
 و سریالفیلم بازنمایی شخصیت زن در اسالمی  هایبایسته

 

  چکیده

زن  یگاا  جا یتاهمنیز و  یتیجنس یالگوها یجدر ترو یشینما ایرسانه یداتتول یربا توجه به نقش انکارناپذ

 یاداتی تول ینزن در چنا  یتیشخص یالگو ییبازنما یفیتدقت نظر در کمل و تأ، ینیو خانواد  در فرهنگ د

و ماتن او باا    فلا ؤم یوناد پ مساتزز  از نظرگاا  اسایمی،    ایرساانه درست  ییبازنما .درسضروری به نظر می

مال االماناه   أت یقبه آن جز از طر یابیدست بود ، «بایدها»و « هاهست»که مشتمل بر  یقتیاست، حق یقتحق

روش اساتفاد  از  باا  کوشاید  اسات    در همین راساتا  پژوهش کاربردیاین  .یستدر کتاب و سنت ممکن ن

و باا در نظار    یمطزاوب زن در نگاا  اسایم    یتوار شخصپس از فهم نظا ی، امز یاسو ق تحزیزی -توصیفی

چناین  زن در  یتشخصا  ییبازنماا  ایحرفاه  یهاا یساته با ،تولید فیزم و ساریا   و هنری داشتن اقتضائات فنی

و  یارزشا  یفی،است که در ساه بداد توصا    ییانشا وار گزار  50 واکاوی ینا یجهدست آورد. نت را به آثاری

 .است شد  و ارائه یبنددسته یو اجتماا یخانوادگ ی،و در سه حوز  فرد یحقوق

 سریا . ،فیزم، اسی ، نز یتشخص بازنمایی، :واژگان کلیدی
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  مقدمه. 1

شهماربههجدیددرجوامعاجتماعىهاوهنجارهاىعواملانتقالارزشمهمترینازجمعیهاىرسانه

محتهوا توليهددرامهروارزشهيابیتوجهبهایننکته،اهميتنظهار .(1377:88،گيدنز)آیندمی

بههوهوبیروشهن-ویژهدرجوامعدینهیبه–فرهنگیانگذارسياستوازسو مدیرانا رارسانه

تهرینمحوهو  ترینوپهرجج نمایشی،کهازمحبوبسيتدرآثارسازد.کيفيتبازنماییجنمی

کههبروهیترینمسائلمطرحدراینزمينهاسهت،تهاجهاییروند،ازجملهمه ا بهشمارمیرسانه

-کردهراطرح«بازنماییسياست»مفهومدرمقامانتقادازنحوهبازنماییجنسيت،اندیشمندانرسانه،

نظرانرسانهدراینبارهاغلبفمينيستیاستوبااینجال،رویکردصاجب.(1387،زادهاند)مهد 

،مالو ،1978وبنت،دانيلز،)تاچمنآنانبودهاستجنسيتازمنظردینیکمترموردتوجهبازنمایی

رادرتطبيقازنماییجنسيتدرآثارسينماییاند،باگرچهبرویپژوهشگرانمسلمانکوشيده(.2006

،امهاتهاکنونتحقيقهی(1393؛اسهماعيلی،1390)جعفریهانبامعيارها اسالمیبررسیونقدکننهد

ا درنظرگرفهت،نقدآثارنمایشیرسانهبایستهپژوهانهکهبتوانآنراالگوییعملیبرا توليدو

 صور نگرفتهاست.

ا ازبایهدهاواصرسهانهوبالمه،ل،ارائههمجموعههملتوأماندرمعارفاسالمیواقتضهائا وهأت

در،گامیاساسهیقهرمانویامثبتها ویژهدرنقش،بههاهابرا بهتوویرکشيدنشخويتنباید

هریکازدوجهن تلقیعمومیجامعهاسالمیازشخويتمطلوبوبهنجارصحيحودهیجهت

مهلوأتی،نهیزنووانوادهدرفرهنه دویژهگاهیجامالجظهادراینميان،بوواهدبود.ومردزن

بيشهتر اولویهتاهميهتوازیداتيهتولچنينزندریتيشخو الگوییبازنماتيفيدقتنظردرک

.بروورداراست

مثابهبه،نمایشیآثار وهنریباتوجهبهاقتضائا فنکهاستبودهبرآنجاضرکاربرد پژوهش

مطلهوبزنرايتشخوییبازنماها یستهبايتی،جنس الگوسازدرثرؤپرمخاطبومیمحوو ت

.دستآوردبهیاسالميلدرآنهاازمتوناص
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برای رسیدن به هدف پژوهش دو مرحله طی شده است. نخست، شخصیت زن از منظر اسالم با 

دقت توصیف و  تفسیری اندیشمندان مسلمان به یمرتبط و نیز آراو مراجعه به آیات و روایات معتبر 

بازنمایی شخصیت زن بر این اساس و با در های  بایسته استنتاج تحلیل شده است. در گام دوم و برای

قیاس اول:  2گیری شده است.عملی بهره ، از دو بار قیاس1دهنده یک فیلم نظر داشتن عناصر فنی شکل

شخصیت زن باید آنچنان که  ب( ،ستاچنین شخصیت زن در بعد توصیف، ارزش و یا حقوق  الف(

-بازنمایی رسانه الف(شخصیت زن باید چنین بازنمایی شود. قیاس دوم:  نتیجه: .هست بازنمایی شود

ای باید در نظر گرفته  اقتضای رسانه ب(ای دارد.  رسانه نظرای این بعد شخصیت چنین اقتضایی را از 

ی یاش بازنمایی شود. هر گزاره انشاایاین بعد شخصیت باید با توجه به اقتضای رسانه نتیجه:شود. 

به جهت محدودیت مقاله  هچاگرها در واقع محصول این دو قیاس است، حاصل شده در بخش یافته

 به هر کدام از آنها با تک تک مقدماتشان تصریح نشده است.

ها به حقایق و واقعیتپیموده و با حرکت از را  3شناسی هش در واقع، مسیر معکوس نشانهاین پژو

 ند.کبه زبان فیلم ترجمه از زبان دین را کوشیده است شخصیت حقیقی زن ها سمت نشانه

 پژوهش مالحظات نظری .2

 بازنماییمفهوم  .1-2

 است. یمشعر به نسبت معنا با مولف، مخاطب و فرهنگ اجتماع ای،رسانه یاتدر ادب «ییبازنما»

   ، «برساختگرا»و « گرا نیت»، «بازتابی»را تحت سه عنوان  رویکردهای مطرح در زمینه بازنمایی

داند و بر آن است اند. رویکرد نخست معنا را در خود شیء و یا رویداد خارجی میبندی کردهدسته

                                                           
 ی،پررااز  هرا، صرهن   ارو لبرا(،، فتت  یپررااز  )انتخاب، نام، رفتار، چهره یگرانباز :ازندعبارت یالو سر یلمف یدتول یعناصر فن ینتر مهم .1

 .یربرااریتصو ی ونورپرااز
و   هسرت   نروع   از یا فرزاره  ، یستو ن  از نوع هست یاو فزاره مقدمات  از ی،نظر  یا(ق  ار آن است ک  ار «ینظر»با  «یعمل» یا(ق یاصل  تتاوت .2

 بایرد، و ن یرد از نوع با یگرا ای و فزاره یستو ن  هست  از نوع یفزاره مقدمات یکاز  ی،عمل یا(ار ق ک  یارحال شوا، یاستنتاج م  ،یتی)توص یستن

 ،.47 -48: 1389 ی،)باقر شوا ی، استنتاج میزی)تجوای از نوع باید و نبایدفزاره

 پرراازا  یمر  یرره و غ یعالمت یها ها، نظام ها، رمزفان زبان مانند یا نشان  یها است ک  ب  مطالع  نظام یعلم، semiologyی )شناس نشان  .3

 ,Fiske)های معانی رمزفذاری شده موجوا ار ساختار متن اسرت   شناختی معلوم ساختن الی  ،. هدف از تهلیل نشان 13 :1380 یرو،)ف

1987, p 4،. 
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رویکرد  در. تاباندکه در جهان واقع هست بازمی معنای راستین را آنچنان وار،آینه که کاربر زبان

    فرد خود را از طریق زبان بر جهان تحمیل  لف است و او معنای منحصر بهؤدوم، معنا در ذهن م

توانند معنا را که اشیا و کاربران فردی زبان هیچ یک نمی است مدعی بازنمایی سوم به نگاه کند.می

های  و تعریف کنند؛ اشیا معنا ندارند و این فرهنگ عمومی است که با استفاده از نظام در زبان تعیین

 .(Hall, 1997: 24 - 25سازد ) ها( معنا را می بازنمایی)مفاهیم و نشانه

دریافت معنای  ونچ ؛داند ها را ناقض رهیافت بازتابی میافسانه ما از قابلیت درک 4استوارت هال

های زبان در دهد که واقعیتی در خارج وجود ندارد. او همچنین، محدودیتآنها در حالی رخ می

گرا دانسته، رویکرد برساختگرایانه را متعین لف را دال بر بطالن نگاه نیتؤانتقال مقصود شخصی م

 .(Hall, 1997: 24 - 25کند )فرض می

کم با دو اشکال بنیادین روبروست. نخست  دستای  در بازنمایی رسانهی مختار هال أرسد ر نظر می به

متون گفتاری و نوشتاری صادق باشد، بر متون تصویری قابل تطبیق زبان و اینکه این سخن اگر در 

 توان برشمرد: نیست. دالیل این مدعا را چنین می

 مفهوم است. های تصویری تصریحی، بی. فرهنگی بودن معنا در داللت1

داللت نمادین نور و  اننداند، مفرهنگی و بشری تلویحی نیز اموری فرا های تصویری. برخی داللت2

 ها.برخی رنگ

فرهنگی، بلکه شخصی و  اند و نه فرا های تصویری تلویحی نه فرهنگی، برخی داللت. همچنین3

 .(1388 ،)مشکات مشخص ها در یک فیلمبرخی موتیف انندلف و متن او هستند، مؤخاص یک م

ای باقی نخواهد های رسانهمعیاری برای سنجش اصالت بازنمایی ی، اساساًأپذیرش این ردوم آنکه با 

چراکه با اعتقاد به برساختی بودن معنا، سخن گفتن از صدق و کذب متن و تعهد آن به حقیقت  ؛بود

 معنا خواهد بود.بی

عالوه بر واقعیات  اند واموری اصیل)حقایق( االمری  از نگاه اندیشمندان مسلمان، واقعیات نفس

شوند. آنان همچنین بر این باورند که مقصود خارجی، امور اعتباری )بایدها و نبایدها( را نیز شامل می

     .(1390 ،لف با استفاده از اصول محاوره عقالیی قابل کشف است )واعظیؤو مراد جدی م

                                                           
4
.  Stuart Hall 
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االمری )حقایق(  توان گفت: اوالً واقعیات نفسبنابراین و در نگاهی سازگار با اندیشه اسالمی می

یافته، به میزان نسبتی که با آنها برقرار کرده، از آنها تواند به آنها دست وجود دارند، ثانیاً مؤلف می

 توانند به مقصود او آگاهی یابند، اگرچه در سطوحی ناهمگون.  گری کند و ثالثاً مخاطبان می حکایت

ای مستلزم پایبندی مؤلفان به حقیقت است و الزم با توجه به آنچه ذکر شد، بازنمایی درست رسانه

ها و بایدها( سنجش و فیلمسازان نیز در نسبت با حقایق عالم )اعم از هستاست آثار هنرمندان و 

 ارزیابی شوند. 

 . مفهوم شخصیت2-2

عاً از هویتی مشترک، برای زن از آن نظر که زن است بحث طباین پژوهش با توجه به هدف آن،  در

 5وم مشابه آنهای متعین خارجی، آنچنان که مدنظر روانشناسی و علشود و افراد و شخصیتمی

مدنظر در این پژوهش، تا حد زیادی با مفهوم « شخصیت»است، از دایره سخن بیرون است. در واقع 

است که  آن  در  «جمعى»هویت و  «فردى» بارزترین فرق میان هویت 6قرابت دارد.« هویت جمعی»

 .(34: 1331جنکینز، )ها تأکید دارد «شباهت»بر ها، و دومی «تفاوت»بر اولی 

مطلوبی است که براساس تکوین  7این اساس، منظور از شخصیت در این نوشتار، هویت جنسیتیبر 

های فردی، خانوادگی و اجتماعی، مقتضی نظام ارزشی و حقوقی شود و در حوزهالهی تعریف می

 ای است.ویژه

 . شخصیت زن در اسالم3-2

   ی سازوار و منسجمدرک درست شخصیت مطلوب زن از نگاه اسالم تنها در چارچوب نظام

های وحیانی وارد شده در این باب، آنچه مربوط به توصیف زن و پذیر است. از میان گزارهامکان

شمار رفته، فهم صائب آنها  و حقوقی به 1های ارزشیهای تکوینی اوست ریشه و اساس گزارهویژگی

تفاوت در »و « اشتراک در ارزش انسانی با مرد»کند. براساس دو اصل توصیفی  را میسر می

                                                            
فرد را از فارد   یکنسبت ثابت و مداوم ک   ب  یاتخصوصمتشکل از است  یو واحد یافت مجموع  سازمان شخصیت در روانشناسی  .5

 یبار بعاد اجتمااع    یشترب یدکأبا ت هایی، یژفیو ینمشتمل بر چن یشکماب یزشناسان ن جامع  یفتعار ،1848)شاملو،  .دنک یم یزمتما یگرد

 .،1852ینوف، اسم)نک:  است یتشخص

 است. یگان جهت با مقصود ما ب ینو از ا ی،فرهنگ یتبر نسب یاست مبتن یمتهوم  چافر .6

 .،1811 ی،و مذهب یاند )حاتم شمار آورده جمعى ب  یها هویت یرتریناز جمل  فراف  هویت جنسیتى را .4

 است. یو وجوب یاخالق ی،مثبت خداداد یها یژفیاعم از و ییمنظور ما از ارزش، معنا .3
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« اجتماعی»و « فردی»زن نیز در دو حوزه « حقوقی»و « ارزشی»، نظام «های بدنی و روانی ویژگی

های ها، حقوق و مسئولیت، ارزششود. براساس اصل نخستمعنای اعم( از یکدیگر تفکیک می )به

هایی  ها، حقوق و مسئولیتاو در حوزه فردی با مرد مشترک خواهد بود؛ و براساس اصل دوم، ارزش

های تکوینی و بالمآل ارزشی و حکمت تفاوتبعضاً متفاوت در حوزه اجتماعی خواهد داشت. 

های گوناگون برای بقای حیات و شحقوقی را تنها با مالحظه نیازهای اجتماعی بشر و لزوم ایفای نق

 توان درک کرد.نیل به تعالی مادی و معنوی می

 های پژوهش. یافته3

 های بازنمایی آن.  بعد توصیفی نظام شخصیت زن و بایسته1-3

 . ارزش انسانی مساوی با مرد1-1-3

های ایمان نیز گاهی (؛ در معرفی اسوه1دانسته است )نساء، « نفس واحده»قرآن کریم زن و مرد را از 

( 11؛ تحریم،  37 – 45به مردان بزرگ و گاه به بزرگ زنان موحد و پارسا اشاره کرده )آل عمران، 

(. 155: 1377و آنان را الگوی تمام مؤمنان و نه تنها زنان مؤمن معرفی کرده است )جوادی آملی، 

اند و وجود جنسیت دوگانه یمساو« انسان بودن»بنابراین در اندیشه اسالمی، زن و مرد در اصل 

 شود.  برمبنای حکمت الهی درک می

شود. های اسالمی یافت نمیدرباره ضعف عقالنی زن نسبت به مرد نیز دلیل استواری در آموزه

زن نسبت به مرد وجود دارد، بسیاری از اندیشمندان « نقصان عقلی»اگرچه روایات معدودی دال بر 

اند ) نحوی درصدد رد و یا توجیه آنها برآمده پذیرفته، هر یک بهاسالمی داللت ظاهری آنها را ن

کلی مردود، و گزارش  اهلل ضعف عقلی زنان را به (. از جمله، عالمه فضل1373نژاد و سبحانی، زیبایی

: 1313اهلل،  داند )فضلقرآن از ماجرای ملکه سبا را دال بر قوت عقل، بلکه برتری عقالنی زنان می

22.) 

 ها:بایسته. 2-1-3

ترین لورا مالوی معتقد است که بازیگران زن در آثار نمایشی، برای قوی. بازیگران: 1-2-1-3

اند و همزمان منظور شهوانی بازیگران مرد و مردان تماشاگر  تأثیر بصری و شهوانی رمزگذاری شده

(. نقد مالوی حکایتگر این واقعیت است که زنان در Mulvey, 2006: 346گیرند )قرار می

خویش دور شده و تنها در جهت ارضای امیال جنسی بسیاری تولیدات نمایشی، از جایگاه انسانی 
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سازی تواند عالوه بر زمینهمباالتی در پردازش رمزهای مذکور میشوند. بیکار گرفته می مردان به

ارزش ن را در نگاه بیننده مخدوش کرده، او را به کاالیی کمبند و باری جنسی، انسانیت ز برای بی

پردازی، لباس و رفتار بازیگران زن باید از هرگونه تأکید بر جاذبه  تبدیل کند. بر این اساس، چهره

-جنسی مبرا باشد. رفتار آنان نباید در پخت و پز، آرایش و ارائه خدمت به مردان خالصه شود، نکته

(. مطالعه، 171: 1313اند )ون زونن،  دان فمینیست نیز بر آن تأکید کردهای که برخی اندیشمن

 ریزی و حل مسئله از جمله اموری است که باید در رفتار بازیگران زن به چشم بیاید.عبادت، برنامه

ارزش محدود شود. در واقع، های کمهای زن نباید به حرفگفتار شخصیت.  گفتارها: 2-2-1-3

-های زنانه و مردانه منحصر در پیوست عاطفی گفتار زنان است و نه در سست و بیتفاوت دیالوگ

گفتار بازیگران نباید متضمن برتر دانستن جنس پسر بر دختر باشد. روشن است که  منطق بودن آنها.

شمار آید،  ای طرد و رد چنین افکاری به گونه تواند بههای منفی میبیان این سخنان از زبان شخصیت

 های مثبت داستان نیز واقع شوند. ویژه آنکه مورد مالمت شخصیت به

وسایل موجود در اتاق شخصی زنان غیرمنفی فیلم نباید به پردازی:  . صحنه3-2-1-3

زیورآالت، آینه و اسباب آرایش محدود باشد؛ چون موجد این تلقی خواهد بود که دلمشغولی 

اند. کتابخانه، میز تحریر، سجاده و شد معنوی بیگانهاصلی زنان ظواهر است و با مظاهر خردورزی و ر

کتب ادعیه، بسته به اقتضائات قصه، از جمله وسایل بایسته برای مکان زندگی زنان غیرمنفی داستان 

 است. -اعم از مثبت و خاکستری –

 و حقیر اهمیت،بی را تصویربرداری باال به پایین از شخصیت، او. تصویربرداری: 4-2-1-3

؛ 61: 1367شود )میلرسون می تشدید دوربین بیشتر گرفتن فاصله با دهد، احساسی کهمی نشان نناتوا

های زن نباید در مجموع بر تصاویر  (. بنابراین، فراوانی چنین نماهایی از شخصیت114: 1331دیک، 

نادرست گیری تصور تواند به شکلچنینی از مردان فزونی داشته باشد. تکرار چنین تکنیکی می این

های جنسی زنان بندی تصاویر نباید بر جاذبهمخاطب از ارزش وجودی زن منجر شود. همچنین قاب

 جویی مردان نادیده بگیرد.نفع لذت تأکید ورزیده، انسانیت آنان را به
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 های جسمی و روانی با مرد. تفاوت3-1-3

انکاری غیرقابلهای تکوینی اوتتفیکسانند، « ارزش انسانی»اگرچه از دیدگاه اسالمی، زن و مرد در 

قرآن کریم ضمن ها شده است. از جمله در تعالیم اسالمی اشارات فراوانی به این تفاوت نیز دارند.

طرح مسئله قاعدگی زنان و آثار جسمانی و روانی آن، مردان را به رعایت حال آنان توصیه کرده 

فراوان زنان است که  عواطف و حساساتا آیه هجدهم سوره زخرف نیز مشعر به (.222بقره، است )

هنگام جدال و هیجان  و نیز ناتوانی آنان در بیان مقصود به هازینت شدید آنان به عالقه و منشأ میل

 سخن این» :کنند بر تأثر عاطفی زنان چنین تأکید می (ص) اکرم پیامبر (.71: 1314احمدی، است )

امام علی )ع(  (23: 1413حر عاملی، )« .رودنمی بیرون زن دل از هرگز« دارم دوستت» که زن به مرد

، فرزندشان را از امر و نهی به زنان و انتظار «گل»ای به فرزندشان، ضمن تشبیه جنس زن به نیز در نامه

 (.31البالغه، نامه نهجدارند )کارگزاری از آنان برحذر می

 ها. بایسته4-1-3
ای خاص، از جمله های جسمی و رسانهویژگیگزینش بازیگرانی با یگران: باز. 1-4-1-3

(. انتخاب Fiske, 1987: 6آید ) شمار می های ایدئولوژیک سازندگان فیلم بهابزارهای تثبیت نگاه

ای مردانه برای نقش قهرمان، بر تلقی دختران جوان از الگوی مطلوب زنانگی اثر زنی با چهره و جثه

 منفی خواهد داشت. 

طور  شناختی زن و مرد باشد. زنان و مردان نباید به های زیستباید مبین تفاوترفتار بازیگران نیز 

های عاطفی، حیامندانه و خودآرایانه نشان دیده شوند. کنش یکسان در مشاغلی چون پلیس و یا آتش

پردازی و لباس بازیگران زن و مرد باید مرزی آشکار های زن باید برجسته باشد. چهرهدر شخصیت

ای بر انتظارات مشابه از آنان و ر داشته باشد. تشابه ظاهری مردان به زنان و بالعکس؛ مقدمهبا یکدیگ

 های جنسیتی است.نفی تفاوت

های تکوینی مرد و زن الزم است گفتار بازیگران غیرمنفی از انکار تفاوت. گفتارها: 2-4-1-3

عنوان  ها نیز قرار گیرد. بهتفاوتعاری بوده، در صورت اقتضای داستانی، در خدمت تبیین مؤثر این 

مهری و ستم های مثبت زن که توسط شوهرش مورد بییکی از شخصیت« خانه سبز»مثال، در سریال 

دونم نمی»گوید: واقع شده، در دادگاه خانواده و در حالی که اشک از دیدگانش جاری است، می

 «گیره. میمون  چرا ما زنا هر وقت که باید حرفمونو بزنیم، گریه
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 های بازنمایی آن . بعد ارزشی نظام شخصیت زن و بایسته2-3

 های فردی زن. ارزش1-2-3

ها و مالحظات  از آنجا که شخصیت فردی زن منبعث از گوهر انسانی وجود اوست و فارغ از تفاوت

 هیچ اختصاصی با جنس مرد همسان است.  شود، بی اجتماعی تعریف می

های واالی انسانی است و به جنسیت خاصی مقید نیست.  ان از ارزشقوت ایم. ایمان: 1-1-2-3

های شایسته سایرین که گذشت، با ذکر مردان و زنانی مؤمن و قهرمان، آنان را اسوهقرآن کریم چنان

عالوه، در روایات نیز بر برتری ارزش ایمان و تدین زن بر هر ارزش دیگر او تأکید  دانسته است. به

 ) 333: 1365، کلینی)شده است. 

دانسته، که تمام مسلمانان را اعم دانش نکسب  مانع را یتجنسنه تنها اسالم  . دانشوری:2-1-2-3

از مرد و زن به آن توصیه و تشویق کرده است. قرآن کریم مؤمنان را در استفهامی انکاری به فضل 

برتر )مجلسی،  عابدان عبادت را از عالمان (. پیامبر اکرم )ص( نیز خواب3)زمر، دهد دانش توجه می

 (.177الف :  1414اند )مجلسی، ( و طلب علم را بر هر مرد و زن مسلمانی واجب دانسته25ب:  1414

 ها بایسته .2-2-3

های های مثبت زن باید حاوی نشانهپردازی و لباس برای نقشچهرهیگران: باز. 1-2-2-3

نامتعارف و پوشش حداقلی بدن برای چنین  لباسخداباوری و دانشوری باشد. آرایش جالب توجه، 

 هاست. کاراکترهایی، از جمله ممنوعیت

رفتار شخصیت مثبت زن باید حاکی از دانش و ارزش باطنی او باشد. ادای فرایض دینی و مندوبات 

اخالقی، مطالعه کتاب و ارتباط با مراکز آموزشی حوزوی و دانشگاهی از جمله رفتارهای بایسته 

 اوست. برای 

های مثبت نباید از مفاهیم دینی عاری یا مبتال به گناهان زبانی گفتار شخصیت . گفتارها:2-2-2-3

 باشد. همچنین گفتار آنان نباید جهالت مآبانه قلمداد شود. 

پوشی تأثیر محل زیست آدمی بر سبک زندگی او غیرقابل چشمپردازی:  . صحنه3-2-2-3

هایی از ابزار  بت و یا قهرمان باید به دور از تجمل بوده، نشانههای مثاست. مکان زندگی شخصیت

 عبادت و تحصیل در بر داشته باشد. 
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 های خانوادگی زن. ارزش3-2-3

بدیل خانواده از منظر اسالم، رکن بنیادین اجتماع است؛ چون کانون آرامش و عفت مرد و زن و مهد بی

های دیگری ، ارزش«علم»و « ایمان»گذشته از دو ارزش فردی آید.  شمار می رشد و تعالی نوع انسان به

یابند. اصالت و اند که در ارتباط با سالمت و دوام کانون خانواده معنا میدر روایات برای زن طرح شده

ی و مهربان(، 23: 1413 ی،حر عاملی )عفاف و پاکدامن(، 23و  35، 1413 ی،حر عاملی )کرامت خانوادگ

یبارویی ز(، 53: 1413ی )حر عاملی، فرزندآور(، 33 و 23: 1413)حر عاملی،  سرهم یبرایی خودآرا

 یاوری (،33و  162: 1413)حر عاملی،  همسر یتو التزام به رضا یفرمانبر (،53و  31: 1413 )حر عاملی،

هزینه بودن در ازدواج و زندگی )حر عاملی، (، کم327: 1365)کلینی،  همسر یایو دن یندر امور د

در تقسیم کار )مجلسی،  منزل یامور داخل یریگ برعهده(، 162: 411؛ نوری طبرسی 53، ص 1413

های مذکور ترین ارزش( از جمله مهم156: 1413عاملی،  یرت )حرمهار غ ییتوانا( و 11ج:  1414

 آیند. شمار می به

 ها . بایسته4-2-3

های  ویژه برای شخصیت آنان، به پردازیدر انتخاب بازیگران اصلی و چهرهیگران: باز.  1-4-2-3

شود. اگرچه از منظر های بصری توجه میشناختی و جذابیتمثبت و قهرمان، اغلب به نکات زیبایی

برای زن ارزشی خانوادگی است، تأکید بر این موضوع در آثار نمایشی ممکن است با « زیبایی»دینی، 

ه وارد کند و یا با ایجاد حس رقابت در زنان، ها لطمایجاد حس مقایسه در مردان به استحکام خانواده

 های پالستیک بکشاند.آنان را به وادی پرآسیب مدیریت بدن و جراحی

باری فرزندآوری و تربیت کودک باشد. رفتار ارزشی و یا محنترفتار بازیگران غیرمنفی نباید دال بر بی

و عزت او نزد خویشان باشد. رفتار او بازیگر نقش مثبت زن و اطرافیان او باید حاکی از کرامت نفس 

باید نسبت به مردان بیگانه همراه با عفاف و استحیاء بوده، نسبت به شوهر و فرزندان با لطف و مهربانی 

هایی است که در انعکاس همراه باشد. خودآرایی و دلربایی شخصیت زن برای شوهر از جمله ارزش

چنین رفتاری باید همراه با ترفندهای هنری و به دور از  آید. نمایش نظر می ای قدری دشوار بهرسانه

 تصریح باشد.
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اش و در محدوده شرع، باید مطیع همسر و ملتزم به رضایت او زن در زندگی خانوادگیشخصیت مثبت

گیری و منازعه با او بپرهیزد. رفتار خواری برای همسر بوده، از جبههباشد. رفتار او باید بیانگر یاری و غم

کرد زندگی باشد. بایسته است رسیدگی به امور منزل باید حکایتگر روحیه قناعت و اقتصاد در هزینه او

ها نباید در پخت و پز و کارهای معمول خانه محدود های روزانه او باشد، اما این فعالیت بخشی از فعالیت

اند، اما ای خانه انتقاد کردهپردازان فمینیست نیز به محدودسازی نمایش زنان در کارهشود. اگرچه نظریه

ای افراطی و در جهت اثبات ارزش مطلق کار بیرون از خانه طرح شده است. به نظر انتقاد آنها در سویه

و زنـان و   و رشد دخترانیرند پاگ و  و دست  محدودکنندهکنند،  یمـه ها ارائ که رسـانه ییالگـوها ،تاچمن

مخاطره   به ارزشمندند،  یکه از لحاظ اجتماع یکارگران کامل و یها شدنشان را به انسان یلتبد

کند، کمال انسانی زن را در تبدیل شدنش به چنان که تصریح می (. او172: 1313اندازند )ون زونن،  یم

 داند.کارگری مانند مرد می

ه از جمله رفتارهای بایسته شخصیت زن مثبت، مهار حسادت و غیرت زنانه است. اگر چه احساس اندو

قلبی از ازدواج مجدد شوهر امری غیراختیاری است؛ اما توانایی مهار این احساس و جلوگیری از بروز 

 شمار رفته است. های اسالمی بهخشم و کینه نسبت به شوهر و زن تازه وارد از ارزش

و  هایی مانند پیشنهاد ازدواجتواند در ضمن موقعیتهای خانوادگی زن میارزش. گفتارها: 2-4-2-3

های خوبی برجسته شود. گفتگوی شخصیت ها بههای پیش از آن در گفتگوی شخصیتمشورت

غیرمنفی نباید حاوی تضعیف و استهزاء فرزندپروری، انجام کار منزل، التزام به رضایت شوهر و یا 

 اند.مشتمل بر سرزنش زنانی باشد که در برابر ازدواج مجدد شوهرشان راه مسالمت پیش گرفته

های زن نباید های مربوط به شخصیتاگرچه سکانسپردازی و نورپردازی: . صحنه3-4-2-3

هایی تنگ، تاریک و محدود به فضاهایی چون خانه و آشپزخانه باشد، همین حضور نیز نباید در مکان

 مانند اتفاق بیفتد. قفس

و یا مثبت از نقش تواند در القای حس منفی نحوه تصویربرداری نیز می. تصویربرداری: 4-4-2-3

های مکرر بسته و محدود از  بندی گری کودک و یا انجام کارهای خانه مؤثر باشد. قابزن در مربی

های خاص او، رمزهایی برای هنگام رسیدگی به کودک به انضمام کنش دار به چهره شخصیت زن خانه

در چارچوب خانه،  بندی خاص قامت زننمایش گرفتاری و نگون بختی او در این ماجراست. قاب

تواند او را اسیری در زندان مردساالری های پنجره( میویژه با وجود خطوط عمودی )مثل سایه نرده به

 .(1331یک، دک: .ن) نشان دهد
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 های اجتماعی زن. ارزش5-2-3

 )ع( در حضرت شعیب حضور عفیفانه دختران کریم از قرآن. حضور اجتماعی عفیفانه: 1-5-2-3

زنان  هاییژگیرا از و و جلب نظر ییهرگونه خودنما( و 23-26کند )قصص، نیکی یاد میاجتماع به 

-(. قرآن کریم همچنین، زنان با ایمان را به پوشاندن بدن و زینت33شمارد )احزاب، یبرم یجامعه جاهل

 (.31دهد )نور، دستور می -که از مقدمات عفاف است -های غیرظاهر آن در برابر نامحرمان 

ها خواهد آمد که مشارکت در حوزه حقوق و مسئولیت. بصیرت سیاسی و اجتماعی: 2-5-2-3

تردید حضور درست و مفید در عرصه سیاسی یک حق و بلکه یک تکلیف برای زنان مسلمان است. بی

 سیاسی مستلزم بصیرت و اطالع دقیق از احوال جامعه مسلمین است.

امر به معروف و نهی از منکر  قرآن کریممور اجتماعی: . امر به معروف و اهتمام به ا3-5-2-3

ای از خانواده آغاز  . اگرچه انجام چنین وظیفه(71 )توبه، را از اوصاف مردان و زنان با ایمان دانسته است

 شود؛ اما بدان محصور نبوده مستلزم حضور و آگاهی اجتماعی است.می

و دفاع از جامعه اسالمی  از اسالم بانییپشت. حضور مجاهدانه در دفاع از اسالم: 4-5-2-3

اند، جهاد هرچند فقیهان، زنان را از شرکت در جهاد ابتدایی معاف دانستهاست.  یهر مسلمانیفه وظ

(. 313: 1411)عاملی،  اندبرشمرده  از مرد و زن اعم ، ییتوانا شخصهر  ایبردفاعی را از واجبات کفایی 

های گوناگون که زنان مؤمن به حمایت از سپاه اسالم، در جنگدهد تاریخ صدر اسالم نیز نشان می

 (.1332اند )واقدی، حضور مؤثر داشته

 ها. بایسته6-2-3

های بیرون از خانه پردازی و لباس بازیگر نقش مثبت زن باید در سکانسچهره. بازیگران: 1-6-2-3

تن، نگاه و لحن سخن او در مواجهه با تر از نماهای داخل منزل به چشم بیاید. راه رفتر و متینسنگین

های اجتماعی و یا گری و خودنمایی باشد. او نباید نسبت به نابهنجاریبیگانگان باید کامالً عاری از جلوه

اعتنا دیده شود. پیگیری اخبار سیاسی ـ اجتماعی روز نیز نباید از مجموع حاالت جریان جهاد و دفاع بی

 و رفتار او غایب باشد.

های مثبت زن در مقابل بیگانگان باید کوتاه و منحصر به گفتار شخصیت.گفتارها: 2-6-2-3

های بایسته برای آنان، تواصی به معروف و نهی از منکر است. همچنین ضرورت باشد. از جمله دیالوگ
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گفتار آنان باید نشانگر اطالع از مسائل اجتماعی و اهتمام به حل مسئله بوده، آنان را از مسائل جهاد و 

 دفاع بیگانه نشان ندهد. 

های مثبت زن با مردان بیگانه نباید مکان رویارویی و مکالمه شخصیتپردازی: .صحنه3-6-2-3

ای چون روزنامه و  ن وجود وسایل صحنهخلوت و غیرقابل ورود برای دیگران به نظر بیاید. همچنی

 اینترنت در محل زندگی شخصیت مثبت تمهیدی برای توجه او به جهان بیرون از خانه است.

 های بازنمایی آن. بعد حقوقی نظام شخصیت زن و بایسته3-3

 های فردی زن. حقوق و مسئولیت1-3-3

ها و مطالباتی است که جامعه آن را برای ها، مصونیتها، تواناییحقوق فردی در تعریفی عام، آزادی

معنای  های فردی زن به کند؛ اما حقوق و مسئولیترشد و اعتالی فرد ضروری شمرده و تضمین می

و  31: 1331نیا، گیرد )حکمتهای خانوادگی و اجتماعی او قرار میخاص، در مقابل حقوق و مسئولیت

21.) 

اسالمی، حیات موهبتی الهی است و کسی حق در دیدگاه . حق و مسئولیت حیات: 1-1-3-3

ندارد، آن را بدون اذن آفریدگار از خود و یا دیگری سلب کند. قرآن کریم در مقام تأکید بر ارزش 

 -جز به قصاص قتل، یا ]به کیفر[ فسادى در زمین - هر کس کسى را»فرماید: حیات فرد فرد ابناء بشر می

( این آیه همچنین به مطلق نبودن حق 32)مائده، « کشته باشد. بکشد، چنان است که گویى همه مردم را

از جمله مجوزهای سلب حق « اجرای حدود»و « قصاص نفس»حیات اشاره دارد. در نظام حقوقی اسالم 

 حیات از دیگران است. 

 یشهاند یبر حق آزاد ،است یو عقالن یفطر ینیاسالم که د. آزادی اندیشه و باور: 2-1-3-3

دستورات  یاست. عالمه جعفر کرده یقتشونیز در آفاق و انفس  یشیدنمردمان را به اند، گذاردهصحه 

ی، )جعفرداند دلیلی بر آزادی اندیشه می را و چارچوب امحتو یینبدون تع یشهبه اندخداوند  یداک

ساً آن ها مخالف است و اسا. اسالم همچنین با هرگونه جبر و فشار در جهت تغییر باور انسان(373 :1373

تواند آنان را و کسی نمی 3ها در اندیشه و ابراز آن آزادند. اگرچه انسان(256 )بقره،داند را غیرممکن می

                                                            
صاواب جاز در تراارب آرام ممکان      یأاست و اتخاا  ر  یش اند یحق آزاد یرناپذ یکاز لوازم تتک یانب یآزاد یا یش ابراز اند یآزاد .1

 است. ناصدر آنان در برابر نظرات مخالت دهنده سع  نشان یزائم  اطهار )ع، ن یزندف یخ. تاریستن
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به خاطر عقایدشان تحت فشار قرار دهد؛ اما خود آنان نیز باید این موهبت را پاس دارند و اجازه ندهند 

که جهل و تعصب پای عقلشان را ببندد. بر اهل هدایت نیز فرض است که با بحث و مجادله نیکو، 

 صاحبان عقاید فاسد را به باور صحیح و منطقی رهنمون شوند. 

 ها. بایسته2-3-3

ای با افزایش میزان خشونت در رفتار مخاطبان  رسانه آمیز ونتخش های کنش. بازیگران: 1-2-3-3

(. از آنجا Huesmann, 2007اندازند ) کودک و بزرگسال، سالمت عمومی جامعه را به مخاطره می

آید، بایسته است که شمار می های آنان به که ترویج خشونت تهدیدی علیه حق حیات آدمیان و آزادی

ها دوری کرده، در صورت بار برای شخصیتاالمکان از طراحی رفتارهای خشونت سازان حتیفیلم

 ها بسنده کنند. امکان به حداقل

رفتار بازیگران نباید تعدی به جان آدمیان را آسان بنمایاند. واکنش شدید بازیگران مثبت و یا نسبی فیلم 

نفی و پریشانی روزگارشان در پی یک جنایت از های مبه طرح نقشه یک قتل و نیز گرفتاری شخصیت

 های تأکید بر حرمت خون آدمی است.جمله راه

که گذشت، از منظر اسالمی حق حیات امری مطلق نیست و شارع حکیم در مواردی، جواز و حتی چنان

مطلق های دراماتیک نباید به تقبیح حق قصاص و وجوب قتل مجرمان را مقرر کرده است. بنابراین کنش

 های داستان منجر شود. اعدام شخصیت

رفتار بازیگران نباید خودکشی را حقی فردی و طبیعی وانمود کند؛ چرا که روی دیگر حق حیات، 

مسئولیت الهی فرد در حفظ آن است. همچنین، براساس تعالیم اسالمی سقط جنین عملی نامشروع است 

های زن تلقی قط جنین نباید حقی مطلق برای شخصیتیابد، بنابراین سو تنها در شرایطی خاص جواز می

 شود.

ویژه قهرمان نباید از بحث و مناظره گریزان باشند و بر عقاید خویش متعصبانه های مثبت و بهشخصیت

اعتنا و پلورالیستی باشد. اصرار بورزند. برخورد آنها با عقاید مخالف نیز، نباید خشن و قهرآمیز و یا بی

 ت گمراهان از طریق گفتگو و بحث منطقی و حتی استمالت عاطفی باید مهم باشد.برای آنان هدای

بزرگداشت مقام انسان و ارزش فرصت حیات، عظمت گناه انتحار و تعدی . گفتارها: 2-2-3-3

عدوانی به جان غیر، عقالنی بودن حق قصاص و غیر انسانی بودن سقط جنین از جمله مفاهیم مهمی 
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اش غایب باشد. همچنین اندیشه آزاد از الم بازیگران نقش مثبت در ظرف مقتضیهستند که نباید از ک

 عنوان مفاهیمی بدیهی در گفتار آنان نمود یابد.  تعصب و نیز مسئولیت آدمی در برابر معتقداتش باید به

 های خانوادگی زن. حقوق و مسئولیت3-3-3

های های طبیعی و لزوم ایفای نقشمالحظه تفاوتحقوق خانوادگی زنان و مردان در اسالم برابر، اما به 

-متناسب غیرمشابه است. قرآن کریم با اشاره به دو سویه بودن حقوق و تکالیف در زندگی زناشویی می

 بر که ایوظیفه همانند است شایسته حقوقی زنان برای بِالْمَعْرُوفِ: و عَلَیْهِنَّ الَّذِی مِثْلُ وَ لَهُنَّ»فرماید: 

 ( 221)بقره، « است.آنه عهده

در شریعت اسالمی، انتخاب همسر از حقوق غیرقابل انکار هر مرد و زنی  . انتخاب همسر:1-3-3-3

 (.1313خمینی، )رضایت هر یک از طرفین عقد از اساس باطل است  شمار آمده و بی به

نیازمند طبعاً  و است اجتماعى کوچک واحد یک خانواده . مدیریت مرد در خانواده:2-3-3-3

های تکوینی بر سوره نساء مدیریت و سرپرستی خانواده را به جهت ویژگی 34رهبری واحد است. آیه 

که  نیست چنین و مذکور در مقام بیان روابط خانوادگی میان زن و شوهر است داند. آیهعهده مرد می

-گر اینکه مرد نمی(. دی333: 1377جوادی آملی، )بداند  مرد جنس سرپرستی مطلقاً تحت را زن جنس

 (.121: 1331، نجفیتواند به بهانه این مدیریت، زن را از خروج متعارفش از منزل محروم کند )

در شریعت اسالمی برای صحت عقد ازدواج شرط است که مرد مالی  . مهر، نفقه و ارث:3-3-3-3

 است موظف مرد چنینهم (.561: 1314 عنوان مهر به زن بدهد و یا بر ذمه بپذیرد )محقق حلی، را به

 بر و واجب، حال هر در همسر نفقه کند. تأمین وی شأن رعایت با و متعارف حد در را همسرش مخارج

 داشته هم فراوانی ثروت اگر حتى زن(. بنابراین 515: 1314 )محقق حلی، است مقدم نفقه موارد سایر

  ندارد. مسئولیتی فرزندانش و خود مخارج تأمین زمینه در باشد،

 زن به میراث و مهر از آنچه واقع در شود.می دانسته میراث از زنان کمتر بهره حکمت، شد، ذکر آنچه از

 و همسر ،خود زندگى مخارج در مرد، االرث سهم که حالى در گیرد، مى قرار او اندازپس ،گیردمی تعلق

 شود. مى صرف شفرزندان

اگرچه در اسالم حق طالق در بادی امر منحصر در اراده مرد است؛ اما . جدایی و طالق: 4-3-3-3

از مرد که زن در جاییبا اقامه ادله قابل دفاع زن در دادگاه، از سوی زن نیز قابل پیگیری است. همچنین، 
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 به عالوه، (.61: 1314اسدعلیزاده، ) تواند با بخشیدن مهر، خود را مطلقه سازدناراضی و منزجر باشد می

تواند ضمن عقد، شرط نماید که از جانب مرد برای اجرای طالق  که زن میآمده است فقه اسالمی در 

 (.1313خمینی، وکیل باشد )

(، اما 233: 1331ترین شکل زناشویی است )مطهری، تک همسری طبیعی . چندهمسری:5-3-3-3

-توجهی باالتر از جنس زن است، تکاز آنجا که میزان مرگ و میر در جنس مذکر غالبا به میزان قابل 

های اسالمی ضمن حکم به همسری معادل نادیده گرفتن حق تاهل عده کثیری از زنان است. آموزه

جواز چندهمسری برای مردان، آن را به استطاعت مالی و غریزی، و رعایت اصل عدالت محدود کرده 

 (.1331است )نک: مطهری، 

آورد؛ اما واج، دائم بودن است که بنیان خانواده را فراهم میاصل در ازد . ازدواج موقت:6-3-3-3

اند نیز چشم پوشید. ازدواج موقت بهرهکه به هر دلیل از چنین امکانی بیتوان از شرایط ویژه کسانی نمی

راهکار اسالم برای شرایط ویژه مردان و زنان محروم از ازدواج دائم است که ضمن رفع نیازهای روحی 

)نک: ند ک ها را نیز تأمین میمند کرده، امنیت خانوادهآنان، روابطشان را محدود و ضابطهو جسمی 

 (. 1331مطهری، 

 داریعهده سر بر اختالف و زوجین جدایی صورت در. حضانت و والیت بر کودک: 7-3-3-3

حضانت مادر بر پسر، اولویت است که پایان  آنبر  مشهور شیعهاولویت با مادر است.  کودک، حضانت

: 1313بندرچی، ) ساقط خواهد شدازدواج مجدد  و در فرضدوسالگى و بر دختر، هفت سالگى است 

شود بعاً با فوت هر کدام از والدین از میان رفته و حضانت برای دیگری متعین میطاین اولویت (. 134

به اتفاق  اموال کودک است وو  نفس بر نظارت به نیز مربوط والیت بحثقانون مدنی(.  171)ماده 

 (.21: 1377مهریزی، ) است پدری مذاهب از آن پدر و جد

 ها . بایسته4-3-3

های زن جلوه منطق و در تضاد با عواطف شخصیتهای حقوقی خانواده نباید به عنوان قوانینی بی بحث

رد، از کند. موضوعاتی چون چندهمسری مرد، حضانت و والیت بر کودک، و نیز بحث مدیریت م

اطالعی و شتابزدگی، احتمال درغلتیدن به ناروانمایی در آنها جمله مسائلی هستند که در صورت بی

سوءاستفاده  بهره کمتر زن از میراث نیز باید در موازنه با مهر و نفقه تعریف و ارائه شود.وجود دارد. 
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طبیعی برای آنان بازنمایی شود و عنوان حقی  مردان متأهل از امکان قانونی ازدواج موقت نیز نباید به

، اصل این ازدواج نباید قانونی علیه حقوق زنان قلمداد شود؛ چراکه این قانون آنچنان که گذشت

راهکار اسالم برای شرایط ویژه مردان و زنان محروم از ازدواج دائم است و نیازهای آنان را به یکسان 

 کند.برآورده می

عنوان یک  اختیاری دختر در امر ازدواج بهیگران نباید القاکننده بیرفتار باز. بازیگران: 1-4-3-3

شمار آید. همچنین  منطق پدر نباید به عنوان مانعی شرعی برای ازدواج دختر بههنجار باشد. مخالفت بی

رفتار شخصیت غیرمنفی مرد نباید موهم مالکیت او بر زن باشد. شخصیت زن نیز نباید خود را اسیر مرد 

ق و ناسازگار بداند؛ چراکه موضوع طالق با اقامه ادله قابل دفاع زن در دادگاه، از سوی زن نیز بداخال

 .قابل پیگیری است

 های غیرمنفی زن نباید اقتدار، استقالل و مدیریت مردان در خانواده را مخدوش کند.رفتار شخصیت

از خروج منطقی و متعارفش از منزل  مرد نیز نباید به بهانه مدیریت بر خانواده، زن را غیرمنفیشخصیت 

نباید  او همچنین ای که این مطلب توجیهی شرعی و حقوقی را به همراه داشته باشد. گونه محروم کند، به

 ای شرعی و قانونی است.نفقه دادن به همسر را امتیازی برای خود بداند؛ چون این کار انجام وظیفه

عالقه همزمان به دو مرد و یا بیشتر باشد. همچنین او نباید زن نباید حاکی از شخصیت غیرمنفی رفتار 

 ازدواج مجدد شوهر را تعدی به حقوق خود وانمود کند.

توانند یک واقعیت حقوقی را تلخ و ناعادالنه جلوه دهند. ها میدیالوگ. گفتارها: 1-4-3-3

قی به جای رفتن به که اصرار دارد ن« هما»خطاب به همسرش « 4پایتخت »در سریال « نقی»شخصیت 

تونم بگم من شرعاً، قانوناً، عرفاً، می»گوید: مهمانی دیگر، با او به مراسم افطاری شورای شهر برود، می

این دیالوگ تصریحی به « دم خودتم بری!کنم که اجازه میکه کجا بریم کجا نریم، پس دارم لطف می

دن تصمیم نقی، عمالً در جهت تضعیف این حق حق شرعی مدیریت خانواده است؛ اما به قرینه اشتباه بو

 شود. برای مرد و گزاف بودن چنین قانونی قرائت می

 های اجتماعی زن. حقوق و مسئولیت5-3-3

مردان از حق مالکیت و تصرف در اموال  از دیدگاه اسالمی زنان نیز چون . استقالل مالی:1-5-3-3

استقالل اقتصادی  از سویی اسالم(. 32مند هستند )نک: نساء، بهره خویشتن، بدون نظارت و قیمومیت کسی
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به رسمیت شناخته و از دیگر سو، هرگونه مسئولیت اقتصادی در خانواده را از دوش او برداشته است  زن را

 (.221 -221: 1331)مطهری، 

  تلف در و مرد، دیه نصف  را  زن  دیه قتل، موارد فقه اسالمی در. دیه و حق قصاص: 2-5-3-3

-71: 1371داند )شفیعی،  می  آن را برابر باشد، نرسیده دیه سوم یـک به کـه زمـانی تا جراحات، و  عضو

شود و مرد و یا زن بودن قاتل و مقتول در اصل قصاص  (؛ همچنین نفس در برابر نفس قصاص می71

عی اقتصادی بدن او (. نصف بودن دیه زن تابع ارزش نو66-67: 1371کند )شفیعی،  تفاوتی ایجاد نمی

 جهت این در و علم و تقوای اوست به در برابر بدن مرد است و نه ارزش انسانی او؛ ارزش حقیقی انسان

 (.421: 1377یکسانند )جوادی آملی،  زن و مرد

-مى ،هیچ تفاوتى بی انهمانند مرد انزن ،از دیدگاه قرآن . مشارکت سیاسی و اجتماعی:3-5-3-3

سوره  12آیات مربوط به داستان ملکه سبا، آیه . دندخیل باشجامعه خویش ند در سرنوشت سیاسى نتوا

 (.1311حسینی، روند )شمار می سوره شوری از جمله ادله این مدعا به 31ممتحنه و آیه 

 ها . بایسته6-3-3

میت شناخته شود. زن در رفتار بازیگران باید به رس« مالی استقالل» . بازیگران و گفتارها:1-6-3-3

اش از سوی پدر و یا شوهر غیرمنفی دچار محدودیت شخصیت زن نباید برای تصرف در اموال شخصی

« قصاص»زن در رفتار و گفتار بازیگران نباید برجسته شود. در بحث « دیه»و اعمال سلیقه باشد. بعد کمّی 

همیت بیشتری دارد و نباید بر مرد در برابر کشتن یک زن نیز، پرداختن به اصل امکان این قصاص ا

جامعه نیز از جمله  «سرنوشت سیاسى» موضوع سوءتفاهم برانگیز رد فاضل دیه تأکید شود. مشارکت در

 هایی است که باید در ظرف مقتضی داستان، در شخصیت مثبت و یا قهرمان زن به چشم بیاید.کنش

ویژه در  برای به تصویر کشیدن زنان، بهاستفاده از زوایه سرپایین دوربین . تصویربرداری: 2-6-3-3

تواند در هایی با زمینه حقوقی، نباید بر سایر زوایا غلبه داشته باشد. همچنین ارائه نماهای دور میسکانس

 چنین فضاهایی به تحقیر زنانگی و القای حس نابرابری حقوقی زن و مرد بینجامد.

ای حقوقی در یک قسمت و پاسخ آن در باید شبهههای تلویزیونی، ننکته شایان توجه آنکه در سریال

های بعدی طرح شود؛ چراکه ممکن است با از دست رفتن قسمت مورد نظر از سوی مخاطب، اثر قسمت

 شود، در ذهن او باقی بماند.تر نیز میآن شبهه که غالباً با فنون دراماتیک بسیار عمیق
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 گیریبندی و نتیجه . جمع4

امی از معانی برساخته در فرهنگ اجتماعی و قابل سنجش نبودن آن با چیزی ورای بازنمایی به مفهوم نظ

االمری )حقایق( اصالت دارند و این معانی، از منظر اسالمی قابل نقد است. از این منظر، واقعیات نفس

از اند و مقصود او نیز برای مخاطبان قابل دریافت است. همچنین حقیقت اعم یابیبرای مؤلف قابل دست

شود. طبق این نگاه، بازنمایی واقعیات خارجی و امور اعتباری بوده، بایدها و نبایدها را هم شامل می

ی قابل دریافت «بایدها»و « هاهست»ای مستلزم پیوند مؤلف و متن او با حقیقت، و التزام به درست رسانه

ای بازنمایی شخصیت زن با رفههای حاز کتاب و سنت است. در موضوع تولید آثار نمایشی نیز، بایسته

درام قابل استنباط است. پژوهش  یفن شناختی و اقتضائاتمراجعه به متون دینی و تأمل در رمزهای نشانه

ها در سه بعد توصیفی، ارزشی و حقوقی و در سه حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی ما را به این بایسته

مثابه الگویی هنجاری برای بازنمایی اصیل شخصیت زن در  بهتوانند  شود که میهایی رهنمون می گزاره

ها را در قالب عناوینی به اختصار  ترین این گزاره شمار آید. مهم تولید و نقد آثار نمایشی تصویری به

 توان عرضه کرد: چنین می

 ها حقوق و مسئولیت ها و اخالق ارزش توصیف تکوین حوزه/ نظام

زن به  های یتشخص یلاز تبد یزپره. 1 فرد

 یجنس یکاال

از  های غیرمنفی زن شخصیت یزپره. 2

 یمگر در موارد یعقالنیرغو گفتار رفتار 

 خاص

آنها به  یمحدود نبودن رفتار شخص. 3

 بدن  یریتو مد یشآرا

 لوازم آنها به وسایل اتاقمحدود نبودن . 4

 یش و مدیریت بدنآرا

 از آنها یینسرپا ینماها یاز فزون یزپره. 5

 یهو روح یرونظاهر،  یشاز نما یزپره. 6

 آنها یمردانه برا

های  یتخص. عاری بودن گفتار ش7

های تکوینی زن  غیرمنفی از انکار تفاوت

 و مرد

 

 یژهومثبت و به یتگفتار شخص. 1

علم و  هایقهرمان زن حائز نشانه

 یمانا

توجه او به انجام واجبات و ترک . 2

 محرمات 

ارتباطش  مطالعه کتاب توسط او و. 3

 دانشگاه( یا)حوزه  یبا مراکز آموزش

دور از  او به یل زندگیمکان و وسا. 4

و  یمانا های نشانه تجمل و حاوی

 یلمتعلقات عبادت و تحصعلم و 

 

از های غیرمنفی یتشخص یزپره. 1

رفتار و گفتار موهن حرمت قتل 

 نفس

آنها از رفتار و گفتار  یزپره. 2

 یمالمتگر قصاص نفس و اجرا

 حدود 

آنها از رفتار و گفتار موهم  یزپره. 3

 زن یبرا ینحق مطلق بودن سقط جن

رفتار و گفتار توأم با سعه صدر و . 4

 یامثبت و  یتشخص یشیآزاداند

 قهرمان زن

د یاهتمام او به اصالح عقا. 5

 یاننادرست اطراف
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 ها حقوق و مسئولیت ها و اخالق ارزش توصیف تکوین حوزه/ نظام

 خانواده

زن به  یتمحدود نبودن رفتار شخص. 1

 و خدمت به مردان  یفرزندپرور

رفتار و گفتار دال از  هایتشخص یزپره. 3

بر برتری جنس مذکر یا مونث بر 

ای  گونه به این امرکه  ی، در صورتدیگری

 نشود یحتقب

 

 خانواده با او  یمرفتار همراه با تکر. 5

 شوهر یاو برایی خودآرای و مهربان. 6

 همسر  یتالتزام او به رضا. 7

 شوهر  یاو برا یو همراه . یاری1

منزل توسط او به عنوان  یانجام امور داخل. 3

 انتخاب یک

 هزینه بودن او. قانع و کم11

مقابل ازدواج  گیریاو از موضع یزپره. 11

 مجدد شوهر

 خانه او یدکور با نشاط برا یطراح. 12

های غیرمنفی از تحقیر  . پرهیز شخصیت13

 کودک یتو اهتمام به ترب یفرزندآور

های موهم گرفتاری زن  بندی هیز از قاب. پر14

 در خانه و در کارهای منزل

های زن  . پرهیز از تأکید بر زیبایی شخصیت15

 پردازی بازیگران در انتخاب و چهره

 

از رفتار و  های غیرمنفییتشخص یزپره. 6

 زن در ازدواج اختیارییگفتار دال بر ب

از  یآنها از رفتار و گفتار حاک یزپره. 7

 اسارت زن در بند مرد

زن از رفتار و  غیرمنفی یتشخص یزپره. 1

مرد را در  یریتکه اقتدار و مد یگفتار

 خانواده به چالش بکشد

 یاز رفتار موهم شرع هاشخصیت یزپره. 3

 بودن منع مرد از مطلق خروج زن از منزل

زن به  یتشخص یراز تحقآنها  یزپره. 11

 نفقه یافتهنگام در

شناختن حق ازدواج دوباره  یتبه رسم. 11

 شخصیت مثبت زنشوهر توسط 

از رفتار و گفتار موهم  هایتشخص یزپره. 12

ناعادالنه بودن حقوق خانواده )از جمله 

 (یراثحضانت و م

 یندانستن مطلق ازدواج موقت برا ینتوه. 13

 زن

 هلأازدواج موقت مردان مت یهعدم توج. 14

حضور موفق  یشاز نما یزپره. 11 اجتماع

 زن در مشاغل سخت یتشخص

شخصیت مثبت و یا  لباسپردازی و چهره. 16

 موقر و مطابق شرعقهرمان زن 

و  یگانهرفتار همراه با عفاف او با مرد ب. 17

 با نامحرم یگفتار کوتاه و ضرور

 خلوت نبودن مکان مواجهه او با نامحرم. 11

از اطالع او از مسائل  یگفتار حاک. 13

 یاجتماع

چون روزنامه در محل  هاییوجود رسانه. 21

 ی اوزندگ

 و نسبت به منکرات اوواکنش داشتن . 21

 یبه حل مشکالت اجتماع او اهتمام

شرکت عنداالقتضاء او در کمک به . 22

 نبرد یهاجبهه

که  یاز رفتار و گفتار هاشخصیت یزپره. 15

 زن باشد یاز عدم استقالل اقتصاد یحاک

-کم برکه دال  یگفتار از آنها یزپره. 16

 او باشد یهد یزانزن به خاطر م یارزش

 شخصیت مثبت زنرکت عنداالقتضاء . ش17

 یاسیدر اعتراضات و انتخابات س

 یندوربو فاصله ارتفاع  یتعادل مجموع. 11

 زن و مرد به هنگام طرح تعامالت حقوقی
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 منابع 

 قرآن کریم .1

 (، ترجمه: محمد دشتی، قم: مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین )ع(.1311) نهج البالغه. 2

 .37، شماره معرفت، تفاوت زن و مرد از منظر روان شناسی و متون دینی(، 1314. احمدی، محمدرضا )3

 .21، شماره معارف، زنان یحق طالق برا( ، 1314. اسدعلیزاده، اکبر )4

 یابی: ارزیرانا ینمایمرد و زن در س یتشخص یالگو ییابازنم (،1333ین )الد یعرف یلی،اسماع .5

 )ره(. ینیامام خم یو پژوهش یسسه آموزشؤم: قم ،یاتو روا یاتآن بر اساس آ

، ترجمه: عطاءاله شخصیت و جامعه: شناسی جامعه نظریه شخصیت در(، 1352. اسمینوف، گ. )6

 .115، شماره نگیننوریان، 

، تهران: 1، ج بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایراندرآمدی (، 1313. باقری، خسرو )7

 علمی و فرهنگی.

 فقه، مدنى قانون (1161) ماده در بحثى قانون و فقه در حضانت(، 1313. بندرچی، محمدرضا )1
 .37، شماره بیت اهل

در  ینید یتبر هو یدکأزن با ت یاجتماع یتهو یمحتوا یلتحل (،1331) اعظم یان،جعفر .3

 ارشد، دانشگاه اصفهان. ینامه مقطع کارشناس یانپا ،یراندهه هشتاد ا ینمایس

 .البالغه بنیاد نهج، تهران: حکمت اصول سیاسی اسالم(،1373. جعفری تبریزی، محمدتقی )11

 .پردیس دانش ،تهران :تورج یار احمدى: ترجمه ،اجتماعى  هویت(، 1331) ، ریچارد. جنکینز11

 قم: اسراء. آینه جالل و جمال، در (، زن1377هلل ). جوادی آملی، عبدا12

، خود یجنس یترسانه و نگرش زنان به هو(، 1331حاتمی، محمدرضا و مذهبی ، سارویه ) .13

 .14ی، شماره فرهنگ یقاتتحق

 التراث. الحیاء البیت آل ، قم:21، ج الشیعه وسائل(، 1413حسن ) محمدبن عاملی، . حر14

قرآنی،  های پژوهشزنان،  سیاسی مشارکت درباره قرآن دیدگاه(، 1311. حسینی، سیدموسی )15

 قرآن. در زن نامه، ویژه26 و 25شماره 

، تهران: سازمان های فردی و اجتماعی زن حقوق و مسئولیت(، 1331نیا، محمود ) . حکمت16

 انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

 ، قم: نیلوفرانه.المسائل توضیح رساله(، 1313اهلل ) . خمینی، سیدروح17

 ، ترجمه: حمید احمدی الری، تهران: ساقی.آناتومی فیلم(، 1331. دیک، برنارد. اف. )11
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، درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسالم(، 1373نژاد، محمدرضا و سبحانی، محمدتقی ) . زیبایی13

 قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.

 ، تهران: رشد.ها در روانشناسی شخصیت ها و نظریه بمکت(، 1374. شاملو، سعید )21

 .4، شماره زنان راهبردی مطالعات ،فقه در زنان قصاص و دیه(، 1371ابراهیم ) سروستانی، . شفیعی21

 ی.داور: قم ،2ج  ،یهشرح اللمعه الدمشق یف یهالروضه البه (،1411) (یثان ید)شه الدین ینز ی،عامل .22

 ، تهران: امیرکبیر.دیگر نگاهی از زن(، 1313اهلل، سیدمحمدحسین ) . فضل23

 یه.دارالکتب االسالم :تهران، 5، ج یالکاف(، 1365) االسالمۀثق ینی،کل. 24

 نشر نی.: تهران ،منوچهر صبوری: ترجمه ،شناسیه جامع (،1377) گیدنز، آنتونی. 25

 آگاه. :تهران ی،محمد نبو :ترجمه، یشناس نشانه (،1311یر ) یپ یرو،گ .26

 ، بیروت، مؤسسه الوفاء.1، ج االنوار بحارالف(،  1414محمدباقر ) . مجلسی،27

 ، بیروت، مؤسسه الوفاء.2، ج االنوار بحارب(،  1414. ـــــــــــــــــــــــ  )21

 ، بیروت، مؤسسه الوفاء.43، ج االنوار بحارج(،  1414. ـــــــــــــــــــــــ )23

، 1، ج شرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام(، 1314الحسن ) الدین جعفربن . محقق حلی، نجم31

 قم: استقالل.

، در ضمن رویکردهای انتقادی در فیلم: نقد مؤلف(، 1311. مشکات )میرخندان(، سیدحمید )31
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