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  دهكيچ
ام خـانواده و  کروح و روان فـرد، اسـتح  کننده بـر  تأثیري تعیینن دو جنس، یدر تعامالت ا يمرد و مرزبندنوع روابط زن و 

 یاخـالق جنسـ   يگذارهین و فطرت، به پایخالف دبرنما، یچون س يرگذاریثأت ۀحال اگر رسان .شرفت جامعه داردیرشد و پ
ر و رفتـار مخاطـب خواهـد    کـ بر تف یسته شود، اثر مخربکان زن و مرد شیم يهامیه حرکدر جامعه مبادرت ورزد  ايهویژ

ات مربوط بـه روابـط   یات و روایجامع به آ ین مقاله به دنبال آن است تا با نگاهیست. ایر نیپذجبران یسادگه بهکگذاشت 
 ةدربـار « یینمایلم سـ یفـ  یشناختل نشانهیند و سپس با تحلکفانه را استخراج یروابط عف يهالفهؤن دو جنس نامحرم، ممیا
ـ ا یینوع بازنما است،ران یا ينمایهشتاد س ۀده يرکدات فیاز تول یکیه ک» یال ـ ی لم از روابـط زن و مـرد نـامحرم و    ین ف
 يریارگکـ هلم با بیه فکد وشمیمشخص  ین بررسیند. طبق اک یرا بررس یاسالم يهاآن با آموزه ۀا فاصلیزان انطباق یم

نـدارد.   یعفاف اسـالم  يهاكبه مال یچ شباهتیه هکرده ک ییاز روابط زن و مرد را بازنما ینوع ی،و فن یاجتماع يرمزها
  ازداست.یگرانه و حاباحه یمیلم، مفاهیف یکدئولوژیم ایمفاه

  .نما، اسالمی، عفاف، روابط زن و مرد، سییبازنما :هاهکلیدواژ
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  باشد.با حمایت مرکز پژوهش کاربردي اقتصادي اجتماعی قدر می الگوي شخصیت مرد و زن در سینما* این مقاله پروژه 

۱۳۰     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

  مقدمه
جهـان و بـالتبع در    ينمایه در سـ کـ اسـت   ياجامعـه ار مهم در هر یبس ياز هنجارها یکی یاخالق جنس

ار، خـواه نهـان   کهاي سینمایی خواه آشـ ران به این موضوع پرداخته شده است. بسیاري از فیلمیا ينمایس
یسـتیم و چگونـه بایـد در فضـاهاي     کزن یـا مـرد   منزلـۀ  به ه ماک. اینندستههاي جنسیتی مملو از گفتمان
هـاي مهـم چـون سـینما بازتولیـد      ه توسط رسـانه کگ جنسیتی است بخشی از فرهن ،نیمکمختلف رفتار 

شور نقـش  ک یفرهنگ ين نهادهایتراز مهم یکیمنزلۀ به نمایرد سکعمل کشیب ).1385(سلطانی،  شودمی
 یه انقالب اسـالم کآنجا خواهد داشت. از یاسالم يو هنجارها یا دفع افراد از مبانیدر جذب و  ییبسزا

نما یآن از جملـه سـ   ید عناصـر فرهنگـ  ید دیاسالم را داشته و دارد، با یمبان يسوت امت به یهدا ۀدغدغ
از  ییا بـر طبـل جـدا   یـ و  انددهکرت کر حرین مسیدر ا ا اصالًین هدف گام برداشته و یا يچگونه به سو

فانـه زن و مـرد بـه    یروابـط عف بـارة  نما دریقصور سدربارة  ياریسخنان بس ند؟ادهیوبک یاسالم يهنجارها
محصـوالت خـود    ،رفتهیرا نپذ ايين دعاوینما، چنیس یاز اهال ياریدر مقابل، بس .است زبان آورده شده

، راه بـه  یعلمـ  يهـا بدون طرح بحـث  ییهاشکشمکن یدانند. چنیم یاسالم ين جمهوریرا مطابق قوان
ن یـی روشـمند، بـه تب   يهاپژوهشاست با بایسته ن یبنابرا .ردکمطلوب باز نخواهد  ينمایل سیتحص يسو

  ران در مسائل مربوط به عفاف در روابط زن و مرد پرداخته شود.یا ينمایس يمحتوا
عفـاف و   یبررسـ «بـا عنـوان    يانامـه انیـ ن محور انجام شده است، پایه در اک ییهااز جمله پژوهش

ما در یاول، دوم و سـوم سـ   يهـا هکشـده از شـب  پخش ی،رانیا یینمایس يهالمین فیترنندهیحجاب در پرب
 يهـا لمیفـ  ۀسـ یعفـاف و حجـاب در اسـالم، بـه مقا     ینامه پس از بررسـ انین پایاست. در ا» 1386سال 

ـ کق بـه صـورت   یـ ن تحقیـ ه اکـ آنجـا  ازامـا  پرداختـه شـده اسـت؛     یاسـالم  يهـا منتخب با آموزه یم ،
 يعـدد  يهـا هیـ ورت نمال محتـوا بـه صـ   یـ ها بـا روش تحل لمیف یو محاسبه شده و بررس يبندشاخص

سـت.  یمنـد ن د گسـترده، بهـره  یـ و افـق د  یفکی يهالیرد از عمق تحلکتوان ادعا یصورت گرفته است، م
مـرتبط بـا    يهـا گر پـژوهش ی، از دالهديعبدالرسول علم ۀنوشت ارتباط عفیفانه در تلویزیون و سینماتاب ک

ل ئبرخـوردار اسـت، در مسـا    یقابل قبولت یتاب از جامعکه هرچند کد گفت یاما با ؛نماستیعفاف در س
ن یـ همچنـین ا  .شـود یدر متن مشاهده م ییهايو ناهموارندارد  ییمربوط به عفاف، انسجام باال یاسالم

خـاص بـر   طـور  بـه  و سـت نمایون و سیزیعفاف در رسانه تلومعطوف به  یمل يهااستیس بارةتاب درک
 است. ردهکز نکنماگران تمریآثار س يرو

ـ  ةدربار«لم یروابط زن و مرد نامحرم در ف ییل بازنمایبه تحل کوشیممین مقاله یادر  ق آن یـ و تطب» یال
الم و کـ ن روابـط اعـم از نگـاه،    یـ ا ییه تمام آنچه در بازنماکن صورت یبد یم؛بپراز یاسالم يارهایبا مع
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عفـاف در   يهـا لفـه ؤ، بـا م یین نوع بازنمایشود و سپس ایل میمنتخب، تحل لمیر است، در فیرفتار درگ
سـه  یاسـت، مقا  عفاف درآمده يهاكصورت مالاستخراج شده و به یه از متون اسالمکروابط زن و مرد 

هـاي  مالكن یزان از ایپس از انقالب، تا چه م ينمایه سک گرددین مییشود و تبیان میز آن بیوجوه تماو 
ـ  ةدربـار « یینمایلم سـ یه فـ کـ اصلی این مقاله این اسـت  پرسش مهم برخوردار بوده است. بنابراین  ، »یال

ارتبـاط   يهـا كتا چه حـد بـا مـال    یین بازنمایرده و اک ییان زن و مرد نامحرم را چگونه بازنمایروابط م
  فانه در اسالم، منطبق است.یعف

  ييبازنما ية: نظريچارچوب نظر. ۱
و حتـی  » بازتـاب ذهنـی  «تـا  » تقلیـد «سـت کـه از   اي او پیچیـده  گستردهمعنایی  ةبازنمایی لغتی با گستر

ق زبـان  یـ از طر اد معنـ یـ خالصه، تولطور به ییگیرد. در علم ارتباطات، بازنمامیررا در ب» استفاده از زبان«
  ند:کیشنهاد میپ ان واژه دو معنیا يسفورد براکآ ۀناماست. واژه

ف یتوصـ  ۀلیردنش به وسـ کف و شناساندن آن و به ذهن متبادر یتوص یعنیز، یچ یک ییبازنما )الف
  ؛شتر در حس و ذهنمان انگاشته شدهیه بکبا آن ییهاشباهت يل و نشان دادن؛ برقراریو تخ

ل آن بـودن هـم بـه    یا بـد ی يزیچ ۀبودن و نمون يزیچ ۀبودن، نشان يزینماد چ ايمعنبه ییبازنما )ب
 »ح اسـت یرنج و مصلوب شـدن مسـ   ةنندکییب بازنمایت، صلیحیدر مس«ه در جمله کرود؛ چنانیار مک

  ).350، ص1387(هال، 
د معنـا از  یـ را تول ییبازنمـا  ،هاي مطالعات فرهنگی استترین چهرهاز شاخص یکیه ک هالاستوارت

ن مفهـوم  یح ای). او در توض1389و افشار،  یی(رضا نندکیف میو زبان تعر یمفهوم يهاق چارچوبیطر
ان یـ ونـد م یپ ۀحلق ییق زبان است. بازنمایم درون ذهن ما از طریمفاه يبرا اد معنی، تولییبازنماد: یگویم

 یدادها را بـه جهـان انگارشـ   یان و رویا، آدمیاش یسازد تا جهان واقعیم و زبان است و ما را قادر میمفاه
اسـت   ییبازنمـا  ۀلیوسـ  ن بهی). بنابرا351، ص1387(هال،  میارجاع ده یلیتخ يدادهایان و رویا، آدمیاش
 كدادها را دریـ ا و رویان، اشـ یـ آدم يایـ ه دنکـ ق اسـت  ین طریبد ؛دیدهیم ازها معنیه شما با زبان به چک
 .دیـ نکان یـ ان بیگر آدمید يرا براامور ن یابارة ده خود دریچیار پکد افیتوانیه مکاست گونه نید و اینکیم
وان بـه  یـ ه لکـ نیبا وجود ا ید، حتید و از اتاق خارج شویبگذارن یرا زم ياشهیوان شیل یکمثال اگر  رايب

د. شـما فقـط   یـ نکر کـ ه بـه آن ف کـ د بـود  یـ ست، باز هم قادر خواهیار شما نیگر در اختید یکیزیلحاظ ف
د. یـ نکصـحبت   یواقعـ  ياشهیوان شیل یک ةد درباریتوانید. نمینکر کف ياشهیوان شید به مفهوم لیتوانیم

 يبـرا  یشـناخت زبـان  ايه نشانهکد ینکصحبت » ياشهیوان شیل«آن  يواژه به ازا ةدربارد یتوانیشما فقط م
). 356 (همـان، ص  شـود یوارد م ییه بازنماکنجاست ید. در اینوشیه با آن آب مکاست  یارجاع به شیئ

۱۳۲     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

 ایـن  و بیاینددر  بازنمایی به باید ،شوند بدل واقعیت به اینکه براي هاپدیده و رویدادها، افراد، در واقع اشیا،

بازنمایی در فراینـد   ۀزبان به واسط). 17، ص1389، ی(صوف شودمی ممکن زبان به آنها ورود طریق از کار
ه تولید معنـا، از طریـق   کبندي اجتماعی و فرهنگی دارد؛ چراگونه صورت لیدي در هرکنقش  تولید معنا،

صطالح زبان در اینجـا بـه صـورت گسـترده مـدنظر      ا ).22، ص1387زاده، (مهدي گیردیزبان صورت م
هـا در  گـر نشـانه  یند و بـه همـراه د  کینشانه عمل م یکمنزلۀ به هک یئیا شیر ی. هر صدا، واژه، تصواست
  ).356، ص1387(هال،  زبان است یکرا دارد،  اان معنیت حمل و بیه قابلکابد ییسازمان م ینظام

زمینۀ بازنمایی وجود دارد که چگونگی عمل بازنمایی معنا از طریق از دیدگاه او سه رویکرد مطرح در 
شوند (همان). بـر اسـاس   گرا نامیده میکنند. این سه رویکرد، بازتابی، ارادي و برساختزبان را تبیین می

شخص، ایده، یا رویداد موجود در جهان خارج نهفته است و زبـان ماننـد    رویکرد بازتابی، معنا در شیء،
دهد کند که معناي حقیقی را به همان صورت که در جهان خارج وجود دارد، بازتاب میاي عمل میآیینه

معناي ویژة خود را از طریق زبان به جهان تحمیـل   ). در رویکرد ارادي، گوینده یا مؤلف،357ص، (همان
واقصی اسـت؛ زیـرا مـا    کند. این رویکرد داراي ندهند که مؤلف اراده میکند. واژگان آن معنایی را میمی

تـوانیم خـود را فقـط در زبـان کـامالً      توانیم تنها منبع معنا در زبان باشیم؛ چراکه در این صورت مـی نمی
هـا و رمزهـاي مشـترك    شخصی بیان کنیم؛ اما ذات زبان ارتباط است و ارتباط هم در عوض به قـرارداد 

تند، براي اینکـه بـا دیگـران در میـان     وابسته است. معانی ارادي شخصی ما، هرچند براي ما شخصی هس
گذاشته و قابل فهم شوند باید با قواعد، رمزها، و قراردادهاي زبان وارد شـوند. زبـان یـک نظـام سراسـر      

شناسد. ). رویکرد سوم، این ویژگی اجتماعی و همگانی را به رسمیت می358اجتماعی است (همان، ص
تواننـد در زبـان یـک معنـاي     خود، و نه کاربران زبان، نمیيخودکند که نه چیزها بهاین رویکرد تأیید می

بازنمایانه، معنـا را   - ها و مفاهیمنشانه- هادهند، بلکه ما با استفاده از نظامپایدار ایجاد کنند. چیزها معنا نمی
انکار گرایان وجود جهان مادي را گویند. برساختگرایانه میسازیم. بنابراین به این رویکرد، برساختبرمی
  گویند:دانند. آنان میچه جهان مادي را حامل معنا نمیکنند، اگرنمی

بریم در واقع بازیگران این نظام زبان یا هر نظام دیگري که ما براي بازنمایی مفاهیم خود به کار می
هـاي بازنمـایی   خود و دیگر نظـام شناختی هاي مفهومی فرهنگی و زباناجتماعی هستند که از نظام

کنند تا به جهان معنا بدهند و ارتباط معناداري با دیگران برقرار کنند برساختن معنی استفاده می براي
  ).360-359(همان، ص

دادها، یـ نـد. بـه نظـر او رو   کینمـ  یتلقـ  یرونـ یت بیبازتاب صرف واقع يمعنارا به ییبازنما هالن یبنابرا
 خودشـان را دارنـد   یرات واقعـ یثأتـ  سـت و یت زیوضـع  یگفتمان ةمناسبات و ساختارها خارج از گستر

گرایانـه بازنمـایی، ایـن بحـث را مطـرح      برسـاخت  ۀبا نظریـ  هاللی کطوربه .)1387، یاظمکو  یی(رضا
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به نقـل از  ؛ 1388(گیویان،  آورندیمه آن را به رمز درکدهند، بلیها واقعیت را بازتاب نمه رسانهکند کیم
 ییت معنـا یـ ه در نهاکـ آنهاسـت   يبنـد مفصـل  ةادشده و نحوی ياز رمزهاهریک  اربردک .)2007 ك،روژ

ننـدگان از  کدیه تولکـ ايگونـه به ؛رمزهاست يبندمحصول مفصل ییبازنما ند. اساساًکیخاص را مرجح م
  ).1387، یاظمکو  یی(رضا نندکیدشده مرجح میتول يداریرا در متن د ايویژه یق معانین طریا

شـه در گفتمـان و   یر ییه هر بازنماکچرا ؛ستیطرف نیو ب اخنث يمعناساز، يارسانه یین بازنمایبنابرا
). حتـی مطالعـات   10، ص1387زاده، ي(مهـد  ردیـ گیصورت مـ  ییه از آن منظر بازنماکدارد  يدئولوژیا

نفسه قـادر بـه   ها فیه پدیدهک رساندباور می ما را بدینبازنمایی  ةفرهنگی با اتخاذ نگرشی برسازنده دربار
ها ناگزیر باید از طریق فرهنگ بازنمایی شود. به بیـانی دیگـر، بازنمـایی    ه معناي پدیدهکداللت نیستند، بل
سـازي، معنـاي آنچـه را بازنمـایی شـده اسـت،       گزینسازي و جايهاي توصیف و مفهوماز طریق فرایند

  ).16(همان، ص سازدیبرم
شناختی بـه  رد نشانهکاست. روی »گفتمانی«و  »شناختینشانه«رد کدو روی يداراگرا، رهیافت برساخت

رد گفتمـانی بـه تـأثیرات و    کروی هکیحال، درنندکه بازنمایی و زبان چگونه معنا تولید میکد داراین توجه 
عـام   ايمسـئله منزلۀ به ید بر زبانکتأرد، یکن رویدر ا  .هاي آن توجه داردسیاست یعنیپیامدهاي بازنمایی 

هـاي خـاص   انکـ ها و مارگیري آنها در زمانکبهة هاي خاص یا معانی و نحوه بر زبانکبل ،شوددیده نمی
ه کـ دهـد  یبه دسـت مـ   یروش یشناخترد نشانهیکه روک). با توجه به این25- 24ص، (همان ودرید میکتأ

) و 343، ص1392ن، یو پـرو  ییرزایسازد(مین مکرا مم يبصر يهاییمنتقل شده از بازنما یل معانیتحل
ا یـ  یشـناخت درصدد انجام آن است، نقـد نشـانه   يدئولوژیردن آنچه اکرو  يز براین جان فیسکهمچنین 

رد کـ بنـابراین روش تحلیـل در ایـن مقالـه روی     ،)35، ص1389، ی(صـوف  نـد کیشـنهاد مـ  یرا پ یفرهنگـ 
شـده از  بهترین روش برگرفتـه . این روش مرسیببه رمزگان ایدئولوژي فیلم  یمبتوانتا شناختی است نشانه
  ند.کار کشده را آشهاي معانی رمزگذاريتواند الیهخوبی میه بهکبازنمایی است  ۀنظری

  عفاف و پوشش ةفلسف .۲
شناسی جنسیتی خاص هر مکتب دارد (بیگدلی، لزوم حجاب در اسالم و نفی آن در غرب، ریشه در انسان

انسان و معـادگرایی، بـا آن    اللهیخلیفۀمحوري، رد توحید). نظام حقوقی اسالم با رویک38- 37، ص1388
محور در حوزة امور عفافی تفاوت بنیادین دارد. توحیدمحوري از دیـدگاه اسـالم   هاي حقوقی انساننظام

) و فقط اوست که مالک 156بقره: ( و به سوى اوست یعالم هستى از خداى متعال بدین معناست که کل
رو خـداى  ایـن از .)13 :فـاطر ( بشـر دارد  گـذارى بـراى  ت تشریعى و قانونحق ربوبیو عالم هستى است

 هـا، بنـابراین هـیچ یـک از افـراد و یـا دولـت       .)67و  40 :وسـف ی( »إِنِ الْحکْم إِالَّ للَّه«د: ایفرممی سبحان

۱۳۴     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

و یکـى از عوامـل   را نـدارد  گذارى براى بشر، چه مـرد و چـه زن   براى قانون یو اخالق یت علمیصالح
گـر  ی. تفاوت دحقوق زن، در همین اصل نهفته است ۀلئدر مس یغرب اسالمى و ۀن اندیشایممهم اختالف 
رامـت و شـرافت   کف از انسان است. در اسالم، انسـان (چـه جـنس مـرد و چـه زن) از      یدر نگاه و تعر

زن و مـرد   ی،ر اسـالم کـ فاز نگـاه ت  .)70: (اسـراء  دارد يموجودات عالم برتـر  ۀبرخوردار است و بر هم
 :(نحـل  و مظهر اسما و صفات او شـوند  ،لینا یبه قرب اله ینیف دیالکتوانند با عمل صالح و انجام تیم

ه غـرب از انسـان   کـ  یفـ یتعر یست. وقتـ یل نیانسان قا يبرا ینأن شیه چنکدگاه غرب یبرخالف د ؛)97
ه نگـاه آن بـه حجـاب و    کاست  روشن، ندکیتصور نم يزیاو چ يبرا يو ماد يویدهد جز لذات دنیم

شـورهاي  کشواهد موجود در غـرب و وضـعیت زنـان و خـانواده در      باشد.تواند میپوشش زن چگونه 
هـاي بشـري در   ردن از اندیشـه کـ ه همگی ناشـی از پیـروي   کایت از اضمحالل انسانیت دارد کغربی ح

مستقیمی با معنـاي   ۀدن رابط، شأنی از شئون انسان است و در هر تمن جهت پوششیبه هم غرب است.
بـاور   یینـد. معـادگرا  کین مطلب صدق میز همین ییدر معادگرا انسان و تعریف انسان در آن تمدن دارد.

ها، سرمنزل مشخصى دارند و رفتـار انسـان   آفرینش از جمله انسانهمۀ اجزاي جهان ه کن امر است یبه ا
). بر اساس بینش اسالمى، دنیا گـذرگاه آخـرت   36 :امتیق( باید بر مبناى آن اهداف و غایت تنظیم شود

وانُ    « :و زندگى حقیقى و سعادت واقعى بشـر در زنـدگى اخـروى اوسـت     یـالْح رَةَ لَهِـیالْـآخ ّارإِنَّ الـد« 
دن بـه  یاست و تمام هدف انسان را رس يماد يهار ارزشکه فقط به فکتب غرب کا میآ .)64 :بوتکعن(

از انسـان و   یاتـب غربـ  کم عدم شناخت دقیقت زن باشد؟ یتواند معرف شخصیداند میم يویلذات دن
نظریـات و  ن یـ ا همـۀ ده کـه  شـ ب موجانسانی و جهان هستی  ۀبینی کامل نسبت به جامعنداشتن جهان

اصـل   یکرا  یجنس يباربند و یب يمعنابه يآزاد ،اتبکن میا یرا تمامیز ؛دامنجبیبه شکست ها رویکرد
رد، یکـ ن رویـ ه در اکـ ست، بلین يدر اسالم، آزاد یم بر روابط عفافکحا یه اصل حقوقکیالحدردانند؛ یم

 تـوان ین مـ یاست و بنـابرا  رفته شدهیط خانواده پذیروشن و در مح امالًکدر چارچوب  یجنس يرفتارها
دانسـت. قواعـد    یدر چارچوب قـانون  یجنس يت رفتارهایریرا بر حفاظت و مد یاصل در روابط عفاف«

اشـخاص را در خـانواده،    یرد، رفتار جنسک يگذارتوان آن را اصل تحفظ نامیه مکن اصل یبرخاسته از ا
عفـاف در   ۀ، فلسـف یلکطور به ).317، ص1390ا، ینمتک(ح »ندکینه و در خارج خانواده، ممنوع مینهاد

  د.کر یبررس یاجتماعو  ی، خانوادگيتوان در سه محور فردیان زن و مرد را میروابط م

  يمحور فرد. ۲ـ۱
  آرامش فردي. ۲ـ۱ـ۱

ن افراد جامعه اسـت کـه یکـی از    ایمیکی از فواید و آثار مهم حجاب در بعد فردي، ایجاد آرامش روانی 
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هـاي  در مقابـل، فقـدان حجـاب و آزادي معاشـرت     .عوامل ایجاد آن عدم تهییج و تحریک جنسی است
بخشـد و تقاضـاي سـکس را    هـاي جنسـی را فزونـی مـی    ها و التهـاب هیجانبندوبار میان زن و مرد، بی
امـد  یث، دو پیـ ن حی، از اشهید مطهري آورد.نشدنی درمیصورت عطش روحی و یک خواست اشباعبه
  ند:کیان میخارج از نظام زن و مرد نامحرم ب يهارابطه يبرا
را  یجنسـ  يهـا هـا و التهـاب  جـان یبـار، ه وبنـد یب يهامعاشرت يان زن و مرد و آزادیم مینبودن حر. 1

در  یخواست اشباع نشدن یکو  یعطش روح یکس را به صورت کس يبخشد و تقاضایم یفزون
 ).84، ص1378، ي(مطهر آوردیم

شـه مقـرون اسـت بـا احسـاس      یاسـت و هم  ینشـدن نـاخواه انجـام  نامحدود، خـواه  يتقاضا یاز طرف. 2
 یروانـ  يهـا يمـار یو ب یخود منجر بـه اخـتالالت روحـ    ۀنوبافتن به آرزوها به یت. دست نیمحروم

 ).87(همان، ص گرددیم
، یعصـب  يهـا هـا، تـنش  هـا، جنـگ  خ سـبب فتنـه  یه در طـول تـار  کـ ز بشر یجمله غرا واضح است ازپر

اسـت  یل فرهنـگ و س یز ابزار تحمینون نکشود و ایگر شده و مید يو هزاران بال يرفتار يهايناهنجار
ج آن طبـق  یـی ه عامـل گسـترش و ته  کاست  یجنس ةزیغر، گانگان استیو تسلط ب ییگراو رشد مصرف

ن یـ ان ایـ از طغ يریجلـوگ  ياست بـرا  یحجاب روش داده شده و شتر قراریوجود زن ب قانون خلقت در
 افراد جامعه. یزه و آرامش روحیغر

  قلب   كيعفاف موجب پا. ۲ـ۱ـ۲
ا، یـ ني(طـاهر  انـد دانسـته  یطانیشـ  يهاقلب از وسوسه یزگکیمت پوشش را پاک، حات قرآنیاز آبرخی 
ن   «د: یفرمایاحزاب م ةسور 53یۀ خداوند در آ .)213- 212، ص1389 نَّ مـأَلُوه ا فَاسـتَاعنَّ موهأَلْتُمإِذَا سو

نْ   قُ«د: یفرماینور م ةسور 30 یۀو در آ ؛»وراء حجابٍ ذَلکم أَطْهرُ لقُلُوبِکم وقُلُوبِهِنَّ وا مـ ل لِّلْمؤْمنینَ یغُضـُّ
مکَى لَهأَز کذَل مهفَظُوا فُرُوجحیو مارِهصكات بـه دو مـال  یـ ن آیشود، در ایه مشاهده مک گونه. همان»أَب 

حفـظ  «و » نتـرل نگـاه  ک«ه همانـا  کـ اسـت   ان نامحرمان اشاره شـده یعفاف در روابط م يهاكمهم از مال
م کـ ذَل«د: یـ فرمایان مـ یـ فانه را بیمت لزوم روابط عفکات، حین آیا هد در ادامسپس خداون .است» میحر

ن عفاف در روابط زن و مرد نامحرم موجـب طهـارت   ی. بنابرا»ذَلک أَزکَى لَهم«و » م وقُلُوبِهِنَّکأَطْهرُ لقُلُوبِ
  د.شویقلب انسان م گیدر روابط موجب آلود یعفتیس، بکقلب و برع کیۀو تز

  يمحور خانوادگ. ۲ـ۲
ش عطـش  یموجب افزا یعفتیزیرا ب است؛یم خانواده کتح ،هاي عفاف و پوششترین فلسفهی از مهمکی

۱۳۶     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

و موجـب   یـزد رمـی را بـه هـم    یآرامـش روانـ   يت فضایه در نهاکشود یافراد م یبرخ يدر جامعه برا
 یبا بررسـ  یند، ولکتالطم بروز ن نید در نگاه اول ایشود. شاتالطم انسان و در نتیجه تالطم خانواده می

وجـود داشـته در جوامـع     یه در جوامـع سـنت  کامور  یشود برخیافراد، مشخص م يرفتارها ةپشت پرد
 يهـا عشـق «د: یگویم راسلباره نین مثالش بحث عشق باشد. در اید بارزتریه شاکرد یگیل نمکمدرن ش

بـارة  در ياوکـ نجک). آزاد بودن روابط، حالـت  17، ص1388، ی(سوزنچ» شودیافت نمیدر غرب  یشرق
ت، یاهش جـذاب کن یدهد و ایاهش مکت را چه در زن و چه در مرد یجنس مخالف و بالتبع عنصر جذاب

روابـط زن و   يبـرا  ین جهت، اسالم چـارچوب یند. از اکیم يریق جلوگیعم يهادن افراد به عشقیاز رس
شـود و همـین موجـب    مهار مـی عقل وسط ، تيزیغر يهاششکن یاه کاست  ردهکف یمرد نامحرم تعر

هاي زیبـاي ایـن و آن را ببینـد، دیگـر     اگر مردي همواره چهره رایز ؛ن گرددیان زوجیآمدن عالقه مپدید 
چندان میلی به همسر خود در خانه ندارد. ضمن اینکه اگر زنی مرتب خودش را به دیگران عرضـه کنـد   

انگیز دیگران باشد، دیگر شوهرش بـراي او، چنـدان   و کلمات شیرین و ستایشتوجه، لبخند  کانوندر و 
  سد:ینویر عفاف در حفظ خانواده میثأت بارةدر شهید مطهريجذابیتی نخواهد داشت. 

ـ ن اسـت  یا یر همسر مشروع از نظر اجتماع خانوادگیاز غ یجنس یابیامکپوشش و منع  ۀفلسف ه همسـر  ک
ـ یحـال در ؛شمار بـرود ردن او بهکعامل خوشبخت ، یشخص از لحاظ روان یقانون ـتم آزاد یه در سک  يس

ـ جـه  یرود و در نتیشمار مب و مزاحم بهی، رقیاز لحاظ روان یهمسر قانون یابیامک بـر   یانون خـانوادگ ک
ـ  يافتن استمتاعات و التـذاذها یشود. اختصاص یم يگذارهیو نفرت پا یاساس دشمن ـ   یجنس ط یبـه مح

ـ کرا مح يوند زن و شوهریازدواج مشروع، پادر کو در  یخانوادگ ـتر  یسـازد و موجـب اتصـال ب   یم م ش
  ).89، ص1378، ي(مطهر شودیگر میدیکن به یزوج

 یمتـر باشـد، زنـدگ   ک» قبـل از ازدواج « یهرچـه روابـط جنسـ   کـه  دهد یها نشان من باالتر پژوهشیاز ا
). در 41، ص1388لت و دمـوس،  ی(شاست تر تر و موفقتر، سالمو شخص خوشبخت ،ترداریپا كمشتر

  ثر است.ؤنده میفرد در آ ةام خانوادکز در استحیاز ازدواج ن پیش یحت يورزجه عفافینت

  يمحور اجتماع. ۲ـ۳
  ام جامعهكثبات و استح. ۲ـ۳ـ۱

خودشـان   نه چرا به خاطر مـردا گویند کبرخی زنان میام و ثبات جامعه است. کاستح ،محور سوم بحث
ه بـا  کاست  ياگونهمرد به یل جنسیه هرچند مکن است یپاسخ ا .)19(همان، ص ند؟ندازیرا به زحمت ب

 يرو زن موظـف اسـت بـرا   نیـ اشـود و از یمـ  یـک سـرعت تحر به كحرمان زن و مناظر یدن بدن عرید
بـه   نزنـا ، )114، ص1389ا، یـ ني(طـاهر  ندکگر افراد جامعه از پوشش مناسب استفاده یت حقوق دیرعا
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خودشـان زحمـت   بـه  ت جامعـه  یـ لکحفـظ   يه بـرا کاندازند، بلیخودشان را به زحمت نم نخاطر مردا
امل جامعـه گـره خـورده و اگـر     کامل فرد با تکت یزنان است. به عبارت سودن به یند و در مجموع ادهیم

). 19، ص1388، ی(سـوزنچ  داشته باشـد  یاملکر تیتواند سیداشته باشد، فرد هم م یاملکر تیس ياجامعه
ک أَدنـی أَنْ   « یـۀ ه از آکـ  یمتـ کاسـت. ح  یت اجتمـاع یامن ي، برقراریامل اجتماعکق تیاز مصاد ییک ذلـ

ه استفاده از پوشش مناسـب در مجـامع   کن است یرد، اکتوان استفاده یم )59(احزاب: »یعرَفْنَ فَال یؤْذَینَ
ا، یـ ني(طـاهر  نـد کین میمأآنان را ت یت اجتماعیامن دارد وی، زنان را از آزار مردان هرزه مصون میعموم
از جـرم،   يریشـگ یدر پ یت ملزومـات عفـاف، نقـش مهمـ    یـ د گفـت رعا یـ رو بانی). ازا110، ص1389
رنـد و بـا   یم قـرار گ یگذارد زنان آماج جرایه نمک ياگونهبه ؛جامعه دارد یت و سالمت روانیامن يبرقرار

  ).313 ، ص1390ا، ینمتک(ح ندکیجاد میا یتیامن یپوشش نآنا يردن زن از معرض جرم، براکخارج 

  رامت و حرمت زن در جامعهكحفظ  .۲- ۳- ۲
 یمـ ینمنزلـۀ  به بانواناست.  یاسالم ۀرامت زن در جامعک، حفظ حرمت و يورزل عفتین دالیتراز مهم

 یحرمـت و احترامـ   يپروراننـد، دارا یو برجسـته مـ   كپـا هاي انسان ه در دامان خودک یاسالم ۀاز جامع
اسـتوار خواهـد مانـد. بـا      ایشـان ت یـ اجتماع، با محبت و ترب ةریکاند. آنان معلمان عاطفه هستند و پژهیو

ه احتـرام و حرمـت   کـ م یابیـ یم و مینیبیح میصر ياگونهحجاب را به ۀفلسف ،ات قرآنیتدبر در آ کیاند
  حجاب است. يهااز فلسفه یکیا یو  یقیحق ۀزن، فلسف

احتـرام   ةنحـو  یـک د: حجاب عبارت اسـت از  یفرماید، میگویحجاب سخن م ةباردر یم وقتیرکقرآن 
 ۀدر قرآن علـت و فلسـف   ننگرند. یوانید حیه نامحرمان او را از دکزن،  يل شدن برایگذاردن و حرمت قا

ـ نیا يبرا یعنی )؛59 :احزاب(ذلک أَدنی أَنْ یعرَفْنَ فَال یؤْذَینَه: کند کیر مکن ذیحجاب را چن ـناخته  ه ک ش
  .ه آنان تجسم حرمت و عفاف جامعه هستند و حرمت دارند کت واقع نگردند، چراینشوند و مورد اذ

اجتمـاع اسـت و ایـن    ۀ عرصـ زنـان بـه    اصلی حکم حجاب، ورود ۀفلسف توان گفتیگر میبه عبارت د
یگـر  در این صورت است که نگـاه مـرد بـه زن د    .همان آزاد کردن زن است نه حصر و محدود کردن او

هـاي  فعالیت ۀنگاه جنسیتی نخواهد بود و لذا حجاب یعنی تغییر نگاه مرد به زن، براي ورود زن به عرص
  کننده.اجتماعی با پوشش مناسب و غیرتحریک

  مرد و زن در اسالم ةفانيارتباط عف. ۲ـ۴
 در رومنـد ین ةزیغر نیا وجود. خ استیتار طول در مرد و زن ةدهندربط ن عواملیترمهم از یجنس ةزیغر

 ،یجسـم  و یروحـ  يهـا خسـارت  آمدن بار به جهینت در و عقل از او حصروحدیب يهایشکسر و انسان

۱۳۸     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

 بـر  بنـا  اخالق نیا. ندک تیتبع ايویژه یجنس اخالق از خود، تعادل حفظ يه انسان براکشود موجب می
 و نبسـته  فـرو  چشـم  یانسـان  ۀصیخص نیا ز برین یاله انیاد .است متفاوت مختلف، جوامع وها فرهنگ
 نیـ دن یتـر امـل ک هکهمچنان ؛انددهکر ارائه گانهیمرد ب و زن روابط سالمت و تعادل حفظ يبرا ییالگوها

ن کـ ده و آن را رین نـوع روابـط، پسـند   یا يا را برایدر چارچوب عفاف و ح يدارشتنیخو )اسالم( یاله
  .ارتباطات زن و مرد شمرده است

ا، عفـاف و  یـ م حیان زن و مـرد در اسـالم، در چـارچوب مفـاه    یـ م یجنست رفتار یریحفاظت و مد
ا یـ . حاسـت ن سه مفهوم یهم ۀمجموعریروابط زن و مرد، ز يهاكط و مالیشرا یه تمامکحجاب است، 

ن یـ خـواه ا  ؛)484 ، ص1 ق، ج1414، یحـ ی(طر از فعل ناپسند است یروح یزدگشرم و خجالت ینوع
 یسـار درونـ  کن انیـ ). مهـم ا 22- 21، ص1383ده، ی(پسندیو خواه عرف یباشد، خواه شرع یناپسند، عقل

ن حـال  یـ ت ایرد. در نهایگیا ضعف مید و قوت وشمی یت هر انسان، در او متجلیه بنا بر شخصکاست 
؛ 290 ، ص9 تـا، ج یمنظور، ب(ابن فکو  يخوددار ايمعنانجامد. عفاف بهیم یعمل يبه خوددار یدرون

ــ232، ص32، ج1341دهخــدا،  ــ ) از شــهوت اســت2319، ص2، ج1379ن، ی؛ مع ، 5، ج1372، ی(قرش
ف یتعـار  يبنـد ). بـا جمـع  233، ص32، ج1341؛ دهخـدا،  573تـا، ص ی، بـ ی؛ راغب اصفهان19- 18ص

 يمعنـا ن واژه، بـه یـ تـوان گفـت ا  یم )گنجدین مجمل نمیدر ا هاان آنیه ب(کعفاف  یو اخالق یاصطالح
در برخـورد بـا   ). 243- 247تـا، ص ی، بـ ی(نراقـ اسـت  ت آن از عقل ینترل شهوت در حد اعتدال و تبعک

ـ ، وجود داشته و دارد؛ یطیو تفر یافراط ةوی، همواره دو شاست یجنس ةزیغره برخاسته از کشهوت   یول
 ).112، ص1386سـندگان،  ی(گروه نواسـت  يدارشـتن یخو- ، ازدواجیجنسـ  ةزیـ غر ةن دربـار یدگاه دید

» یجنسـ  يدارشـتن یخو«و سـپس  » ازدواج«را در  یجنسـ  ةزیان غریزیح و بیصح ياسالم تنها راه ارضا
ت قـرار دارد و  یـ ، تداوم نسل است، پـس ازدواج در اولو یجنس ةزیرده است. چون هدف از غرک یمعرف

 یو انسان تا هنگـام  فته نیستریپذ یجنس ةزیآزاد غر يست، ارضایل نکچون هدف، لذت بردن به هر ش
  .(همان) ندکشه ید عفت پیباند، کتواند ازدواج  یه نمک

ه برقـرار  کن دو ملیان ایعموم و خصوص مطلق در م ۀاست و رابطیتوان گفت عفاف اخص از حیم
 ياش از ناپسـندها و ناهجارهـا  يخـوددار  یعمومطور به شتر باشد،یفرد ب يایچه ح د گفت هریاست. با

 یجنسـ  يهـا یخاص، در مقابل آلودگطور به تر خواهد بود وتر و گستردهقی، عمیو عرف یو عقل یشرع
ـ  ياا و عفـاف رابطـه  یـ ن حکه میـا جه گرفت یتوان نتیم برخوردار خواهد بود. يز از عفاف باالترین  یعلّ

 یا معرفـ یـ ح رة، عفـاف ثمـ  یاز امام عل یتیدر روا .نندکید مأیین سخن را تیز ایات نیروا .برقرار است
ثر اسـت.  ؤفـرد مـ   يایـ ت حیز بر تقویحال، عفاف نن ی). در ع257ص ،1366(تمیمى آمدي،  شده است
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 يبـرا  ياژهیـ ات فقـه، پوشـش و  یـ و ادب یاربرد فقهکن مفهوم، حجاب است. مقصود از حجاب در یسوم
، ی(سـوزنچ  مـردان باشـد   یل جنسـ یـ زش تمایـ ا مانع انگینگاه نامحرمان به او و  ةه بازدارندکزنان است 

ه کـ ه در ذهن دارد، اظهار عفاف اسـت  ک يدیباورها و عقاف بر اساس یعمل فرد عف ).12- 11، ص1388
ـ ی، فرد را به تسـتر ب یقت عفت درونیباشد. در حقین اظهار میا يهالفهؤن میتراز مهم یکیپوشش   یرون
روح  یو از طرفـ  راسـت ت جذب جنس مخالف را دایش از مرد قابلیه جسم زن بکدهد. ازآنجایسوق م

تـر اسـت.   د اسالم بر حجاب زنـان پررنـگ  أکیو عشوه دارد، لذا ت ییرابه خودآ يشتریب یبستگز دلیزن ن
ش عفـاف فـرد   یز بـر افـزا  یـ ن یرونیر شد، تستر بکا ذیر عفاف بر حیثأت بارهه درگونه کن حال همانیدر ع

ه کـ ن معنـا  یـ بـه ا  ؛برقرار اسـت  ياپوسته- هسته یعلّ ۀن سه مفهوم، رابطین ایتوان گفت بیثر است. مؤم
ن رابطـه، هسـته،   یـ دهـد. در ا یل مکیرا تش ياپوسته یۀو حجاب، ال یانیه می، عفاف، الياهسته یۀا الیح

 یدرونـ  يهـا هیبخش الامکننده و استحکتی، تقویرونیب يهاهیاست و ال  ياو پوسته یانیم يهاهیال أمنش
رت یـ غند. کیم کمکنترل شهوت در فرد و جامعه کو به است  گانهن مفاهیم سهیمل اکرت میهستند. غ

زنـان قـرار    يمـردان مقـرر فرمـوده و بـرا     يه خداوند آن را براکرت است، یغ یلکاز اقسام  یکی یجنس
ن یـ ا ۀغلبـ  ).156 ، ص20 جق، 1409، یحرعامل ؛439 ، ص1 ق، ج1415حویزى، عروسی ( نداده است

رت، یـ د زد. غنـ قم خواهفانه در جامعه را ریرفتار عف و ندگریدیکمل کا در زن میح ۀصفت در مرد و غلب
م رفتار نامحرمان بـا محـارمش   یرت مرد سبب تنظیه غکهمچنان یعنیاست؛  فرد يدوطرفه برا یتیمصون

ـ یرعفیغ يو از رفتارها ددهمیز در چارچوب عفاف قرار یشود، رفتار محارم را نیم  يریجلـوگ  نآنـا  ۀفان
گـران عفـت   یخـود از نـاموس د  شـود  یب مموجاش، حفظ خانواده تجهرت مرد یغ نیهمچنند. کیم

ز در مـورد زنـان   یـ گـران ن ید تا دیدر مورد زنان مردم عفت بورز«ند: ایفرممی رمکپیامبر ا کهچنان ،ورزد
  ).554، ص5ق، ج1429(کلینى،  »شما عفت بورزند

ه طبـق  کـ افـت  یدست الگویی توان به یان آنها میموجود م يهاان رابطهیم و بین مفاهین اییپس از تب
  دهد.یرا نشان م الگون یا )1( لکشود. شیحاصل م یعفاف اسالم آن،

  
  
  
  
  

 : الگوي ارتباط عفیفانۀ میان زن و مرد1شکل

۱۴۰     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

 یالمـ کارتبـاط   يهاك، به دو گروه مالمزبورنداز سه مفهوم ی شاه نکروابط زن و مرد،  يهاكمال یتمام
  شوند.  یم يبندطبقه یالمکریارتباط غ يهاكو مال

ات مربـوط بـه روابـط زن و    یـ ات و روایآ همۀ، یالمکریو غ یالمکعفاف  يهاكاستخراج مالبراي 
 يهـا لفـه ؤآنهـا، م  يبنـد ن متون و طبقهیا ۀسپس با ترجم ؛شده است يمرد نامحرم در حد توان گردآور

ف در عفـا  يهالفهؤمنیز و  ،المکزان یالم و مک يالم، محتواکل سه عنوان لحن یذ یالمکعفاف در روابط 
 یلی(اسـماع بررسی شـدند   ،تبرجو  ،فاصله و میحر ،نگاه ،پوشش یلکل چهار عنوان یذ یالمکریروابط غ

از اطنـاب   يریجلـوگ  رايه بـ کمربوطه مطرح شده است  يهال هر عنوان، شاخصیذ .)1393 ان،یو مهد
 یتمـام  ،جـدول ایـن  در  .شودمیبسنده عفاف در روابط زن و مرد  يهاكن مقاله تنها به جدول مالیدر ا
 ده است.آمفانه از نگاه اسالم یارتباط عف يهاكمال

  هاي عفاف و حیا در روابط زن و مردمالك )1(جدول 
  الم)ک(خضوع در  المکلحن   یالمکعفاف در روابط  يهاكمال

  گو با نامحرم)ودر گفت يردن به موارد ضرورک(بسنده  المکزان یم
  معروف)سته (قول یسخن شا  المک يمحتوا

  ردنکن یشوخ
  ناسزا نگفتن

  یجنس يلمات دوپهلوکز و یانگشهوت يمحتواعدم استفاده از 
  ت حدود پوششیرعا  پوشش  یالمکریعفاف در روابط غ يهاكمال

  دن لباس شهرتینپوش
  كرنازیم و غیاستفاده از پوشش ضخ

  پوشش ياستفاده از رنگ مناسب برا
 ردن نامحرمکلمس ن  م و فاصلهیحر

  ت اختالطیممنوع
  ردن با نامحرمکخلوت ن

  با نامحرم یعدم رفاقت و دوست
  ذانیاست

  ش در جامعهینت و آرایعدم ز  عدم تبرج 
  عدم استفاده از عطر نزد نامحرم

  ز از عشوهیپره
  نترل نگاهک

  قيروش تحق. ۳
ه تحلیـل  کـ تـوان گفـت   یدارد، مـ راز اي دآنهـا پیشـینه  هـاي ارتبـاطی   هـا و شـیوه  اگرچه توجه به نشانه

ایی، چـارلز سـاندرز   کـ مریاو فیلسوف  سوسورفردینان دو یسیوئشناس سار زبانکشناختی نوین با نشانه
ول بـه شـناخت   کمعرفت، مو ۀلئه مسکشدند  یمدع ن). آنا16 ، ص1379(آسابرگر،  شودیپیرس آغاز م
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 نرد آنـا یکـ ن حال رویست. با ایها نسامانمند از نشانه ياجز منظومه يزیعناصر زبان است و زبان هم چ
نقـش   ۀمطالعـ ه بـه کـ بـود   یدانشـ  semiologyشناس،زبان سوسورِ يمتفاوت بود. برا یشناسنشانهدربارة 
آن ه او کـ  ايیمطالعـات  ۀلسوف، رشتیفپیرس  ي. برازدپردایم یاجتماع یاز زندگ یها به مثابه بخشنشانه

 نداشت. آنـا  یکیه با منطق، ارتباط نزدکها بود نشانه يصور یۀد، نظرینامیم) semioticsی (شناسنشانهرا 
  ردند.ک يگذارهیرا پااصلی  يدو سنت نظر

ال، کن اشـ یـ ن ایتـر د واضـح یارتباط دارد. شـا  یید معنا و بازنمایال فراوان با تولکشادر  یشناسنشانه
 يشـف روابـط سـاختار   کدرصـدد   یشناسـ ). نشانه25ـ24، ص1386(چندلر،  باشند» هارسانه«و » متون«

 ار داردکماننـد زبـان سـرو    یانتزاعـ  ين مبنـا بـا سـاختارها   ین است و بر همیموجود درون هر نظام نماد
مطالعـه   يمنـزو طـور  بـه  هـا را شناسان معاصر نشـانه نشانه .)1988 ،رسک، به نقل از هاج و 1390ر، ی(بش
پردازنـد.  یا ژانر) مـ یرسانه  انند یک(م» يانشانه يهانظام«از  یبخشمنزلۀ به آنها یه بررسه بکنند؛ بلکینم
 ییت چطـور بازنمـا  یـ شـوند و واقع یه معناهـا چگونـه سـاخته مـ    کاند ن پرسشیبه دنبال پاسخ به ا نآنا
در  ی/متنیعامـل زبـان   یـک  ۀمطالعـ  ي، بـه جـا  یشناسـ گونه نشانهنیب در این ترتی(همان). به ا شودیم

  ).  78، ص1389(ساسانی،  مییروهمدار روباربردکا و یپو یطیستا، با چند عامل در شرایا یطیشرا
ـا اشـیا        شناسی، نشانهدر نشانه ـات ی ـال و حرک ـاویر، اصـوات، اعم ها واحدهایی معنادارند که به شـکل تص

ـا    کننداي را حمل نمیاند. این اشکال هیچ نوع معناي طبیعی یا ذاتیدرآمده . آنها فقط وقتی تبدیل بـه عالمـت ی
  ).  27، ص1387دهیم (نرسیسیانس، کنیم و یا به آنها معنا میوب به معنا میسشوند که ما آنها را مننشانه می

  كسيل رمزگان جان فيتحل. ۴
 جـان فیسـک  ل رمزگـان  یـ هـا از روش تحل لمیف یشناسنشانه يق براین تحقیان شد، در ایه بگونه کهمان
 یمعـان  يهـا هیردن الک، معلوم یشناختل نشانهیهدف از تحلکه است معتقد  جان فیسکشود. یه ماستفاد

 )هـا ن برنامـه یـ ا کوچک يهابخشدر  یحت( یونیزیتلو يهاه در ساختار برنامهکاست  ياشدهيرمزگذار
بایسـته  ، جـان فیسـک  طبـق روش   یشـناخت ل نشـانه یتحل ي). برا130، ص1380، ک(فیس رندیگیقرار م
  م.یها آشنا شولمیرمزگان موجود در ف یۀبا سه السپس با مفهوم رمز و نخست است 

  سد:ینویتاب خود مکدر  جان فیسک
ـ کم است کها حان نظامیبر ا يافته است. قواعدیها در آن سازمان ه نشانهکهستند  ییهارمزها نظام  ۀه هم

 یرمزها مـدام بـر بعـد اجتمـاع     ۀمطالع یعنین یآن رمز بر سرش توافق دارند. ا ةاربرندکبه ۀجامع ياعضا
  ).97، ص1386، همان( ورزدید مأکیت یارتباط

هـاي آن  به قـوانین و عـرف   فرهنگ کآحاد ی ۀه همکهاي قانونمند از نشانهاست رمز نظامی به اعتقاد او 
 ه موجـب حفـظ آن  کـ دهـد  ید و اشـاعه مـ  ورآیبه وجـود مـ   فرهنگ پایبندند. این نظام، مفاهیمی را در

۱۴۲     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

م عامل پیونـد درونـی   کن پدیدآورنده، متن و مخاطب است، و نیز حایمواسط  ۀاست. رمز، حلق فرهنگ
 ةوجودآورنـد از معـانی بـه   ياهکه متـون مختلـف، در شـب   کمتن را دارد. از راه همین پیوند درونی است 

  ).127، ص1380، همان( یابندیدیگر پیوند مکما با یدنیاي فرهنگی 
 ).128(همـان، ص  واقعیـت، بازنمـایی، ایـدئولوژي    انـد: ها داراي سـه سـطح  رمز فیسکطبق دیدگاه 

هاي اجتمـاعی رمزگـذاري   با رمز قبالً ،ه قرار است به فیلم سینمایی تبدیل شودک يادیگر واقعهعبارت به
ننـد و  کیمـ  يرا رمزگـذار  یعاجتمـا  ين رمزهـا ی، ایعنی سطح واقعیت. سپس رمزهاي فنی ؛است شده

). همـان ( دنـ دهیهاي انسجام و مقبولیت اجتماعی قرار مرا در مقوله مزبور ي، رمزهاکرمزگان ایدئولوژی
پـذیر صـورت گرفتـه    هایی دلبخواه و انعطافبندي این رمزها بر اساس مقولهطبقهکه است معتقد  فیسک
  ان شده است:ی، بفیسکجان ل، سطوح رمزگان ی). در جدول ذ127(همان، ص است

  (سطوح مختلف رمزگان جان فیسک) 2جدول 
  تیواقع  1سطح

  )ی(رمزگان اجتماع
مثل: است ه قرار است از تلویزیون پخش شود، پیشاپیش با رمزهاي اجتماعی رمزگذاري شدهک ياواقعه

  ات سر و دست، صدا و غیرهکپردازي، محیط، رفتار، گفتار، حرظاهر، لباس، چهره
  2سطح
  

  ییبازنما
  )ی(رمزگان فن

رمزهاي  برخی از .نندکی رمزگذاري میکترونیکهاي الدستگاه کمکرمزهاي اجتماعی را رمزهاي فنی به 
ه رمزهاي متعارف بازنمایی را انتقال ک: دوربین، نورپردازي، تدوین، موسیقی و صدابرداري اند ازفنی عبارت

ش، کشمکدهند، از قبیل: روایت، یل مکدیگر را شدهند و رمزهاي اخیر نیز بازنمایی عناصري یم
  آفرینان و غیره.ان، انتخاب نقشکگو، زمان و موشخصیت، گفت

  يدئولوژیا  3سطح
  )یکدئولوژی(رمزگان ا

دهند. برخی از یقرار م» مقبولیت اجتماعی«و » انسجام«هاي رمزهاي ایدئولوژي، عناصر فوق را در مقوله
  داري.سرمایهو اند از: فردگرایی، پدرساالري، نژاد، طبقه اجتماعی، مادي گرایی، رمزهاي اجتماعی عبارت

ل یـ جهـت تحل  ییهـا و چارچوب ،استفاده یمختلفهاي پژوهشدر  جان فیسکل رمزگان یاز روش تحل
مـده،  آ) 3( ه در جـدول کـ عناصـري   ن روش، ازیـ در ا یراتـ ییه در این مقاله با تغکلم ارائه شده است یف

  استفاده شده است.
  )132 ص ،1392(عناصر تحلیل رمزگان جان فیسک) (اسماعیلی،  3جدول 

  
  
  
  
  
  
  

  رمزگان فیلم
 

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

  گفتار
  محیط
  لباس

  رمزگان فنی
  
  
  
  
 

  انکزمان و م
  صحنه وسایل

  بازیگران
 

 گرانینام باز
  گرانیانتخاب باز
  گرانیلباس باز

 اجرا یا شیوه رفتار
 ها)الوگی(د گوهاوگفت صدا

  یقیموس
  یمفهوم اصل کرمزگان ایدئولوژی

  میمفاه يبنددسته
   رفتههیحاشم بهیمفاه



   ۱۴۳ بازنمايي روابط عفيفانة مرد و زن در سينماي ايران

  يال ةدربار لميف ليتحل. ۵
  معرفي فيلم. ۵ـ۱

  ارگردان: اصغر فرهاديکنویسنده و 
  ننده: اصغر فرهاديکتهیه

  1387سال تولید: 
بازیگران اصلی: گلشیفته فراهانی، ترانه علیدوستی، شـهاب حسـینی، مـریال زارعـی، مـانی حقیقـی،       

  پیمان معادي.

  داستان ةخالص. ۵ـ۲
 در شـمال  سـمت  بـه  یجمعـ دسـته  سـفر  یـک  يبرا حقوق ةدکدانش النیالتحصفارغ از دوستانه یجمع
. بیابـد  يهمسـر  شیبـرا  خواهـد یم دهیسپ خود دوست از برگشته آلمان از یتازگبه هک احمد. نداتکحر
ـ  احمـد،  بـا  ییآشـنا  يبـرا  هکـ  خواهدیم ی)ال(دخترش  كودک مهد معلم از دهیسپ  سـفر  نیـ ا در را ناآن

 سـفر  رفتنیپـذ  از دارد او به هک يتعهد سبببه شود، جدا نامزدش از دارد الی قصد ند. هرچندک یهمراه
ـ  رد.یپـذ یبا احمد، سفر را م ییآشنا يبرا ده،یسپ اصرار ت بایدر نها. دپرهیزیم د یـ ن سـفر ناپد یـ در ا یال
 خـانواده  بـه  را هیقض تا ندکوشیم دوستان جمع ا غرق شده است.ینند او در درکیگمان م هشود و همیم
 دیـ آیمـ  شمال به یال نامزد شود.یم ارکآش ینامزد ال بارةدر دهیسپ يارکپنهان نیب نیا در. نندک منتقل یال
 بـا  لمیگـردد و فـ  یبـازم  تهـران  بـه  یال یدست كسا با او در انتها. شودیم آگاه ناباورانه از علت سفر او و

  .  ردیپذیم انیپا ساحل يال و گل دری میقد نیماش ردنک ریگ شینما

  كسيل رمزگان جان فيتحل. ۵ـ۲
  ياجتماع رمزگان. ۵ـ۲ـ۱

تـوان بـه   ین رمزگان را مـ یش معلوم شده است. ایشاپیه مدلولشان پکهستند  ییها، دالیاجتماع يرمزها
د یـ سـاده، بازتول صورت بسـیار  بهلم یرون متن وجود دارند و در فیه بکدانست  ییهاتر نشانهساده ياگونه

س ظاهرشـان، طبـق رمزهـاي متعـارف در     ما از اشخاص مختلف بر اسا ك، ادرادیگرعبارت به شوند.یم
ـ . اگیردیل مکفرهنگمان ش شـد و بـه   کش بیمتوسـط جامعـه را بـه نمـا     ۀلم درصـدد اسـت طبقـ   ین فـ ی

ن یـ نند، مطـابق بـا ا  کیگر برقرار میدیکها با تیه شخصک یل و نوع روابطیپ، وسایجهت، لباس، تنیهم
، یو رسـم  کاست و از روابط خش یو معمول یمیگر صمیدیکبا  نشده است. رفتار آنا يطبقه رمزگذار

رده کـ  کمـ کگرایـی فـیلم   ها به واقعتیا سطح باال استفاده نشده است و لذا منش شخصین و ییسطح پا

۱۴۴     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

دارنـد،   ین شخصـ یماش یاست. همگ یه معمولکهنه، بلکز نه فاخر و مجلل و نه یگران نیاست. لباس باز
، بلکـه  رانهیار مرفه و نه فقیز نه بسین نآنا ین سطح مالیراستند و بنابیال در شمال نیصاحب و یکچیاما ه

هـا را  تید تا شخصکوشیم یاجتماع ين رمزهایچن يریارگکهارگردان با بکمتوسط است.  ۀمتعلق به طبق
  ند.ک ییبه او بازنما یکآشنا با مخاطب و نزد ییهاانسان

  يفن رمزگان. ۵- ۲- ۲
  انکم و زمان. 5- 2- 2- 1
هاي ارشـاد و اوج گـرفتن   است؛ یعنی یک سال پس از آغاز فعالیت گشت 1387تولید سال » دربارة الی«

هاي دوگانۀ مثبت و منفی در باب مسائل مربوط به عفـاف و حجـاب و نـوع پوشـش     نظرات و استدالل
توجهی طبقۀ متوسط به فرهنگ بانوان در جامعه. این فیلم با تقلیل عفاف در روابط نامحرمان و نمایش بی

  دارد که عامۀ جامعه نیز چنین دیدگاهی دربارة نوع روابط میان زن و مرد دارند.یا و حجاب، بیان میح
 تـا برگزیـده   خـود  تیـ روا يبـرا  را ایـ در نـار کط بـاز  یمح لم،یف. دهدروي می شمال در لمیف داستان

تعهد در صندوق صـدقات   ۀردن حلقکرها . ندک ریتصو را بندها و دیق از ییرها و يآزاد ،یواقع يمعنابه
 سرخوشـانه  شمال، سمت به یکتار تونل از عبور ، هنگامیده و الیسپویژه بهها تیشخص هک ییهاغیو ج
ه زنـان را سـخت در   کـ  ییهـا میحـر  ؛نـد کیقانونمند شهر را گوشزد م يهامیاز حر ییدهند، رهایم سر

 يهـا صحنه از ياریبس. ابدییم رها یتیمحدود هر را از ننون مخاطب، آناکچارچوب خود نگاه داشته و ا
ط، یمحـ  ییباز بودن و رها. داستیپ آن در آسمان و ایدر و است شده دیتول ساحل باز طیمح ز درین لمیف

 لم است.یف يهاتیرفتار رها و خارج از عفاف شخص يبرا یمناسبزمینۀ پس

  صدا. 5- 2- 2- 2
  وگوالف) گفت

الوگ اسـت.  یـ ند، دکینظر را به مخاطب القا مم موردیآن مفاه ۀلیارگردان به وسکه ک یاز رمزگان فن یکی
هـاي روابـط   كه در چـارچوب مـال  کشود یده مید ییگوهاولم، گفتیف يهاتیشخص یالمکدر روابط 

 یکـی ت و نزدیمیت اسـت، صـم  ؤیـ وضوح قابـل ر لم بهیف يهاالوگیه در دک يالفهؤگنجد. میفانه نمیعف
از  ؛ننـد کیگر را خطـاب مـ  یدیکـ  کوچـ کمفـرد و بـا اسـم     به صورت مردان و زنان لمین فیا است. در

نـد.  یگویگر سـخن مـ  یدیکـ با  یو شوخ و با زبان طنز جویندبهره میز در صحبت یآممحبت يهاپسوند
ل یـ ن محرم و نـامحرم قا باره، فرقی میانینند و در اکینم بسندهزنان و مردان در سخن گفتن به ضرورت 

 هکـ  هستند يابهیغر افرادها نیا بردیم ادی از مخاطب هک است ياگونهبه زنان و مردان يگووستند. گفتین
 اند:خانواده یک از يعضو همه ییگو .ستین برقرار نشانیب یسبب ای ینسب وندیپ چیه



   ۱۴۵ بازنمايي روابط عفيفانة مرد و زن در سينماي ايران

؟ یینجـا یچـرا تـو ا   ن. احمد اصالًیردکش م تو. زنونه مردونهین بریاین بیها بابا پاشده [به مردان]: بچهیسپ
  رون؟!ین بیشد؟ رفت یچ یم تو. راستیپاشو پاشو بر

  قرارم.یب یاحمد: عاشقم من، عاشق
  !يده: لوس نشو، جدیسپ

ـنبه   يم خواستگاریری، شنبه مکیت بگن اویثرکم. ایریگیم أين سه روز ریاحمد: بعد ا . بگن نه. خـب ش
  ي.م خواستگاریرینم

ن افـراد  میـا  ۀمانیصم يهاصحبت يهایژگیگر وینامحرم، از دز در تخاطب با یآماستفاده از پسوند محبت
  لم است:ین فیدر ا

  .»ارن؟یب برامون یگیم ییچا دوتا يریم يدار جون،دهیسپ: احمد«
  .»نیتر بشه ذره جمعیده: احمدجان! یسپ«
 یمثـال زمـان  راي است. بـ  ینامحرم از شوخ يهاتیشخص ةلم، استفادیف يگوهاوگر گفتید یژگیو

  رد:یگیل مکان افراد شیم ییگوون گفتیآورد، چنیشام م ةده دستمال توالت بر سر سفریسپه ک
  وانه؟یه دین چیده]: ایمان [به سپیپ
  .ییشو بذار واسه دستشوهین، بقکشو مصرف نهر: همیام

  م.یخوریم غذا میر! داریام ا[با خنده]:  شهره
ـ « د:یگویزند، منوچهر میحدس م یدرستمنظور منوچهر را به یم، الیپانتوم يه در بازک یا زمانی یه 
  .»! درسته دمت گرميبلوند

  يقيموس )ب
ه کـ  یآن در نظر گرفته نشده اسـت. تنهـا در مـواقع    يبرااي ویژه یقیمتن است و موس یکلم فاقد موزیف

  شود.  یم یکموز يلم داراینند، فکیاستفاده م یقیداستان از موس يهاتیشخص
ه در راه شمال با سـرعت در  ک یزمان ؛شودیم آغاز یده، احمد و الیاد سپیفر يداستان، با صدا يابتدا

 یزنـدگ  يهاد و بندیاز ق ییدر حال رها ییگو .زنندیاد میفر يهستند، از شاد یکتار یحال گذر از تونل
ن سـفر  یـ از ا شـان یجـان و خوشـحال  یه هکشود، یده میشن نآنا يز از خودروین يشاد یقیهستند. موس

  ند.کیرا گوشزد م یجمعدسته
اي است که احمد و الی براي خرید به بیرون شود، صحنهصحنۀ دیگري که در آن موسیقی پخش می

کند که نشان از برقـراري رابطـۀ   را در ماشین پخش می» کهکشان عشق«روند. احمد، موسیقی از ویال می
رسـند، همچنـان ایـن    زمانی که شب شده و این دو به ویال مـی عاطفی میان این دو دارد. در پالن بعدي 

شود که بر استمرار این حالت عاشقانه در کل مسیر اشاره دارد. استفاده از این موسیقی از ماشین شنیده می

۱۴۶     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

غش بودن رابطۀ این دو وغلهاي هیجانی و صریح، به تطهیر و بیموسیقی آرام و متین در مقابل موسیقی
دار اي که میان یک مرد نامحرم و یک زن نامزدمک شایانی کرده است؛ تطهیر رابطۀ عاطفینزد مخاطب ک

شـود و  براي ازدواج و تشکیل خانواده، برقرار شده است. پس از این دیگر صداي موسـیقی شـنیده نمـی   
در کنـار  ویژه در زمانی که الـی  شود. این صدا بههاي پرالتهاب فیلم با صداي امواج پوشش داده میصحنه

شـود. مخلـوط شـدن صـداي امـواج بـا       بازي و خوشحالی کردن است، نمایان مـی دریا مشغول بادبادك
است و از اي در راه کند که گویی حادثهفریادهاي مستانۀ الی از سویی نوعی اضطراب به مخاطب وارد می

  کند.اطب کمک میرنگی و نزدیکی بین الی و دریا به نوعی به تبرئه او در ذهن مخسویی این یک

  صحنه لیوسا. 5- 2- 2- 3
حلقـه   لم اسـتفاده شـده اسـت.   یمعنـادار در فـ   ياگونهه بهکاست  ياصحنه لیاز وسا یکیازدواج،  ۀحلق
بـه صـندوق صـدقات انداختـه      يااز شروع سفر، حلقه پیشلم، یف آغازانگر تعهد به همسر است. در ینما

ر یبـه همسـرش را تصـو    یشخص يتعهدیبهتر، بعبارت به و یعالقگیله، بیوسنیارگردان بدکشود. یم
زار است و قبل از جـدا شـدن از او،   یه از نامزد خود بکشود یمواجه م یند و در ادامه، مخاطب با زنکیم

ه کـ خـود را   یاز حلقـه، مضـمون اصـل    يان استفادهیلم با چنیند. فکیگر اقدام مید يبا مرد ییآشنا يبرا
  دارد.یان می، باست يگرهمان اباحه
ده) و یر (شـوهر سـپ  یـ ام :حلقه بـه دسـت دارنـد    ،لمیه دو مرد در فکن است یگر از حلقه اید ةاستفاد

نند؛ هـر دو  کیت میند؛ هر دو، همسرشان را اذاهیز به هم شبین ین دو از نظر اخالقی). ایرضا (نامزد الیعل
ه کـ از ازدواج  یمنفـ  ییب بازنمـا موجـ ن اسـتفاده از حلقـه   یـ بزن دارنـد. ا  اند و دستیاند، عصبیرتیغ

  جاد عفاف در جامعه است، شده است.ین عامل ایترمهم

  گرانیباز. 5- 2- 2- 4
  گرانیباز الف) نام
 مخفـف  شودینم مشخص زین داستان يانتها تا هکاست  ینام »یال«. است معنادار لمیف نیا در نام انتخاب

بـودن و  یین ابهـام بـه هرجـا   یـ د و ایـ افزایمـ  یالـ  تیشخصـ  ابهـام  به نام نیا انتخاب است؟ یاسم چه
ت او یت و بـالتبع، شخصـ  ین شخصـ یرده است. نامشخص بودن نام اک کمکت ین شخصیبودن اسکهر

ب کـ رد و مرتیگ قرار یال يتواند جایم ،ه داشته باشدک ايیژگیبا هر نام و و یزن ه هرکن است یانگر ایب
  عمل او شود.

رضـا  یاوسـت. نمـاز خوانـدن عل    يرکـ و ف یدتیعق يانگر فضای، بینامزد ال يرضا برایعلانتخاب نام 
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تواند بـه علـت نامشـخص و    یه مک ین صورت، الیسازد. در ایارتر مکتعلق او به سنت و مذهب را آش
از  هکـ جسـته،   يرضـا دور یتنها از علفانه، نهیرعفیغ ايرابطه يباشد، با برقرار ینده هر زنیمبهم بودن، نما
ه زن را از کـ  يدیـ اسـت؛ عقا  ردهکـ فـرار  نیـز   نـده آن اسـت  ینما یرضا به نـوع یه علک يدیمذهب و عقا

  دهد.یبه شوهر سوق م يبندید و به پاکنمی یزمان با دو مرد نهارتباط هم يبرقرار

  گرانيباز انتخاب) ب
 ةنـد. دربـار  کیمـ  کمـ کمفهوم موردنظر به مخاطب  يه دارد، در القاک ايینامتنیرد بکارکگر به لحاظ یباز
با، یشـهرز (لم فرهـادي  یاسـت. او در سـه فـ    يبـا اصـغر فرهـاد    یدوستیترانه عل يارکن همی، چهارمیال

 یسـندگ ینعـان بـه نو  کلم یچهـارم او در فـ   يارکحضور پررنگ دارد و هم ی)، درباره اليسورچهارشنبه
 نیـ ا رده اسـت. او در کـ بـازي   »دارم سـال  15 ترانه من« لمیف بار درنیاول یدوستیاست. ترانه عل يفرهاد

از او  ،ند، اما در ادامه متوجـه فسـاد همسـرش شـده    کیم ازدواج موقت يپسر با یدر دوران نوجوان لمیف
 نیـ ا التکمشـ  بـا  ادامه شود. دریخود م يرستان است متوجه بارداریه محصل اول دبکشود. او یجدا م
ت اگرچـه اثبـات   یـ ند و در نهاکیم نرم پنجهورد دستیپذینم را او پدرش هک يابچه سپس با و يباردار

 يخـود بـرا   ید و با نام خانوادگنزمینار کاو را نام اش است، اما یه نوزادش، فرزند همسر قبلکمی شود 
  رد.  یگینوزاد شناسنامه م

 يه در انتهـا کـ م ینیبیم یبا آداب و رسوم سنت ییروستا ياو را در قالب دختر» يسورچهارشنبه«در 
  د.  یآیخود درم یتهران يارفرماکو در قالب  رددامیلم، چادر از سر بریف

خـاص و   ةو بـا چهـر   یـد ن برآکهنجارشـ  يهـا از پس نقـش  یخوبه توانسته بهکاست  يگریاو باز 
ر یـ خود از همسـرش دلگ  يهااز نقش ياریاهد. او در بسکمخاطب ب يهاتیه دارد، از حساسک یمعصوم
ارگردان بـه  کـ نـد.  کیاش حـذف مـ  یر زنـدگ یاو را از مس یبا و به نوعینعان و شهر زکلم یمانند ف است؛

گذشـته او بهتـر    يهارا مخاطب با توجه به نقشیز ؛ده استین نقش برگزیا ياو را برا یژگین ویخاطر ا
ـ  از مخاطبـان،  ياریشود بسین موجب میند و اکیم يپندارتر با او همذاتو راحت ه کـ  يارکـ را از  یال

  نند.کانجام داده تبرئه 

  گرانيباز لباس )ج
 ارتبـاط  در روزههمـه  هکـ  ییهاتیشخص. دهد جلوه یافتنیدست و یواقع ها راتیشخص دارد قصد لمیف
 يهـا لبـاس  از ،یـک چیمتوسـط اسـت و هـ    و ، سـاده یمعمـول  امالًک گران،یباز م و لذا لباسیهستها آن با

 لبـاس . سـت ین مـردان  و زنـان تفاوتی میـان   لباس، نوع انتخاب در. نندکینم استفادهمجلل  و متیقگران

۱۴۸     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

 ازهـا  خـانم لبـاس   درویـژه  بـه  ،هالباس غلبادر . دارند سر بر اضافه یشال و است بلندتر یمک فقط زنان
روابـط   بودن یمعمول و یخودمان شتر،یب چه هر پوشش، نوع نیا و شده استفاده افتان و کسب يهاپارچه
قـدر  همـان  نرشـان اسـت. آنـا   کطـرز ف  ةدهنـد ، نشانندهد. در واقع نوع لباس آنایم مرد را نشان زن و
روابـط بـاز افـراد بـا      گرلم نشـان یف نیا در پوشش نوع اند.یمیگر صمیدیکه با کپوشند یلباس م یمیصم
از موهـا و   یاسـتثنا قسـمت  هـا بـدون   زن هکـ چرا ؛نداردوجود نامحرم  ن افرادمیا یمیحر و استگر یدیک

  سان دارند.یک ینار افراد محرم و افراد نامحرم، پوششکداست و در یشان پیگلو

  رفتار ةويش اي اجرا) د
نـار  کا و عفـاف، در  یـ ت حیـ بـدون رعا  نار آزاد و رهاست. آنـا یلم، بسین فیرفتار زن و مرد نامحرم در ا

ننـد.  کیمـ  یف و سوت همراهکرقصند و زنان با یمردان در حضور زنان م .پردازندیم يگر به شادیدیک
م در چشـم هـم   یمسـتق طـور  بـه  ردن،کـ صحبت هنگام  .ستندیف نیز عفیخود ن ين در روابط عادیهمچن

 یمیالم صـم کـ  ؛روندید میبا هم به خر ؛رندیگیگر قرار میدیکنار کت فاصله یبدون رعا ؛شوندیره میخ
ن حـال  یند. در عـ یگویسخن م یگر به زبان شوخیدیکنند و با کیم يباز بالیوال و میپانتوم هم با ؛دارند

ـ یعفریـ غ رفتـار  ةمشـاهد  نیع در مخاطب هک ردهک دیتول ییمعنا گران،یباز رفتار ةویش رسدیم نظر به  ۀفان
 و رنـد ندا گریدیکـ  بـه  یشـهوان  نگـاه  در روابط خود، نآنا رایز ؛ندکینم حیتقب را دوستانه جمع نیا ،ناآن

    شوند.ینامشروع با هم نم ۀو رابط دچار عالقه

  يكدئولوژيا رمزگان. ۵- ۲- ۳
  يگری: اباحیاصل ومهمف. 5- 2- 3- 1

 یسـت ینیآثـار فم  ی، وجه ذاتییازدایح یاست. وجه فلسف یستینیو توأمان فم یستیبرالیاثر ل یک یال ةدربار
محقـق   یانقـالب جنسـ  ق یـ ه از طرکـ است  مسینیز پروژه فمک، مرییازدایح است. یستیبرالیتبع آن لو به

(عباسـی،   دهـد یخـود قـرار مـ    یفلسـف  ۀیـ مارا بن ییازدای، حیال ةمانند دربار یستینیاثر فم یک .شودیم
ه تمـام رمزگـان   کـ توان اباحیگري یا همان حیازدایی دانست بنابراین مفهوم اصلی این فیلم را می .)1389

اند. براي بهتر مشخص شدن مفهـوم  ه شدهدر خدمت گرفت ین مفهومیچن ییبازنما يبرا یو فن یاجتماع
 .کنیمه از این فیلم برداشت شده است اشاره میکدر ادامه به مفاهیم دیگري  ،ایدئولوژي

  بندي مفاهيم. دسته۵- ۲- ۳- ۲
  غیرتی مردانالف) آزادي زنان و بی

ن زن و مـرد نـامحرم وجـود دارد، نشـان     میـا ه ک يامانهینسبت به رفتار صم یتی، حساسیال ةمردانِ دربار
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م همسرشـان  ینند، نـه نـامحرم را از ورود بـه حـر    کیت میگر را رعایدیکم همسر ینه حر ندهند. آناینم
ه مشـغول  ک يامثال، در صحنهطور به نند.کیم يریهمسر خود جلوگ ۀفانیرعفیدارند و نه از رفتار غیبازم
ات او زل کـ م اسـت و مـردان بـه حر   یپـانتوم  يچهر در حال اجـرا ه همسر منوک یاند، زمانمیپانتوم يباز
نسبت بـه نگـاه مـردان و رفتـار همسـرش       ینند، منوچهر احساسکشف کموردنظرش را  ياند تا معنازده

ـ   کـ یزمـان همچنین  .ندکیان میشف و بکموردنظر را  يه خود با افتخار معناکندارد، بل بـه   یه مـردان بـا ال
نسـبت   ینـد و احساسـ  یآیرت نمیدر روابط، به غ یعفتین بیاز ا یکچیشوند، هیبال مشغول میوال يباز

و  یخودمـان  ۀرا نشان یار الکن یه اکندارند؛ بل یم الیفانه و حفظ حریرعفیت غین موقعیبه حفظ خود از ا
  نند.کیگرم بودن او قلمداد م

  ان زن و مردیدر روابط م ینکشقبحب) 
 ؛روابـط زن و مـرد اسـت    یاسالم يهاكها در تضاد با مالتیافعال شخصشتر یان شد، بیه بگونه کهمان

گـر جهـت ازدواج اسـت. بـا     ید يبا مـرد  ییآشنا يهل براأزن مت یکلم، اقدام یف ینکشن قبحیتراما مهم
ج قـبح  یتـدر لم بـه یف آغازر شد، از کفانه ذیعفریروابط غ يسازيعادبارة ه درکلم یف یفن يتوجه به رمزها

ویـژه  بـه  ؛ندکسازش  یتواند با فعل الیتر مد و او راحتوشمیخته یمخاطب ر يچارچوب برایروابط ب
، اسـت.  یعقـده، گـرم و خودمـان   یهـا، بـ  تیالوگ شخصـ یمهربان، دلسوز و طبق د یتی، شخصیه الکنیا

ـ  ،ق بودهیه مخاطب در تعلک یدرست در زمان اسـت، از نـامزد داشـتن او بـاخبر      یو نگران غرق شدن ال
 یا وصـل شـده اسـت و جـان    یـ در يانتهایب کیبه پا كودک یکنجات جان  يبرا یه الک یزمان ؛شودیم

ـ  یینمان موارد به مظلومیا ۀدفاع از خود ندارد و هم يبرا ار کـ ده گـرفتن  یـ در چشـم مخاطـب و ناد   یال
و  یمنطقـ یو ب ی، نامزد الییانتها يهادر صحنه عالوهبه د. ننکیم کمکر او یت، به تطهیحش و در نهایقب
است و نـه مـرگ او. حـال     یانت الیاش خن دغدغهنخستیه ک يمرد ؛شودیش داده میاو نما یعاطفگیب

نـه  ین زمیـ لم در اید. فـ سـاز وم کـ مح یعفتـ یا او را به بیند کرا تبرئه  یه الکرد یم بگید تصمیمخاطب با
و او را  ندمنزجـر شـد   یار الکها از تیسپارد. هرچند شخصیند و قضاوت را به مخاطب مکیوت مکس

نـه   نآنـا  یه نـاراحت کشود یند و مشخص مکنیان میلم علت انزجار خود را بیردند، در اواخر فکوم کمح
ز یـ ه بـدون وجـود خـدا ن   کـ  یاخالقـ  ؛بـوده اسـت   یل اخالقیه به دالکگذاشتن عفت، بل پا ریبه خاطر ز

اله کـ ن جمـع را  یـ سـر ا . 1 شـمرد: یمـ  یبودن الار کخطا ي، دو علت برایالوگید مان دریرد دارد. پکارک
 پاسـخ مـان در  ی؟ پیانتیـ پرسد: چـه خ یده، متعجبانه میرده. در ادامه سپکانت یبه نامزدش خ .2 و گذاشته

دونـم  ینه باش بره سفر، بره نمکدا یبهتر از تو پ یکی، نامزدت یتو خودت اگه نامزد داشته باش«د: یگویم
 يگـر بـرا  ید يبـا مـرد   ییآشـنا  یعنـ یاب حـرام  کبه خاطر ارت ین خائن بودن الیبنابرا .»بال...یشمال، وال

۱۵۰     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

نـدارد   یفرقمیان ن یدر ا .انسان است یکر پا گذاشتن حق یه به خاطر زکست، بلیهل نأن تیازدواج در ع
ن اقـدام زن  یبـ  یدهـد و فرقـ  یرضا قرار مـ یعل يده را جایمان، سپیه پکا زن و لذاست یمرد باشد  یه الک
ه در شـرع اسـالم، فعـل اول    کـ یصـورت در ؛شـود یل نمیازدواج قا يهل براأازدواج با مرد مت يبراهل أمت

آن  أاما منشـ  ،، خوب استیجنس ين خودداریز است. هرچند ایفعل دوم جا یول ،حرام و خالف عفاف
ه کـ  یدهد تـا وقتـ  یحد و حصر را اجازه میب يه آزادک یاخالق ی؛نه عفاف اسالم ،والر استکاخالق س

ـ   کـ مجاز است  یتا زمان يه آزادک، یبر خالف عفاف اسالم؛ ع نشودیضا يگریحق د ن یه حـق خـدا از ب
ده حـرف  یادامه، سـپ  در شود.یوالر مشخص مکس يو خوددار ینین عفاف دمیاه مرز کنجاست ینرود. ا

چـرا  «د: دهـ یگونـه پاسـخ مـ   نیـ ر ایـ ؟ و ام»ه مگهیچه خالف«پرسد: یند و معترضانه مکیمان را قطع میپ
اون  يقه خودتـو بـذار جـا   یه دقیرده اومده، کخوب  ست، اصالًید من و تو خالف نی؟ از دیستیمتوجه ن

رضا خالف اسـت،  ید علیدیۀ از زاو یار الکلم، یف يدیلکالوگ ین دیطبق ا .»شه خالف!یش ماهپسره، هم
  دهد.یاهش مکرا در ذهن مخاطب  یبزرگ ين ناهنجاریلم، قبح چنین فیچننید جامعه و ایدیۀ نه از زاو

  ل عفاف در روابط زن و مردیتقل) ج
شـود،  ینشان رد و بـدل مـ  یب یشهوان يهاه بدون شائبهک ییهاها و نگاهالوگیها و دتیشخص رفتار ةویش
 سـالمت  خـانواده و  سـالمت  زیـ ن مـرد  و زن نیب میحر تیرعا بدون هک ندکیم القا نندهیب به را تهکن نیا

 فیـ عف يافـراد  را خـود  فیـ رعفیغ يهـا تیشخصـ  ظرافت، با لمیف. پابرجاست ن افراد جامعهمیاروابط 
 یین مـرز، جـا  یـ ه اکبل ؛ندکیمان مشخص نمیرا ا یعفتیو ب يورزن، مرز عفتمیان یدهد. در ایم جلوه
ماننـد   انبـا نامحرمـ   یچند تمام روابط الـ ن هریده انگاشته شود. بنابرایناد )همسر( فرد یکه حق کاست 

ن تعهـد  یدر عـ  یابیهمسر يت او براین ،ز هستیتر از آنها نمحجوب یبسا گاهگروه و چه يهاگر زنید
ن، عفـاف در روابـط زن و   ین چنـ یـ شود و ایش محسوب میارهاکب خالف شدن موجگر، ید يبه مرد

ت و یـ ه نکـ د، بلیابـ یدر افعال انسان نمود نم يورزن عفتیابد. بنابراییل میتقل ین سطح نازلیمرد به چن
فانـه، درسـت   یرفتـار عف  يد و بنـدها یـ از ق یند. رها بودن الکیف را جدا میرعفیف و غیه عفکدل است 

ه خـود  کـ یحـال ازدواج است در يبرا يت او به دست آوردن مردیلم است؛ اما چون نیگر زنان فیمانند د
  سازد.یعفتان وارد میب ۀنامزد دارد، او را به جرگ

  یحجاب اسالم يجابه ینونحجاب قاد) 
ـ یاجبـار ب  یه نـوع کـ و برخاسته از عفاف شخص، بل یل درونیم یکلم، حجاب را نه ین فیا نشـان   یرون

از  یکـی نـد. در  کیقلمـداد مـ   یو قانون یا اجبار اجتماعیت آن را از باب احترام به عرف، یو رعادهد می
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له اذعـان  ین وسـ یلم بـد یند. فـ کیمانتو به تن م الیخروج از و يه براکم ینیبیده را میلم، سپیف يهاصحنه
، مـردم را بـه   یقـانون  يو اجبارهـا  یسـت متوسـط ن  ۀمورد خواست طبق يت حجاب، امریه رعاکند کیم

ال یـ ه درون وکـ ند کیال مانتو به تن میخروج از و يبرا یده در حالیرده است. سپکت حجاب وادار یرعا
 يل فضـا یه به دلکست، بلیاو مهم ن يگانه برایپوشش از مرد بز مردان نامحرم حضور دارند و لذا اصل ین

ال یـ ه هنگـام خـروج از و  کـ م ینـ یبین صحنه شهره را مـ یم بر جامعه مجبور به پوشش است. در همکحا
زنانـه   يهـا ینیچن مقدمهیش ایبا نما یلم از طرفیند. فکیرم استفاده مکاز  یند و الکیدستبند به دست م

گـر بـا   یحضور در برابر نـامحرم انجـام شـود، و از طـرف د     يد براینبا یف اسالمعفا يهاكه طبق مالک
از  يه روح عفـاف و حجـاب و دور  کـ دارد یان میده هنگام ورود به جامعه، بیش حجاب گرفتن سپینما

در خـارج از   موارد حجـاب، صـرفاً   یت برخیمعناست و رعاین طبقه بین امیاتبرج در برابر نامحرم، در 
  .استومت کو به علت اجبار ح یط شخصیمح

  ازدواج) یمنف یین همسران (بازنمامیا ةنندکروابط ش)  ه
 همسـر  رنجش عامل گرید يمردها دارد، عاطفه و توجه خود همسر به هک منوچهر از ریغ به لمیف نیا در

 ریـ دلگ خود با شوهرش صحبت طرز از شهره ؛رودیم شیپ نامزدش از ییجدا مرز تا یال. شوندیم خود
 شـتر یب هکـ  ن،یزوجـ  نمیـا  نندهکش روابط نیا. ردیگیم قرار همسرش شتم و ضرب مورد دهیسپ و است
ن یه چنـ کـ  یدارد. مردانـ  يشـتر یب نمود شوهرش و دهین سپمیا يهاالوگید در است، آن ةنندکدیتول مرد

مخـدوش او بـا   ه هرچنـد روابـط   ک یباشند از نامزد ال يریتوانند تصویبا همسران خود دارند، م یروابط
ن یـ ا همـۀ شود و یرضا میتوسط عل یال يهاتیده، متوجه اذیش داده نشد، مخاطب از زبان سپینما» یال«

  فانه نبود، آماده سازند.  یه عفک یاز عمل یتبرئه ال يتوانند ذهن مخاطب را برایل مئمسا
دن خبـر مـرگ او   یـ پس از فهم یه نامزد الکد ید ینشکشوهرانه را در وا یعاطفگین بیتوان اوج ایم

ـ یـ ه آکـ ن است یاو ا یاصل ۀناراحت است، دغدغ یه از مرگ الکرضا، هرچند یدهد. علینشان م بـه   یا ال
ن حادثـه رخ داده، هنگـام   یـ ا یالـ  يه بپرسد چطور براکنیاز ا پیشا نه. او ین جمع گفته بود نامزد دارد یا

ه یـ نگفـت؟ نگفـت مـن     يزیدوستتون آشنا بشه چ اد باین بیبهش گفت یوقت« د:یگویده میصحبت با سپ
مـو  یمو گذاشـتم، همـه چ  یمن سـه سـال زنـدگ    ،مهمه یلیمن خ ين خانم برایرو دارم؟ بب یسک، ينامزد

  ».گذاشتم
ـ  یاز مرگش، نسبت به خ یال ةخانواد يخبریب و او ة، مفقود شدن جنازیا جان باختن الیگو ، یانـت ال

ـ   که الزمه و مکرت مردانه یغ ن،ین چنیدرجه دوم دارند و ا یتیاهم  یتعصـب  ه شـکل مل عفـاف اسـت، ب
  شود.یم ییعاطفه بازنمایو ب کخش

۱۵۲     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

  ه رانده شدهيم به حاشيمفاه. ۵ـ۲ـ۳ـ۳
ردن بـا  کـ ت اختالط، خلـوت ن یپوشش مناسب، ممنوعانند ا میم عفاف و حیاز مفاه ياریلم بسین فیدر ا

  رانده شده است.ه یردن به حاشکن یشوخ و م با نامحرمینامحرم، حفظ حر

  گيرينتيجه
ـ  ةدربـار  یینمایلم سـ یروابط زن و مرد در فـ  ییل بازنماین پژوهش درصدد تحلیادر  ق آن بـا  یـ و تطب یال

ح ینما بـه توضـ  یدر سـ  ییبازنما یۀن نظریین هدف، پس از تبیدن به ایرس يبرایم. بود یاسالم يهنجارها
 کـردیم؛ ارائـه  را فانـه  یروابـط عف  الگـوي ت، یـ نهاه در کـ  یما، عفاف و حجاب پـرداخت یح ۀگانم سهیمفاه

انجامـد و روابـط    یم ینترل شهوت جنسکگانه، به م سهین مفاهینار اکرت در یمطابق با آن، غالگویی که 
روابـط زن و مـرد در    يهـا كمـال  یات، به بررسـ یات و روایبه آ یزند. سپس با نگاهیفانه را رقم میعف

در را ات مربوط بـه روابـط زن و مـرد نـامحرم     یات و روایآ همۀ ،ارکن یا ي. برایمپرداخت یجامعه اسالم
ه کـ  پرداختیمها كآنها و استخراج مال يبندطبقهبه ن متون، یا ۀ. سپس با ترجمکردیم يحد توان گردآور

شـد.  بسـنده  عفاف در روابط زن و مـرد   يهاكن مقاله تنها به جدول مالیاز اطناب، در ا يریجلوگراي ب
، فیسـک جان یشناسق روش نشانهیاز طررا  »یال ةدربار«لم یروابط زن و مرد در ف ییبعد بازنما ۀدر مرحل

لم، مشـخص  یرفتـه در فـ  ارکـ بـه  یکدئولوژیـ اویژه و به ی، فنیرمزگان اجتماع یو با بررس کردیمل یتحل
 ياریدر بسـ  هکـ سـت،  ین یعفاف اسـالم  يلم بر اساس الگوین فیتنها روابط زن و مرد در اه نهساختیم ک

مختلـف، در   يرمزهـا  يریارگکـ ، بـا بـه  یدر مـواقع  یحتـ  .ن فرهنگ قرار داردیمواقع در نقطه مخالف ا
فانـه در اسـالم و   یروابـط عف  يهاكمال )4(در جدول  شده است.تالش  یب فرهنگ عفاف اسالمیتخر
  سه شده است.یمقا »یال ةدربار«لم ین روابط در فیا ییبازنما ةنحو

  »)دربارة الی«هاي روابط عفیفانه در اسالم و نحوة بازنمایی این روابط در فیلم (مالك 4جدول 
  فانه در اسالمیروابط عف يهاكمال   یال ةلم درباریروابط در ف ییبازنما

  ردن با نامحرمکن یشوخ  ردن با نامحرمک یشوخ
  ناسزا نگفتن  ناسزا گفتن

  ت حدود پوشش یرعا  ت حدود پوششیعدم رعا
  ردن نامحرمکلمس ن  ردن نامحرمکلمس 

  ت اختالطیممنوع  اختالط
  ردن با نامحرمکخلوت ن  ردن با نامحرمکخلوت 

  نیمت يرفتارها  کسب يزفتارها
  عدم رفاقت با نامحرم  با نامحرم یرفاقت و دوست

  نترل نگاهک  م به نامحرمینگاه مستق
  غیرت اجتماعی  نداشتن غیرت اجتماعی

  يسخن ضرور  يرضروریغ يهاسخن
  ش در نزد نامحرمیعدم آرا  ردنکش یآرا
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