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  : چكيده 

کـه   فریدون جیرانی فیلم درخشانی است به نویسندگی و کارگردانی  ،قرمز

 این فیلم در زمان خود تاثیرات عمیق و .ساخته و به نمایش درآمد 1377 در سال

اگرچه در سال یک هزار و سیصد و نود و سه هستیم . جای گذاشت شگرفی بر 

و به شکلی اتفاقی ، این فیلم دوباره در تعطیالت عید از شبکه نمایش پخش شد        

، اما نتایج مرموز ، بی مبنا و فضاحت باری که در فیلم وجود داشت بسیار جالـب       

تی، بیوه زنی   هس.  بنظر می آمد که از منظر حقوقدانان شایسته بررسی است           

جوان پولـداری بـه    است که از همسر درگذشته خود دختری به نام طال دارد، و با

 ( سـوءظن  همـسر جدیـد او دچـار بیمـاری    . اسـت  نام ناصـر ملـک ازدواج کـرده   

هستی پس از مراجعـه بـه       . زند   است و مدام او را کتک می       )اختالالت پارانوئیدی   

ظور ایجاد آرامش در محیط خانـه،  درخواست قاضی دادگاه و به من عمویش، به

امـا بـاز هـم    . دست بکـشد ) پرستاری(عالقه اش  از شغل مورد گیرد تصمیم می

کنـد کـه هـستی را در حـال      ناصر حتی تحمـل نمـی  . شود نمی مشکالت آنها حل

. پـردازد   صحبت با تلفن، یا درخیابان در حال خرید ببیند و به ضرب و شتم او می               

کنـد و قاضـی    ندارد، از دادگاه درخواست طالق میتحمل  هستی که دیگر طاقت

خواهد به پزشکی قـانونی بـرود تـا وضـعیت      از او می به رغم اظهار عشق ناصر

گردد، اما  هستی بار دیگر سر کار خود بر می. گیرد روانی اش مورد بررسی قرار

اسـت و   دختر هستی را برداشته و به خانه پدری خود برده یابد ناصر، طال در می

هستی بـه همـراه یـک زوج    . برای صرف شام به آنجا برود خواهد کنون از او میا

 به محل خانه -آمدهایش به دادگاه با آنها آشنا شده بود   که در رفت و-خبرنگار 

ــی   ــسرش م ــدری هم ــین او     . رود پ ــواهرش در کم ــر و خ ــه ناص ــل از اینک غاف

 شـانس  . سپس هستی تا مـرز مقتـول واقـع شـدن پـیش مـی رود          .اند  نشسته

سـپس ناصـر ، خـواهر    . باعث به این می شـود کـه هـستی از دام مـرگ بگریـزد              

می رود ولـی ایـن        هستی دوباره به دادگاه   . خویش را می کشد و فرار می کند         

بار که دادگاه و قاضی دادگاه با طالق غیابی او موافقـت مـی کنـد ، او پـشت بـه                  

  طالق را نمـی پـذیرد و        کند و  ی م قانون و دادگاه و حمایت های دولتی در دادگاه          

اگر از لحـاظ حقـوقی بـه        سعی دارد که مسئله خویش را خود حل کند و النهایه            

قتل رساندن ناصر را بتوسط هستی دفاع مشروع بنامیم ، فیلم با رشادت یک زن 

به پایان می رسد که نه قانون و نه حقوق و نه دولت نتوانسته اند او را بفهمنـد                   

ی و غیـر مفهـومی اثـر اسـت امـا از             تاین وجه ژورنالیس  . نند  و مشکل او را حل ک     

 در پی داشت کـه در ادامـه          را یقابل مالحظه و پوچ   لحاظ عقیدتی ، فیلم تاثیرات      

  .خت  آن خواهیم پردا تبیینبه



   حقوقيبحث هاي تفصيلي

  

حقوق ، دانشی است کـه در نظـام هـای بـزرگ حقـوقی بـه صـورت مختلفـه                     

ثل اگر در مـدرن تـرین کـشورهای دنیـا مـرد ایـن حـق را                  فی الم . زار می شود    برگ

ندارد که زن را از شغل مورد عالقه اش منع کند ، این سوال در ذهن زنـانی کـه در                     

کشورهای سنتی زندگی مـی کننـد ، پـیش مـی آیـد کـه چـرا فـی المثـل ریاسـت                        

 یا چرا مـرد   است و چرا حق طالق از آن مرد است و        و شوهر  خانواده بر عهده پدر   

 قـس علـی هـذا ؛ جالـب ایـن            ی تواند زن را از حرفه مورد عالقه اش منـع کنـد و             م

است که در فیلم قرمز سعی شـده اسـت کـه ایـن ریاسـت و پـدر سـاالری نـوعی                      

 و حال آنکه درست عکس این قضیه صـادق          قلمداد بشود  عمومی   بیماری روانی 

 نداشـته   قدرت مدیریت و اقتدار زنـدگی را در دسـت          یعنی چنانچه مردی      . است

باشد و یا نتواند تکیه گـاه محکمـی بـرای همـسر خـویش باشـد گزینـه ی عقـده           

 ، احتمال اختالالت هورمونی و عدم حساسیت هـا بـه             نسبت به مادر   ادیپروانی  

مدنظر باید ترانس سکشوالیسم  بیماری روانی آندروژن ها و وحشتناک تر اینکه 

ردانـه و زنانـه نـوعی تفـوق       بنابراین جهیز سـاختمان و کالبـد جـسمی م         . باشد  

مردانه را بر جنس زنانه نه از حیث برتری بلکه از حیث تفاوت جسمی و جنسی و                 

روحی نشان می دهد که فی الواقع هیچ زنی حاضـر نیـست بـا مـردی کـه از ایـن        

حیث جسمی ، جنسی و روحی خنثی است و یا دستکم با او برابر است ، زیـست             

 بوده باشد محتمـل اسـت       یچار اختالل پارانوئید  یعنی امکان اینکه ناصر د    . کند  

 در   پارانوئیدی در صدد باشد که تنها یک بیماری روانی        فیلم   ولی اینکه نویسنده    

 مثل ناصر را نشان دهد کامال نامحتمل است بلکه نویسنده فـیلم بـه               یک شخص 

شکل مرموزی در صدد است که نشان دهد که اشکال از شخص نیست ، اشـکال       

است ، اشکال از تمام مردانی است کـه عاشـق هـستند و مـدعای                از شخصیت ه  

اشـکال  . در آتوریته و نفوذی که مرد دارد ، اسیر کرده انـد  عشق دارند ولی زن را   

اما بنظر می رسـد  . از قوانین و مقررات است که این قوانین هم بیمارگونه است           

ر قسمت هـایی    خاصه د  نشان دهنده بیماری پارانوئیدی و هذیانی         خود که فیلم 

             ، فـیلم     که خواهر شوهر را انسانی بـی رحـم توصـیف کـرده اسـت بـوده باشـد                  

می تواند اضطراب جنرالیزه و هراس اجتماعی زنی بیچاره باشد که در واقع دچار 

 و   است  مانده بحران هویت است و یا نسبت به هویت مردانه و زنانه کامال جاهل            

حتی منعکس کننده تصویر زنی که       . نه ای کند  جهل خود را خواسته است رسا     

صفات مردگونه دارد یعنی نمـی خواهـد آتوریتـه مـردان را بپـذیرد و در پزشـکی             

 یعنـی زنـی کـه دچـار اخـتالالت هورمـونی       نیـست  مدرن ؛ این امکان خالی از قوت  



ــت ــت و نقــ    اس ــردان اس ــا م ــت ب ــق رقاب ــاعی و عاش ــهش اجتم ــویش را  زنان                              خ

بنابراین فیلم قرمز ، انعکاسی از یک نگاه ژورنالیستی و تک بعـدی و               . نمی پذیرد 

یک حقوقدان بایستی نگـاهی     . به قوانین و مقررات حقوق مدنی است         جاهالنه

حقوق با روانپزشکی و روانـشناسی بـالینی و فلـسفه در           . ژرف تر داشته باشد     

ن گفته شود که لباس های اندامی آنان        مثال اینکه به زنا   . نگ است   تارتباطی تنگا 

 مـضحک   از دید زنـان  می شود ، کامالمردان باعث تهییج قوای شهوانی مردان  در  

بنظر می رسد زیرا در زنان اینگونه نیست و تلقی یک زن از مردان بـا ایـن اوصـاف             

این است که این مردان چشم چرانی می کننـد و یـا بیمـار روانـی هـستند و حـال           

ردان کامال سـالم هـستند و بلکـه آن زنـان هـستند کـه بـدلیل جهـل از                     آنکه این م  

 ، از درک چنـین       و عـصبی    در سیستم هـای پیچیـده جنـسی        تفاوت مردانه و زنانه   

و در قسمتی از فیلم نیـز در دادگـاه قـسمتی از مناقـشات     حقایقی عاجز آمده اند     

 ایـن اسـت کـه    .هستی و شوهرش ناصر بر سر همـین پوشـش ظـاهری اسـت         

برای فهم یـک بیمـار روانـی ،         : مشهور است که روانپزشکان بزرگ دنیا می گویند         

بنابراین برای فهم مردان ؛ نباید زنانه ماند و        .  بود    نیز باید کمی تا قسمتی روانی    

 مطالعات روانـشناسی بـالینی و روانپزشـکی         .برای فهم زنان ، نباید مردانه بود        

 در عقده های قاعده ای مغزی میان زنان با مردان اخـتالف             نشان داده اند که واقعا    

فاحش است تا آنجا که بخش مربوط به احساسات در تمامی عقـده هـای مغـزی                

                  زنـان پخــش شــده اســت ولـی در مــردان در یــک نقطــه متمرکـز اســت کــه نــشان   

زنـان از   می دهد که مردان از هوش هیجانی کمتری نسبت به زنان برخوردارنـد و               

فـی المثـل زنـان بهتـر از مـردان           . درک احساسی بیـشتری از مـردان برخوردارنـد          

زنـان از  . می کنند و مردان بهتر از زنـان اخبـار را دنبـال مـی کننـد             کودکان را درک  

                   درک کلیــات و تجــسم عاجزنــد و  حــال آنکــه مــردان قــدرت تجــسم و درک واالیــی

بسیاری از صفات زنان جاهلند و این به مراتـب اسـف بـار تـر             مردان نیز به    . دارند  

بنابراین شاید از دید یک ژورنالیست و فیلم ساز اینکه یک زن نمـی توانـد                . است  

 عمومی مردانه در تحقیر     قاضی باشد ، اجحاف آشکار باشد و حتی بیماری روانی         

د یـک فـوق      قلمداد بشود ولی از دید یـک دکتـرای روانـشناسی بـالینی ، از دیـ                 زن

تخصص اعصاب و روان ، این حکم یک نبوغ و بلکه یک معجزه باشد زیرا به خوبی 

 آن در زنـان و مـردان و تفـاوت آن آگـاه               شـگرف  از عقده های قاعده ای و راز درونی       

حـال بـا ایـن      .  و تقسیم وظایف را با توجه به توانایی ها اجحاف نمی دانـد             است  

 ناصر عاشق زنی است که بیوه بـوده و یـک            :می پردازیم    مقدمات به تحلیل فیلم   

دختر از همسر خویش دارد ولی حسود نیز هست و هستی نمی تواند عـشق و                

سـپس هـستی نماینـده      . حسد را با هم جمع کند یعنی اینها باهم تخالف دارند            



ای از قشر زنان می شود که سعی دارد ریشه ی این عشق و حسد بیمارگونـه در            

یعنی او می داند و بلکه آگاه است کـه ایـن   . یز جستجو کند مردان را در قوانین ن  

 ناصر به او ابـراز مـی دارد بیمـاری اسـت و           که  و مالکیت بار     عشق حسادت گونه  

یعنی ناصر دست به اقداماتی می زند که واقعا بیمـار گونـه             . باید درمان بشود    

ه هیچکـدام   کـ ... همسرش را زندانی می کند ، کتک می زنـد و              : اند ، فی المثل     

 در اینجـا ظـاهر       به وصله هـای ناچـسب       فیلم  چسباندن طبیعی نیست ولی هنر   

می شود که میان اعمال غیر طبیعی و بیمارگونه ناصر بـا قـوانین حقـوق مـدنی       

داستان این است که در قـانون مـدنی بـه صـراحت مـاده      . اتصال برقرار می کند   

ی کــه منــافی مــصالح شــوهر مــی توانــد زن خــود را از حرفــه یــا صــنعت  : 1171

 معمـوال گـواهی عـدم امکـان         .خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشـد منـع کنـد             

در صـورت عـدم      1353سازش نیز با توجه بـه قـانون حمایـت خـانواده مـصوب               

توافق زوج یا زوجه در این خصوص صادر می شد و می شود اما هستی پس از                 

ه اسـت بـا رجـوع نخـستین بـه           می یابد آتوریته شوهرش بر او بیمارگون       اینکه در 

دادگاه با حمایت قانون از حاالت بیمارگونـه شـوهرش مواجـه مـی شـود یعنـی                  

قانون نیز آتوریته شوهرش  بر او و قدرت منع او از داشتن حرفه یـا صـنعتی کـه                    

. منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد را به رسمیت می شناسد               

 بار خود را با حکم دادگاه تطبیق دهـد ولـی            هستی سعی می کند برای نخستین     

مـی کنـد و سـعی دارد دادگـاه را           بعد از چند ماه دوباره به همـان دادگـاه رجـوع             

متقاعد سازد که شوهرش یک بیمـار اسـت و حمایـت قـانون از شـوهرش را نیـز                    

             سـپس دادگـاه قـرار ارجـاع امـر بـه کارشناسـی را صـادر                . بیمار گونه تلقی کند     

 تـا وضـعیت   می گـردد  ی کند و سپس هستی از فردای آن روز به حرفه خود باز م

   .  معلوم شود

    

 قـانون  1117در حاق واقع ، این قسمت از فـیلم یـک انتقـاد کوبنـده بـه مـاده                 

مدنی دارد زیرا جریان فیلم به سوی و سمتی است که هر آن مردی که زن خویش 

جریـان فـیلم بـه گونـه ای      .  بیمار اسـت را از حرفه مورد عالقه اش منع می کند ،       

فحاشی هـا چنـان نـامعقول و       در دست داشتن ها ،        است که کتک زدن ها ، چاقو        

غیر متعارف بنظر مـی رسـد کـه هـر انـسان متعـارفی تـصدیق خواهـد کـرد کـه                

 و این یـک هنـر فـیلم سـازی اسـت کـه              هستی بر حق است و ناصر بر باطل است        

 ولی یک حقوقدان با تجربه تصدیق . عقل را ببین احساسات را منفجر کن و زوال 

خواهد کرد که این فیلم را تو گویی جریان فمینیـسم فلـسفی سـاخته باشـند و        

چاقو و چماق و خون و همه و همه  می خواهند به هر قیمتی که شده امتیـاز از                    



چندانکه در قسمتی از فیلم که دست ناصر رو شـده و بـه    . قانون مدنی بگیرند    

تل خواهرش تحت تعقیب اسـت ، خبرنگـارانی را مـی بینـیم کـه هـستی را                   جرم ق 

دوره نموده اند و از او پیرامون حق طالق برای زنان می پرسند و حال سـوال ایـن                   

                  است که چـه ارتبـاط علـی و معلـولی میـان حـوادث پـیش گفتـه بـا پـیش بینـی                      

 هنگامی کـه بـه لـب مطلـب           .د داشته باشد   وجو  می تواند  حق طالق برای زنان   

ایـن فـیلم چـه بـوده اسـت ؟ در      سـاختن  می رسیم در می یابیم که هدف غـایی از     

واقع نویسنده در صدد بوده اختالل روانی و ساری ناصـر را بـه حـق طـالق بـرای               

امـا ایـن نتیجـه کـامال         . ناچـسبی   و چـه وصـله        بچسباند  به هر نحو ممکن    زنان

گر شوهر با در نظر گرفتن مصالح خـانوادگی    مسخره و غیر منصفانه است زیرا ا      

می تواند زن را از حق داشتن حرفه مورد عالقه به تایید دادگاه منع کند ، به دلیل                  

مصلحت فرزندان نیز هست زیرا در روانشناسی بالینی مدرن مـشهور اسـت کـه               

مــردان اگرچــه در هــوش هیجــانی از زنــان ضــعیف ترنــد ولــی از قــدرت تجــسم و 

؛ گذشـته از اعجـاز قـرآن بـرای پـیش بینـی              لی باالتری برخوردارند    تصمیم گیری ک  

امـروزه   .صریح حق طالق برای مرد و شناخت سیـستم پیچیـده عـصبی مرکـزی      

 ایـن بـه   اثبات شده بیشترین در خواست طالق از سوی زنـان مطـرح مـی شـود و        

اما آنچه که جالب است اینکـه       .  علت نقاط احساسی پراکنده در مغز زنان است         

یلمسازان ما تنها خالقیت تولید سرگرمی ندارنـد ، آنهـا تـرویج کننـده عقایـد و                  ف

 تـالش بـرای هـم شـکل     .اشـند   ب مـی  نیزآنچه که خوب است و آنچه که بد است     

کردن زن و مرد موجی بود که سالهای پیش به سینمای ایران رسید و فمینیـسم                

اینکـه چنـد میلیـون از       حقوقی و فمینیسم فلسفی را سیراب کرد ، البته بماند از            

ــردان   ــان و مـ ــان زنـ ــا و    جهـ ــتان هـ ــل در تیمارسـ ــلوات داخـ ــالم و صـ ــا سـ                       را بـ

کـه در   یا مکان های غیر اخالقی کـشید و از زن آنچـه را خواسـت                همجنس سراها   

 نبود و از مرد چیزی را مطالبه کرد که در توانش نبود و همـه چیـز را بـه                      خلقتش

مدرنیتـه     سحر آمیز  کشانید ولی چه می توان گفت ، خرقه ی         ی و تباه  بی نظمی 

 تن داشت ، همان مدرنیته ای که ضد        تجدد را به  کالهخود چاق و چله ای به نام        و  

می بخشد تا از       به مردان ، ژنیکوماستی     جنونها و آرامبخش های نسل جدیدش     

  .یته است این هنر مدرن. نعمت پستان های زنانه  ناخواسته برخوردار شوند 

  

  

 


