه دیـدن خـواهر خـود     کشود یبخش آخر روایت از زمانی شروع م پایانی: ة. پار5
نـد  کیدهد. زیور از مـریم درخواسـت مـ   یند و پیغام زیور را به مریم نشان مکیرود و با او صحبت میم
نـد. مـریم هـم در زنـدان مشـغول درس      ک کمـ کافی شـاپ  کـ  ةاو در اداره خوب درس بخواند تا به ک

  شود.یخواندن م
  »تسویه حساب«): سیر روایت فیلم 1شکل (
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  كجان فيس هايتحليل رمز
هـا در زنـدگی   حضـور انسـان  ه کـ ایـن اسـت    »اجتماعی ياهرمز«از  فیسکمنظور  . رمزهاي اجتماعی:1

براسـاس   گونـاگون ما از اشخاص  ك، ادرادیگرعبارت به شده است.واقعی، همواره حضوري رمزگذاري 
ه کـ  یمهم ۀتکن .)129 ، ص1380، کسی(ف گیردیل مکظاهرشان، طبق رمزهاي متعارف در فرهنگمان ش

بـه بیـانِ    .ه واقعیت، پیشاپیش رمزگذاري شـده اسـت  کاست اجتماعی گفت این  هايرمز ةتوان درباریم
تسـویه  لم یدر فنیم. کو فهم  كتوانیم واقعیت را دریه مکفرهنگمان است  ياهرمز ۀوسیلتر، فقط بهدقیق

گرایی فـیلم بهـره   پردازي در جهت واقعچون لباس، گفتار، رفتار و چهرههم یاجتماع ياهاز رمز، حساب
گرایـی  واقـع  منظوربههاي مناسب با طبقه اجتماعی مردان و زنان از لباس زمینه،گرفته شده است. در این 

اجتمـاعی خـود بـر تـن دارنـد.       ۀدام لباسی با توجه به طبقـ کزندانیان هر  ،مثال راياستفاده شده است. ب
س مـردان بـه دام   کـ بع انـد. هایی معمـولی پوشـیده  لباس ،ه وضع مالی خوبی ندارندهم، کحمید و مهناز 

ه بـه خیابـان   کـ نی اند. چهار شخصیت اصلی زن نیز در زمـا پوشیده کهاي بسیار شیثروتمند لباس ةافتاد
ه در کـ حالیدر ،پوشندیو زیبا م کهاي شینند لباسکتصور ثروتمند  خواهند مردان آنان رایروند و میم

گرایی فیلم اسـتفاده شـده اسـت.    واقع برايپوشند. از رمز گفتار نیز یهاي معمولی ملباس ،زندان و منزل
در ایـن  ننـد.  کیباال با زبان فارسی استاندارد صحبت مـ  ۀزندانیان با زبان خاص خود و مردان و زنان طبق

ند. چهار شخصیت اصلی داستان غیـر  کیصحبت م وچه و بازارکه فردي مثل حمید با زبان است ک حالی
وچـه و بـازار و در هنگـام    کبا زبان  ،در نقش اصلی خودـ  دهستنباال  ۀطبق او نیز از ةه خانوادک -  از سارا
پردازي و رفتـار بـازیگران نیـز    نند. چهرهکیند، با زبان فارسی استاندارد صحبت منقش زنان ثروتمایفاي 

 رده است.ک کمکگرایی فیلم و به واقع هدوبان شاجتماعی ۀبراساس طبق
اي که قرار است از تلویزیـون یـا سـینما پخـش شـود بـراي آنکـه رنـگ         واقعه فنی:هاي . رمز2

شـود و بـراي آنکـه از طریـق     گـذاري مـی  هاي اجتماعی رمزرمزواقعیت به خود بگیرد پیشاپیش با 
هاي فنی همچون دوربین، نـورپردازي، صـدا و وسـایل صـحنه     سینما قابلیت پخش پیدا کند از رمز

کلـی نقـش   صـورت  بـه  هاي فنی بدین سبب داراي اهمیت هستند که در ایجـاد معنـا  گذرد. رمزمی
خلّاقانه و نه صرفاً فنی از آنها استفاده شده است تـا معنـاي   کنند؛ زیرا عمدتاً به شیوة مهمی ایفا می

  ).71، ص 1380کلی را پدید آورند (سلبی و کاودري، 
فـیلم براسـاس زمـان     هايه بسیاري از رمزکان این است کرد اصلی زمان و مکارک :زمان و مکان. 1ـ2

 سـوي نـد. از  کتواند معناي خاصی را به مخاطـب القـا   یفیلم م کان یکشود. میان فیلم برگزیده مکو م

۴۴     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

بافـت   ،دیگـر عبـارت  بـه  نـد. که در آن ساخته شده اسـت جـدا   کخود را از زمانی  دتوانیفیلم نم ،گرید
 کمـ کلـی فـیلم   کان به خلق معنـاي  کار است. رمز زمان و مذثیرگأموقعیتی هر فیلم در خلق معناي آن ت

الت اجتماعی در جامعه بیشتر شـده اسـت و   که مشکي اخیر اشاره دارد هاند. زمان این فیلم به سالکیم
هـا و  رنـگ شـدن ارزش  مکـ رسـد  یولی به نظر م ،داندیالت را مردان مکاین مشۀ اگرچه فیلم عامل هم

ه در کـ شور، در ایجـاد چنـین فضـایی    کاعتقادات دینی و نفوذ فرهنگ غرب در  ةهاي مردم در حوزباور
حقـوق  نکـردن  ایـران را بـه رعایـت     ،شورهاي غربیک ،. در این زمانه استدوثیر نبأتیب شدهفیلم ترسیم
نند و این فیلم نیـز تـالش   کیزنان ستم م همردان ب ،ه در ایرانکردند و بر این اعتقاد بودند کیزنان متهم م

 ؛ندهسـت ه زنان در آنجا زنـدانی  ک استان ابتدا و انتهاي فیلم در زندان کند. مکیید أند این دیدگاه را تکیم
چـه را  مـردان هر  وایـران) اسـیرند    ۀانی بـدتر (جامعـ  کـ شوند در میه وقتی از زندان آزاد مک گونههمان

ردن در تهـران  کـ ار کهم به علت سهولت  ؛ان این فیلم تهران استکنند. مکیبر آنان تحمیل مخواهند می
شـده و  طبقـاتی، فرزنـدان سـقط    ۀاجتمـاعی، فاصـل   التکز مشـ کتهران مر ،ارگردانک نظرشاید به هم و 

 .استروابط نامشروع 
حسـی نیرومنـدي را درگیـر     ۀه جنبـ کـ نخسـت این  :ن نیرومند استف کصدا به دالیلی ی . صدا:2ـ2

ل دهـد (بـوردول و   کو تفسیر تصاویر را در بیننده شـ  كدر ةاالنه نحوتواند فعیه صدا مکنآند. دوم کیم
 ،آزمـون سـاده   کنش فـیلم اسـت. بـا یـ    کـ و فهم  كبراي در ياصدا وسیله .)311 ص ،1390تامسون، 

 15صـداي تلویزیـون را ببنـدیم و    اگر ه کگونه بدین ؛شودیار مکهاي تصویري آشاهمیت صدا در رسانه
ولـی بـه تصـویر     ،نـیم کبعدي را با صداي روشن تماشا  ۀدقیق 15سپس  ،نیمکبرنامه را نگاه  کدقیقه از ی

فـاتر از تصـویر بـدون    کصـداي بـدون تصـویر خود    تـر اسـت؟ قطعـاً   دقیقه مفهـوم  15دام کنیم. کنگاه ن
  گو و موسیقی.وگفت :مشتمل است برصدا در فیلم،  .)215ص  ،1388(باتلر،  صداست

تـرین  ه تماشاگران به راحـت کصوتی است ویژگی آن نوع  »گووگفت« ها):ها (دیالوگوگوالف. گفت
ه کـ هـایی  تر از معناي حـرف یافتنیهیچ چیز براي ما دست ،هادهند. در فیلمینش نشان مکل به آن واکش

در  يمحـور  هاييگووگفت ،در ادامه .)71 ص ،1386یسبی یر، ک( نیست ،آورندها بر زبان میشخصیت
  :شودمی بررسیلم ین فیا

سـوي  شاهد فحش و ناسـزا از   ،هاي این فیلمسفانه در بسیاري از صحنهأمت بددهنی(فحش و ناسزا):.1
بـه   ،ه در روند فـیلم ک ياگونهبه است،بسیار بیش از حد  ،مردان و زنان فیلم هستیم. بددهنی در این فیلم

 شه مـریم بـراي اولـین بـار بـه دیـدن خـواهر       ک يادر صحنه ،مثال رايشود. بیامر طبیعی تبدیل م کی
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ه مـریم در خانـه هسـت از هـر دو طـرف      کـ مـد  فهیشود و وقتی میخود م ۀرود و حمید وارد خانیم
  ه سراسر ناسزا و فحش است.کشود یگویی رد و بدل موگفت
در سراسـر فـیلم و    شـود؛  هادهاي زیادي به مردان دلقب ،در این فیلم هاي مردان از زبان زنان:لقب .2

لقـب خـوبی بـراي هـیچ      اصـالً  رود ویار مـ کها به این لقب ند،ه در فیلم هستکمردانی  ینسبت به تمام
اره کـ آدم حسـابیه و ایـن    ناو :گویندیت (مهندس عمران) متکیشرود و فقط به مرد آریار نمکمردي به 
ه سـارا  ک يادر صحنه ،مثال رايعوضی است. بو حیوون، سگ، آشغال، خر،  ،هااین لقب ۀجملنیست. از
یـه نگـاه بـه     ؟شماها چتونـه «گوید: یب مزیبا در جوا ،سوزدیگویند دلمون براي این مردها میو مریم م

هـا اگـر   همـین عوضـی   ،(مـردان)  هاي پولدار تـازه بـه دوران رسـیده   ین آشغالهم !دور و برتون بندازید
در ». رسـه یو فریاد ما هم به هیچ جا نم ،گزهیشون هم نمککدستشون برسه هزار تا بال سرمون میارند و 

ه بهشون یاد بدند مثل آدم رفتـار  کها پدر و مادر خوبی نداشتند شاید مرد« :گویدیدیگر مریم م ياصحنه
خواسـتند  یاما خودشون م ،هاشون هم پدر و مادر خوبی داشتندخیلی«گوید: یه سارا در جواب مک» نندک

  .»مثل حیوون باشند
 جـاي دهند. در جـاي یردان سرایت مم میها را به تماسفانه این لقبأمت سرایت دادن به همۀ مردان: .3
ه کـ در جـایی  ، مـثالً  ؛ها عوضی هستندمرد ۀهم ؛مردها آشغالند ۀه همکشود یبه این مطلب اشاره م ،فیلم
  ند:کیید مأکه بر این مطلب تکدهند یگویی انجام موگفت ،آیدی(رضا عطاران) پیش زیبا م علی

ولـی االن   ،تـر بـود  دخ جوون بودم، احمـق بـودم، نفهمیـدم، دور و بـرم پـرِ      !ببخشید ،علی: زیبا جان
  !به خدا حیفه ،ماشین رو ببین .عوض شدم، خونه دارم، زندگی دارم

افته به خاطر تـو چنـد بـار رگ    یخوره، وقتی یادم میورده دیگه نمآه باال کآدم چیزي رو  !زیبا: االغ
  !ه عجب خري بودمک خوام بمیرم. واقعاًیدستم رو زدم م

  !تو رو خدا ببخشید ،: زیبا جانعلی
ه زخمـی  کولی بدون  ؛تر بوديتو هم از من بدبخت .خیلی وقته بخشیدمت ،زیبا: من تو رو بخشیدم

  وقت خوب نمیشه. از همتون متنفرم، همتون آشغالید.وقت و هیچوقت و هیچه توي قلب منه هیچک
 ،رنـد گذاینند و او را در ماشین خودش مـ کیهوش مرا بی »اسد«ه مردي به نام ک ،دیگر يادر صحنه

  شود:یگو موچنین گفت
  !نه بالیی سرش بیادکن ،نهکیسارا: خیلی خُر خُر م

  .نهکی(همسر مرد) هم دعامون م جر خانمها تازه .مترکسگ  کی ،زیبا: فوقش هم بیاد
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عاطفی مخاطب نسـبت بـه قهرمـان فـیلم اسـت.       اربرد موسیقی افزایش حسکبهترین  ب. موسیقی:
توانـد  یه مـ کـ چنـان  ؛احساسی بیننده را به شدت تحـت تـأثیر قـرار دهـد     هاينشکتواند وایموسیقی م

  شخصیت، فضا، موقعیت، یا مفهوم خاصی باشد. کی ةنندکتداعی
دلی مخاطبان با قهرمانان فیلم (زنان) و بر علیـه  قی بیشتر در تشدید حس همیدر این فیلم، موس

شود موسـیقی نیـز بـه کمـک آنـان      مردان است. در جاهایی که مشکالت زنان در جامعه مطرح می
دردي کند و در جاهایی که از ظلم مـردان بـر زنـان صـحبت     آید تا مخاطب با آنان احساس هممی
کند که این حس را بهتر درك کند. در جایی که لـیال دربـارة   شود موسیقی به مخاطب کمک میمی

لـیال قصـد    .او بـوده و..  انـد و تقصـیر پـدر   گوید که او را به زور شـوهر داده مشکالتش سخن می
گیرد و در اینجا موسیقی فیلم به کمـک آنـان   شود و او را در بغل میخودکشی دارد که زیبا بلند می

گویـد:  اي دیگر، که زیبا به علی مـی آید تا احساسات مخاطب را علیه مردان برانگیزد. در صحنهمی
آید تا حسـی را کـه او   مک مخاطب میموسیقی مجدداً به ک» من از همتون متنفرم، همتون آشغالید«

چه بـدبختی و مشـکل در   هیچ مردي در این عالم نباشد و هردارد به مخاطب القا کند؛ دوست دارد 
هـاي دیگـر نیـز موسـیقی در خـدمت      وجدان است! در صـحنه جامعه است از دست این مردان بی

  هاي مرد است.هاي زن و بر ضد شخصیتشخصیت

 بازيگران .۳ـ۲

از نـام بـازیگران    ،ها اهمیـت فراوانـی دارد. در بسـیاري از مواقـع    نام بازیگران در فیلم نام بازیگران:الف. 
پی برد. همچنین از نام آنان مثبت بـودن یـا منفـی بـودن      ،نندکخواهند بازي یه آنان مکتوان به نقشی یم

تسـویه  نـد. در فـیلم   کیمـ  را حمـل  نام شخصـیت بـار معنـایی آن   زیرا  ؛توان فهمیدینقش آنان را نیز م
. نـام علـی و حمیـد بـراي دو شخصـیت مـرد       اسـت مذهبی  ،هاي اصلی مردهاي شخصیتنام ،حساب

ه کـ  ،مهناز انتخـاب شـده   و هاي زیبا، لیال، ساراهاي زن نامه براي شخصیتکحالیدر ،انتخاب شده است
معنـادار   امالًکـ رد و زن را هـاي مـ  اسـامی شخصـیت   مزبور،ارگردان در فیلم ک. استهایی غیرمذهبی نام

به مذهب پیونـد داده اسـت    ،ندهستهاي منفی داستان ه شخصیتکهاي مرد را رده و شخصیتکانتخاب 
  شود مذهب آنان است.یه به زنان مکستمی  أتا نشان دهد منش

را  فـیلم  هـاي فرعـی  ار و نیز نقـش که نقش مردان یا زنان قهرمان یا تبهکبازیگرانی  ب. انتخاب بازیگران:
ه قبالً حضورشان توسط رمزهاي اجتماعی به نحوي رمزگـذاري  کنند، اشخاصی واقعی هستند کیبازي م
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متنی دارنـد و  اه بـراي بیننـدگان وجـود بینـ    کها هستند هایی در رسانهشده است. این بازیگران شخصیت
اند با خـود بـه   ردهکه بازي ک هاي دیگر رانقش ةماندمتنی است. آنها نه فقط باقیامعانی حضورشان نیز بین

تـوان  ینمـ  .)132 ص ،1380 ،کسـ ی(ف آورنـد یهاي دیگر را نیـز مـ  شان از متنه معانیکهمراه دارند، بل
 ،ه بـازیگران کـ بل ،ردکـ شوند فقط در همان فیلم مشاهده یبازي در فیلمی انتخاب مبراي ه را کبازیگرانی 

هـا  انتظاراتی را با توجه به فـیلم  ،دارند و در نتیجه تی بینامتنیلاح ،بخصوص بازیگران مطرح و سرشناس
ارگردان از بـازیگران مطـرح و سرشـناس بـراي     ک ،آورند. در این فیلمیهاي قبلی خود به همراه مو نقش

مخاطـب اعتقـاد دارد   به سـینماي پر  ،ارگردانک ۀزیرا طبق گفت ؛رده استکهاي مردانه و زنانه استفاده نقش
 السـا فیـروزآذر  و  مهنـاز افشـار   ،نـد. در بـازیگران زن  کاسـتفاده   يابازیگران حرفـه  ند تا ازکیو تالش م

هـاي دیگـر   عنوان قهرمـان فـیلم  زیرا به ؛ارگردان به آنان اعتماد زیادي داردکه ک ندستهازجمله بازیگرانی 
بـازي   ۀسـابق  هاست کسانی استفاده شده کنیز بیشتر از  رده است. در بازیگران مردکاز آنان استفاده  ،خود

ایجاد همـدلی مخاطبـان بـا ایـن دسـته از       برايه این مانعی کارنامه خود دارند کهاي منفی را در در نقش
ه او هـم  کـ  ،مثبت فیلم است ه تنها مرد تقریباًکبین) ک(محمد نی نقش مهندس ي. به استثنااست بازیگران

  ارگردان) است.ک( تهمینه میالنیهمسر واقعی 
کنـد اجـرا و   از جمله اموري که به بازیگران در خلق معناي فـیلم کمـک مـی    رفتار: ج. اجرا یا شیوة

قهرمان، هـاي ضـد  هـاي قهرمـان و شخصـیت   شخصـیت شیوة رفتـار آنـان اسـت. در شـیوة رفتـار      
ها، همکاري و همراهی آنـان  هاي این دو گروه از شخصیتیکی از تفاوتهایی وجود دارد. تفاوت

توان در اجرا یا شـیوة رفتـار در ایـن    جمله مواردي که میاز ).135 ، ص1380(فیسک،  با هم است
فیلم بیان کرد، همراهی و همکاري زنان فیلم با یکدیگر اسـت و هـدف آنـان نیـز بـه دام انـداختن       
مردان است، برخالف مردان، که همه با یکدیگر در به دام انداختن زنان رقیب هستند. همۀ زنان در 

که مردان برخالف قهرمانـان  حالیدر ، افرادي باهوش و پر تحرك هستند،هاي خودحرکات و رفتار
دهند. در میان ایـن مـردان،   هاي زنان گوش میراحتی به خواستهداستان، افرادي احمق هستند که به

گذراننـد و  هم افراد جوان تازه ازدواج کرده وجود دارد و هم مردان پیري که آخر عمر خود را مـی 
هـاي مـردان ایـن    ازدواج تا پیري به فکر خیانت به زنان خود هستند. از دیگـر رفتـار  همه از ابتداي 

آنان در این فـیلم وجـود دارد. همـۀ     ةشداست که تفاوت آشکاري بین ادعاها و رفتارهاي بازنمایی
گو هستند. در نتیجه، شیوة رفتار همۀ مردان فیلم فقط تیـره و تـار   مردان فیلم افرادي دورو و دروغ

  و متأسفانه کارگردان فضایی سیاه از جامعۀ مردان ارائه داده است. است
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  وسایل صحنه. 4ـ2
منبـع   کند. وسایل صـحنه یـ  ابه وسایل صحنه وابسته تشدبه  ،نظر خوددورها براي انتقال معناي مفیلم

  برخوردار است. ياه از معانی ضمنی و اسطورهک ستهااطالعات نمادین در فیلم
ه کـ حـالی در ،ندرو وضع مالی خوبی دا هستندقیمت هاي گرانداراي ماشین غالباًدان مر ،فیلماین در 

نـد  رو چاقو بـه همـراه دا  گرم ح ند. زنان سالکنیخانه استفاده مند و از ماشین صاحبرندا يازنان وسیله
دهنـد و بـا   ارهـاي مردانـه انجـام    کتواننـد  ینشان دهد زنان هم م ،ارکبا این هدخوایارگردان مکه شاید ک

 جرئت و شجاع هستند.
ه عناصـر دو سـطح قبـل،    کـ این است  کهاي ایدئولوژیاربرد رمزکترین مهم ایدئولوژیک:هاي . رمز3

معنـا  زیرا  ؛دهندیانسجام و مقبولیت اجتماعی قرار م ۀفنی، را در مقول هاياجتماعی و رمز ياهیعنی رمز
دیگر ادغـام شـوند و بـه    کـ در ی کنمـایی و ایـدئولوژی  و انواع باز» واقعیت«ه کشود یفقط زمانی ایجاد م

هسـتند  اهمیـت   داراي نظراز این  کنحوي منسجم و ظاهراً طبیعی به وحدت برسند. رمزهاي ایدئولوژی
 ةهمچنین اسـتفاد  .نندکیبین رمزِ فنی انتخاب بازیگران و رمز اجتماعی آن بازیگران را معنادار م ۀرابط هک

 سـازند یمربـوط مـ  ـ    لـی کطـور بـه ـ    تر آنها در فرهنگاربرد وسیعکتلویزیونی از دو رمز یادشده را به 
ها، آنان در سه قسم توصـیح  در فیلم کتحلیل بهتر مفاهیم ایدئولوژی سبببه  .)132 ص ،1380 ،کسی(ف

  داده خواهد شد:
دیگـر، مفهـوم   عبـارت  بـه  ست.نقطۀ مرکزي در این فیلم، فمینیسم رادیکال ا الف. مفهوم اصلی:

هـاى  هـا و سـتم  شود این است که از میان تمـام تبعـیض  اصلی، که در سراسر این فیلم احساس می
ترین ساختار ستمگرى به جنسیت تعلّق دارد که همان نظـام  طبقاتى، قومى، مذهبى و نژادى، بنیادى

برند. تحقیقـاتی کـه   زنان سود می ها، فرد فرد مردان از تسلط براست. از نظر رادیکال» پدرساالرى«
در دهه هفتاد صورت گرفت و حاکی از ستم و خشونتی بود که زنان در طـول زنـدگی خـویش از    

اي گونهها نسبت به مردان دامن زد، بهشدند، به بدبینی رادیکالناحیه نیروي بدنی مردان متحمل می
براین، در فمینیسم رادیکـال، شـاهد   که مردان علت مظلومیت و دشمن اصلی زنان معرفی شدند. بنا

دیـده (زنـان)   تقابل، رویارویی و دشمنی دوجنس تحت عنوان طبقۀ ستمگر (مردان) و طبقـۀ سـتم  
  ).85، ص 1388هستیم (رودگر، 

ارگردان در کـ ه کـ م ، تمـام مفـاهیم دیگـري اسـت     یمفاه يبندمقصود از دسته بندي مفاهیم:ب. دسته
 :بهره گرفته است هااز آن ،جهت اثبات مفهوم اصلی



   ۴۹...ميبراساس متون اسالآن ت مرد در يابعاد شخص يابيارزسينماي ايران و 

ه اگـر بـه زنـان    کـ د وشـ یبه مخاطب القا م ،ل فیلمکدر  . ظالم بودن مردان در برابر مظلوم بودن زنان:1
و  ساالري جامعه است. اگـر زیبـا بـه اینجـا رسـیده     ر اصلی مردان و نظام مردشود مقصیجامعه ظلمی م

 ه اسـت، ه او را بـه زور شـوهر داد  کـ ر پدر اوست نامشروع با علی (دوست پسرش) داشته مقص يارابطه
ه از دیدگاه اسالم، رضایت طرفین شرط الزم براي ازدواج است. اگر سارا بـه ایـن حـال و روز    کدرحالی

ایت براي سـارا محفـوظ   که حق شکحالیدر ،ه قصد تجاوز به او را داشتهکافتاده به خاطر ناپدري اوست 
رده بـه خـاطر   کـ اگر مریم از خانه فـرار   ند.کخود دفاع قانونی از حق صورت به است هتوانستیبوده و م

شود چـه بـوده   یه گفته مکهایی ه در فیلم مشخص نشد این زورگوییکهاي پدرش بوده است زورگویی
لی در دنیـاي  کمشـ  ،اندازد. به هر حـال یالت لیال را هم به گردن پدربزرگش مکاست. حتی اعتیاد و مش

بـه زنـان حـق     ،نداشته باشد و مرد ظالم به تمام معناست. به همین دلیله ارتباطی با مردان کزنانه نیست 
ننـد. بـه دسـتگاه قضـایی     کم را جاري کشند و خود حکمه بکبه محا وکنند ه مردان را دستگیر کدهد یم

ی از مـردان  کـ ه یک ،ه بین زیبا و رانندهک وگوییگفتاعتمادي ندارند. اگر به است، ه مرد قاضی آن کهم، 
نظر خـود بـه   بـا موسـیقی مـورد   نظر دارد ه مـد کارگردان ظلمی را کتوجه شود  است،شیده شده کبه بند 

  دهد:یثیر قرار مأگوید و آنان را تحت تمخاطب می
  .قماشید کراننده: همتون از ی«

ه مـا رو بـازي   کهایی از آدم ؛ینه داریمکهممون  ،ولی هممون درد داریم ،قماش نیستیم کزیبا: نه از ی
نـه مـادر    ،نـه زن بودنمـون رو   ،نه دختر بودنمون رو ،ا رو فروختند. نه بچه بودنمون رو فهمیدیمم ،دادند

 ؛ه دختراشون رو درست بـار بیارنـد  کن کبرو امر به معروف  ،ردنکر کبودنمون. تو هم به جاي نهی از من
  !»حمال عوضی ،نندکمثل آدم بهشون نگاه 

کنند و این ظلم کشد؛ مردانی که ظلم میمردان به تصویر میدر نتیجه، فیلم دنیایی تیره و تار از 
دانند. در آخر فیلم، شاید مخاطب به این نتیجه برسد که مشـکلی در جامعـه   را حق طبیعی خود می

عدالتی در حق زنان اتفاق بیفتد پاي یـک  نیست که مردي در پشت صحنۀ آن نباشد و هر ظلم و بی
  مرد در میان است.

حقـوق   ،ایران ۀه در جامعکند کیوانمود م ياگونهارگردان بهک ی تبعیض جنسیتی در ایران:. سیاه نمای2
الت که بـا مشـ  کـ ه واقعیت غیر از این است و زنان زیادي هسـتند  کحالیدر ،شودیرعایت نم زنان اصالً

هـم  رده و نتیجـه  کـ گیـري  امـور خـود را پـی    ،شورکمتعددي در جامعه مواجهه شده و از طریق قوانین 
الی ک، اشـ ويال کزیـرا اشـ  اسـت؛  ارگردان کـ ها و اعتقادات انتقاد به باور ،اند. البته انتقاد ما به نوعیگرفته

۵۰     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

هـاي ذاتـی زن و   بدون در نظـر گـرفتن تفـاوت    وام اسالم انتقاد دارد. اکبه برخی از احاو  ؛است ياریشه
ها مساوي باشند و اگر زن مثل مرد نتوانـد در  زمینه ۀه زنان و مردان باید در همک است بر این اعتقاد ،مرد

 مـثالً، ؛ جنسـیتی نشـان داده شـده اسـت     هـاي تبعـیض  ،فیلم جايجاي. در استند تبعیض کار کجامعه 
زنـان را دسـتگیر    ،ولی به هر طریق ،اري نداردکه به دنبال ناموس مردم هستند کنیروي انتظامی با مردانی 

مـردي   يادر صحنه ،مثالً ؛ندکیردن آنها استفاده مکدستگیر  گوناگون برايي هاند. حتی پلیس از راهکیم
د پلـیس اسـت و دختـر از دسـت او     وشـ مـی معلـوم   ه بعـداً کد کنمیی از دختران را در خیابان سوار کی

ه فریـاد زنـان   کد وشمیهاي دیگري نیز این تبعیض جنسیتی از زبان زنان فیلم شنیده . در بخشزدگریمی
  رسد.ییی نمبه جا
زیـرا تمـامی   ؛ ید شده خیانـت مـردان اسـت   أکه در این فیلم بر آن تکمفهوم دیگري  . خیانت مردان:3

ه کـ د. در خیـانتی  هسـتن و برخی داراي فرزنـد نیـز    بودههل أه به دنبال زنان در خیابان هستند متکمردانی 
سـت  اه تـازه در حـال ازدواج   کـ . حتی دامادي یستفرقی میان پیر و جوان ن، شیدهکارگردان به تصویر ک

چند بار رگ دست خـود   شه زیبا به خاطرک ،ه دوست پسر زیباکتر اینو جالب ،زنددست به خیانت می
ه کـ پولی اسـت  یند به خاطر فقر و بکیند. اگر حمید نیز به زنش خیانت نمکیبه او خیانت م ،را زده بود

ه اهل خیانت نیست و به قول زیبـا آدم  کدهد یا نشان ممرد ر کی ،ل فیلمکروست. البته در هاو با آن روب
یابـد و نقـش آن را هـم    یبـه او اختصـاص مـ    يادقیقه 103دقیقه از این فیلم  که فقط یکحسابی است 

  ند.کیارگردان بازي مکهمسر 
 بـراي در ایـن فـیلم    سـت قصـد داشـته ا  کارگردان ه کاز مفاهیم دیگري  نگاه ابزاري مردان به زنان: .4

ه مردان نگاهی ابزاري به زن دارنـد و زن را بـراي   کمنفی جلوه دادن مردان به مخاطب بفهماند این است 
شـود مـردي   یه مشخص مکه بهترین شاهد مثال در فیلم زمانی است کخواهند یرسیدن به هدف خود م

رده اسـت  کختري ازدواج شور برود و ویزا بگیرد با دکه بتواند به خارج از کامران فقط به دلیل اینکبه نام 
 و هدکـر وجـدان معرفـی   یعاطفه و بـ یب امالًکمرد را  . در نتیجه،ندکیو به این مطلب به راحتی اعتراف م

  ارهاي خود قرار داده است.کبراي  ايزن را وسیله
غریـزه و شـهوت   ارضـاي  ه مردان زن را فقـط بـراي   کدهد ینشان مچنین فیلم  بازي مردان:. هوس5

 .خوان مـا فقـط زن باشـیم   یها ماین احمق«گوید: یزیبا با صراحت م ،ی از فیلمنماید. در نخواهیخود م
اس کـ بین سارا و مـرد ع  وگویی، گفتی دیگرنمایدر  .»گیریمخب ما هم با زن بودنمون حالشون رو می

  رساند:یدیگر م ياگونه را بهقبلی ه مطلب کافتد یاتفاق م
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مثل علف هرز دختر ریخته تـوي دفتـر    ؛ردید خیلی خوشگلیدکر کف ؟ردیدکر کاس: شما چی فکع«
دومشـون  که کـ شید. سـر این لفتشون هم نمیکه شما چهار تا کدخترایی میان اونجا واسه هنرپیشگی  .من

  نند.کیه مکه تیکمنو به تور بزنند خودشون رو تی
ه برگردند سر خونه زندگیشون یا باهاشون مثـل  کنی کیپدرانه نصیحتشون م ؟نیکیار مکسارا: تو چ

  ؟نیکیاغذي رفتار مکدستمال 
  من چرا باید جوش اضافی بزنم. ،اغذي در آوردهکل دستمال کبه ش واس: وقتی یه آدم خودشکع

اگـر تـویی    .نیکر میکجاي مردم ف ،مثالً ؛فهمییه مکنی کیه تو مدعی هستی. ادعا مکسارا: براي این
  ؟سواد داريآدم بی کنی چه فرقی با یکیزي عمل فهمی غریه مک

  ».یایی هستیدؤنید، همتون رکیاشتباه م ؟شهگل بهار می کنید با یکیر مکاس: شما فکع
دیگـر از منفـی نشـان دادن     ياه جلـوه کـ  اسـت نگاه ابزاري مردان به زنان  ةدهندنشان وگوگفتاین 

اندازنـد و آخـر   ینند و بعد آن را دور مـ کیاستفاده م اغذيکه از زنان مثل دستمال کمردان در فیلم است 
گـل   کچـون بـا یـ    ؛نیدکیار مکمردها رو چ ۀحاال اگر من هم درست بشم بقی« :گویدیاس مکسر هم ع
  .»شهبهار نمی

د شـو یمـ داده ثر مردان نسبت کرانی به ارانی و هوسه شهوتک شودمی هشاهدم ،هاي فیلمدر صحنه
الت را در جامعـه بـه   که این همه مشکرانی مرد است ه غریزه و هوسکب بفهماند و قصد دارد به مخاط

ه داللـت  کـ دهـد  ینشان م »تلوفتو«حتی نوع نگاه مردان به زنان را با عدسی  ،وجود آورده است. در فیلم
 ،نـد کیدست دادن اقـدام مـ  براي ه کاین مرد است دهد که نشان میهمچنین  دارد.چرانی مردان بر چشم

یـد  أکایـن مطلـب ت  بـر   هـم فـیلم  وگوهاي گفتدهد. یشد و دست نمکیولی زن دست خود را عقب م
تـو بـرداري   کشـه عین می«گوید: یند به او مکیه اسد سارا را سوار ماشین مکدر جایی  ،مثال رايند. بکمی

خـود را عقـب    دهد سارا دستبو در ادامه نیز وقتی قصد دارد با سارا دست  »؟ه چشماي قشنگتو ببینمک
  »!خوشگله ،دستاي قشنگی داري حتماً«گوید: یاسد به او م ،شدکیم

حاشـیه   رفته یعنی مفاهیم مهمی که کارگردان آنها را بهحاشیهمفاهیم به شده:راندهج. مفاهیم به حاشیه
نام بـرده شـد    میه در متون اسالکند. بسیاري از مفاهیمی کآنها را بیان است توانسته یه مکحالیدر ،هراند

جملـه قوامیـت   از ؛س مورد استفاده قرار گرفته استکبع امالًکه کبل ،توجه نشده هابه آنتنها نه در این فیلم
ردن. تفـاوت شخصـیت مـرد    کـ خیانت ن و هاي عاطفی، غیرت، آزار ندادن همسرردن نیازکمرد، برطرف 

  :نشان داده شده استل یبا فرهنگ اسالمی و اشعار سعدي در جدول ذ تسویه حسابدر فیلم 
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  با فرهنگ اسالمی »تسویه حساب«هاي شخصیت مرد در فیلم ویژگی ): مقایسۀ4( جدول
  مرد در اسالم  »تسویه حساب«مرد در فیلم 

  ردنکخیانت ن  خائن
  صادق  گودروغ

  پناهگاه زن  ظالم
  مهر و محبت  عاطفهیب

  پرهیزگار  حیایب
  آزار ندادن  آزار دادن

  فحش ندادن  بد دهن بودن
  با غیرت  غیرتیب

  پرهیزگار  بازهوس

  يريگجهينت
ات و یـ ان آیـ از م یژگـ یو 75مرد در اسالم پرداخته شد و  یتیشخص هايیژگیان ویبه ب ،ن پژوهشیدر ا
لم ین فـ یـ اکـه  روشن شد  ،تسویه حساب یینمایلم سیبا ف هایژگین ویق اید. با تطبگردیات برداشت یروا
و بـوده   يخـود ریغ هـاي رده براساس الگـو کلم مطرح یفاین ه ک هاییدگاهینپرداخته و د هایژگین ویبه ا

سفانه با گسترش فرهنـگ  أت مرد پرداخته است. متیان شخصیال به بیکسم رادینیت فمیبا محور این فیلم
سـازان از  لمیدرسـت فـ   نشـناخت نر آنهـا قـرار گرفتـه و    یثأتحت ت یینمایمحصوالت س ،شورکدر  یغرب

ن و یـ د ةپژوهشـگران حـوز   سـو، یـک از  دلیـل، ن یثر بوده است. به همؤباره منیز در اینمی فرهنگ اسال
 ةق و پـژوهش دربـار  یـ ، بـه تحق یه با مراجعه به منابع اسـالم کرند یار گکد تالش خود را به یارتباطات با

 یمناسـب  يزنـد و الگوهـا  بپردا ،ندکمی یینما آن را بازنمایت دارد و سیه در جامعه اهمک یتمام موضوعات
ران یـ ا ۀارگردانان مسـلمان در جامعـ  کسان و ینونامهلمیف ،گرید سويو از  ،نندکنماگران استخراج یس يبرا
ن و یـ د ةاز پژوهشگران حوز ،ن راهیبسازند و در امی براساس فرهنگ اسال هاییلمیفه کنند کد تالش یبا

  رند.یبگ ییارتباطات مشورت و راهنما
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