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مناسـ  از  يارائة الگـوبه  برگرفته از فرهنگ اسالمي يبراساس خاستگاه و مبان يشناختد با نگاه معرفتينما بايسچكيده: 
ت مـردان  يکمة حاين و نظرات موجود دربارة ارتباط مردان و زناينظر يبررسمقاله ضمن ن يا زن بپردازد. ايت مرد يشخص
. سـپ  بـا پـردازدمينما يات با سـين نظري  و ارتباط ا«تيمكمّل»ة ينظر به طرح  «تفاوت»ة يمردان و زنان  نظر يبرابر
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سـ  يان فجـ« ل رمزگـانيـتحل»و « تيل روايتحل»  با روش «ه حسابيتسو» يينمايلم سيت مرد در فيشخص يبررس

مزبـور  يينمايلم سيفق آن با يت مرد در اسالم و تطبيهاي شخصيژگيو يق  بررسين تحقيپرداخته شده است. هدف از ا
ابقـت اسـالمي مط بـا فرهنـگتنها نـه  ان شدهيت مرد بيشخص يلم براين فيکه در ا يهاييژگي  ورسدبه نظر مياست. 

 در آن نقش دارد. يرخوديهاي غندارد  بلكه بعك  آن است و الگو

 .يشناسه حساب  نشانهينما  تسوياسالم  مرد  س ها:واژهديکل

 

 

 
 

 

 
Ma'rifat-i Farhangī Ejtemaii _________________________________________ Vol.4, No.2, Spring, 2013 



32    ،1392دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال 

 مقدمه

م با  كهااي ااان، باا بازنماايي او وناويسازي در دنيااي اجتماعيي از ابزارهاي مهم كيعنوان به سينما

هاا را در ارايان هن  ةننادكنقش ب سازنده و بازتوويد گونه، عمالًزندگي اجتماعي در قاوب اج اي نمايش

ر رساانه اف ميان واقعيت و آنچاه دكوجود ش .(1385، ي)سلطان عهده دارد زندگي اجتماعي ام وزي ب 

گي ي لكهاي بسياري ب اي توصيف و تبيين چ ون ي و چ ايي شاتالشاست ب شده شود، سبيارائه م

ي و ساينما، هماواره معاان ياماهيات رساانه ساببباه  از جهان خارج صورت گي د. يابازنمايي رسانه
اي از دهمنظور دريافات يياف گسات اثا  ساينمايي آن را باه ةه سازندكهايي در سينما وجود دارد دالوت

عنوان رساانه از هام باه ،هاي اخيا ، ساينماآن اث  گن انده است. در اال ااض  و در دهاه مخايبان در

 روست.هس اس  جهان روب در انعنوان هن  و س گ مي با ييف عظيمي از تماشاگ ن و هم بهسازندگا
 تايي و مع فتحوالت عظيم اجتماعي، ف هن ا أتوان مبديه انقالب اسالمي اي ان را مكبا توجه به اين

هاي نظ ياه ن، باه ارائاه تحقيقاات وآبه  ويژه يدر علوم انساني، با ن اه گوناگونيهاي پژوهش ،دانست
ماا انقاالب اگذار دانست، ثي أت ناگونوگهاي توان در ع صهيچند ه  انقالبي را ماند. ه خويش پ داخته

« ي باودندينا»ه همان كب خوردار است  جهان هايانقالبدي   ف دي در ميان هاز ويژگي منحص  ب اي ان
ايان  انتظار ان، ومت ايكبا توجه به اسالمي بودن ا ،است. بناب اين« اسالمي بودن»، ت دقيقعبارت به و يا

د ه نهااآنكال سينما ف هنگ مذهبي جامعه اي ان را در تمامي ابعاد مدنظ  داشته باشاد و باه دويااست كه 
 يوقتاي ساينما ه منطبق با اسالم باشاد.كند كس كرا منع ياايد خانوادهب ست،ت ين نهادهاخانواده از مهم

 ارائاهن غي اسالمي از شخصيت م د و ز يشد و او وهايكاي ان به خوبي شخصيت م د و زن را تصوي  ن
ا موجاب راضمحالل خانواده و ف اموشي ف هناگ خاودي  ،  خانواده و به م ور زمانبمنفي  يدهد اث ات

شناساانه باه روان صا فاً ين اه ياست. بعد ف د ياجتماع و يدو بعد ف د يد دارات م يشود. شخصيم
 .استق ين تحقينظ  ا مدّ ،است ياجتماع -يف هن  يه ن اهك ي،بعد اجتماع يوو بحث است.

ت ما د و ب رساي يووي موضوع شخص ،صورت گ فته يپژوهش يارهاكت زن يشخص ةاگ چه دربار
 هااييگژيه وكان است يپژوهش ا ،نيدر ا يال اصلؤبازنمايي آن به ف اموشي سپ ده شده است. س ةنحو

 شود؟ميس كنما منعيدر س هايژگين ويا ايست؟ و آيات چيات و روايت م د در آيشخص

 قيتحق ينظر يمبان

دي در يول تااري،، زيا ةنانوشتو  با توجه به نيازهاي يبيعي، زيستي و رواني زنان و م دان، قوانين نوشته

هااي مختلفاي از ارتبااط . اين قوانين موجب اي اد گ ايشه استل گ فتكارتباط م دان و زنان ش ةدربار
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ا، هرابطه و دساتور ب اي اينو  رابطة ميان زنان و م دان نظ  داشتهبه  نيز اديان اوهي .ه استزن و م د شد

هاي پسين نيز رابطة مياان زن و ما د جازو در دورهو از سوي دي   د. ان دهكهايي ارائه سخنان و ديدگاه

بوده است. درگي ي يوالني آناان با  سا  بحاث ب ابا ي و  هااب ب اي فمينيستموضوعات جذّ سلسله

، در مزباورآنان است. اتخاذ ه گونه ن ا ش درباارة دو مفهاوم  اهميت موضوع ب اي دهندةتفاوت، نشان

 .(98 ص ،1390 )عالسوند، اساسي دارد م دان تأثي  تحليل رابطة ميان زنان و
هايي ب اب ناد؟ ه آياا زن و ما د انساانكاست  وجود دارد ايندر تمامي اين نظ يات كه سؤال مهمي 

 هاا، تفااوت در رفتارهاا، ااساساات،اگ  پاس، مثبت است پس علت اين همه تفاوت وظاايف و نقش

در چه ااد  دي   متفاوتند؛ اين تفاوتكبا يها چيست؟ اگ  پاس، منفي است و زن و م د سليقه و عاليق

 دهد؟يدي   ق ار مكل يمّكها زن و م د را مي است؟ آيا اين تفاوتسطحو 

 و تسلط مردان بر زنان «ميتكحا» ةنظري

ابع تاف هن ي غ ب، موجودي اقيا ،  ه زن در سنت فلسفي وكدهد مطاوعة تاري، فلسفة غ ب نشان مي

شاود. بناا يم مشاهده ن ام يا ،هيسوداتي در ادبيات يونان و آثار است. بوده رسان به م د و تنها خدمت
ماين با  روي ز يه بادون هاير رن اكافقط م دان بودند  ،در ابتداي آف ينش (Hesiod) ،هيسودب  نظ  

 سااندينزي انسان آغااز شاد و بورروي زمين، تي هب  ووي با ظاه  شدن نخستين زن  ، دندكيزندگي م

 بادي با ايام م اازاتي كفساد با ظهور زن در ميان نژاد انسان پايدار گشت و وجود زن در ا بديُمني و

و زن  ،دهاديه به زن ايات مكم د است  ،ارسطواز ديدگاه  .(19-18 ص ،1383ن، كي)موو  آ م دان شد

 .(21 )همان، ص مثل ب اي م د استابزار توويد
 دانسات و در نظ ياه اجتمااعي خاود، كاه درزن را موجودي درجه دوم و تابع م د مي ارسطو

ا مان وا رم اتبي موجودات بيان ك ده، م دان نخبه و خ دمند و ف قاوب ه م تدرّج صعودي و سلسله
منزوات  واند كه باا توجاه باه شاأن در رأس اين ه م ق ار داده است، و در پايين اين ه م م دماني

ردياف باا بنادي هماند؛ وواي زناان در ايان ردهبنادي شادهشان در درجات گوناگون ردهاجتماعي
بيعت آن ا كه ي(. او اعتقاد دارد: 136اند )همان، ص ها ق ار گ فتهكودكان، ب دگان، ايوانات و كاال

وجه، هيربه آف يند. زنان و ب دگان محكوم به اسارت هستند واز آف يدن م د ناتوان است، زن را مي
هااي كاامالً نياز معيار روسو (.131، ص 1388سزاوار ش كت در كارهاي عمومي نيستند )رودگ ، 

ل متفاوت اخالقي ب اي زن و م د ذكا  كا ده و نقاش مساتبدانه و مسالطي با اي ما دان در مقابا
 (.145، ص 1383همس انشان قايل شده است )موو  آكين، 
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لام عاست و ما د مانناد  شدنيه مانند آن شناختهكت دانسزن را همچون يبيعت مي ف انسيس بيكن

ه كادانسات بين عقل و يبيعت مي ه بايد ب  آن يبيعت تسلط يابد. وي ازدواج را پيوندي مش وعكاست 

 ل منتفي نيساتكيور نياز به اعمال زور نيز به اما ،ميت زورمندانه نيستكميت در آن، اگ چه ااكنوع اا

 .(102 ، ص1390)عالسوند،

ه واگاذار شاد ه نقش مسلط در خانواده به خاي  عدم توانايي زن به م دكب  اين اعتقاد بود  الكجان 
آثاار  شيده نشاد وكصدها سال بعد به چاوش    تاكميت اين تفكاا .(184 ص ،1383ن، كي)موو  آ است

 ام يافت.كعينيت و استح، آن در ع صة ايات اجتماعي، اقتصادي و سياسي

 «برابري» ةنظري

هااي دو جانس م د و انكاار تفاوت ، تأكيد ب  ب اب ي زن و«ب اب ي»اصل و شاخصة مهم نظ ية دو 
رباارة ديادگاه فيلساوفان غا ب داي اد شود،  «ب اب ي»است. از جمله داليلي كه موجب شد نظ ية 

ودناد كاه ها شاهد ايان مساهله بتحقي  زنان بوده است كه ديدگاه ب خي از آنها بيان شد. فمينيست
ه ما دان كاهاي زنان با م دان، نقطة ش وع و توجيهي بود ب اي مح وميت آنان از امتياازاتي وتتفا

دند و شاگونه تفاوت   ه ب خوردارند و به همين دويل، ب اي رهايي از اين موقعيت ف ودستي، منك
 مدعي ب اب ي كامل زن و م د گ ديدند.

 جاود ناداردوي يا جوه ي ميان زنان و م دان ه تفاوت ماهوكها اعتقاد داشتند اين گ وه از فمينيست
اي با  ،هايي را با اي ما دان داشاته اساته اقوق و مسهوويتكگونه و دستاوردهاي تمدن بش ي همان

 .(159 ص ،1382  زاده،ي)مش زنان نيز بايد داشته باشد

 «تفاوت» ةنظري

 م د داشت، در ذائقاة عماومي وويب ال ب  ب اب ي مطلق زن و  شايد بتوان گفت اص ار زيادي كه فمينيسم

گي ي نظ ياة شاكل رو،. ازاينرسيدب و دور از واقعيت به نظ  مياف ايي، مخ ّ ادي خود زنان، تا اتي

در  .(134 ص ،1388 )رودگا ،آياد شامار ميبه «ب اب ي»واكنشي انتقادي به نظ ية  ،در اقيقت «تفاوت»

نناد. كشاد تفااوت خاود را افا  يت  از م دان خواسته معنوان موجوداتي اخالقياز زنان به ،اين نظ يه
گذاري متفاوت ب اي زنان از اين نظا  ه قانونكب  اين باور بودند  اندرسونو  اسميت، كليچون همزناني 

 ،هاي جسماني و به وحاظ اجتماعي با م دان تفاوت دارند و در نتي اهه زنان به وحاظ تواناييكالزم است 

 بااه نظاا  .(164 ص ،1382 زاده، ي)مشاا د مااورد اماياات خاااص قاا ار گي ناادپذي ت ند و بايااآساايب
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 عداوتي و ظلم در اقبه نوعي بي ،، اج اي قوانينِ ب اب  در اقيقت«تفاوت» ةل به نظ ييقا هايفمينيست

 سا بهناب اب  با ما دان  هاي گذشته، در ش ايطيها و ظلمدويل ناب اب يزنان به ،كه اوالًان امد؛ چ ازنان مي

 هاي تاريخي زناان را جبا ان كنادمح وميت تواندب ند و اج اي قوانين ب اب  در اين ااوت ناب اب  نميمي

 .(138 ص ،1388)رودگ ، 

 «ليتّمكم» ةنظري

هاا فاوتت بين ايانو  توافق هم ان استمحلّ انون ك هاي يبيعي ميان زن و م دوجود اداقلي از تفاوت
انتظاارات  هاا وتفاوت نس وجاود دارد، رابطاة مساتقيم ب قا ار اسات. بنااب ه از ه  دو جكو انتظاراتي 

هااي م نقششده، نظام اقوقي معيني در ش يعت بين زنان و م دان ب ق ارشده است. در اين نظاام، هاياد
 با  نظ ياة بناا دي  ناد.كل يمّاك، معهده گي نده دو صنف بايد ب  پاية قانون ب ك هايييبيعي و هم نقش

ة يا   پايا هااي آناان هدفمناد و با اناد. تفاوتهايي يبيعي، زن و م د دو موجود با تفاوت«ليتمّكم»
ناان و زهاي يبيعي هدفمند ميان ه وجود تفاوتكگونه ت ، همانروشنعبارت به ت.يمانة آف ينش اسكا

 اقاوقي قا ار انظاام اخالقاي ياآن تواند مبناي دهد، ميدي   ق ار ميكل يمّكنيازمند و م م دان، آنان را
 هااايان تفاوت .گيا دمي ل را ب اي آن دو در ايطاة خاانواده در نظا مّكها و رفتارهاي مه نقشكگي د 

 .(116اا114 ، ص1390 )عالساوند،  ده اساتكدي   جذب كم دان و زنان را به سوي ي ،يور يبيعيبه
اساي ايان ما د، دو عواو اس زن و ك،شاينيم، بكموجودي زنده تصور مثابة به اگ  جامعه را ،مثال  ايب

مت و ساال ة، زميناكخود، در عين ان اام وظاايف مشات  ةدام با ايفاي نقش ويژكه ه  كند هستموجود 
اري و كامه. ..دناكه ه  عوو نقش خود را به خاوبي ايفاا كبه ش ط آن ،نندكيپويايي جامعه را ف اهم م

م كا ةنشاانتنها ناه هاا،و فعاويت هااهماهن ي با تمام اجزاي دي   است. در اين صاورت، تفااوت نقش
با وز  يمانه ضامن هماهن ي و پويايي م موعاه و ماانعكهاي اه همين تفاوتكاهميتي اعوا نيست، بل

 .(102 ص ،1389، كوتيانيي)چ اغ   استكاختالل در اين پي

 تيسينما و جنس

خاانواده  ةپ دازان اوزهيم دم، نظ  يو خانوادگ ياجتماع ينما از زندگيس يينما و بازنماياز ظهور س پس
هااي ساينمايي فيلم بارةها درپ داختند. استدالل ب خي فمينيست زمينهن يخود در ا هايدگاهيان ديز به بين

ناد. از ايان ديادگاه، كيد م اانسابت باه مساائل اي« ن اه م داناه»ه سينماي ام وز در غ ب كاين است 

ناد. تصاوي  زن در كياي را تعياين مهاي سينمايي تاودهساختار فيلم ،ساالرم د ةجمعي جامع ناخودآگاهِ

ه زن موضوع اميال جنسي و عشقي م دانه است و ساينما زن را كشود يل ظاه  مكبه اين ش ،هااين فيلم
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باياد از ي ياق تحليال واذت و ه كاها ب آنند دهد. ب خي از فمينيستيم دانه نمايش م« بص  ا ّ»ب اي 

سااختار  ،يان شايوها ابه تخ يب آن پ داخت و ب ،شودظاه  مي ياهاي تودهه در فيلمكحوي به ن ،زيبايي

 .(117 ص ،1379ه، ي ي)بش  دكها را وي ان فيلم ةم دان

ون، در جملاه ساينما و تلويزياهاي گ وهاي ازه رسانهك ده بودند كبيني پيش ،ها در گذشتهفمينيست

عنوان تاوان باهيها ماز ايان رساانه :هد شد. آناان معتقاد بودنادآينده به آوردگاه جنبش زنان تبديل خوا
هاي م دمحاور ه ب  ضاد تصوي ساازي قااوبي زناان در رساانهكبه ه گ فت؛ ابزاري  كابزاري ايدئوووژي

صاول و اباا دوري از كاه  داشتندد اعتقاها فمينيست .(80 ص ،1385 ،ي)رضوان نش نشان خواهد دادكوا

زن  ةهاي سنتي نظاارها و شيوهها، ان ارههاي رايج سينما، زدودن قاوبقاوبقواعد استوديويي و پ هيز از 

ش قادرت و ه آراياكاها آن بود توان سينماي متفاوت و مستقلي را بنا نهاد. هدف فمينيستيدر سينما، م

 .(97 )همان، ص ار سازندكرا آش پدرساالر ةساز جامعاجتماعي زمينها  ار روانيكسازو

جاود وسازي مستقل، ش ايط رشد سينماي فمينيستي را باه گست ش جنبش زنان به هم اه ظهور فيلم
واذت » ةظ ياو ن «فمينيساتي فايلم» ةجمله نظ ياز ،ه من   به اي اد نظ يات مختلفي در اين اوزهكآورد 

ل كاگي ي با  ثأثي  چشامگذشته،  ةيي دو ده «فمينيستي فيلم» ةشد. نظ ي «روايي فيلمسينماي بص ي و 

 فيلم نهاده است. ةنظ ي

عنوان هين نياز باب داري و دوربن اه است. دست اه فيلم ةنندكتوويد ةمنزودر اين نظ يه، پذي ش فيلم به

اقاد ف» ،واوتا  بنياامين ةه بناا باه گفتاكاشود. چشم دورباين از چشام انساان يچشم استعاري تحليل م

ه دسات ب ه يبعاًك ،چشم دوربين .(191 ص ،1381 ،،ك) ت ي دارد، ديد گست ده«خودآگاهي بينايي است
هاي خاصاي دهديد، متوجاه پديا ةند، ن اه خود را با انتخاب زاويكيشود، در دنيا سي  ميانسان هدايت م

ز جاست؛ زيا ا تماشاگ  آزاد ني دهد. در اين صورت، ن اهيبه تماشاگ  ارائه م ،ند و در قاوب تصوي كيم

ناد. كل را دنباا كنماهااي نزديا ةرامانايبيند. ناچار اسات ن ااه منقطاع و بين اه دوربين چيزي را نم

ا ردام پدياده كاناد كيليف مكت تماشاگ  را معين و به او تكهاي ن اه و مسي  ا دوربين شيوه ،بناب اين

 داناه م ن عمادتاًب اساس اين نظ يه، ن ااه دورباي يز سازد.واجد اهميت بداند و از ناخودآگاه بينايي متما

 كرااد ةساازد و در دايا يگيا د و منحا ف ميدر اختيار م امالًكاست. اين ن اه م دانه، ن اه تماشاگ  را 
 .(192ا191 )همان، ص ندكياسي م دانه محبوس م

پ داز ان ليسي فيلم و ف هنگ، اي ااد ، نظ يهوورا ماوويتوسط « وذت بص ي و سينماي روايي»نظ ية 

فايلم  قاواب ،پدرسااالر ةد نشان دهد چ ونه ناخودآگاه جامع ككاوي سعي با استفاده از روان ماوويشد. 
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. باه فاتگ هااويوود بها ه  كاوي ب اي درك و ب داشت افسون ساينمايرا شكل داده است. وي از روان

ش   داده شاود كاه مطاابق  «نظ بازي»تواند از ي يق مفهوم مي سنتيسينماي  ةافسون و جذب ،گمان وي

 ،خاود ةرفتار جنسي در اصال و ريشا، سنتيبنيادين است. در فيلم  ةيك مح ك و ان يز ،دف وينظ يات 

(. او در مقاواة 1385)اسادي،  كناداي اف  مينق ه ةن اه تماشاگ  را ب  پ د ةهمانند چيزي است كه ادام

پ دازد كه ميان دراماتورژي ن ااه در ساينماي اي ميكاوانه، به ب رسي و نقد رابطهانخود، با رويك دي رو
وجاود  (exhibitionism)«ف وشايجلوه»و  (Voyeurism)«باازي»هاي تماشاگ ، شامل نظ يه روايي و نياز

ذات پنداري تماشاگ  را با تصاوي  فيلم ب رساي ، چ ون ي ع ين شدن همشناسيدارد و از وحاظ زيبايي

، دو نوع وذت را در ت  بة بصا ي ساينما ف ويدهاي (. وي ب اساس نظ يه193، ص 1381كند )ك،، مي

 تشخيص داد: وذت تماشا و وذت ش فتي به كاوبد انساني.
يننده، دي  ان ببود كه در آن  ف ويدرد اشارة مو (scopophilia)«اسكوپوفيليايي»واقع، همان وذت تماشا در

 دهد. ار ميجويانة خويش قداند و آنها را تابع ن اه كن كاو و ب ت ياشيايي ب اي نظاره ميصورت به را
 ةتآياد. شاخص، شايفيوپوفيليا به دسات مكاس (nercissistic)خودشيفت ي ةوذت دوم از تقويت جنب

ه كاشود يدچار اين ب داشت اشتباه م ،بيند و س ان اميروي پ ده مه كشود يساني مكشباهت خويش با 
 نشاانديهااي روي پا ده مجاي آدمخاويش اسات و خاود را باه ةشدسكمشغول تماشاي تصوي  منع

 .(106 ص ،1385 ،ي)رضوان
دهندة جاوه  رسد كه در سينما، اين دو وذت دو شااخة اصالي تشاكيلبه اين نتي ه مي ماووي

ر دوماي، ان يز هماواره از آن زن اسات، و دستند؛ منتها در اوّوي، آن تصوي  وسوسهت  بة بص ي ه
راه  دهاد كاه ن ااه تماشااگ  ازتوضاي  مي مااوويذات و متعاوي بيننده هساتند. همواره م دها هم

 ت.رة زن اسراستا با ن اه قه مان م د فيلم و معطوف به ستاپنداري در سينما، همذاتف ايندهاي هم
 د، گ ي قه مان مگي ند و بيننده با ميان يه  دو در ميل به تصااب اين شيء كنار هم ق ار مي آنها

 (.107داند )همان، ص قدرت دستيابي به او را ب اي خود، شدني مي
ن ياا يپااردّ، هاالمياز ف ياريگذار بوده است و در بس يثأار تي ان بسيا ينمايدر س يستينيات فمينظ 

 شود.ميات مشاهده ينظ 

 قيروش تحق

تحليال  :تاوان گفاتيماماا اي دي يناه دارد، هاي ارتباايي آنهاا پيشاينهها و شيوهاگ چه توجه به نشانه
و فيلساوف  ،(Ferdinand de saussre)سوساورف دينان دو ،يسيوئشناس سار زبانكشناختي نوين با نشانه
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 .(16 ص ،1379)آسااب گ ،  شاوديآغااز م ،(Charles saunders peirce)چاروز ساندرز پيا سايي، كآم ي
زيا ا  ؛روشِ از پيش معين باه تحليال معناا بپا دازد كتواند با يينم ،ل معاص  خودكشناسي در شنشانه
 كه باه ياكابل ،اسات يارشاته باين ياااوزهتنها نه شناسيبه بيان دي  ، نشانه .رشته نيست كدي   ي

روش فا ا كشناسي به ياه روش نشانهكگونه همان .(77 ص ،1389 ،ي)ساسان رشته تبديل شده است اف
ي، معمااري و بساياري كفايلم، نماايش، پزشا ةشناسي با نتايج جاواب در ااوزتبديل شده است. نشانه

ب خاي از  ،واقاعار با ده شاده اسات. دركاهاي دي   م بوط به ارتبايات و انتقاال ايالعاات باه اوزه
 كاةشناسي از نظ  آناان، مل د؛ معناكهمه چيز را تحليل معناشناسانه  توانيه مكنند كيشناسان ادعا منشانه

چيزهااي رياز و درشات  ةآن، معناي هما كمكه با كليدي كشود؛ يعني شاه يعلوم تفسي ي محسوب م
 .(17 ص ،1379شود )آساب گ ، يدنيا ب اي ما روشن م

ن توامّباه را مت   ةآنها هم ،رواينفارغ از رمز وجود ندارد. از يگونه پيامهير ،شناساندر نظ  نشانه
م و مساتلزم شاناخت و فهاتنها ناه ه رمزگشااييكدانند. در همين چارچوب است ف اگ د رمزوارگي مي

 ص ،1382 ان، ي)ضام گيا ديمآن را نياز دربا   خصوصه تفسي  و ارزيابي و داوري در بلك ،متن كدر
از  او هادف .(98 ، ص1386، كساي)ف «رسااننديهاا معناا را مرمز ةهما» ،كجان فيساز ديدگاه  .(151

هاا، ر فيلمه در سااختاكداند يم ياشدههاي معاني رمزگذاري دن آن اليهكشناختي را معلوم تحليل نشانه
ايان  كوچاكهاي تصاوي ي، اتاي در قسامت -توويادات صاوتي ،لايكيور هاي تلويزيون و بهب نامه
شاناختي را ت ين بخاش تحليال نشانهمهم فيسكار، كب اي اين  .(130 ، صهمان) گي ديها ق ار مب نامه

 پ دازد.يشناسايي و تحليل آنها م ةبه مع في نحو ، دهكموجود در فيلم قلمداد  ياهتشخيص رمز
باه   هناگف آااد يك ةهاي قانونمند كه همنظامي از نشانه» :رمز عبارت است از، جان فيسكبه اعتقاد 
دهاد كاه مي آورد و اشااعهبه وجاود ماي ف هنگ اين نظام، مفاهيمي را در. «هاي آن پايبندندقوانين و ع ف

امال واسط بين پديدآورنده، متن و مخايب است، و نيز اكام ع ةاست. رمز، الق ف هنگ موجب اف  آن
اي از معااني باه در شابكه گونااگونتاون پيوند دروني متن را دارد. از راه همين پيوند دروناي اسات كاه م

ده عمل م اتبي و پيچييابند. اين رمزها در ساختاري سلسلهما با يكدي   پيوند مية دنياي ف هن ي وجودآورند
 (.127)همان، ص  ب اي روشن ك دن موضوع، آن را به شكلي ساده نشان داده است (1جدول )كنند كه مي

مشخص شدن ساي  روايات  منظوربه« تحليل روايت»روش ز تا اه است تالش شد ،در اين پژوهش

شاده در هاي معااني رمزگذاري دن الياهكامعلاوم  با اي جان فيسك« تحليل رمزگانِ» فيلم، و از روش

ه باابتدا  ،دهديه تحليل روايت مخايب را در ج يان سي  داستان ق ار مكنآ سببها استفاده شود. به فيلم
 شود.ينظ  پ داخته متحليل رمزگان فيلم مورد و سپس بهتحليل روايت فيلم 
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 .(128 ص )هماان، واقعيت، بازنمايي، ايدئوووژي :ندهستها داراي سه سط  رمز ،فيسكيبق ديدگاه 
ري هاي اجتمااعي رمزگاذابا رمز ه ق ار است به فيلم سينمايي تبديل شود قبالًك ياواقعه ،دي  عبارت به

ناي في رمزهااي فصااي قابال پخاش باشاد از ه به وحاظ فنكو ب اي اين ،يعني سط  واقعيت ؛شده است
گيا د. يهاي انسا ام و مقبوويات اجتمااعي قا ار مدر مقوواه كايدئوووژي ياهرمز ةگذرد و به وسيليم

 اسات پذي  صورت گ فتاهبخواه و انعطافهايي دلبندي اين رمزها ب اساس مقووهيبقهگويد: يم فيسك
 :ل نشان داده شده استيا در جدول ذهرمز اين .(127 ص )همان،

 كجان فيس ياه: سطو  مختلف رمز(1) جدول

 1سط  
 ياهيا رمز واقعيت

 اجتماعي

وباس،  ظاه ،مثل  ؛ه ق ار است از تلويزيون پخش شود پيشاپيش با رمزهاي اجتماعي رمزگذاري شده استك ياواقعه

 .صدا و، ات س  و دستكپ دازي، محيط، رفتار، گفتار، ا چه ه

 2سط  
 ياهبازنمايي يا رمز

 فني

ست بارت ارمزهاي فني ع ب خي از .نندكي رمزگذاري ميكت ونيكهاي اودست اه كمكفني به  عواملرمزهاي اجتماعي را 

خي  نيز ادهند و رمزهاي يه رمزهاي متعارفِ بازنمايي را انتقال مك: دوربين، نورپ دازي، تدوين، موسيقي و صداب داري از

 انتخاب و انكگو، زمان و موش، شخصيت، گفتكشمكاز قبيل روايت،  ؛دهنديل مكبازنمايي عناص ي دي   را ش

 .آف يناننقش

 3سط  
ايدئوووژي يا 

 كايدئوووژي ياهرمز

ي اجتماعز رمزهاي دهند. ب خي ايق ار م« مقبوويت اجتماعي»و « انس ام»هاي را در مقووه مزبوررمزهاي ايدئوووژي عناص  

 داري.س مايه و گ ايياجتماعي، مادي ةاز: ف دگ ايي، پدرساالري، نژاد، يبق ستعبارت ا

 ،ه در ايان پاژوهشكاناد كيشااياني م كمك در تحليل فيلم به ما جان فيسكروش تحليل رمزگان 
 يحبا بساط ساه ساط سببن ي. به هميم سبنظ  ل مورديبه تحل ،از اين روش كمكتالش شده است با 

 ( فيلم نقد و تحليل شده است.2)جدول  ليذاو وي گفته است و ب اساس  فيسك هك
 (: چارچوب تحليل فيلم ب گ فته از ديدگاه جان فيسك2)جدول

 فيلم ياهرمز

 )تناسب بازي  ان ب  اساس ف هنگ واقعي آنان در جامعه( اجتماعي ياهرمز

  گفتار

  محيط

  وباس

  ...وضع ظاه  و

 فني يارمزه

  انكزمان و م

  وسايل صحنه

 بازي  ان

   انينام باز

 انتخاب بازي  ان

 وباس بازي  ان

 اج ا يا شيوه رفتار

 صدا
 وگوگفت

 موسيقي

 كايدئوووژي ياهرمز

  يمفهوم اصل

  ميمفاه يبنددسته

  ه رفتهيم به ااشيمفاه
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 ت مرد در اسالميشخص

 دويال،ن ينشده است. به هما يآورتاب مشخص جمعك يكت م د در يشخصم بوط به  اتيات و روايآ
 يآورماع، جاساتم د  هاييژگيف و ويه در باب وظاك ياتيات و روايتب م جع، آكابتدا با م اجعه به 

ا توجاه باه با. اساتب خاوردار  هايژگين وياز ا ميم د در متون اسال : دكه بتوان ادعا ك ياگونهبه ،شده
 ان نشده است.يب هايژگين ويا ،ستينظ  نمد تسويه اسابلم يدر ف يه نقش پدركنيا

ه از كايميتالش شده اسات مفااه ،گن دمين مقاوه نيت ايات در ظ فيات و روايه نقل آكنآل يبه دو
باه  ن مناابعياز ا يژگيو 214 ق يبشود. ميس كمنع( 3)ات ب داشت شده است در جدول يات و روايآ

 ي اركام تي ا  باود، مفااهيم دياز مفاه يا مصداقي  يم توضياز مفاه يه ب خكنيتوجه به ا دست آمد. با
تا  قا ار يلكا مفاوم ياز تحت شاش مقوواه يم نين مفاهيه اكد گ ديمفهوم خالصه  75اذف شد و در 

 م ان ام داد.ين مفاهياز ا يدرست يبندگ فت تا بتوان يبقه
 اتيو روا اتيت م د در آيشخص هاييژگيو :(3)جدول 

 تيامقوّ 
  دنكب ي ف 

 يمعنو هايازين
 آزار ندادن همس  يجنس هايازين تأمين ياقتصاد هايازين تأمين يعايف هايازين تأمين

 خانه تسيار
دعوت همس  به 
 يعبادات مستحب

شت  به يمه  و محبت ب
 همس 

 پ داخت نفقه زن بانو يدوب 
ه   ياوزام ارتباط جنس

 بار يكچهار ماه 
 نزدن كتك

 يخوش رفتار تقوا ميقدرت جسب ت ي 
خواهي نسبت  يخ

   انيبه د
 االل يروز كسب

 تأمين دن در كدرنگ 
 ياز جنسين

 نزدن يليس

ار م د يزن تحت اخت
 است

ت و داشتن عفّ 
 اءيا

 همس  دن كشاد  ه دادنيهد
رنج از دست يدادن خ ج

 خود
 ار خانهكدر  كمك بودن پناه اه زن

  دنكات نانار  يوسعت در زندگ بودن دلكپا يزبانخوش ندار بودنيد يوسعت در زندگ
از  يام  به مع وف و نه

  كمن

 ي دن ب اكدعا 
 خانواده

  دنكاخم ن  در اموال زننك دن تص ف  همدم زن بودن ييخوخوش

ي از دارهو ن  ين هبان
 زن

 چه هدن يشكدرهم ن  ن رفاهيمأت همس با  يكرفتار ن ياخالقخوش يزگاريپ ه

  دنكخوار ن   دنكن يووخ ج  دنك مدارا آراسته بودن تهمت نزدن ي  امور زندگيتدب

 همس قه يتوجه به سل  به خانواده ستم نك دن
داشتن ميگ ا

 همس 
 يالق ندادن  س نبودنيخس

  دست و دل باز بودن خو بودنن م يسازگار  آموزش ادب به خانواده
 ا يب ي يگسخت
  دنكن

 ييباكيش صب  و  يزندگ اصال  امور
اظهار عالقه به 

 همس 
  ا نداشتني ت بيغ  يروانهيم

  آموزش علم به خانواده
به دست آوردن قلب 

 زن
 خانواده بودن نارك

 (يني)همنش
 داد نزدن  زن يةپ داخت مه 

 شفقت با خانواده  
دن يشكدرهم ن

 چه ه
 گذشت از اشتباهات  

 دل نبودنبد    نيكوروابط  ت با همس يميصم  
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  تحليل فيلم تسويه حساب
 معرفي فيلم

 تهمينه ميالنيارگ دان: كنويسنده و 
 بينمحّمد نيكننده: كتهيه

 1386سال توويد: 
 .اداامد بهد، انرضا عطّار، آذراوسا في وز، بهاره افشاري، مهناز افشار، الدن مستوفيبازي  ان اصلي: 

 داستان ةخالص

دانناد و يالت خود در زندگي را ما دان مك  تمامي مشه مقصّكداستان چهار زني است  «تسويه اساب»
 .ستا دام از آنها ق باني خودخواهي و زورگويي م دان شدهكه  

ه با دوست پسا ش ك يابا رابطه ،ندكيساو ي به زور پدرش با م دي مسن ازدواج م 12ه در ك ،زيبا
 ناد ف زنادش را باه شاوه كيوقتاي عشاقش باه او خيانات م شود ويداراي ف زندي نامش وع م ،دارد

 بسپارند. يابه خانواده اشود بهزيستي بچه ره باالخ ه موجب ميكدهد ش نسبت ميااعدامي
پادري روزي مورد ت ااوز نا است، ده كبا م د دي  ي ازدواج  ،از فوت پدرش پسه مادرش كسارا 

 ياو دو بچاه ه زندگي ماادركنآند و به دويل آب وداري و به خاي  كيگي د و از خانه ف ار ميخود ق ار م
 گويد.يند به مادرش چيزي از اين قويه نمكخ اب ن ،ه از ناپدري داردرا ك

شاود. يدار من ااه مصا في اسات و در زنادان بچاه كن ااهش باه ما دان يا ،ستاه معتاد ك ،ويال
 بچه غذا ندهند تا بچه بمي د. دهد بهيدستور م ،شدن اين ننگ كپدربزرگش به علت پا

ده  كاهاي پدرش به اتفااق خاواه ش باه تها ان فا ار تحصيل و زورگويي ةه به خاي  ادامك ،م يم
اه  هام شاوه  خاو ه اتفاقااًك -است  ده كس باز ازدواج  كه با يك ،ند به خواه  خودكيتالش ماست، 
 ند.ك كمكا  عايفه، خشن، زورگو و بيزار از زندگي استيم دي ب

آناان  باا ، داننند تاا باا باه دام اناداختن ماكيتالش م ،م دان عاوم متنف ند ةه از هم، كاين چهار نف 
ا باه ر ان جامعه نند م دان الاباوي و هوسكيسعي م ،سال  زنانه هسل بنند. اين زنان با توّكتسويه اساب 

 ند.اهدنند از م دها بازي خوركي  مكينه دارند و فكآنها  ةزي ا هم ؛نندكتنبيه  ،دام انداخته

 تيل روايتحلالف. 

 تاني را ازه ايان آغااز و ف جاام، ها  داساكاه  روايت و داستاني بيش از ه  چيز، آغاز و ف جامي دارد 
و  يد)محما يل شده استكند. ه  روايت از پنج عنص  ذيل تشكيهاي دي   جدا مجهان عيني و داستان

 .(179 ، ص1380 ،يعباس
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ناد در كيياباد و ساعي ميابتدايي به مع في چهار شخصيت زن فيلم اختصاص م ةپار تدايي:. پارة اب1
باا  ،از آزاد شادن پسه كگذارند يدي   ق ار مكند. آنها با يكب ق ار  ياميان اين اف اد رابطه ،فواي زندان

 نند.كاري را ش وع كشوند تا يدور هم جمع م يادر خانه ،از آزاد شدن پسنند. آنها كار كدي   كي
گي ناد نيا وي يانتقاام از ما دان م با ايه چهاار شخصايت زن كا يتصميم كننده:. ني وي تخ يب2

خواهند از ما دان انتقاام يم ،انده در زندگي داشتهكنش به اتفاقاتي ك. آنها در وااستداستان  ةنندكتخ يب
از  ،نند و با به دام اناداختن ما دانكاند را تالفي  دهكه م دان به آنان كگي ند ظلمي را يب ي ند. تصميم م
 آنها انتقام ب ي ند.

ت ين بخاش فايلم شود و اين بخش، كه ياوالنيپارة مياني روايت از تصميم زنان آغاز مي . پارة مياني:3
ن پ دازد. زنان در تالشند كه باا آراساتن خاود و ايساتاداست، به نحوة به دام انداختن م دان توسط زنان مي

 هاي كالني را از آنان ب ي ند.اي، پولدر خيابان، م دان را به دام انداخته، با كتك زدن آنها در خانه

اياالع  زد ومايه امياد باه پلايس زناگ كاين بخش از روايت زماني است  دهنده:. ني وي سامان4
دسات ي  را  كناد آنهااميسعي  ،دهند و پليس نيز با تعقيب و گ يزياري ان ام مكه دخت ان چه كدهد يم
 نند.كيه زنان تصادف مكند تا اينك

ه مهناز در زندان باه ديادن خاواه  خاود كشود يبخش آخ  روايت از زماني ش وع م پاياني: ة. پار5
ناد كيدهد. زياور از ما يم درخواسات ميند و پيغام زيور را به م يم نشان مكيرود و با او صحبت ميم
ناد. ما يم هام در زنادان مشاغول درس ك كماكافي شاا  كا ةاو در اداره خوب درس بخواند تا به ك

 شود.يخواندن م
 «تسويه اساب»(: سي  روايت فيلم 1شكل )
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 كجان فيس هايتحليل رمز

ها در زنادگي اواور انساانه كاايان اسات  «اجتمااعي ياهرمز»از  فيسكمنظور  . رمزهاي اجتماعي:1

ب اسااس  گوناگونما از اشخاص  ك، ادرادي  عبارت به شده است.واقعي، همواره اووري رمزگذاري 

ه كا يمهم ةتكن .(129 ، ص1380، كسي)ف گي ديل مكظاه شان، يبق رمزهاي متعارف در ف هن مان ش

باه بياانِ  .ه واقعيت، پيشاپيش رمزگذاري شاده اساتكاست اجتماعي گفت اين  هايرمز ةتوان درباريم

تساويه لم يدر فنيم. كو فهم  كتوانيم واقعيت را دريه مكف هن مان است  ياهرمز ةوسيلت ، فقط بهدقيق
گ ايي فيلم بها ه پ دازي در جهت واقعچون وباس، گفتار، رفتار و چه ههم ياجتماع ياهاز رمز، اساب

گ ايي واقاع منظورباههاي مناسب با يبقه اجتماعي م دان و زنان از وباس زمينه،گ فته شده است. در اين 

اجتمااعي خاود با  تان دارناد.  ةدام وباسي با توجه به يبقاكزندانيان ه   ،مثال  اياستفاده شده است. ب

س ما دان باه دام كابع اند.هاايي معماووي پوشايدهوباس ،ه وضع ماوي خوبي ندارندهم، كاميد و مهناز 

ه باه خياباان كاني اند. چهار شخصيت اصلي زن نيز در زمااپوشيده كهاي بسيار شيث وتمند وباس ةافتاد

ه در كاااويدر ،پوشنديو زيبا م كهاي شينند وباسكتصور ث وتمند  خواهند م دان آنان رايروند و ميم
گ ايي فيلم اساتفاده شاده اسات. واقع ب ايپوشند. از رمز گفتار نيز يهاي معمووي موباس ،زندان و منزل

در ايان نناد. كيباال با زبان فارسي استاندارد صاحبت م ةزندانيان با زبان خاص خود و م دان و زنان يبق

ند. چهار شخصيت اصلي داستان غيا  كيصحبت م وچه و بازاركه ف دي مثل اميد با زبان است ك ااوي

وچه و باازار و در هن اام كبا زبان  ،در نقش اصلي خودا  دهستنباال  ةيبق او نيز از ةه خانوادك - از سارا

پ دازي و رفتاار باازي  ان نياز نند. چه هكيند، با زبان فارسي استاندارد صحبت منقش زنان ث وتمايفاي 

  ده است.ك كمكگ ايي فيلم و به واقع هدوبان شاجتماعي ةب اساس يبق

اي كه ق ار است از تلويزيون يا سينما پخش شود ب اي آنكه رنگ واقعيت واقعه فني:هاي . رمز2

شود و ب اي آنكه از ي يق سينما قابليت گذاري ميهاي اجتماعي رمزرمزبه خود ب ي د پيشاپيش با 

گاذرد. هاي فني همچاون دورباين، ناورپ دازي، صادا و وساايل صاحنه ميپخش پيدا كند از رمز

كلاي نقاش مهماي ايفاا صاورت به هاي فني بدين سبب داراي اهميت هستند كه در اي اد معنارمز

خلّاقانه و نه ص فاً فني از آنها استفاده شده است تا معناي كلي را پديد كنند؛ زي ا عمدتاً به شيوة مي

 (.71، ص 1380آورند )سلبي و كاودري، 
فيلم ب اساس زماان و  هايه بسياري از رمزكان اين است ك د اصلي زمان و مكارك :زمان و مكان. 1ا2

 ساويناد. از كتواند معناي خاصاي را باه مخاياب اوقاا يفيلم م كان يكشود. ميان فيلم ب گزيده مكم
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بافات  ،دي ا عبارت باه ناد.كه در آن ساخته شاده اسات جادا كخود را از زماني  دتوانيفيلم نم ،  يد

 كماكلاي فايلم كان به خلق معنااي كار است. رمز زمان و مذثي گأموقعيتي ه  فيلم در خلق معناي آن ت

الت اجتماعي در جامعه بيشت  شاده اسات و كه مشكي اخي  اشاره دارد هاند. زمان اين فيلم به سالكيم

هاا و رناگ شادن ارزشمكرساد يووي به نظا  م ،دانديالت را م دان مكاين مشة اگ چه فيلم عامل هم

ه در كاشور، در اي ااد چناين فواايي كاعتقادات ديني و نفوذ ف هنگ غ ب در  ةهاي م دم در اوزباور
اقاوق نكا دن اي ان را باه رعايات  ،شورهاي غ بيك ،. در اين زمانه استدوثي  نبأتيب شدهفيلم ت سيم

نند و اين فيلم نياز تاالش كيزنان ستم م هم دان ب ،ه در اي انك دند و ب  اين اعتقاد بودند كيزنان متهم م

 ؛ندهساته زنان در آن ا زناداني ك استان ابتدا و انتهاي فيلم در زندان كند. مكييد أند اين ديدگاه را تكيم

چاه را ما دان ه  وايا ان( اساي ند  ةاني بادت  )جامعاكاشوند در ميه وقتي از زندان آزاد مك گونههمان

 دن در تها ان كاار كهم به علت سهووت  ؛ان اين فيلم ته ان استكنند. مكيب  آنان تحميل مخواهند مي

شاده و يبقااتي، ف زنادان سقط ةاجتمااعي، فاصال التكز مشاكته ان م  ،ارگ دانك نظ شايد به هم و 
 .استروابط نامش وع 

اساي ني ومنادي را درگيا   ةه جنباكانخسات اين :ن ني ومند اساتف كصدا به داليلي ي . صدا:2ا2

ل دهاد )باوردول و كو تفسي  تصاوي  را در بيننده شا كدر ةاالنه نحوتواند فعّيه صدا مكنآند. دوم كيم

 ،آزماون سااده كنش فايلم اسات. باا ياكاو فهم  كب اي در ياصدا وسيله .(311 ص ،1390تامسون، 

 15صداي تلويزياون را ببناديم و اگ  ه كگونه بدين ؛شوديار مكهاي تصوي ي آشاهميت صدا در رسانه

وواي باه تصاوي   ،نيمكبعدي را با صداي روشن تماشا  ةدقيق 15سپس  ،نيمكب نامه را ن اه  كدقيقه از ي
فاات  از تصاوي  بادون كصاداي بادون تصاوي  خود ت  اسات؟ قطعااًدقيقه مفهاوم 15دام كنيم. كن اه ن

 گو و موسيقي.وگفت :مشتمل است ب صدا در فيلم،  .(215ص  ،1388)باتل ،  صداست

ت ين ه تماشاگ ان باه راااتكصوتي است ويژگي آن نوع  «گووگفت» ها(:ها )دياووگوگواوف. گفت

ه كاهاايي ت  از معنااي ا فيافتنيهير چيز ب اي ما دست ،هادهند. در فيلمينش نشان مكل به آن واكش

در  يمحاور هاييگووگفت ،در ادامه .(71 ص ،1386يسبي ي ، ك) نيست ،آورندها ب  زبان ميشخصيت

 :شودمي ب رسيلم ين فيا
ساوي شاهد فحش و ناسازا از  ،هاي اين فيلمسفانه در بسياري از صحنهأمت بددهني)فحش و ناسزا(:.1

باه  ،ه در روند فايلمك ياگونهبه است،بسيار بيش از اد  ،م دان و زنان فيلم هستيم. بددهني در اين فيلم

 شه ما يم با اي اوواين باار باه ديادن خاواه ك يادر صحنه ،مثال  ايشود. بيام  يبيعي تبديل م كي
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ه ما يم در خاناه هسات از ها  دو يا ف كاماد فهيشود و وقتي ميخود م ةرود و اميد وارد خانيم

 ه س اس  ناسزا و فحش است.كشود يگويي رد و بدل موگفت

 سا  فايلم ودر س ا شاود؛ هادهاي زيادي به ما دان دوقب ،در اين فيلم هاي م دان از زبان زنان:وقب .2

اي هاير وقاب خاوبي با  اصاالً رود ويار ماكها به اين وقب ند،ه در فيلم هستكم داني  ينسبت به تمام

اره كايان اآدم اساابيه و  ناو :گوينديت )مهندس عم ان( متكيشرود و فقط به م د آريار نمكم دي به 
ه ساارا ك يادر صحنه ،مثال  ايعوضي است. بو ايوون، سگ، آشغال، خ ،  ،هااين وقب ةجملنيست. از

ن ااه باه  ياه ؟شماها چتوناه»گويد: يب مزيبا در جوا ،سوزديگويند دومون ب اي اين م دها ميو م يم م

ها اگا  هماين عوضاي ،)ما دان( هاي پوودار تاازه باه دوران رسايدهين آشغالهم !دور و ب تون بندازيد

در «. رساهيمنو ف ياد ما هم به هير جا  ،گزهيشون هم نمككدستشون ب سه هزار تا بال س مون ميارند و 

ر ثل آدم رفتااه بهشون ياد بدند مكها پدر و مادر خوبي نداشتند شايد م د» :گويديدي   م يم م ياصحنه

خواساتند ياما خودشون م ،هاشون هم پدر و مادر خوبي داشتندخيلي»گويد: يه سارا در جواب مك« نندك
 .«مثل ايوون باشند

 جاايدهناد. در جايي دان س ايت مم ميها را به تماسفانه اين وقبأمت س ايت دادن به همة م دان: .3

 هكار جاايي د، ماثالً ؛ها عوضي هستندم د ةهم ؛م دها آشغاوند ةه همكشود يبه اين مطلب اشاره م ،فيلم

 ند:كييد مأكه ب  اين مطلب تكدهند يگويي ان ام موگفت ،آيدي)رضا عطاران( پيش زيبا م علي

 واي االنو ،تا  باوددخ جوون بودم، اامق باودم، نفهميادم، دور و با م پا ِ !ببخشيد ،علي: زيبا جان

 !به خدا ايفه ،ماشين رو ببين .عوض شدم، خونه دارم، زندگي دارم
گ رو چناد باار افته به خاي  تايخوره، وقتي يادم ميورده دي ه نمآه باال كآدم چيزي رو  !زيبا: االغ

 !ه ع ب خ ي بودمك خوام بمي م. واقعاًيدستم رو زدم م

 !تو رو خدا ببخشيد ،: زيبا جانعلي

زخماي  هكووي بدون  ؛ت  بوديتو هم از من بدبخت .خيلي وقته بخشيدمت ،زيبا: من تو رو بخشيدم

 د.وقت خوب نميشه. از همتون متنف م، همتون آشغاويوقت و هيروقت و هيره توي قلب منه هيرك

 ،رنادگذاينند و او را در ماشين خاودش مكيهوش مرا بي «اسد»ه م دي به نام ك ،دي   يادر صحنه
 شود:يگو موچنين گفت

 !نه باليي س ش بيادكن ،نهكيسارا: خيلي خُ  خُ  م

 .نهكي)همس  م د( هم دعامون م ج  خانمها تازه .مت كسگ  كي ،زيبا: فوقش هم بياد
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عايفي مخايب نسابت باه قه ماان فايلم اسات.  ارب د موسيقي افزايش اسّكبهت ين  ب. موسايقي:

تواناد يه مكاچنان ؛ااساسي بيننده را باه شادت تحات تاأثي  قا ار دهاد هاينشكتواند وايموسيقي م

 شخصيت، فوا، موقعيت، يا مفهوم خاصي باشد. كي ةنندكتداعي

 ب  علياه ودوي مخايبان با قه مانان فيلم )زنان( قي بيشت  در تشديد اس هميدر اين فيلم، موس

 شود موسايقي نياز باه كماك آناانم دان است. در جاهايي كه مشكالت زنان در جامعه مط   مي
بت دردي كند و در جاهايي كه از ظلم ما دان با  زناان صاحآيد تا مخايب با آنان ااساس هممي

ارة كند كه اين اس را بهت  درك كند. در جايي كه وايال درباشود موسيقي به مخايب كمك ميمي

صاد وايال ق .او باوده و.. اناد و تقصاي  پادرگويد كه او را به زور شاوه  دادهمشكالتش سخن مي

ن كمك آناا گي د و در اين ا موسيقي فيلم بهشود و او را در بغل ميخودكشي دارد كه زيبا بلند مي

گوياد: يماي دي  ، كه زيبا به علاي آيد تا ااساسات مخايب را عليه م دان ب ان يزد. در صحنهمي

كاه او  آيد تا اساي رامك مخايب ميموسيقي م دداً به ك« من از همتون متنف م، همتون آشغاويد»
شاكل در چه بدبختي و مهير م دي در اين عاوم نباشد و ه دارد به مخايب اوقا كند؛ دوست دارد 

هاي دي ا  نياز موسايقي در خادمت وجدان اسات! در صاحنهجامعه است از دست اين م دان بي

 هاي م د است.هاي زن و ب  ضد شخصيتشخصيت

 بازيگران .3ـ2

از ناام باازي  ان  ،ها اهميات ف اواناي دارد. در بساياري از مواقاعنام بازي  ان در فيلم نام بازي  ان:اوف. 

پي ب د. همچنين از نام آنان مثبت باودن ياا منفاي باودن  ،نندكخواهند بازي يه آنان مكتوان به نقشي يم

تساويه ناد. در فايلم كيم را امال ناام شخصايت باار معناايي آنزي ا  ؛توان فهميدينقش آنان را نيز م
. ناام علاي و امياد با اي دو شخصايت ما د اساتمذهبي  ،هاي اصلي م دهاي شخصيتنام ،اساب

ه كا ،مهناز انتخااب شاده و هاي زيبا، ويال، ساراهاي زن نامه ب اي شخصيتكااويدر ،انتخاب شده است

معناادار  امالًكا د و زن را هاي مااساامي شخصايت مزباور،ارگ دان در فيلم ك. استهايي غي مذهبي نام

به مذهب پيوناد داده اسات  ،ندهستهاي منفي داستان ه شخصيتكهاي م د را  ده و شخصيتكانتخاب 

 شود مذهب آنان است.يه به زنان مكستمي  أتا نشان دهد منش

را  فايلم هااي ف عايار و نياز نقشكه نقش م دان يا زنان قه مان يا تبهكبازي  اني  ب. انتخاب بازي  ان:
ه قبالً اوورشان توسط رمزهاي اجتماعي به نحوي رمزگاذاري كنند، اشخاصي واقعي هستند كيبازي م
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متني دارناد و اه با اي بيننادگان وجاود بيناكها هستند هايي در رسانهشده است. اين بازي  ان شخصيت

اند با خاود باه  دهكه بازي ك هاي دي   رانقش ةماندمتني است. آنها نه فقط باقيامعاني اوورشان نيز بين

تاوان ينم .(132 ص ،1380 ،كساي)ف آورناديهااي دي ا  را نياز مشان از متنه معانيكهم اه دارند، بل

 ،ه باازي  انكابل ، دكاشوند فقط در همان فيلم مشاهده يبازي در فيلمي انتخاب مب اي ه را كبازي  اني 

هاا انتظاراتي را با توجه باه فيلم ،دارند و در نتي ه تي بينامتنيواا ،بخصوص بازي  ان مط   و س شناس
ارگ دان از بازي  ان مطا   و س شاناس با اي ك ،آورند. در اين فيلميهاي قبلي خود به هم اه مو نقش

مخاياب اعتقااد دارد به سينماي پ  ،ارگ دانك ةزي ا يبق گفت ؛ ده استكهاي م دانه و زنانه استفاده نقش

 اوساا فيا وزآذرو  مهنااز افشاار ،ناد. در باازي  ان زنكاساتفاده  يابازي  ان ا فه ند تا ازكيو تالش م

هااي دي ا  عنوان قه ماان فيلمزي ا باه ؛ارگ دان به آنان اعتماد زيادي داردكه ك ندستهازجمله بازي  اني 

باازي  ةساابق هاست كساني استفاده شده كنيز بيشت  از   ده است. در بازي  ان م دكاز آنان استفاده  ،خود

اي اد همدوي مخايباان باا ايان دساته از  ب ايه اين مانعي كارنامه خود دارند كهاي منفي را در در نقش
ه او هام كا ،مثبت فيلم است ه تنها م د تق يباًكبين( ك)محمد ني نقش مهندس ي. به استثنااست بازي  ان

 ارگ دان( است.ك) تهمينه ميالنيهمس  واقعي 

كند اج ا و شيوة از جمله اموري كه به بازي  ان در خلق معناي فيلم كمك مي رفتار: ج. اج ا يا شيوة

هاايي قه مان، تفاوتهاي ضادهاي قه ماان و شخصايتشخصيترفتار آنان است. در شيوة رفتار 

 ها، همكاري و هم اهي آنان با هم اساتهاي اين دو گ وه از شخصيتيكي از تفاوتوجود دارد. 

توان در اج ا يا شيوة رفتار در اين فيلم بيان ك د، جمله مواردي كه مياز (.135 ، ص1380)فيسك، 
هم اهي و همكاري زنان فيلم با يكدي   است و هادف آناان نياز باه دام اناداختن ما دان اسات، 

ب خالف م دان، كه همه با يكدي   در به دام انداختن زنان رقيب هستند. همة زناان در ا كاات و 

كه ما دان با خالف قه ماناان داساتان، ااويدر ، اف ادي باهوش و پ  تح ك هستند،هاي خودرفتار

دهند. در ميان اين م دان، هم افا اد هاي زنان گوش ميرااتي به خواستهاف ادي اامق هستند كه به

گذرانناد و هماه از جوان تازه ازدواج ك ده وجود دارد و هم م دان پي ي كه آخ  عم  خاود را مي

هاي م دان ايان اسات كاه ازدواج تا پي ي به فك  خيانت به زنان خود هستند. از دي   رفتارابتداي 
آنان در اين فيلم وجود دارد. همة م دان فايلم  ةشدتفاوت آشكاري بين ادعاها و رفتارهاي بازنمايي

و  گو هستند. در نتي ه، شيوة رفتار همة ما دان فايلم فقاط تيا ه و تاار اساتاف ادي دورو و دروغ

 متأسفانه كارگ دان فوايي سياه از جامعة م دان ارائه داده است.
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 وسايل صحنه. 4ـ2

منباع  كيا ند. وسايل صاحنهابه وسايل صحنه وابسته تشدبه  ،نظ  خوددورها ب اي انتقال معناي مفيلم

 ب خوردار است. ياه از معاني ضمني و اسطورهك ستهاايالعات نمادين در فيلم

ه كاااويرد ،نادرو وضع ماوي خوبي دا هستندقيمت هاي گ انداراي ماشين غاوباًدان م  ،فيلماين در 
 نادرما اه داو چاقو باه هگ م   ند. زنان سالكنيخانه استفاده مند و از ماشين صاابرندا يازنان وسيله

 دهناد و باام ارهااي م داناه ان ااكتوانناد ينشان دهد زنان هم م ،اركبا اين هدخوايارگ دان مكه شايد ك

 ج ئت و ش اع هستند.

ه عناصا  دو ساط  قبال، كااين است  كهاي ايدئوووژيارب د رمزكت ين مهم ايدئوووژيك:هاي . رمز3

معناا زي ا  ؛دهنديانس ام و مقبوويت اجتماعي ق ار م ةفني، را در مقوو هاياجتماعي و رمز ياهيعني رمز

دي   ادغاام شاوند و باه كادر ي كنماايي و ايادئوووژيو انواع باز« واقعيت»ه كشود يفقط زماني اي اد م
هساتند اهميات  داراي نظ از اين  كنحوي منس م و ظاه اً يبيعي به وادت ب سند. رمزهاي ايدئوووژي

 ةهمچنين اساتفاد .نندكيبين رمزِ فني انتخاب بازي  ان و رمز اجتماعي آن بازي  ان را معنادار م ةرابط هك

 ساازنديم باوط ما  ليكيورباها  ت  آنهاا در ف هناگارب د وسايعكتلويزيوني از دو رمز يادشده را به 

ها، آنان در سه قسم توصاي  در فيلم كتحليل بهت  مفاهيم ايدئوووژي سبببه  .(132 ص ،1380 ،كسي)ف

 داده خواهد شد:

دي ا ، مفهاوم عبارت باه سات.نقطة م كزي در اين فيلم، فمينيسم راديكال ا اوف. مفهوم اصلي:
هاى هاا و ساتمشود اين است كاه از مياان تماام تبعي اصلي، كه در س اس  اين فيلم ااساس مي

ت ين ساختار ستم  ى به جنسيت تعلّق دارد كه همان نظاام يبقاتى، قومى، مذهبى و نژادى، بنيادى

ب ند. تحقيقااتي كاه زنان سود مي ها، ف د ف د م دان از تسلط ب است. از نظ  راديكال« پدرساالرى»

در دهه هفتاد صورت گ فت و ااكي از ستم و خشونتي بود كه زنان در ياول زنادگي خاويش از 

اي گونهها نسبت به م دان دامن زد، بهشدند، به بدبيني راديكالناايه ني وي بدني م دان متحمل مي

ب اين، در فمينيسم راديكاال، شااهد كه م دان علت مظلوميت و دشمن اصلي زنان مع في شدند. بنا
ديده )زناان( تقابل، رويارويي و دشمني دوجنس تحت عنوان يبقة ستم   )ما دان( و يبقاة ساتم

 (.85، ص 1388هستيم )رودگ ، 

ارگ دان در جهت كه كم ، تمام مفاهيم دي  ي است يمفاه يبندمقصود از دسته بندي مفاهيم:ب. دسته

 :به ه گ فته است هااز آن ،اثبات مفهوم اصلي



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

ه اگا  باه زناان كاد وشايبه مخايب اوقا م ،ل فيلمكدر  . ظاوم بودن م دان در ب اب  مظلوم بودن زنان:1

و  ساالري جامعه است. اگا  زيباا باه اين اا رسايده  اصلي م دان و نظام م دشود مقصّيجامعه ظلمي م

 ه اسات،ه او را باه زور شاوه  دادكا  پدر اوست نامش وع با علي )دوست پس ش( داشته مقصّ يارابطه

ه از ديدگاه اسالم، رضايت ي فين ش ط الزم ب اي ازدواج است. اگ  سارا باه ايان ااال و روز كدرااوي

ايت ب اي سارا محفاوظ كه اق شكااويدر ،ه قصد ت اوز به او را داشتهكافتاده به خاي  ناپدري اوست 
 ده باه خااي  كااگ  م يم از خانه فا ار  ند.كخود دفاع قانوني از اق صورت به است هتوانستيبوده و م

شود چاه باوده يه گفته مكهايي ه در فيلم مشخص نشد اين زورگوييكهاي پدرش بوده است زورگويي

لي در دنيااي كمشا ،اندازد. به ه  اااليالت ويال را هم به گ دن پدربزرگش مكاست. اتي اعتياد و مش

باه زناان ااق  ،نداشته باشد و م د ظاوم به تمام معناست. به همين دويله ارتبايي با م دان كزنانه نيست 

نناد. باه دسات اه قواايي كم را جاري كشند و خود اكمه بكبه محا وكنند ه م دان را دست ي  كدهد يم

ي از ما دان كاه يك ،ه بين زيبا و رانندهك وگوييگفتاعتمادي ندارند. اگ  به است، ه م د قاضي آن كهم، 
نظ  خاود باه باا موسايقي ماوردنظ  دارد ه مدكارگ دان ظلمي را كتوجه شود  است،شيده شده كبه بند 

 دهد:يثي  ق ار مأگويد و آنان را تحت تمخايب مي

 .قماشيد كراننده: همتون از ي»

ازي باه ما رو كهايي از آدم ؛ينه داريمكهممون  ،ووي هممون درد داريم ،قماش نيستيم كزيبا: نه از ي

ماادر  ناه ،ون روناه زن بودنما ،نه دخت  بودنمون رو ،ا رو ف وختند. نه بچه بودنمون رو فهميديمم ،دادند

 ؛ار بيارنادبه دخت اشون رو درست كن كب و ام  به مع وف  ، دنك  كبودنمون. تو هم به جاي نهي از من
 !«امّال عوضي ،نندكمثل آدم بهشون ن اه 

لم ظكنند و اين كشد؛ م داني كه ظلم ميم دان به تصوي  ميدر نتي ه، فيلم دنيايي تي ه و تار از 

جامعاه  دانند. در آخ  فيلم، شايد مخايب به اين نتي ه ب سد كه مشاكلي دررا اق يبيعي خود مي

اي ياك عداوتي در اق زنان اتفاق بيفتد پنيست كه م دي در پشت صحنة آن نباشد و ه  ظلم و بي

 م د در ميان است.

اقاوق  ،اي ان ةه در جامعكند كيوانمود م ياگونهارگ دان بهك ي تبعي  جنسيتي در اي ان:. سياه نماي2
الت كه باا مشاكاه واقعيت غي  از اين است و زنان زيادي هستند كااويدر ،شوديرعايت نم زنان اصالً

هام  ده و نتي اه كاگيا ي اماور خاود را پي ،شاوركمتعددي در جامعه مواجهه شده و از ي يق قوانين 

اوي ك، اشاويال كزيا ا اشااسات؛ ارگ دان كها و اعتقادات انتقاد به باور ،اند. اوبته انتقاد ما به نوعيگ فته
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هااي ذاتاي زن و بدون در نظا  گا فتن تفاوت وام اسالم انتقاد دارد. اكبه ب خي از اااو  ؛است ياريشه

ها مساوي باشند و اگ  زن مثل م د نتواناد در زمينه ةه زنان و م دان بايد در همك است ب  اين اعتقاد ،م د

 ماثالً،؛ جنسايتي نشاان داده شاده اسات هاايتبعي  ،فايلم جايجاي. در استند تبعي  كار كجامعه 

زناان را دسات ي   ،ووي به ه  ي يق ،اري نداردكه به دنبال ناموس م دم هستند كني وي انتظامي با م داني 

ما دي  يادر صحنه ،مثالً ؛ندكي دن آنها استفاده مكدست ي   گوناگون ب ايي هاند. اتي پليس از راهكيم
د پلايس اسات و دختا  از دسات او وشاميمعلاوم  ه بعاداًكاد كنميي از دخت ان را در خيابان سوار كي

ه ف يااد زناان كد وشميهاي دي  ي نيز اين تبعي  جنسيتي از زبان زنان فيلم شنيده . در بخشزدگ يمي

 رسد.ييي نمبه جا

زيا ا تماامي ؛ يد شده خيانات ما دان اساتأكه در اين فيلم ب  آن تكمفهوم دي  ي  . خيانت م دان:3

ه كاد. در خياانتي هساتنو ب خي داراي ف زند نياز  بودههل أه به دنبال زنان در خيابان هستند متكم داني 

سات اه تاازه در ااال ازدواج كا. اتي دامادي يستف قي ميان پي  و جوان ن، شيدهكارگ دان به تصوي  ك
چند بار رگ دست خاود  شه زيبا به خاي ك ،ه دوست پس  زيباكت  اينو جاوب ،زنددست به خيانت مي

ه كاپووي اسات يند به خاي  فق  و بكيند. اگ  اميد نيز به زنش خيانت نمكيبه او خيانت م ،را زده بود

ه اهل خيانت نيست و به قول زيباا آدم كدهد يا نشان مم د ر كي ،ل فيلمكروست. اوبته در هاو با آن روب

ياباد و نقاش آن را هام يباه او اختصااص م يادقيقه 103دقيقه از اين فيلم  كه فقط يكاسابي است 

 ند.كيارگ دان بازي مكهمس  

منفاي  ب ايدر اين فيلم  ستقصد داشته اكارگ دان ه كاز مفاهيم دي  ي  ن اه ابزاري م دان به زنان: .4
ه ما دان ن ااهي ابازاري باه زن دارناد و زن را با اي كاجلوه دادن م دان به مخايب بفهماند اين است 

شاود ما دي يه مشخص مكه بهت ين شاهد مثال در فيلم زماني است كخواهند يرسيدن به هدف خود م

 ده اسات كخت ي ازدواج شور ب ود و ويزا ب ي د با دكه بتواند به خارج از كام ان فقط به دويل اينكبه نام 

 و هدكا وجادان مع فاي يعايفه و بيب امالًكم د را  . در نتي ه،ندكيو به اين مطلب به رااتي اعت اف م

 ارهاي خود ق ار داده است.كب اي  ايزن را وسيله

غ يازه و شاهوت ارضااي ه م دان زن را فقاط با اي كدهد ينشان مچنين فيلم  بازي م دان:. هوس5
 .خوان ماا فقاط زن باشايميها ماين اامق»گويد: يزيبا با ص اات م ،ي از فيلمنمايد. در نخواهيخود م

اس كابين سارا و ما د ع وگويي، گفتي دي  نمايدر  .«گي يمخب ما هم با زن بودنمون ااوشون رو مي

 رساند:يدي   م ياگونه را بهقبلي ه مطلب كافتد ياتفاق م
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تا  مثل علف ه ز دخت  ريخته تاوي دف ؛ ديد خيلي خوش ليدك  كف ؟ ديدك  كاس: شما چي فكع»

دومشاون كه كاشيد. سا  اينلفتشون هم نميكه شما چهار تا كدخت ايي ميان اون ا واسه هن پيش ي  .من

 نند.كيه مكه تيكمنو به تور بزنند خودشون رو تي

شون مثال ه ب گ دند س  خونه زندگيشون يا باهاكني كيپدرانه نصيحتشون م ؟نيكيار مكسارا: تو چ

 ؟نيكياغذي رفتار مكدستمال 
 نم.من چ ا بايد جوش اضافي بز ،اغذي در آوردهكل دستمال كبه ش واس: وقتي يه آدم خودشكع

ي اگا  تاوي .نيك  ميكجاي م دم ف ،مثالً ؛فهمييه مكني كيه تو مدعي هستي. ادعا مكسارا: ب اي اين

 ؟سواد داريآدم بي كني چه ف قي با يكيزي عمل فهمي غ يه مك

 «.يايي هستيدؤنيد، همتون ركياشتباه م ؟شهگل بهار مي كنيد با يكي  مكاس: شما فكع

دادن  دي ا  از منفاي نشاان ياه جلاوهكا اساتن اه ابزاري م دان به زنان  ةدهندنشان وگوگفتاين 

  اندازناد و آخاينند و بعاد آن را دور مكياستفاده م اغذيكه از زنان مثل دستمال كم دان در فيلم است 
ل گا كچون باا يا ؛نيدكيار مكم دها رو چ ةااال اگ  من هم درست بشم بقي» :گويدياس مكس  هم ع

 .«شهبهار نمي

د شاويمداده ث  م دان نسابت كراني به اراني و هوسه شهوتك شودمي هشاهدم ،هاي فيلمدر صحنه

معه باه الت را در جاكه اين همه مشكراني م د است ه غ يزه و هوسكب بفهماند و قصد دارد به مخاي

 ه دالواتكادهاد ينشان م «تلوفتو»اتي نوع ن اه م دان به زنان را با عدسي  ،وجود آورده است. در فيلم

 ،نادكيمدسات دادن اقادام ب اي ه كاين م د است دهد كه نشان ميهمچنين  دارد.چ اني م دان ب  چشم
ياد أكايان مطلاب تبا   هامفايلم وگوهاي گفتدهد. يشد و دست نمكيووي زن دست خود را عقب م

 تاو با داريكشاه عينمي»گويد: يند به او مكيه اسد سارا را سوار ماشين مكدر جايي  ،مثال  ايند. بكمي

د را عقاب خو دهد سارا دستبو در ادامه نيز وقتي قصد دارد با سارا دست  «؟ه چشماي قشن تو ببينمك

 «!خوش له ،دستاي قشن ي داري اتماً»گويد: ياسد به او م ،شدكيم

ااشايه  رفته يعني مفاهيم مهمي كه كارگ دان آنها را بهااشيهمفاهيم به شده:راندهج. مفاهيم به ااشيه

نام با ده شاد  ميه در متون اسالكند. بسياري از مفاهيمي كآنها را بيان است توانسته يه مكااويدر ،هراند
جمله قواميات از ؛س مورد استفاده ق ار گ فته استكبع امالًكه كبل ،توجه نشده هابه آنتنها نه در اين فيلم

 دن. تفااوت شخصايت ما د كخيانت ن و هاي عايفي، غي ت، آزار ندادن همس  دن نيازكم د، ب ي ف 

 :نشان داده شده استل يبا ف هنگ اسالمي و اشعار سعدي در جدول ذ تسويه اسابدر فيلم 
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 با ف هنگ اسالمي «تسويه اساب»هاي شخصيت م د در فيلم ويژگي (: مقايسة4) جدول

 م د در اسالم «تسويه اساب»م د در فيلم 

  دنكخيانت ن خائن

 صادق گودروغ

 پناه اه زن ظاوم

 مه  و محبت عايفهيب

 پ هيزگار ايايب

 آزار ندادن آزار دادن

 فحش ندادن بد دهن بودن

 با غي ت غي تيب

 پ هيزگار بازهوس

 يريگجهينت

ات و ياآان يااز م يژگايو 75م د در اسالم پ داخته شد و  يتيشخص هاييژگيان ويبه ب ،ن پژوهشيدر ا

لم باه ين فياكه روشن شد  ،تسويه اساب يينمايلم سيبا ف هايژگين ويق ايد. با تطبگ ديات ب داشت يروا
و ايان ده باو يخاود يغ هاي ده ب اساس او وكلم مط   يفاين ه ك هاييدگاهينپ داخته و د هايژگين ويا

 هناگ فسافانه باا گسات ش أت م د پ داخته اسات. متيان شخصيال به بيكسم رادينيت فميبا محور فيلم

ساازان از لميدرسات ف نشاناختن  آنهاا قا ار گ فتاه و يثأتحت تا يينمايمحصوالت س ،شوركدر  يغ ب

ن و ياد ةپژوهشا  ان ااوز ساو،يكاز  دويال،ن يث  بوده است. به همؤباره منيز در اينمي ف هنگ اسال

 ةژوهش درباارق و پايا، باه تحقيه با م اجعه به منابع اسالمك ند يار گكد تالش خود را به يارتبايات با

 يمناساب يوهاازناد و او بپ دا ،ندكمي يينما آن را بازنمايت دارد و سيه در جامعه اهمك يتمام موضوعات
ن  اياا ةر جامعاارگ دانان مسلمان دكسان و ينونامهلميف ،  يد سويو از  ،نندكنماگ ان استخ اج يس يب ا

ن و ياد ةاوز از پژوهش  ان ،ن راهيبسازند و در امي ب اساس ف هنگ اسال هاييلميفه كنند كد تالش يبا

  ند.يب  ييارتبايات مشورت و راهنما
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 شمه.چ ،بهمن ياه ي، چ سوم، ته انت جمة ، فيلم كدر، (1386)يسبي ي ، اونك
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