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  هاي سينمايي ايران بررسي روابط همسران در فيلم
  )1388 -  1378هاي  سال(

  *فاطمه بدوي

  ***السادات ميرخاني عزت ،**حسن بلخاري قهي

  چكيده
 كند ميهنرهاي ديگر استفاده  همة، تنها هنري است كه از يا همان هنر هفتم ،سينما

عصر حاضر  هايترين هنر مؤثراز سينما . به مخاطب عرضه كند را شده تا فيلم توليد
هاي همگاني، در تغييرات  رسانه  ديگرهمچون  ،را آناي كه  اندازه به ؛رود شمار مي به

هـاي   نگرش ،رو اين از. دانند هاي اجتماعي چون خانواده مؤثر مي ايجادشده در گروه
 هـدف  .در نوع اين تغييرات مـؤثر خواهـد بـود    ،حاكم بر اين ابزار تغيير اجتماعي

و اخيـر   ةشده از روابط همسران در سينماي ده ارائهتحقيق حاضر، بررسي تصوير 
تحليـل   ،روش تحقيـق . بررسي مبناي نظري هر فيلم درخصوص اين روابط است

 ةجامع. رايج بررسي متون ادبي و هنري است ةكه شيومحتواي كمي و كيفي است 
است و  1388تا  1378 هاي سالخانوادگي ـ  هاي سينمايي فيلم ،آماري اين پژوهش
روابـط همسـري در    ة، سوژها بودن فيلم خانوادگي ةطبق سه مؤلف جمعيت نمونه بر

  . است شدهانتخاب  ها آنبودن  فروش و پرها  فيلم
شــده از روابــط همســران و  ز تحليــل تصــوير ارائــهپــس ا ،ترتيــب  ايــن  بــه
به الگـوي   ،ها بررسي مسائل همسران در فيلمنظري حاكم بر اين تصوير و    الگوي

تحقيق فوق اين است كه به  ةنتيج. هاي سينمايي دست يافتيم نظري حاكم بر فيلم
طـور   از لحـاظ كميـت زمـاني بـه     طور سطحي و روابط همسران از لحاظ كيفي به
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 دوريافتـراق و   ،اخيـر  ةهمچنـين در سـينماي دهـ    .د پرداخته شده اسـت محدو
 روانـي در خـانواده بـه    وو نزاع و درگيـري جسـمي   همسران  عاطفي و جسمي

از مناسبات دو جـنس   نيسميفمهاي  تصوير درآمده است كه اين تصوير با انديشه 
  .همخواني دارد

  .نيسمييل محتوا، فمسينما، خانواده، همسران، روابط، تحل :ها واژه كليد

  مقدمه
كشـيدن   تصـوير  بـه از هنـر نقاشـي بـراي     جـادويي اسـت كـه   اي  هعبارتي آينـ  به» سينما«

و هـا   نگارهاي درون فيلم، از هنر معماري براي ساختن دكورهـا و نماهـاي خانـه      و   نقش
موسـيقي   از هنـر  خطاطي براي نوشـتارهاي متـون درون فـيلم،    ، از هنرهاي نمايش مكان
بـرداري بـراي    هاي ابتدا و انتها و درون متن، از هنر عكاسي و فـيلم  ها و ترانه هنگبراي آ

هنرهـا و   همـة كلـي از   طـور  نامه و به فيلم ةدانش ادبيات در تهي از هاي فيلم، ثبت صحنه
سينما تنها هنـري اسـت كـه    . گيرد اصلي و داستان فيلم بهره مي ةسوژ ةارائ براي ها دانش

و به تماشاي آنچه نمايش  مزهيپنوتي عبارتي، صندلي سالن سينما بهتماشاگر خود را روي 
بـه ايـن علـت اسـت كـه       ،جادويي به سينما ةاطالق نام آين .كند ترغيب مي شود ميداده 

مخاطب را جلب كرده سپس وي  ،اي ابتدا از طريق تبليغات حرفه سينما در روندي كامالً
نمـايش  بـزرگ   ةكـه از پـرد  دهـد   رار ميقرا در فضاي تاريك سالن تحت تأثير نورهايي 

اســت از زنــدگي  ييهــا كــه اغلــب نمــايش رويــداد ،در ادامــه، فــيلم. شــود مــي ســاطع
نوعي از خـود بيگانـه    به وتوجه به درون خود غافل  مخاطب را از ،ي داستانها شخصيت

يي هـا  در سال. شود ميي فيلم ها شخصيتزندگي و سرگذشت همراه  كه جا آنتا  ؛كند مي
ي خود از طريـق  ها جنبش زنان از ابزار و امكانات بيشتري براي انتشار و طرح ديدگاهكه 

ي آنـان  هـا  تـرين ابـزار انتقـال ديـدگاه     مهم ها كرد، رسانه نشريات و مطبوعات استفاده مي
كننده در افزايش هواداران جنـبش زنـان و مشـاركت آنـان،      از عوامل مهم و تعيين .بودند

  .)263 :1382مشيرزاده، (بوده است  ها معرفي از سوي رسانه
بـه عشـقي   ميـان زن و مـرد   اوليه  ة، نيازمند آن است كه جاذبهمسرانتحكيم روابط 

بايد بدانيم . دست آيد سرشار تبديل شود تا با تأثيرات روحي آن، نهاد ماندگار خانواده به
ـ  ةنحـو شـود و   مـي اين عشق و اين رابطه بازنمـايي   ،اي رسانهـ  فرهنگي ةدر معادل  ةارائ
اگـر   ،حـال . دارد ذيرپناانكار تأثيري خانواده اين رابطه در گزينش همسر و دوام  تصوير
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انـواع  ماننـد   ؛باشـند  ضد زنـدگي خـانوادگي   ، برها ي غالب و مسلط بر رسانهها ديدگاه
جامعـه   در هـا  از طريق رسانه كه مفاهيمي )...  راديكال وليبرال، ( نيستييفمي ها ديدگاه
. خواهـد بـود  جـدايي و طـالق بـين همسـران مـؤثر       ةد در افزايش واقعـ شو يمترويج 
مـرد، طـرح    در برابـر بـراي زن   ها از طريق رسانه ند،محور كه زن ،نيستييفمي ها ديدگاه
ي خانوادگي را ظلم ديرين به زنـان و راه  ها نابساماني ةتحليل هم ها آن .ريزند ميقدرت 
ة كـه رابطـ   ،دانند و سناريوهاي متنوع و تكـراري  مي ها آنرساندن  قدرت رفت را به برون

  . كنند مياند، تدوين  را با اقتدار زن مهار كردههمسران 
  
 و ضرورت تحقيقمسئله  طرح
 سو هنجارها و قواعد مربوط به خود را ابداع يك  ي هستند كه ازينهادها ،ي همگانيها رسانه
به جامعـه   ها آني اتصال ها ا كه مهرهي رييعني قواعد و هنجارها( دهند ميو توسعه  كنند مي

توسـط جامعـه    ، و از سوي ديگر خـود متقـابالً  )روند ميشمار  و ساير نهادهاي اجتماعي به
و  در حال رشـد  هموارهي همگاني، ها رسانه. گيرند ميتحت نظارت قرار  شوند و ميتنظيم 
و جايگـاهي را اشـغال    انـد  قدرت اعمال از وسايل و ابزار در جامعهها  اين رسانه .ندا تحول
طـور   بـه المللـي،   مسائل و امور عمومي، چه در سطح ملي و چـه بـين   ،جا آناند كه از  كرده

فرهنـگ   جـا  آنكـه از   هستندجايگاهي در همچنين  ،ها اين رسانه. شود ميمطرح اي  فزاينده
 واقـع،  در. يابند مياشكال متفاوت هنري و سمبليك ريشه دوانده توسعه  در يابد و ميجريان 
بـر  همچنـين  ي عمومي در جامعـه و  ها سلوك و سليقه ةي رفتاري، نحوها بر شيوه ها رسانه

 ).9 :1379، مهرداد( گذارند ميهنجارها اثر 
 كـه  نمايي فرهنگ است سينما از ابزارهاي توليد يا باز .سينماست ها اين رسانه ةاز جمل

تـرين   از نافـذترين و تأثيرگـذار   سـينما . شـود  ميي فرهنگي فتح ها عرصه بسياري از ،آنبا 
 از. ي آن ترويج فرهنگ و آيين مـذهبي اسـت  ها رود كه يكي از رسالت مي شمار بهابزارها 

 ناپـذير عملكرد صحيح اين رسانه تـأثيري انكار ، رفتارساز است ةسينما يك رسانكه   جا آن 
سطحي  نگاهي باه ك حالي در .داشتخواهد  )روابط همسران ژه وي به(انساني روابط  بر دوام

 اي از پـاره ، در هـا  اين تأثير شگرف و مهم سينما بر مخاطـب رغم  بهرسد  مينظر  و گذرا به
نامه است، يا به ايـن   كه روابط همسران موضوع اصلي فيلم خانوادگي، ـ ييي سينماها فيلم

نزاع  خشونت و نهايت  درنيسم، يطبق ديدگاه فم و يا اين روابط براندكي شده  ةروابط اشار
  .به نمايش درآمده استتفاهم نداشتن و 
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شناسان بر اهميت خانواده در حيات اجتماعي تأكيد  جامعه همةبايد بدانيم كه تقريباً 
ازدواج دو جـنس   با كه ي اجتماعي استها ترين سازمان ميخانواده در زمرة عمو .دندار

خانواده معموالً داراي  .خورد ميچشم  بهمناسبات واقعي  ،گيرد و در آن ميمخالف شكل 
خانواده واحدي اجتماعي با ابعاد گوناگون زيسـتي،   ،واقع در. تراك مكاني استشنوعي ا

چـون   ؛ادي اجتماعي اسـت هخانواده ن. شناختي است حقوقي، رواني و جامعه اقتصادي،
ي هـا  عناصـر اصـلي جامعـه را در خـود دارد و انعكاسـي از نابسـاماني       ،اي همانند آينه
هـيچ  . ر جامعـه اسـت  دخـانواده از اهـم عوامـل مـؤثر      گذشته از ايـن، . استاجتماعي 

خـانواده   .باشد داشتهيي سالم ها خانواده كه آنمگر  ،رسدبتواند به سالمت  مياي ن جامعه
 علـت  بـه  چراكـه  ؛ي اجتماعي اسـت ها معيار شناخت و سنجش آسيب ،از ديدگاه ديگر

بـه دور از  يابد و فرزندان  مياوج   ادهي دروني خانوها ، كشمكشو جدايي والدينطالق 
 ندشـو  مـي بزهكـاري گرفتـار    و در ورطة آالمي چون اعتياد ،در سنين نوجواني ،والدين

  .)137، 136 :1384، ساروخاني(
بـه  . ضـروري اسـت  با وجود اهميت و كاركرد نهاد خانواده، حفظ و بقاي آن كامالً 

ان ثبـت احـوال كشـور، در سـال     و اطالعـات سـازم   آمار بقو ط »نيوز سالمت«گزارش 
بـه   1388طالق در كل كشور به ثبت رسيده كه اين آمار در سـال   ةهزار واقع 57، 1378
 10نسـبت بـه    1388طالق در سـال   ةواقع واقع، در. هزار واقعه افزايش يافته است 110

واقعه و  14هر ساعت،  در 1388يعني در سال  .درصد رشد يافته است 54 ،سال گذشته
طالق در كل كشور بـه ثبـت رسـيده كـه بـيش از       341روز  ترتيب در يك شبانه  ينا  هب

  .مربوط به مناطق شهري است ،هزار مورد آن 97
بـا   ،تلويزيـون و سـينما   روزنامـه، راديـو،   مانند ،در جهان امروز، وسايل ارتباط جمعي
پيشرفت فرهنگ  هو عقايد عمومي، در را افكار ةانتقال اطالعات و معلومات جديد و مبادل

عصـر   ،كـه بسـياري از دانشـمندان     طوري به ؛اند عهده گرفته بهو تمدن بشري نقش بزرگي 
  .)نيوز سايت سالمت( دان نام گذاشته »عصر ارتباطات«كنوني را 

وظايف خبري و آموزشـي، وظـايف    ،وظايف اجتماعي وسايل ارتباط جمعيجمله از 
، وظايف ارتباط فكري و وظـايف روانـي و   راهنمايي و رهبري، وظايف تفريحي و تبليغي

  .)12 -  7 :1382زارعيان، ( استاجتماعي 
را تـا   شخاصكه جدار بين ا همچنان ؛ندكن ميوسايل ارتباط جمعي فواصل را ناپديد 

ي اجتماعي، از جمله گروهـي  ها بنابراين، اين وسايل بر گروه. ندكن ميتر  حدودي شفاف
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جديـد،   ةشبهه، تطور خـانواده در جامعـ   بي. گذارند اثر ،دهمعني اوليه يعني خانوا  تمامبه 
بـزرگ يـا پدرسـر و     ةاضمحالل خـانواد  .صرفاً تابع اثرات وسايل ارتباط جمعي نيست

سـوي   بـه گذشتن از جامعـة سـنتي    ةكنند مشخص خانوادة زن و شوهري، شدن جانشين
نيز تحت تأثير ال مطرح است كه آيا خانوادة زن و شوهري ؤليكن، اين س. صنعتي است

 پـذيرد و  نمـي اي  راديو و تلويزيون تحول تازه عوامل متعددي از قبيل سينما، مطبوعات،
اثرات وسايل ارتبـاط جمعـي بـر خـانواده در      ،يابد؟ اكنون ميسوي اضمحالل سوق ن به

  .)155 - 149 :1387، كازنو( تحقيقات محققان، كامالً به اثبات رسيده است
  

  اهداف
  ؛راخي ةشده از روابط همسران در سينماي ايران در ده ارائه بررسي تصوير .1
  ؛سنجش كيفيت ارتباط همسران در سينماي ايران. 2
  .بررسي مباني نظري حاكم بر مناسبات همسران در سينماي ايران .3
 
  االتؤس

چه از لحاظ كميت و چـه   ،به روابط همسران چقدر ،اخير ةي سينمايي دهها در فيلم .1
  خته شده است؟پردا ،كيفيت
 كيفيت مناسبات همسران در سينما بر چه مبناست؟. 2
  ؟ي سينمايي چيستها مباني نظري حاكم بر مناسبات همسران در فيلم. 3
  
  ها هفرضي
 و) زمـان ارتبـاط  (از لحاظ كمـي  به روابط همسران  ،اخير ةي سينمايي دهها ر فيلمد. 1
  .ر سطحي پرداخته شده استطو به )مسائل و موضوعات در مناسبات همسران( كيفي
مبتني بر تخاصـم   ،اخير ةي سينمايي دهها روابط همسران در فيلمشده از  تصوير ارائه. 2

  .نه تفاهم و سازگاري ؛و تنازع ميان زوجين است
ي هـا  انديشه ةپاي بر ،ي سينماييها مبناي نظري در بازنمايي مناسبات همسران در فيلم. 3
  .استي تنيسيفم
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  تحقيقمواد 
ي نقـد فـيلم، مقـاالت    هـا  و استفاده از كتاباي  از طريق مطالعات كتابخانه ،اد اين تحقيقمو

موجود در مجالت سينمايي و همچنين با مراجعه بـه محتـواي آشـكار و     پژوهشي علمي و
  .است فراهم شده ،اند نمونه انتخاب شده رايبكه  ،ي سينماييها پنهان فيلم

  
  روش تحقيق

 ةشـيو  ،تحليـل محتـوا   .بوده اسـت  ،توأمان ،محتواي كمي و كيفيروش اين تحقيق، تحليل 
محتـواي   ي متـون ادبـي،  ها ي پيامها رايج در تحقيقاتي است كه در پي يافتن عناصر و نشانه

 .است ...آثار هنري و  ،مطبوعات
با اسـتفاده   ها اساس منطق طرح تحليل محتوا، ابتدا اطالعات و داده بر ،حاضردر تحقيق 

 ي سينماييها از فيلم ،ساخته ها ي فيلمها با استفاده از دادهمحقق كه  ،معكوس ةمنا از پرسش
ي هـا  يي كـه در فـيلم  هـا  ترتيب محتواي آشـكار و پنهـان پيـام     اين  به .ه استشداستخراج 

سپس با اسـتفاده از روش تحليـل محتـوا، روابـط بـين       .دست آمد هسينمايي وجود داشت ب
  .است حليل شدهتجزيه و ت ها همسران در فيلم

 
  آماري ةجامع
 1388تـا   1378 هـاي  سـال خـانوادگي   ـ ي سينماييها فيلم تمامي ،آماري اين تحقيق ةجامع

فيلم  18در هر سال  1382تا  1378از سال . است به نمايش درآمده سال است كه طي اين ده
 1385سال  فيلم، در 43تعداد  1384فيلم، در سال  30تعداد  1383در سال ، اكران شده است

فـيلم   56تعـداد   1388فيلم و در سال  47در هر سال  1387و  1386فيلم، در سال  39تعداد 
طبـق  ) 1388 -  1378( هـا  شده طي اين سـال  ي اكرانها بنابراين مجموع فيلم. ستا اكران شده

  .عدد است 352شده  ي اكرانها جداول فروش فيلم
  

  جمعيت نمونه
 ةمؤلفـ سـه  ايـن  كـه   برداشت شده اسـت اي  ي خانوادگيها از ميان فيلم ،تحقيق فوق ةنمون

  :شته باشندخاص را دا
  .باشند  به روابط همسران پرداخته مستقيماً. 1
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 .باشنداكران شده  1388تا  1378 هاي سالدر . 2
 .باشند  داشتهبيشترين اكران را . 3
ـ    ،اين انتخـاب . ر هر سال يك فيلم انتخاب شده استد ،رو اين از ه جـداول  بـا رجـوع ب

  .است صورت گرفتهفروش و اكران در هر سال 
، )1378 :سال اكران( قرمزي ها فيلمند از ا كه عبارت استفيلم  11 ،تعداد جمعيت نمونه

، )1381 :سال اكران( شام آخر، )1380 :سال اكران( كشي سگ، )1379 :سال اكران( شوكران
 :سـال اكـران  ( سـوري  چهارشـنبه  ،)1383 :سال اكـران ( زهر عسل، )1382 :سال اكران( دنيا

هميشه پاي يـك  ، )1386: سال اكران( توفيق اجباري، )1385 :سال اكران( بس آتش، )1384
  . )1388 :سال اكران( جنگي خروسو  ،)1387 :سال اكران( زن در ميان است

  
  مباني نظري تحقيق

  خصوص زنان و مناسبات آنان درنيسم يفم ةنظري. 1
زنان است كه ضمني يا رسمي، نظام  ةيك رشته پژوهش دربار بخشي از ،نيسميفم ةنظري

از  ،انساني ةي بنيادي زندگي اجتماعي و تجربها ويژگي ةفكري گسترده و عامي را دربار
 نخسـت . از سه جهت متكي به زنـان اسـت   ،اين نظريه. كند ميانداز يك زن، ارائه  چشم
و ) هـا  يا موقعيـت (موقعيت  ،ها بررسي ةشروع هم ةتحقيق و نقط ةعمد» موضوع« كه آن

كـانوني در  » يها موضوع«، اين نظريه زنان را كه آندوم . ي زنان در جامعه استها تجربه
  گيــرد؛ يعنــي درصــدد آن اســت كــه جهــان را از ديــدگاه  مــيفراگــرد تحقيــق در نظــر 

 نيسـم يفم، نظريـة  كـه  اينسوم . متمايز زنان در جهان اجتماعي نگاه كند) هاي يا ديدگاه(
اي به سود زنان دارد و در پي آن است كه جهـان بهتـري بـراي     يدگاه انتقادي و فعاالنهد

جهان براي بشـريت نيـز بهتـر خواهـد شـد       ،، به اين ترتيبها آننظر   كه به  بسازدزنان 
  .)460 - 459 :1374، ريتزر(

كامـل   جايگاه ةزنان براي مطالع ةيافت سياسي و اجتماعي سازمان ةهمواره مبارز نيسميفم
گيـري   در جوامـع و شـرايط متفـاوت، ظهـور و شـكل     . خويش بوده است ةخود در جامع

ي اجتماعي صورت يافته ها جنبش  ديگردر ائتالف و تركيب با  ي معموالًنيستيفمي ها جنبش
فاعل اجتماعي و شهروند با نقـش   در جايگاه ها آناند كه نقش  زيرا زنان خود دريافته ؛است
  .)133 :1378كلروموروتزي، (است  جدانشدني» زن«عنوان  آنان به
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  در دوران معاصر نيستييفمي ها نظريه. 2
نخست، اين پرسـش   شود؛ مطرح مينيستي يزنان در ديدگاه فم بارةدو پرسش بنيادي در

؟ دوم، اين پرسش تبييني كه چرا وضع زنان به ايـن  دانيم ميزنان چه  ةتوصيفي كه دربار
نخسـتين پاسـخ ايـن     .براي پرسش نخست وجـود دارد صورت است؟ اساساً سه پاسخ 

مـردان در همـان    ة، با جايگاه و تجربها زنان در بيشتر موقعيت ةاست كه جايگاه و تجرب
 بـاره صـورت   يي كـه درايـن  هـا  با توجه به اين واقعيت، بررسي. تفاوت دارد ها موقعيت

كه جايگـاه زنـان در   پاسخ دوم اين است . يات اين تفاوت تأكيد دارندئگيرند، بر جز مي
 .بهـاتر و بـا آن نـابرابر اسـت     بلكه كم ؛جايگاه مردان باتنها متفاوت  ، نهها بيشتر موقعيت

  پاسـخ سـوم ايـن اسـت     . ماهيـت ايـن نـابرابري اسـت     كانون توصيف بعدي، بنابراين،
  . قدرت مستقيم ميـان مـردان و زنـان درك كـرد     ةكه موقعيت زنان را بايد برحسب رابط

رفتـاري   بند، تابعيت، تحميل، سوءاستفاده و بد و قيد دريعني  ؛ستم قرار دارندزنان تحت 
انـواع  . شـود  مـي كيفيـت ايـن سـتم تأكيـد      بـر ، ها در اين توصيف. برند ميسر  مردان به
   دشـو  مـي بنـدي   به سه نظريـة تفـاوت، نـابرابري و سـتمگري طبقـه      نيسميفمي ها نظريه

   .)468 :1374ريتزر، (
 متفـاوتي ي هـا  تبيـين  ،ش دوم كه چرا وضع زنان به اين صورت اسـت در پاسخ به پرس

  .پردازيم كه در ادامه به آن مي وجود دارد

  تفاوتمي ها نظريه 1.2
ـ   هـا  زنان در بيشتر موقعيت ةاين ديدگاه وجود دارد كه جايگاه و تجرب  ة، بـا جايگـاه و تجرب

 :اند به اين شرح ي اين ديدگاهها تبيين .تفاوت دارد ها مردان در همان موقعيت

  ي جنسيها شناختي تفاوت ي زيستها تبيين 1.1.2
   .شـود  مـي شناختي رفتار خاص جنسي توجهي جدي  ي زيستها به بنياد ،در اين تبيين

  دوران سـاز الگوهـاي متفـاوت بـازي در      سـت كـه زمينـه   ها ، همـين تفـاوت  فرد ةبه عقيد
  .شوند ميكودكي 

  يي جنسها ي نهادي تفاوتها تبيين 2.1.2
ي متمايز زنان در زاييدن و مراقبـت  ها ي جنسي نيز بر كاركردها ي نهادي تفاوتها تبيين

  .گذارد مي تأثيراز كودكان 



 9   فاطمه بدوي و ديگران

  1390، سال دوم، شمارة اول، بهار و تابستان نامة زنان پژوهش

  اجتماعي جنسيتـ  شناختي ي روانها تبيين 3.1.2
ي هـا  يكي نظريـه : اند ي جنسي، بر دو دستهها اجتماعي تفاوت ـ شناختي ي روانها تبيين

   .)472 -  471: همان(شدن  اجتماعيي ها آن و ديگري نظريه شناختي به معناي وسيع پديده

  ي نابرابريها نظريه 2.2
جايگـاه   بـا تنها متفـاوت   ، نهها شود جايگاه زنان در بيشتر موقعيت ميگفته  ،در اين ديدگاه

نيسـتي معاصـر كـه بـر     يفم ةنظري ةدو گونة عمد .بهاتر و با آن نابرابر است بلكه كم ؛مردان
نيسـم ليبرالـي و   ينـد از فم ا ، عبـارت هستندتأكيد دارند و درصدد تبيين آن  نابرابري جنسي

  .نيسم ماركسيستييفم

  فمينيسم ليبرالي 1.2.2
هاي برابر آموزشي را دليل ستم بـه   فقدان حقوق مدني و فرصت »هاي ليبرال نيستيفم«

بنيادهـاي   بـه  كـه  آندانند و سعي دارند با انجام اصـالحاتي در ايـن زمينـه، بـدون      زنان مي
جنسـيت  . اجتماعي و اساسي موجود در جامعه دست بزنند، موقعيت زنان را بهبود بخشـند 

حقوق فرد نيست و سرشت زنانه و مردانه كامالً يكسان است؛  ةكنند تعييندر نظر اين گروه، 
  ).Jaggar, 1980: 37( آنچه وجود دارد انسان است نه جنس

ن تضاد شـديدي ميـان خصوصـيات مردانـه و     اي مطلوب است كه در آ بنابراين جامعه
هـاي ليبـرال، نقـش جنسـيتي محصـول روابـط        نيسـت ياز نظر فم. باشدنخصوصيات زنانه 

در ابتـداي حيـات    ،هـا  آناز نظـر  . طبيعـي  ةاجتماعي در طول تاريخ است؛ نه هديه و وديع
جوامع  تدريج بر بهبشري مادرساالري حاكم بوده است و پدرساالري واقعيتي تلخ است كه 

  .)86: 1376قهرماني، (بشري تحميل شده است 

  نيسم ماركسيستييفم 2.2.2
بايـد بـر    نيسـم يفمزيرا  ؛ماركسيستي دارد ةتفاوت چشمگيري با نظري ،ينيستيفم ةنظري

جنسيت و احساسات جنسي متمركز باشد و نـه بـر شـرايط مـادي در هـر نـوع سـاخت        
را،  نيسـم يفمفقط تركيبي از ماركسيسم و  ها نيستيفم، بسياري از با اين حال. ايدئولوژيك
نـد از توصـيف مبـاني    ا ماركسيستي عبارت نيسميفماهداف . دانند سازي زنان مي سبب رها

بـردن   كـار  بـه ي توليـد و موقعيـت اجتمـاعي زنـان و     ها ميان شيوه ةمادي انقياد زنان، رابط
 گـاهي زن، جهـان مـرد   آشـيال روبوتـام در   . نقش خـانواده  بارةزنان و طبقه در يها نظريه
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فقط براي مردان وجود ) مصرف(از فراغت ) توليد(دهد كه تفكيك كار  ، نشان مي)1973(
 ،اي گونـه  به ،برند جايي كه از جهان كار به آن پناه مي ةمثاب به ،تصور اجتماعي از خانه. دارد

ي از ابهـام  ا لـه ها  اين تصور، كـار زنـان در خانـه را در   . كند پنهان مي را تقسيم جنسي كار
دار و مردسـاالر يـاري    سرمايه ةتوليد جامع كه كار خانگي به باز ،پيچد و اين واقعيت را مي
  .)265 ،264 :1382گمبل، و هام ( كند مخدوش مي ،رساند مي

  گريي ستمها نظريه 3.2
تحت ستم نيز قـرار   داشتن با مردان، بودن و تفاوت زنان عالوه بر نابرابر ،اين نظريه اساس بر

همة  .برند ميسر  بهرفتاري مردان  بند، تابعيت، تحميل، سوءاستفاده و بد  و  قيد دريعني  ؛دارند
قدرت مستقيم ميان زنان و مـردان   ةموقعيت زنان را پيامد رابط ،ي ستمگري جنسيها نظريه
د استفاده، انقيا سوءاي كه طي آن، مردان كه منافعي عيني و بنيادي در نظارت،  رابطه ؛ندناد مي

 آورنـد  دست مـي  بهرا ، اين منافع و سركوبي زنان دارند از طريق اعمال ستم جنسي بر زنان
  .)483 :1374ريتزر، (

  كاوانه روان منيسيفم ةنظري 1.3.2
ي فرويـد و وارثـان   هـا  كوشـند بـا كـاربرد نظريـه     مـي  ،كاو معاصر ي روانها تنيسيفم
انگارنـد   مـي پدرساالري را نظامي  ها آن .)484 :همان( اش، پدرساالري را تبيين كنند فكري

عنوان يك نظام جهاني و يك سازمان  آورند و به مي درمردان زنان را تحت انقياد  ،كه در آن
گـاهي   ي هـا  ماندگار بوده و با وجود مخالفـت  ها و مكان ها اجتماعي فراگير، در همة زمان

نظـام  در اسـت كـه    كاوانـه ايـن نظـر    نيسـم روان يشـاخص فم . پيروزمندانه ابقا شده است
ـ ها طي كنشهمة مردان  ،رساالريپد شـان، پيوسـته و فعاالنـه در خلـق و      هي فردي روزان
   .)485 :همان(كوشند  ميداشت آن  نگه

  راديكال منيسيفم 2.3.2
اي  جنسيتشـان در طبقـه   براساس ها آندادن  راديكال منشأ سركوب زنان را قرار نيسميفم
طبقـه   ــ   جـنس اندازي اين نظام  بر ،راديكال نيسميفمهدف . داند مي» مردان« ةطبق ازتر  پست
كـه تمـامي    مردان است و اعتقاد بـه ايـن   ةي سلطها به ريشه ،نيسميفماين نوع   توجه. است

سـاالري   گويد مرد راديكال مي نيسميفم. است  مردانهاشكال مختلف سركوب ناشي از تفوق 
   .)363 -  362 :1382گمبل،  و هام(ماست  ةجامع ةكنند ويژگي تعيين
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  سوسياليستي منيسيفم 3.3.2
. شـوند  طبق اين ديدگاه، جنس، طبقه، نژاد، سن و مليت عوامل ستم بر زنان تلقي مي بر

داند؛ به اين معنا كه مـردان در طـول    نيسم سوسيال مردساالري را نظامي فراتاريخي مييفم
داري  نظام در جوامـع سـرمايه  اند و معتقد است كه اين  هداشتتاريخ، بر زنان اعمال قدرت 

داري از كار زنان در خانه بـه   با اين توضيح كه مردان و نظام سرمايه. يابد شكل خاصي مي
شدن زنان و مشـاركت   اجتماعي، اين گرايش، به سببشوند و به همين  مند مي رايگان بهره

  .)Jaggar, 1980: 18( ورزد اجتماعي آنان، تأكيد فراوان مي
  

  ها فيلم ةخالص
  قرمز. 1
ازدواج  »ناصـر «بـا جـوان متمـولي بـه نـام       .متكي زني است جدي و خود »هستي مشرقي«

ي جسـمي و  هـا  آزار و اذيـت  سبب به. شود مي اوزودي متوجه بيماري رواني  به اما ؛كند مي
موفـق بـه   امـا   ؛كنـد  مـي تقاضاي طـالق   ويش، به دادگاه مراجعه ها و سوءظن روحي ناصر

رو  ي جسـمي و روحـي بيشـتر ناصـر روبـه     هـا  با آزارها و اذيت ،دامهدر ا .شود ميجدايي ن
 :1388، اميـد (رسـاند   مـي ناصر را بـه قتـل    ،هستي به تالفي اين آزارها ،در نهايت. شود مي

 .)قرمز فليم :1377 جيراني، ؛1201
  
  شوكران. 2
شـدن يكـي از    امـا در جريـان بسـتري    ؛سـت ادر ظاهر متدين و متعهـد   »محمود بصيرت«

و بدون اطالع همسرش، وي را  شود ميآشنا  »سيما«با زني به نام  ،تانش در بيمارستاندوس
طرفه بـه   يك وشود  ميزده  دلاز اين رابطه  ،بعد از چند ماه. آورد مي دربه عقد موقت خود 

 اوحاضـر بـه تـرك     ،اش علـت بـارداري و تنهـايي    اما سـيما بـه  . دهد مياين رابطه خاتمه 
كـه گريـان    حـالي  دهـد و وي در  مـي براي برگرداندن محمود نتيجه ن تالش سيما. شود مين

  .)شوكرانفيلم  :1378افخمي،  ؛1294 :1388، اميد(ميرد  ميو كند  مياست تصادف 
  
  كشي سگ .3
گردد و بـه جبـران سـوءظن بيجـاي خـود بـه        ميبا پايان جنگ، به تهران باز »گلرخ كمالي«
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 از زندان نجـات دهـد؛  يش ها بدهيپرداخت  بااو را كند  ميتالش  »ناصر معاصر«شوهرش 
 بـا و  انـد  و تعـرض كـرده  اي همسرش را با بـدهكاران كـه بـه    ها بدهي همةكه   ولي زماني
بـرد و   مـي و اكـاري   كند، پي به خيانت همسرش و فريب ميتسويه  كنند رفتار ميخشونت 

، اميـد (شـود   يمـ جـدا   اوكاران قصد جان همسرش را دارنـد از   اي از طلب كه عده حالي در
  .)كشي سگفيلم  :1379بيضائي،  ؛1290 :1388

  
 شام آخر. 4
كـه   »محسـن «بـا همسـرش    »سـتاره « خاطر دخترش بهسال  شش و بيست »ميهن مشرقي«

ي هـا  اختالفات فكري و رفتاري زيادي با او دارد و بيماري روانـي سـوءظن و بيمـاري   
سـرانجام بـا وسـاطت     ،اين دو. آوري را تحمل كرده است ، زندگي ماللداردجنسي نيز 

كه دخترش  »ماني معترف« ميهن با دانشجوي خود ،در ادامه .شوند ميستاره از هم جدا 
مادر كينـه بـه    كه از ،ستاره با تحريك پدرش. كند ميمند است، ازدواج  نيز به وي عالقه

  .)شام آخرفيلم  :1380جيراني،  ؛1355 :1388، اميد( كشد او را مي ،دل دارد
 
  دنيا. 5
ـ      مرد شصت ، پير»حاجي عنايت« بـزرگ و   ةساله و متديني اسـت كـه قصـد فـروش خان

 يـك روز در آژانـس امالكـش   . روست اما با مقاومت همسرش روبه ؛اش را دارد ميقدي
 .كنـد كـه خواهـان خريـد خانـه اسـت       مـي اعـالم   تازگي از اروپا بازگشـته،  بهكه  »دنيا«

و  شـود  منـد مـي   به دنيـا عالقـه   ،در اين همراهيو  كند مي يهمراه او راعنايت نيز  حاج
دنبال  بهفقط برد دنيا  مي  حاجي پي ،اما در ادامه. كند ميبدون اطالع همسر با وي ازدواج 

كه همسـر اولـش نيـز     ،دنيا از حاجي. اي ندارد عالقه اوقديمي بوده و به  ةتصاحب خان
 ماند ميخانواده  تنها و بي گيرد و حاجي ميپس از اطالع از خيانتش تركش كرده، طالق 

  .)دنيافيلم  :1381مصيري،  ؛1414 :1388، اميد(
  
  زهر عسل. 6
بـه وياليـي در شـمال ايـران      ،براي گذراندن مـاه عسـل   ،پس از ازدواج ،»سينا«و  »شراره«

وقـايع عجيـب و ترسـناكي اتفـاق      ،در ايـن ويـال  . سيناست ةروند كه متعلق به خانواد مي
شـراره متوجـه حضـور همسـر سـابقش       ،فـيلم  ةدر ادامـ . ندارد افتد كه علت مشخص مي
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كـه در ويـال   شـود   مـي  »فريبـا «به نام در ويال و ارتباطش با يكي از بستگان سينا  »شاهين«
 در. ازدواج سابقش را از سينا مخفي كرده اسـت شراره اين درحالي است كه  .ساكن است

اي كه  برد و درست لحظه ميطي درگيري لفظي شراره و شاهين، سينا پي به ماجرا  ،نهايت 
 :1388، اميد( كشد او را مي شاهين، همسر موقتفريبا، ، شاهين قصد كشتن شراره را دارد

  .)زهر عسلفيلم  :1382شيباني،  ؛1581
  
  سوري چهارشنبه. 7
 ةشـنب  او در آخـرين سـه  . كند ميدر يك شركت خدماتي كار كه است ي دختر »روحي«

صداست، براي كار نزد   و  هواي شب عيد، شلوغ و پر سر  و  كه شهر در حال حالي سال، در
زودي  روحـي بـه   .رود كه روابط سردي بين زن و مرد خانواده حـاكم اسـت   مياي  خانه

همسـايه   ةي زن به شوهرش و زن مطلقـ ها ظن شود و از سوء مي ها آندرگير ماجراهاي 
اضـطراب و   ،اش و همسـايه  همسـر يش بـه  ها ظن اصرار بر سوءبا زن . شود ميمتعجب 
گسسـته  ايـن،  روابـط زن و مـرد بيشـتر از     كه اينروحي براي . داردي عميقي ها نگراني

يي هـا  و دروغ شـود  ميكند در موردي با مرد همراه  ميزن اشتباه  كه ايننشود و به گمان 
باوري خيانت مرد برايش آشكار  در كمال نا ،اناما در پاي ؛گويد ميظن زن  براي رفع سوء

  .)سوري چهارشنبهفيلم  :1384فرهادي،  ؛1630 :1388، اميد(شود  مي
 
  بس آتش.  8

كه حتي قبل از ازدواج با  حالي در »يوسف« و »سايه« هاي اي به نام كرده زوج جوان و تحصيل
اساسـاً روابطـي    مشـترك نيـز   ، در زنـدگي اند شتهبازي و درگيري دا لج ةهم مناسباتي بر پاي

 ،مراحـل طـالق   دادن انجـام كه سايه بـراي    جايي  تا ؛درگيري دارند نزاع و تقابل و براساس
 پزشـك  روان. شود ميپزشكي  وارد مطب روان ،به اشتباه ،اما. رودبگيرد نزد وكيل  ميتصميم 

شـناخت  بـا  شان كند براي حل مشكل ميپيشنهاد  ها آنبه  ،و همسرش سايهبا شنيدن داستان 
نهايـت    در .كننـد سازي  باز ،تفاهم ةپاي بررفتارشان تجديد نظر و زندگي مشترك را  خود در

  .)بس آتشفيلم  :1385ميالني،  ؛1665 :1388، اميد( رسد ميپايان   فيلم با تفاهم زوجين به
  
  توفيق اجباري. 9
 نداشـتن تفـاهم و   علـت سـوء   بهبازيگر مشهور و محبوب سينماست كه  »رضا گلزار محمد«
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منـد   و عالقـه اكـه هنـوز بـه     ،»سيمين« شهمسر .از همسرش جدا شده است ،درك متقابل
ي هـا  گرفتـاري  .كنـد  مـي و برايش دردسرهايي ايجاد  شود مياش  است، مرتب وارد زندگي

ظـن پيـدا    و سيمين بيشتر به گلزار سوءشود  مي سيم بيشتر گلزار با ورود زني ملقب به سيم
 ةو بـا شـنيدن جملـ   كند  ميجويي  خاطر آزارهايش دل بهو اسيمين از  ،نهايت ا درام. كند مي

، اميـد (كنـد   مـي آشـتي  او و با رسد  ميپايان   يش بهها ظن از طرف گلزار سوء »دارم دوستت«
  .)توفيق اجباريفيلم : 1386لطيفي،  ؛1733 :1388

  
  هميشه پاي يك زن در ميان است. 10

اساسـي   ةدو دغدغـ  ،زنـدگي  در وا. عالقه داردنمايشي  ةبرجست چاپ متون به »امير شكوهي«
اما زنـان مختلفـي    ندارد؛خانه درگير چاپ كتابي است كه به نظرش ارزش هنري پدر چا. دارد

مشكل ديگر او در خانـه بـا همسـرش    . كنند مييا اصرار  اند براي چاپ آن به وي دستور داده
امير و مـريم از هـم جـدا     ،در ادامه. تفاهم ندارنداست كه در هيچ موردي با هم  »مريم زماني«

 كتـاب و  ةبـرد نويسـند   مـي   امير پـي  ،نهايت  در. شود ميي امير بيشتر ها اما گرفتاري ؛شوند مي
و استعدادهاي خودش را  ها يش مريم بوده است كه سعي داشته تواناييها گرفتاري باعث همة

  .)هميشه پاي يك زن در ميان استفيلم  :1386تبريزي،  ؛1768 :1388، اميد( ثابت كنداو به 
  

  خروس جنگي. 11
خصـوص   درعلت مشـكالتي كـه    او به. رونقي است مالك سالن پذيرايي كم »محمود دلربا«

كـه او را درك   ،و مرتب با همسرش شود ميخود غافل  ةزميني برايش پيش آمده از خانواد
 ،در ادامه .كنند ميز دادگاه تقاضاي طالق ا ر دوتا جايي كه ه. تقابل و درگيري دارد ،كند مين

اما . گيرد ميرا بر عهده  اوداند وظايف  ميارزش  كه كارهاي ديگري را كوچك و بي يك  هر
شوند طـرف   ميمتوجه  ،از آن د و بعدنشو ميكارهاي ديگري موفق ندادن  انجامدر  يك  هيچ

از ايـن زوج بـه نمـايش      ميتفـاه  ،امـا در پايـان فـيلم   . روست مقابل با چه مشكالتي روبه
 ؛1788 :1388اميـد،  ( انـد  حـال نـزاع و درگيـري    با هم در ،سالي آيد و حتي در كهن مين در

 .)خروس جنگيفيلم  :1387اطيابي، 
 

 ي تحقيقها يافته

مدت زماني  ،روابط همسرانزمان  از منظور :روابط همسرانيافته به  اختصاصمدت زمان 
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اند و روابـط متقـابلي نيـز بـا هـم       يك مكان حضور داشته است كه همسران در كنار هم در
. شـود  مـي اي  كالمي و ايما و اشاره روابط كالمي، غير شامل همة ،اين روابط .اند برقرار كرده

  :موجود است زيرجدول  در ،نتايج اين بررسي
  و كيفيت رابطهزوجين  ةرابطمدت زمان  ،ها مدت زمان فيلم .1 ةجدول شمار

مدت زمان 
  تخشون

مدت زمان 
 عدم تفاهم

مدت زمان 
 تفاهم

مدت زمان 
  خنثي ةرابط

زمان مدت 
  ارتباط

مدت 
 زمان فيلم

 ها نام فيلم

 قرمز 90 60'/47" 2'/45" - 36'/43" 21'/19"

 شوكران 101 14'/25" 3'/15" - 11'/10" -

 كشي سگ 127 11'/05" 7'/05" - 4' -

 شام آخر 94 3'/50" - - 1'/24" 2'/26"

 دنيا 105 18'/10" 2'/50" - 15'/25" -

 عسل زهر 76 30'/49" 7'/34" - 23'/15" -

 سوري چهارشنبه 97 12'/40" 2'/20" - 10' 20"

 بس آتش 102 41' 4'/40" 2'/10" 34'/10" -

 توفيق اجباري 97 20'/37" - 40" 19'/57" -

هميشه پاي يك  87 5' - 35" 4'/25" -
 ميان است زن در

  خروس جنگي 85 26'/14" 3'/07" - 23'/07" -
  بندي جمع  1061 244'/42"  33'/36"  3'/25" 183'/36" 24'/06"

  تحليل زمان و كيفيت روابط 1.1 ةجدول شمار

 عنوان زمان  درصد

 مدت زمان تفاهم بين همسران 3'/25" ~1

 مدت زمان عدم تفاهم بين همسران 183'/36" ~75

 مسرانمدت زمان خشونت بين ه 24'/06" ~10

  خنثي و بالتكليف ةرابط 33'/36" ~14
  جمع  244'/42" 100
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مـدت زمـان كـل     ةدقيقـ  1061 شود كـه از  ميمالحظه  ،1 ةشمار جدول يها طبق يافته
 ،عبارتي به .رو و مستقيم همسران پرداخته شده است   در   به روابط رو دقيقه 244، فقط ها فيلم
همسـران بـه    ة، رابطشده ي خانوادگي بررسيها از كل زمان فيلم چهارم  يكيا  %23 در فقط

به نزاع و درگيـري و   ،زماناين از  %75 است كه حدود  حالي نمايش درآمده است و اين در
به تفاهم و درك متقابـل   ،از زمان كل روابط %1 فقطتفاهم اختصاص يافته است و  نداشتن

ـ  %10،از كل زمان ارتباط بين همسران .بين همسران گذشته است آميـز   ه روابـط خشـونت  ب
مدت . ي خانوادگي بسيار زياد استها همسران اختصاص يافته كه اين مدت زمان براي فيلم
ماننـد مـدت    ؛دقيقـه اسـت    33حدود  زماني كه روابط همسران عاري از هر بار معنايي بوده

كان اند و ام حضور داشته...   ودر مهماني يا تولد يا جشن سالگرد ازدواج همسران زماني كه 
از  %14 خنثـي قـرار داده شـده و    ةرابط ةمقول اين زمان در .اند برخورد مستقيم با هم نداشته
به روابط . شود ميال تحقيق پاسخ داده ؤبه س ،طبق اين نتايج .زمان رابطه را شامل شده است
دقيقـه كـل زمـان      1061دقيقه از   244 تقريباً(بسيار محدود  ،همسران از لحاظ كميت زماني

روابـط همسـران   بـه  ، هـا  چهارم كل زمان فيلم  يكحدود  يعني ؛پرداخته شده است) ها فيلم
اختصاص  تفاهم و نداشتنبه درگيري و نزاع و خشونت  %85 كه از اين زمان شده  پرداخته

بايـد   ،مبناي روابـط بـوده اسـت   در پي تحليل كه  ،تحقيقال دوم ؤدر پاسخ س .داشته است
خشونت و خيانت اختصاص داشته است  از نزاع و درگيري و  ميبه مفاهيروابط  %85 گفت

زمان به تفاهم اختصـاص  كل از  %1 فقطخنثي از لحاظ مفهومي و  ةبه رابط ،از زمان %14 و
  .كند مياين نتايج فرضيات تحقيق را اثبات  .دارد

به بررسي محتواي ارتباطي و مسائل  ،اين مقوله در :تحليل مشكالت ارتباطي همسران
 2  ةجدول شمار در موجود نتايج ،طي اين بررسي .الت همسران پرداخته شده استو مشك

  . دست آمده است به
  لبراساس مشكتحليل روابط همسران  .2 ةشمار جدول

  فيلمنام   مداري مشكل  راه حل مشكل  عنوان مشكل  علت مشكل

اعمال خشونت روحي و   بيماري روحي مرد  قرمز وجود دارد - 

 شوكران وجود دارد -  خيانت به زن ي مردهوسران

 كشي سگ وجود دارد -  خيانت به زن هوسراني مرد

 شام آخر وجود دارد -  اعمال خشونت به زن بيماري روحي مرد
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  نام فيلم  مداري مشكل  راه حل مشكل  عنوان مشكل  علت مشكل
 دنيا وجود دارد -  خيانت به زن هوسراني مرد

درك و   نداشتن
 قابلمت  شناخت

عاطفي و لفظي زن   درگيري
 و مرد

 زهر عسل وجود دارد - 

 سوري چهارشنبه دارد وجود -  خيانت به زن هوسراني مرد

درك و   نداشتن
 متقابل  شناخت

عاطفي و لفظي زن   درگيري
 و مرد

 اصالح
 فردي  شخصيت

 بس آتش وجود دارد

درك و   نداشتن
 متقابل  شناخت

 عاطفي و لفظي زن  درگيري
 مردو 

 توفيق اجباري وجود دارد - 

درك و  نداشتن 
 متقابل  شناخت

عاطفي و لفظي زن   درگيري
 و مرد

 وجود دارد - 
هميشه پاي يك
 زن درميان است

درك و  ندشتن 
 متقابل  شناخت

عاطفي و لفظي زن   درگيري
 و مرد

  خروس جنگي وجود دارد - 

بـه ارائـه و بيـان مشـكالت      ها لمفي  ميتما ،شود ميطور كه در اين جدول مشاهده  همان
از . محورنـد  مشـكل مـدار و   مشـكل  ها صد فيلم  در  صدترتيب   اين  اند و به همسران پرداخته

يك فـيلم   فقطحلي براي مشكالت عنوان نشده و   راه شده، فيلم بررسي 15در  ،طرف ديگر
طور  سران بهدر اين فيلم نيز هم كه داده استحلي براي مشكالت زوجين ارائه   راه بس آتش

و بـه   دهد مينيز مشكل را فردي تشخيص  اوو  شوند ميرو  به پزشك رو اتفاقي با يك روان
دو  نهايت  درو  كنند مياز هم، براي اصالح شخصيت خود تالش  اين ترتيب همسران دور

  .يابد ميبه تفاهم زوجين اختصاص  ،فيلم ةدقيق
  عنوان مشكل 1.2 ةشمار جدول

 درصد فراواني عنوان مشكل
 ~18 2 اعمال خشونت

 ~36 4 خيانت
 ~46 5 درگيري عاطفي و لفظي

 100 11 جمع

خشونت جسمي يـا روحـي   ) ها فيلم(موارد  %18 در شود ميمالحظه  اين جدولدر 
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 .شـناختي دارد  فـردي و روان  ةمرد به زن، علت و عنوان مشكل است كه اين مقوله جنب
اني مرد علت و عنوان مشكل همسران است كـه  هوسر خيانت و )ها فيلم( موارد %36در 

 موارد نيز درگيري و نـزاع همسـران و   %46در  .شناختي دارد فردي و روان ةاين نيز جنب
ارتبـاطي و   ةجنبـ  ،اين مقولهكه درك و شناخت متقابل عنوان و علت مشكل است  نبود

  .اجتماعي دارد
  علت مشكل 2.2شمارة  جدول

  درصد  فراواني  مشكلعلت 
 ~18  2 ة اوري روحي مرد و خانوادبيما

  ~36  4 هوسراني مرد
  ~46  5  درك و شناخت متقابل نداشتن

 100  16  جمع

حلـي ارائـه    راهبـراي ايـن مشـكالت     ،كـه مالحظـه شـد    طور آن، در اين جدول نيز
ايـن مشـكالت در ذات روابـط خـانوادگي و ذات مـردان و       ها در اغلب فيلم .شود مين

 ناپـذير صفات ذاتي و تغييراز دوستي و خيانت و خشونت  پول و شدهعنوان  نشدني حل
  .دانسته شده استمردان 
  

  ها تحليل سرانجام فيلم
كه رابطه در چه شرايطي  اين .شود ميواقع حسن ختام فيلم محسوب  در ها سرانجام فيلم

ي متوالي در ذهن مخاطب زنده ها رسد تنها چيزي است كه از فيلم طي سال ميبه پايان 
 دربـارة  هـا  بررسـي  ةنتيجـ  .شود محسوب مينامه  بخش فيلمترين  مهم ،رو ازاين .ماند مي

  .آمده است 3 ةجدول شمار در شده ي بررسيها فيلمدر پايان روابط همسران 
  سرانجام زندگي زناشويي همسران .3شمارة جدول 

  نام فيلم  اصلي ةرابط  سرانجام رابطه
 قرمز ي و ناصرهست شدن مرد طالق زن، كشته تالش براي

 شوكران محمود و ترانه زندگي با نفاق مرد ةادام

 كشي سگ گلرخ و ناصر شدن مرد كشته طالق،
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 شام آخر ميهن و محسن شدن زن كشته، طالق

 دنيا گوهر عنايت و طالق

 زهر عسل سينا و شراره با كيفيت نامشخصزندگي  ةادام

 سوري بهچهارشن مرتضي مژده و زندگي با نفاق مرد ةادام

 بس آتش يوسف و سايه زندگي با تفاهم ةادام

 توفيق اجباري سيمين محمدرضا و مشخص با كيفيت نازندگي  ةطالق، ادام

 هميشه پاي يك زن درميان است مريم و امير مشخص با كيفيت نازندگي  ةطالق، ادام

  خروس جنگي مريم و محمود تفاهم نبودزندگي با  ةادامتالش براي طالق، 

 :پس از تحليل اين روابط به نتايج آماري زير رسيديم

  سرانجام زندگي در روابط همسران وقايع و 1.3 ةشمارجدول 

 سرانجام فراواني درصد

 طالق 5 ~32

 تالش براي طالق 2 ~12

  شدن مرد كشته 2 ~12
  و نبود تفاهم زندگي با نزاع ةادام 3 ~19
  زندگي با تفاهم ةادام 1 ~6
  زندگي با كيفيت نامشخص ةادام 3 ~19

  بندي جمع 16 100

ميـوة   ايـن رسـتگاري،  . شود ميرستگاري ياد  ناماز مفهومي با  ،در حكمت هنر اسالمي
بهشتي را چشيد، آن را به جزئي از خود تبـديل   ةميوروح طعم اين وقتي ناميرايي است كه 

در اسـالم، بـراي   . اسـت  )اهللا(قـرب بـه آن نيـروي متعـال      ،معناي ديگر رستگاري. كند مي
اي  شناسي، انتخاب اين واژه خود معجزه انتخاب شده كه به لحاظ زيبا »فالح« ةرستگاري واژ

  ).43 :1378، رهنورد( است
مفهوم رستگاري در هنر اسالمي را بـه   ،شده در اين تحقيق ي بررسيها سرانجام فيلم

ـ  طبـق آنچـه در   .كننـد  ميذهن متبادر ن رشـتگان انسـان را   ف آمـده،  بقـره  ةسـور  30 ةآي
امـا   ؛دانـد  مـي اند و خداوند خلقت انسان را از اسرار خـود   كننده و خونريز دانسته فساد
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 رسـاند كـه در   ميما را به اين نتيجه  ،ها فيلماين ي اصلي ها بررسي سرنوشت شخصيت
را به نمايش  بودن موارد همسران با شكنجه و قتل يكديگر، نماد و نشاني از سفاك 12%
طالق، تـالش  ( پردازند مي... در مواردي كه به نزاع و درگيري و جدايي و  ند وگذار مي

فساد را به  نماد و نشاني از) شود مي %63 زندگي با نزاع كه مجموعاً ةبراي طالق و ادام
  .كشند ميتصوير 

  
  هدف از ساخت فيلمبارة  درمصاحبه با كارگردانان 

  )شام آخرو  قرمزي ها كارگردان فيلم( فريدون جيراني
كه با وجود بيماري محـرز همسـر در    بوديي ها بيان مشكل زن قرمزهدف از ساخت فيلم 

بـه  را نظـر و حساسـيت جامعـه     كـرد تـالش   ،اين فيلم .دنامكان جدايي ندار ،امور رواني
  .افتد مياتفاق  ،در اين مواقع ،كه از سوي مردان كندجلب اي  فاجعه

 .بـود كـردن عشـق در سـنين مختلـف      عنوان ،اصلي ةهدف و دغدغشام آخر در فيلم 
  .و زنان حق اين انتخاب را دارند شناسد ميكه عالقه و احساس سن و سال ن اين

  
  )دنياكارگردان فيلم (منوچهر مصيري 

بـودن بـراي    مـذهبي تظاهر بـه   ؛رنگ بود چندي ها نمايش انسان ،هدف از ساخت اين فيلم
ايـن   .واقعـي  ةز نقاب دين براي پوشاندن چهـر پيشبرد اهداف مالي و اقتصادي و استفاده ا

  .شود ميكنار زده  دنيانقاب در فيلم 
در جامعـه   هـا  آن يزن و مرد و از سوي هر دو ةدر رابط ها گونه خيانت اين ،به نظر من

فقط مشكالت اخالقي مـردان در   ،ي اخالقيها علت سانسور و معذوريت بهاما  ؛وجود دارد
  . شود ميسينما به نمايش گذاشته 

  
  )بس آتشكارگردان فيلم (تهمينه ميالني 

  مسـائل زنـان   نمـايش  بيـان مشـكالت و   ي سـينمايي،  هـا  فيلم ةاصلي در تهي ةدغدغ .1
) زن زيـادي و  واكنش پنجم، پنهان ةنيم( ها و ديگر فيلم  هدف از ساخت اين فيلم. است

  اض بــه ايــن ديــدگاه مردســاالرانه در جامعــه و تبعــات ايــن ديــدگاه و اعتــر بازنمــايي
  .بودشرايط 
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  گيري نتيجه
پيش از اين عنوان شـده   ،انجامد ميكه به تداوم نسلي سالم  ،حفظ خانوادهو ضرورت لزوم 
با تهديد  آمدهحفظ نهاد خانواده با وجود مفاهيمي كه در نتايج اين تحقيق  كه آنحال  .است
خداونـد زن و   كه اينجود با و نمايش تعارض و افتراق ذاتي بين زن و مرد .شود ميرو  هروب

زن و پـس از آن   درقبالمرد را از يك جنس و براي هم آفريده است، نمايش خشونت مرد 
يي از رقابت بـين  ها صحنه ساختنمردان،  بااز زنان جنگ گروهي  درگرفتن مرد، درقبالزن 

آميـز و   روابـط نفـاق   آميـز،  ي خشـونت هـا  زنان براي تصاحب يك مرد، پايان فيلم با صحنه
ي هـا  دهي بـه انگـاره   يكديگر همه و همه در تغيير و جهت يا جدايي همسران از آميز و نزاع

رسـد كارگردانـان،    مـي نظـر   بـه . دارد ناپذيرمخاطبان از روابط همسري تأثيري ژرف و انكار
و در كل ديني   ميارتباط عميقي با باورهاي مذهبي اسال ...كنندگان و  نويسان و تهيه نامه فيلم

موجـودات را زوج آفريـده و در ايـن سيسـتم بـه بقـاي        ةكه خداوندي كه هم چرا ؛ندارند
كــه بــه  موجـودات پرداختــه در ذات ايـن زوجيــت تضــاد و تعارضـي قــرار نــداده اسـت    

ي هـا  از ديـدگاه  ،افتـراق و تفـاوت   ي از قبيـل يهـا  انديشـه . ي فوق منجـر شـود  ها سرانجام
ت گرفته است كه اضمحالل نهاد ئربي نشي كشورهاي غتنيسيو اومانيسمي و فم يگراي مادي

  .ندآنچه مردانه و زنانه است را خواستار بردن هر بين خانواده و تشكيل جوامع خواهري و از
ـ   ،موضوع عمده در فـيلم  ،شده ي بررسيها در فيلم  هـا  و فـيلم  سـت ها آن ةزنـان و تجرب

ي در تنيسـ يفم گرفتـه از اعتقـادات   تئنشـ  ،ديدگاه انتقـادي بـه سـود زنـان دارنـد كـه ايـن       
 نداشتننزاع و  ،تقابل ،يي با محتواي خشونت، تضادها فيلم ةگان است كه باعث تهي كنند تهيه

 همـة در و موقعيت آنان در جامعـه   جانبه به زنان نگاه يك. شود ميهمسران  ةتفاهم در رابط
چـون  هم ،يمكنندگان بـه اصـول اعتقـادي مكاتـب اومانيسـ      نمايانگر اعتقاد تهيه ها اين فيلم

زنان طبق ديدگاه  سوري چهارشنبه و كشي سگ، شام آخر، قرمز يها در فيلم .است م،نيسيفم
بلكه تحـت سـتم و    ،تنها در مقايسه با مردان شرايط نابرابري دارند ي راديكال نهها نيستيفم

  .نيز قرار دارند ها آنظلم 
ق ديـدگاه  طبـ  خـروس جنگـي  و  توفيق اجباري، زهر عسل، دنيا، شوكراني ها در فيلم

از مردان در شرايط نابرابري نسبت به  ي فروترها علت احراز موقعيت بهزنان  ،ليبرال منيسيفم
  . قرار دارند ها آن

ي معتقـد بـه نظريـات    هـا  نيستيهمچون فم ميان است هميشه پاي يك زن دردر فيلم 
ايـن   و شـده ي جسمي و روحي مردان و زنان تأكيد بسيار ها به تفاوت ي جنسي،ها تفاوت
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تأكيـد  بودن مردان   خو بدبودن زنان و   تا جايي كه در فيلم به نيكخو اند شدهرا بارز  ها تفاوت
دارد تا لحظات پايـاني ايـن ديـدگاه مطـرح      نظرپاياني خالف اين  ،فيلم كه اينشود و با  مي
گيـرد و   مـي مـردان و پسـران قـرار     ةطالق مورد توجه همـ  بعد ازتا جايي كه زن  .شود مي
  .رسد ميورزشي شغلي و ي ها خالف زمان تأهل به موفقيت بر

ولي اين فيلم نيـز بـا تفـاهم     ؛ي جنسي بارز استها تفاوت ةنيز انديش بس آتشدر فيلم 
در دقايق و  فقط هميشه پاي يك زن در ميان استهمچون فيلم  رسد و ميزوجين به پايان 

  .شود مياهده بودن زن و مرد مش جنس اعتقاد به هم، ي پايانيها ثانيه
  
  بندي جمع
ي سينمايي پرفروش و پرمخاطب اين دهه ها طور كه از بررسي روابط همسران در فيلم همان

منوچهر مصيري، فريدون ( ها يي كه با كارگردانان اين فيلمها شود و طي مصاحبه مالحظه مي
گردانـان و  كار گيـريم  مـي شده است، نتيجه ) نژاد و تهمينه ميالني داوودرضا  جيراني، محمد

ي مذكور با ديدگاهي انتقادي و به سود زنان به مسائل و قضاياي مربوط ها كنندگان فيلم تهيه
طور  انديشند و در اين راستا از لحاظ كميت زماني به روابط همسران به به زنان و خانواده مي

زوجـين  تفاهم و سازگاري  نداشتنو    محدود پرداخته و اين زمان را نيز با خشونت و نزاع
  .اند به تصوير كشيده

سـبب جنسـيت    بـه كسي است كه معتقد است زنان  نيستيفم ،»روزاليند دلمار«از نظر 
. مانـد  شود و ارضانشده مـي  اند، نيازهاي مشخص دارند كه ناديده گرفته مي گرفتار تبعيض

 ارضاي اين نيازها، تغييرات اساسي در نظـام اجتمـاعي، اقتصـادي و سياسـي اسـت      ةالزم
اثـر هنـري    ةاين ديدگاه از سوي كارگردانـان در تهيـ   .)27 :1380، سروش بانوان ةهنامما(

و پايان  نمايش خشونت عليه زنان، خيانت مرد به زن، نزاع و درگيري بي. شود مشاهده مي
كننـدگان   ي در كارگردانـان و تهيـه  تنيسـ يفمي هـا  متأثر از نگـرش  ها در فيلمنداشتن تفاهم 

در  ،هـا  بـيش از سـاير تبيـين    ،ي نظري سـتمگري ها تبيين ةغلبها،  لمدر اين في. ستها فيلم
شود و عالوه بر نمايش تفاوت و نابرابري زنـان   توجيه شرايط زنان در خانواده مشاهده مي

ي خانوادگي، خشونت جسمي و روحي مردان عليه زنان به نمايش ها و مردان در موقعيت
دسـت مـردان، مـردان و زنـان در      و پـايين ، زنـان نشسـته   هـا  در اغلب سكانس. آيد مي در

ي بيرون از منزل و در بيشـتر مواقـع   ها ي هم، اغلب در محيطرو يي جداگانه و روبهها پالن
ي ايـن  هـا  اي كه از محتواي فيلم نتيجه. آيند مي دردر حال نزاع و درگيري با هم به نمايش 



 23   فاطمه بدوي و ديگران

  1390، سال دوم، شمارة اول، بهار و تابستان نامة زنان پژوهش

راديكال نزد سازندگان  يتنيسيفماين است كه تفكرات  شود ه ميگرفت ،دهه از لحاظ نظري
و  اسـت   اين ديدگاه ارزشي بيشتر از مـردان، بـراي زنـان قائـل     .آثار سينمايي غالب است
ازدواج زن و شـوهري و  (تر و نظام خانوادگي را در شكل سنتي  مردان را موجوداتي پست

  . داند مطرود مي) پايبندي به اين نظام
در توليـد و  امريكـا   ةالت متحـد موقعيت برتر كشورهاي صنعتي و بـيش از همـه ايـا   

اي سـخن   سبب شده است كه بسياري از محققـان از امپرياليسـم رسـانه    ها گسترش رسانه
پذيرنـد   ي توليد، در اين زمينـه نيـز آسـيب   ها جوامع جهان سوم، مانند ساير حوزه. بگويند

و  هـا  و نظريـه  هـا  ديـدگاه  شك بيبا ورود كاالهاي فرهنگي،  .)587 -  586 :1374گيدنز، (
بـا تهيـه و توزيـع    فقـط   ،فرهنگي با ايـن محصـوالت   ةو مقابليابد  مياعتقادات نيز انتشار 

ما حداقل طي  ةكه در جامع حالي در. محصوالتي بومي و با غناي فرهنگي ميسر خواهد بود
مخاطـب مشـاهده نشـده و     ي پـر هـا  فـيلم يـك از   هيچ ةده سال گذشته، اين تالش در تهي

 ةي در حوزتنيسيفمي ها گي سينماي ما در تأييد و تثبيت انديشهمحصوالت فرهن ،برعكس
قهـري ايـن محصـوالت     ةنتيجـ . مسائل مربوط بـه زنـان و خـانواده گـام برداشـته اسـت      

كنـد   ا ميقي پاياني خود به مخاطب الها با تيتراژ و آهنگ ها كه محتواي پاياني فيلم همچنان
پيشـنهاد  . خواهـد بـود  و سـازگاري  و نداشتن تفـاهم  اضطراب  ،تنش در روابط، خشونت

سينما توجه بيشتري شده از محققان و مشاوران در امـر   ةشود به رسالت فرهنگي رسان مي
همچنين با مراجعه بـه رهنمودهـاي   . تهيه و توزيع محصوالت سينمايي بيشتر استفاده شود

و مـردان   و توجه به اصول و معيارهاي روابط انساني ميان زنان ،قرآن ،كتاب مقدس اسالم
: بقـره (، معروف و حسن معاشرت )21: روم(در خانواده همچون اصول رحمت و مودت 

، )231: بقـره (، عدم ضـرر و حـرج   )223: بقره(، نفي خشونت )6: طالق(، مشورت )228
يي در دوام هـا  فيلم) 21: نساء(تحكيم خانواده  و ،)3: نساء(عدالت و عدم تعدي به حقوق 

  . نواده ساخته شودزوجيت و تحكيم بنيان خا
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