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کیاحاتمیابراهیمسینمايدرزنتصویرشناختینشانه
معصومه اسمعیلی، محمد مهدیزادهسید

هايفیلم. استشدهانجامکیاشناختی تصویر زن در سینماي ابراهیم حاتمیهدف نشانهباپژوهش حاضر:چکیده

از سازشانزده فیلمی است که این فیلمبان، بوي پیراهن یوسف، روبان قرمز و دعوت، ازمورد بررسی چهار فیلم دیده
از روش استفادهباهاداده.جنگ، سازندگی، اصالحات و اصولگرایی ساخته استةتاکنون در چهار دور1365
اولیههايفیلمدرنتایج پژوهش حاکی از آن است که زنان.انددست آمدهه ببه صورت کیفیشناسینشانه

رخدادهامحوردرمردها. هستند، جایگاهی ندارندمردانهآثاريجنگ،فضايباارتباطۀواسطکه بهکیاحاتمی
جایگاهیهاآندرزناصالًکهموضوعاتیوهاشدند، سوژهنمیتعریفمردهاحضوربدونهازنوداشتندقرار

کیاحاتمیورودباوعديبهايدورهازامانداشت،نیاززنانحضوربهاصالًکیاحاتمیسازيفیلماولدورة.نداشت
همهاما. شودمیبازکیاحاتمیسینمايبهطبیعتاًزنانپاياجتماعی جنگ،مسائلروياوتمرکزوشهرفضايبه

.کندمیترپررنگران زناکیا، نقشحاتمیابراهیمزمانهستند و تنها با گذشتوبودهنفریکهموارههازناین

.شناسی، جنسیت، فمینیسم، نشانهبازنمایی:هاي کلیديواژه

مقدمه
توان گفت که تصویر درست ت میأي آنان فاصله زیادي دارد و به جرها با واقعیت وجودتصویر زنان در رسانه

زن در .انسانی بازنمایی نشده استک زن به عنوان یک انسان در جوامعو منطبق با حقیقت وجودي ی
وگرهدایتوتربیت فرزنددرثیرگذارتأودارخانهزنیشکلبهن نخستایراانقالب اسالمیازبعدسینماي

با توجه به شرایط تغییراتی طی زمان و دراین تصویرشد،تبییناجتماعیشخصیتبازنیشکلبهسپس
پرداخته است »کیاشناختی تصویر زن در سینماي ابراهیم حاتمینشانه«این پژوهش به بررسی . داشته است

گروه ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی استادیارmahdizade45@yahoo.com
اطات اجتماعی دانشگاه آزادبکارشناس ارشد علوم ارتmasoumeh.esmaili@gmail.com

07/12/1390:تاریخ پذیرش05/09/1390: تاریخ دریافت
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از کارگردانکیا به عنوان یکیحاتمیاست که زن در آثار سینماییپژوهش این پرسش این ترین ممهو 
؟شده استچگونه بازنمایی، مرد در سینماي ایرانهاي لفمؤ

پژوهشیۀپیشین
اي که بازنمایی زنان در تلویزیون آمریکا معتقد است تلویزیون عموماً به عنوان رسانهةهلن اینگهام دربار

.کند، پذیرفته شده استایدئولوژي فرهنگ جوامع غربی معاصر، یعنی پدرساالري را تقویت می
با استفاده از » هاي مدرنقومی زنان در فیلميهاي نژادبازنمایی اقلیت«در ) 2003(بوفکین. جی

فیلم 50دي در نژایهاي قومبررسی و تحلیل محتواي بازنمایی زنان و اقلیتهفمینیستی فیلم، بهاينظریه
که پایه داده شدهدونهاينژادي نقشیهاي قوماقلیته زنان وب. تاسپرداخته 1996پسند در سال عامه

ها عوامل مهمی این نوع تصاویر و انگاره«به اعتقاد او . اجتماعی است»تصورات قالبی«و ها بازنمایی کلیشه
شوند و به نوعی باعث افزایش تبعیض جنسی وب میدر میان افراد جامعه محس»اخت اجتماعی واقعیتسرد

.»ندگردتر میو نژادي در مقیاس وسیع
زنان در که کند اشاره میا در آمریک1971در سال هاي تجاريتحلیل بر روي آگهیا ب) 2003(ون زونن 

.ر شده بودندهاي خانوادگی ظاهها در نقشاکثریت آنو تري نسبت به مردان به نمایش در آمده دودمشاغل مح
هاي نوشتاري،به بررسی رسانه»هاي عربیبازنمایی تصویر زن در رسانه«در ) 2002(علی عبدالرحمن 

شده را در دهد و نقش ایفامورد بررسی قرار میازرگانی، چگونگی حضور زن رادیداري و نقش مهم تبلیغات ب
د یک شیء همچون لوازم منزل و دیگر زن را تا ح،به نظر وي، این نقش. داندبیشتر موارد منفی می

.کنددهد و او را از هویت و شخصیت انسانی خود دور میشده تنزل میکاالهاي تبلیغ
تحلیل محتواي اب» اي زن در سینماي پس از انقالبتحلیل سیم«در 1373الهام جمعدار در سال 

مشکل «که کندیمبیان 1372هاي خانوادگی و اجتماعی پس از انقالب تا سال شخصیت زن در سریال
اصلی زن در سینماي ایران ناشی از مخدوش بودن و قالبی بودن تصویر زن در جامعه و بازنمایی آن در 

اند و این هایی احساساتی و فاقد تفکر تصویر شدهها زنان غالباً انساناي که در فیلمسینما است به گونه
. »ي فرهنگی استهااي متأثر از انگارهتصاویر منفی و کلیشه

شناسایی کرده مرحله 5ر مشاغل زنان را د»نمایی مشاغل زن در سینماي ایرانباز«در هلن همتی 
.است
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- 1338(دورة دوم . شدها استفاده میاز زنان براي ترویج کشف حجاب در فیلم) 1309- 1316(دورة اول 
زنان ) 1339-1348(دورة سوم . فت بودکلچی،انندگی کافه و کاباره، نظافتمشاغل زنان بیشتر خو) 1327

. خورده بودندبر، قاچاقچی و روستایی فریبگرد، خیابانی، جیبدیده، روسپی، کابارهها پرسوناژهایی آسیبفیلم
این . دوره ظهور موج نو در سینماي ایران که نقش آن در حذف زنان مهم است) 1349- 1357(دورة چهارم 

هاي فیلم با ضد قهرمان استفاده گرفته و آن را در حد بهانه و دستاویز نزاعها شخصیت کنشگر را از زنفیلم
با افت ) 1358-1375(دورة پنجم . کننداي مظلوم و عاجز از زن ایرانی عرضه میها چهرهاین فیلم. کنندمی

دیدةشود که زنان آسیبچنین مشاهده میهم. هاي زن شاغل مواجه هستیمقابل توجه تعداد شخصیت
کند که با خاتمۀ خاطرنشان میالبته نویسنده. شوندها حذف میاز فیلم) رقاصه، خواننده و روسپی(اجتماعی 

یابند؛ ولی باز هاي واقعی خود را میکم نقشدر ایران، زنان کمیسمینئورئالجنگ و شروع یک سینماي شبه 
نشین و داراي یعنی بیشتر منفعل، حاشیههاي مردانه قرار دارند، ها زنان در حاشیۀ نقشهم در این فیلم

.هاي خانگی هستندنقش

چارچوب نظري
:گیردگروه قرار میسهدر فمینیستی ه در دیدگاا هنقش زنان در رسانه
وهارسانهدرزنانازاستثمارگرایانهونابرابربازتولیدواستفادههاي لیبرال هستند که گروه اول فمینیست

کهشوندوضعبایدقوانینیمشکلاینحلبرايکهاستمعتقدودادهقرارتقادانموردعامهفرهنگ
.)1384:239استریناتی،(آورندمیوجودبهزنانبرايرابرابرهايفرصت

وجود هاي رادیکال هستند که معتقدند زنان باید ابزارهاي ارتباطی ویژة خود را بهگروه دوم فمینیست
ها هم در جهت تأمین منافع ها در دست مالکان و تولیدکنندگان مرد هستند و آنرسانهبه عقیدة آنان، . آورند

پدرساالريومتفاوتندهمباناپذیراجتنابنحوبهواساساًزنانومردانمنافع. کنندجامعۀ مردساالر عمل می
جداییشکل،ماینحلبرايواستسرکوبواجتماعیتقسیمتاریخیشکلنیترمهمزنانسرکوبو

).139:همان(کندمیتوصیهرامرداناززنانکامل
معتقدند که تحلیل موقعیت طبقاتی و اقتصادي زنان به اندازة هاي سوسیالیستوه سوم فمینیستگر

داري و اند که جامعۀ سرمایهها ابزارهایی ایدئولوژیکیبه اعتقاد آنان، رسانه. تحلیل جنسیت مهم است
کردنمشخصبرايلیبرالورادیکالانواعخالفبرگروهاین. دهنداي طبیعی جلوه میمعهمردساالر را جا

طبقاتیواقتصاديشرایطازتحلیلیکندمیتالشبلکهکند،نمیتأکیدجنسیتمنحصراً برزنانموقعیت
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اقتصاديارزش«و»رکانیرويبازتولید«: ازاندعبارترویکردایناساسیمفاهیم. دهددستبهنیزرازنان
دهندمیانجاممنزلدرزنانکه آموزشیوعاطفیتربیتی،هايفعالیتزارسکی،گفتهبه. »داخلیکارنیروي
.)1998:161زونن،ون(استاساسیۀجنبداريسرمایهحفظبراي

عامل -2اجتماع و ساخته جنسیت امري است -1ها این است که وجه مشترك همۀ این دیدگاه
ها، نیز به صورت بنابراین، محصوالت آگاهی و دانش، مثل ادبیات و رسانه. استنابرابري زنان و مردان

عمومی ةزنان در حوزفناي نمادین.شوندکار گرفته میاند و در جهت تداوم روابط قدرت بهساخته شدهاجتماعی 
دهند بلکه وضعیت زنان را نشان نمیها رسانهنسانیبد. آورندرا به عنوان وضعی طبیعی به نمایش در می

). 20:1383، جاهرفعت(یابدبازتاب نمیها هاي اجتماعی زنان در رسانهکه نقشنتیجه آن.کنندبازنمایی می
طرفداران خاص خود را دارند و هاهگیرد که هر یک از این نظریی تعاریف و ابعاد گوناگونی را در بر مییبازنما

.کنندتفسیر میهاي متفاوتر عالم تبادل معنا را به گونهرابطه دال و مدلول د
ایده - شخص- که معانی در خود عینیتاست کید دارد و معتقد أبر عینیت خارجی ت: ی انعکاسییبازنما

.شوندواقع در جهان واقعی قرار دارند و معانی همان وجود خارجی هستند که در آیینه منعکس می
در زمان خلق یک فرديهر. کید داردأخارجی ت- فرد در فهم امر عینیو ذهنیتبه نیت : ی اراديیبازنما

گونه او اینم کند و فهمتن، با تکیه بر دانش خود از جهان، روابط و ذهنیتی که دارد جهانی را تصویر می
. شودحاصل می
ورزد و در رار میی ساختاري هم بر واقعیت عینی و هم بر واقعیت ذهنی اصیبازنما: ی ساختاريیبازنما

ها براي ما با چگونگی بازنمایی پدیده. شودهاي معناساز خلق مییک مجموعه از نظامهبه واسطحقیقت معانی 
با گوییم،هایی که در موردشان میبریم، داستانها به کار میبا کلماتی که درباره آن-کنیمها معنی خلق میآن

بندي و ها را دستهدهیم، روشی که آنها نسبت میطفی که به آنکنیم، عواخلق میشانیبراتصاویري که 
در واقع ).1387:16یزاده،، به نقل از مهد2003هال (نهیمها میهایی که بر آنکنیم و ارزشسازي میمفهوم

طور هچیزي، بکنیم در مورد هرکنیم و احساس میگوییم، فکر میچه که ما میکاربرد ما، آنةاین نحو
).2: مانه(بخشدبازنمایی ما، به چیزها معنی میةصه نحوخال

شکنی فهم است، به معناي ورود پیدا دنبال ساختاره رسانه بۀفلسف«: ايرسانهۀسفلف- فلسفیییبازنما
هاي گوناگونی وجود دارد و انتقال اي راهبراي فهم معناي رسانه.»اي استکردن به فرکانس تولید رسانه
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کند، به افراد امکان تحرك و فعالیت ی رها مییهاي متفاوت مخاطب را از سلطه و قدرت بازنماشیوهمعانی با 
.کندمیرهاها رسانه1اییرا از شر وانمو آنانبخشدمی

از غیر واقعیت را ناممکن ها امروزه تشخیص واقعیت معتقد است که گسترش رسانه) 1984(2بودریار
اي براي مکتوم داشتن ها را وسیلهو تصویرهااو اکثر تجسم. گرفته استو تحریف جاي واقعیت راکرده

.)48:1382، میرانض(نامدمیاییگونه بازخوردها را وانمکند و اینغیبت واقعیت تفسیر می

روش شناسی
هاي تولید معنا شیوهۀشناسی مطالعنشانه. استشناسینشانهروشروش شناسی این پژوهش متکی بر

تحلیل).257:1384دمز،ا.لگی(گیرندکار میهشان باي است که افراد براي مقاصد ارتباطیهاي نشانهظامدر ن
، تعریف1970اينقادانههاينوآوريبطنازکهاستشناسینشانهتحقیقاتازشاخهجدیدترینفیلم،روایی

کهداردقصدشناختینشانهتحقیقاتههمهمچونرواییتحلیل،استدادهارائهفیلمنظریهازجدیدي
روابطوهاتداعیترعمیقنظاموبزندکنارراداستانجهانودالبینطبیعیوشدهتوجیهظاهربهۀپوست

) هاشخصیت(رواییساختارقرارداديعناصر. شوندمیبیانرواییفرمخاللازکهکندآشکارراايفرهنگی
شناسیروشمنشورپسازکهصورتیدر،بنديزمانوسیرۀنقط،بنديصحنهئه،توطوطرحالگوبندي

رمزگانبرمنطبقکهشوندتلقیهایینشانهازهایینظاممثابهبهتوانندمیشود،میدیدهشناختینشانه
.)1379:119دیگران،واستم(اندیافتهسازمانوساختارمختلف،

هاگیري فیلمنمونهروش تحلیل و -4-3
به طور نمونه انتخاب شده که مبناي فیلم4م سینمایی این کارگردان فیل16از بین این بررسیدر

ساخت نخستین فیلم بلند سال و 25با گذشت بیش از:استبوده فیلم نیز بدین صورت 4انتخاب این 

سازي ويفیلمةدور،سازانی این فیلم، براي بررسی دوره کارگرد»هویت«به نام1365کیا در سالحاتمی
.شودسیاسی تقسیم می–اجتماعی ةبه چهار دور

1 .Simulacra
2 .Baudrillard
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)1359- 1367(دورة جنگ 
کیا در این حاتمی، ادامه داشت1367تا سال وآغاز 1359یوردر شهریلیبا شروع جنگ تحمدوره، ینا
بان انتخاب فیلم دیدهکه براي بررسی را کارگردانی کرده)1367(بانو دیده)1365(فیلم هویتدوةدور

.شده است

)1367- 1376(یدورة سازندگ
آغاز کشور يو مرکزیغرب،یجنوبویران شدهيهاقسمتيو بازسازجنگ تمام شده ی، دورة سازندگدر

در که فیلم را کارگردانی کرده 7ان کیا در این بازه زمانی از تحوالت اجتماعی و سیاسی ایرحاتمی. گرددیم
براي . شده استیادبرتر يهاعنوان ارزشه آن، بهاياز جنگ به عنوان نعمت و از ارزشهنوز ها تمام این فیلم

و هم یکی از در اواسط این دوره ساخته شدهانتخاب شده زیرا همف ، فیلم بوي پیراهن یوسبررسی این دوره
.بازیگران نقش اول آن زن است

)1368-1384( دورة اصالحات 
هايیطهدر حیدجدیکردرویکیتبا مختصات و گفتمان خاص خود و نشان از حاکم،اصالحات

مدرن و یکردهايدورة اوج غلبۀ روتوانیدوره را مینا. اقتصاد و فرهنگ داردیاست،مختلف کشور اعم از س
در این بازه کیاحاتمی.دانستینمافرهنگ و بالتبع در عرصۀ سیطۀخصوص در حه مدرن بپستهايیتلق

.تدر این دوره هم براي بررسی فیلم روبان قرمز انتخاب شده اسرا کارگردانی کرده که فیلم 3زمانی از 

)تاکنون1384از سال (اصولگرایی ه دور-4
توقیف شده در زمان خود و اکران در -) 1383(به رنگ ارغوان زمانی سه فیلم ةکیا در این بازحاتمی

در این دوره فیلم يوکه از بین سه فیلم دانی کرده را کارگر) 1387(دعوت و)1384(ر نام پدبه،88سال 
.استدعوت انتخاب شده 

:روش تجزیه و تحلیل
بان فیلم دیده-جنگ ةدور
لف سینماي ؤم–کارگردان یا و نقطه آغاز ورود او به جرگهکبان اولین فیلمنامه ابراهیم حاتمیدیده

.ایران
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خطیکبرتمرکزمردانه وتنهاومعدودشخصیتچندبرتکیهباونیستدیالوگیپریلماین ف. است
. استمنسجموواحدفکري

شخصیتوقصهروایت.استعارفیشهیدزندگیروزآخرینازکیاحاتمیابراهیمروایتباندیده
. گیردمیشکل–غیبیامداد–اوراء مباارتباطدرانسانیهايواکنشازدرونیبنديتقسیمنوعیبرپردازي

قابلنکتهماا. تاسواقعیزندگیبهآنکردننزدیکوفضاتلطیفبرايطنزيدارايچنین این فیلمهم
واستمردانهاثريجنگفضايباارتباطواسطهکه بها کیحاتمیباندیدهفیلمدرکهاستاینتوجه

.گیردمینادیدهدورهن ایدررازنانجنگازخودمردانههايروایتدرکیاحاتمی
از درصد10حدود ،زن شهید428طبق آمار منتشر بنیاد شهید و امور ایثارگران حدود شش هزار و بر

نفر 735ر و هزا5، کل جانبازان زن 1381چنین طبق آمار شهریور هم. دهندکل شهداي جنگ را تشکیل می
درصد از کل جانبازان دوره جنگ 1/0هستند و حدود درصد25فر باالي ن75هزار و 3است که از این تعداد 
.دهندتحمیلی را تشکیل می

رزمندههلأمتمجردده تا سی سالهزیر ده سالوضعیت3آمار منتشر شده درباره زنان شهید
1700250935002894500تعداد

هاي گوناگون دفاع مقدس، به ن در عرصهبا توجه به حضور چشمگیر زناوي مردانه عرف سینمابرخالف
توانست بسیار بیش از آنچه نقش زنان میرسدهاي گوناگون، به نظر میویژه در پشت جبهه و ایفاي نقش

دوره هاياما در فیلم.و سینماگران قرار گیردسانینونامهلمیفکه تاکنون به آن پرداخته شده، مورد توجه 
. مطرحندکههستندمردانتنهاو داردنجایگاهیزنکیا،حاتمینگج

بوي پیراهن یوسف -سازندگیةدور
تحلیل همنشینی فیلم 

که داراي ساختار در این فیلم، .سازندگی استدر دورة کیان فیلم حاتمییمبوي پیراهن یوسف هفت
کیا بر بیان میخواست حات. رودگو میقصهگونه وروایتکیا به سراغ سینمايحاتمی،روایتی کالسیک است

که پالکش در استعاره پالك و کوسه در باور پدر اسیريمفهوم انتظار، در پس موضوع آزادي اسرا، با یافتن 
اند اولی توسط ماهی و بلعیده شدهیونس و یوسف که هر دو، استعارهکندتحقق پیدا میشدهشکم کوسه پیدا

نشریه افضل .3
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. رسدبه سر میآیند و انتظارهام ماهی و چاه بیرون میدو پس از تحمل رنج از میان شکاین . چاهدومی توسط
بانیان (یوسف این ماجرا به گناه دیگران اما او را از شکم ماهی بیرون نیاورد،یونس پیامبر تا توبه نکرد خداوند 

تظار و انخود ریشه در فرهنگ عمیق جامعۀ ایران و بحث موعود هااستعاره و اشارهاین.به چاه افتاده بود) جنگ
. دارد

فصل تونل و . کندس جلوتر از عقل حرکت میساحااما . فیلم، حس و عقل با یکدیگر رقابت دارنداین در
هاي ویدئویی مربوط به یوسف در ذهن شیرین، بهترین تبدیل شدن یک پالك به دو پالك و مرور فیلم

هاي مادي موجود نشانهمهه. احساس استبر اساس-هاي تبدیل عقل به حس و بسط روحیۀ ایثارجلوه
که یوسف رد کند که یوسف شهید شده، اما دایی غفور با نگرشی فراتر از عقل و منطق، ایمان دامیثابت 
اما . آیددست میه هایی از زنده بودن خسرو بخورد که نشانهي رقم میادر مقابل، شرایط به گونه. گرددبازمی

گردد برنمی؛ گردد و خسرو که باید برگرددبرمیعیارهاي منطقی، یوسفبرخالف تمام م. استنتیجه، چیز دیگري 
.ادامه داردهم چنانو این تسلسل افتهینانیپاکند که انتظار هنوز ساز با چنین پایانی، این نکته را گوشزد میفیلم

ه مطلوب ها در دو مفهوم احساس و عقل سردرگم هستند تا به نتیجدر این فیلم در سطح فردي، شخصیت
.برسند

تحلیل جانشینی فیلم
تا در استکه از خارج آمدهاستدختر جوانیشیرین تنها زنان حاضر در فیلم هن یوسف،ادر بوي پیر

زنی که همسر یک آزاده جانباز صورت نسرین وگردند برادر خود را پیدا کندرمیزمانی که اسرا به کشور ب
ها ها دور از آناحساساتی هستند و منتظر دو مرد که سالها منفعل، سست وهر دوي آن. استسوخته 

ریان فیلم است ج، قوي و حامل تفکر اصلی و کلیدي فیلمنامه در؛ اما دایی غفور شخصیت قدرتمنداندبوده
.کند، نسرین و شیرین بازي میبراي صدیقهرا که حکم قیم، پدر و حامی

عشق قدیمی سف و پالك آن به عنوان آخرین یادگارگیرد صدیقه از یوتصمیم میدایی غفور است که
او کسی است که در سکانس عقد غیابی و در میان تردید صدیقه در پاسخ به . دل بکند و با مسعود ازدواج کندد خو
باز این دایی غفور است که کند ومسعود، بدون دیالوگ و فقط با واکنش کف زدن، خیال همه را راحت میؤالس

گیرد که امیدوار تصمیم می) بازیگر نقش اصلی زن(، براي شیرینداشتن موقعیت واقعی برادر شیرینان نگهبا پنه
.تا بیاموزد که ایمانش قوي باشدست در کنار شخصیت دایی غفور باشدشیرین قرار ا. باشد
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در این فیلم ایمان شخصی جایگزین کارکرد اجتماعی است و مفهوم انتظار بیش از این که کارکرد
اجتماعی داشته باشد، جنبه شخصی دارد و معرف جامعه و شخص امیدوار و با ایمان است که امید به جلو و 

.پیشرفت دارد

روبان قرمز-اصالحاتةدور
تحلیل همنشینی فیلم

سازي منطقه و خنثی اش را وقف پاكاو زندگی. استهاي جنگباقیمانده از سالايرزمنده» داوود«
وي . کندرا خنثی میهاي دنیاکرده است و به قول خودش دنیا و هوسجنگمانده از اقی بهاي کردن مین
.قرمز محدود کرده استيهانسازي نشده میدان مین را با روبافضاي پاك

زنش را در افغانستان از دست داده و در گورستان او.استاي مبهمبا گذشته، مردي افغانی»جمعه«
. کندزند و به زنش فکر میساز می،خواندش کتاب میا در تنهایی خویهتانک
پدرش ةشدتک و تنها به مزرعه ویرانکه پس از پایان جنگاست اي زدهجوان و جنگزن» محبوبه«

قرمز يهامحصور در روبانايیرانهرا ويجا ساکن شود، ولی ارث پدردر جنوب ایران بازگشته است تا در آن
و هار میان آشغالشود و دیا مهاز همه جا وارد محدوده روبانخبریاست و بخیالیرام و بآین همهبا ا. یابدیم

زده مشغول خالی کردن اطراف یابد و هیجانتل خاکی که حیاط را اشغال کرده است یک تانک عراقی می
. شودآن می

جمعه نیز . دیده استپندارد این همان گنجی است که در خوابزن از یافتن تانک شادمان است و می
زن به درون تانک . ماندگوید که تانک قیمتی است و مثل یک گنج میو میکندباور را تقویت میاین 
رود و در عالم خواب و ، ترس بر او غلبه کرده و از حال میشودرو میا اسکلت یک عراقی روبهرود و بمی

را بیرون بیاورد ولی ناگهان او خواهد را باز کرده و میبیند که به کمک او آمده، در تانک خیال مادرش را می
.شودتبدیل به دست مرد افغانی میدست مادر
جا منطقه نظامی است دهد که آنکه از رفت و آمد آن دو به تنگ آمده است به محبوبه هشدار میداوود

اش رانده ست که از خانهي ادومین باراین گویدمیو رودبیرون میمحبوبه از خانه . و او حق کشتن دارد
با گذشت زمان .داوود بگیردرا از خودبازگردد و حقخانهکه به خواهدمیتحریک محبوبه باجمعه.شودمی

بخشد، گردنبندي که ابتدا و محبوبه گردنبندش را به جمعه میگیردشکل میاي عاطفی به این دورابطه
محبوبه ه است و عکس محبوبه را روي آن دیده، پس آن را بههاي خانه یافتآن را از میان خرابهداوود
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دهد و محبوبه باز میداوودبخشد و جمعه آن را دوباره به گردنبند را به جمعه مینیز گرداند و محبوبه برمی
. اي را که از یک زن گرفته است به دیگري بدهدگوید نباید هدیهگیرد و به جمعه میپس میداوودآن را از 

انگیزد و سپس این عشق و عالقه بین سه را برمیداووداي است که ابتدا گردنبند نشانه مهر و عاطفهاین
ث شوند و همان مثلکه در مدتی کوتاه هر دو مرد عاشق محبوبه میگردد تا اینشخصیت دست به دست می

.شودمیمعروف عشق آثار دراماتیک پیدا
فروشد، جمعه براي تانک محبوبه النگوهایش را می. را بفروشدکند تا تانکش جمعه به محبوبه کمک می

زند، تانک را تعمیر میساز،کندشادمان است، جمعه سخت کار میخرد، محبوبه بنزین و لوازم یدکی می
بینی که جمعه چطور روي جاده محبوبه می«: گویدکند و میتر میکند و شور زندگی را در محبوبه زندهمی

» .کندندگی را باز میمرگ، جاده ز
فردکند تا جا را ترك میکه پاسخ منفی شنیده آنداووددهد و جواب مثبت میجمعهزن به خواستگاري 

محبوبهبندد و جمعه تانک را براي عروسی آذین می. ها بازگرددبراي خنثی کردن میناودیگري به جاي 
هاي را ترك گوید و تانکش را با کمک جمعه به آدمجاآن)مرکب عروس(تانکآراید تا سوار برخود را می

در . گرددو مانع خروج تانک از خانه محبوبه میگرددبرمیدوباره داوودناگهان اما.آن سوي مرز بفروشد
ع یا در واقدعوا بر سر بردن محبوبه و اما در حقیقت،. بر سر بردن و یا نبردن تانک استظاهر دعواي دو مرد

.ها به نفع خودشان استمسو کردن مردم و عقاید آندعوا بر سر ه
جمعه خشمگین از این . جا برودخواهد محبوبه از آنهایش را خنثی کند نمیکه نتوانسته هوسداوود

رسد و از ها میکند و به مینرا خراب میداوودفرستد و تانک چادر کشمکش تانک را به روي زمین مین می
بیست و چند سال نویدش را به دوستانش درداووداي که جوشد، چشمهمیايمحل انفجار تانک چشمه

از تشنگی از پا درآمده بودند رزمانش همگیهمدر این محل جنگیده و رزمانشهمو داوود.گذشته داده بود
.اي خواهد جوشیدجا چشمهکه روزي از اینداوود ایمان داشتاما 

. ساختهاي آن جاودانه میهاي جنگ را بر دیوارهب حماسههر شداوودشود که آب وارد تونلی می
گذرد و در انتها به نقش عشق هاي رزم میهاي مربوط به صحنهزند از حجاريبه آب میداوودپشت الك
شتابد و جمعه چون به سمت محبوبه میداوود. کاري که چهره خندان محبوبه استرسد و به آخرین کندهمی

گیرد و چون او، به عالم شهود قرار میداوودهاي محبوبه تحت تأثیر آرمان. نگرددو میکوهی خاموش به آن 
آبی در حال شهید شود که از بیمحبوبه در خاطرات مرد شریک شده و شاهد رزمندگانی می. رسدو کشف می
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که محبوبه حتی هنگامی . اندشهید شدهداوودشدن هستند و یا هنگام آب برداشتن از همان چشمه خیالی 
لب تشنهداوودآید ولی آبی در آن نیست و که از قمقمه صداي آب میآب بدهد با اینداوودخواهد به می

دهد و این بار رود، محبوبه با شک و تردید قمقمه را تکان میاز میدان مین میداووداست اما هنگامی که 
.لب باشدثل دوستانش تشنهنیز مداوودهمان ظرف خالی پر از آب است و گویا قرار است 

هر مرد حیوانی . پشت نیز حائز اهمیت استجداي از این سه شخصیت، حضور دو حیوان، سگ و الك
.ستهاآنهاي حیوانیپنهان شخصیت و یا همان هوسۀنیمةدهنددارد که به تعبیري نشان

در پایان فیلم با خود . تپشت که از همان ابتداي فیلم نمادي دیگر براي معرفی شخصیت داوود اسالك
زیر آن الك سخت پشت با الك سختی که بر پشت خود دارد و شکم نرمی که درالك. شوداو یکی می
نین نماد چپشت همالك. کندرا معرفی میداوودبه نوعی ظاهر خشن و روح لطیف و حساس پنهان است،
.در زندگی او چندان مفهومی نداردییر کند و تغ، عمري طوالنی دارد و به آهستگی حرکت میگذشته است

داوودمثالً وقتی که . باشدهاي او دخیل میگیرياست و در تصمیمداوودنماد عقل ر همین جانوگویا 
نشیند و مانع پشت اوست که روي وسایلش میخواهد میدان مین را به قهر ترك کند و برود این الكمی

خواهد که براي نجات زند و از او میپشت حرف میبا الكداوودز در چندین نماي فیلم نی. شودرفتن او می
.جا برودجان خودش از آن

. اما سگ جمعه که شخصیتی وحشی و پر سر و صدا دارد، نشانگر نیمه دیگر وجود مرد افغانی است
گرچه به چشم سر، جمعه آرام و منطقی است ولی شاید درونش و دیدش نسبت به محبوبه همچون سگی 

رود، ها میاه است و دلیل این سخن همان است که وقتی محبوبه براي بار دوم به محل گورستان تانکسی
جا گوید آن سگ دیگر قالده ندارد و بهتر است او دیگر پایش را آنکند و جمعه میسگ به وي حمله می

هاي ت از شخصیتحتی کار هر دو مرد هم حکای. سگ نماد پرخاشگري و عصیان درونی جمعه است. نگذارد
در میدان مین مشغول است، مینی که در عین آرامی و ناپیدایی با یک حرکت کوچک همه داوود. ها داردآن

هایی با هاست، تانکجمعه نیز نگهبان گورستان تانک. چیز را بر هم خواهد ریخت و نوید مرگ خواهد شد
داوود و .اما از کار افتاده که پتانسیل تبدیل شدن به پیک مرگ را در درون خود دارندخشن،هایی هیبت

. اندیکی از تفکرات موجود در جامعهجمعه هر یک نماد 
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او زن است؛ نماینده مادر، مام . محبوب و خواسته این دو مرد است،که از نامش پیداست، چنانمحبوبه
جمعه را محبوبه .اندکه میان این دو فکر ناچار به انتخاباستايمردم جامعهو مظهر احساساتوطن
.تغییر استو د که نماد حرکت به جلو گزینبرمی

تحلیل جانشینی فیلم
ة در دورثر گذرد و روبان قرمز دهمین امیسازد،فیلم می»کیاابراهیم حاتمی«از زمانی کهپانزده سال

خواسته، با الفباي طور که میاخته و مضامین دلخواهش را آنسینماي جنگ پرداصالحات است؛ که باز به
.آوردگرایی سخن به میان میواقعگرایی واز تقابل آرمانروبان قرمز. سینما به تصویر کشیده است

روبان «خصیت اصلی گذرد و سه شاست، بیست و یک سال از پایان جنگ می1389سال داستان در 
کوشند واقعیت روز را به نفع خود تغییر هاي خویش هستند و میپی خواستهدر بیابانی نامشخص در» قرمز

.دهند و دیگران را مطیع خویش نمایند
کل فیلم نمادین است و درك ماجراهایش براي . کیا ستحاتمی4واقعگرارافنیمه فیلم محبوبه تنها زن

محبوبه است که نمادي از جنس در میان دو نقطه مخالف، داوود و جمعه،. مخاطب عام مشکل و دیرفهم
یا . اي متفاوتاند، اما به شیوهداوود و جمعه هر دو در پی محبوبه. تر، نماد دنیاستو در سمبلی جديلطیف

ةخورداي متفاوت دارند و در واقع دو لبه یک شمشیرند، هر دو زخمکنند که شیوه، فکر میدرست این که
دیگري زمین،يسازپاكی براي دل خودش و یک. رودر تانک میکند، دیگري شکاجنگ، یکی مین درو می

در این فیلم، زن . براي خودشان باشد) استعاره از دنیا(خواهند محبوبه هر دو می. براي پول و یک زندگی بهتر
این لبته نگاه کارگردان در ا. دو غیر آن هیچ نقش دیگري ندارل ایجاد یک مثلث عشقی نمادین استعام

فیلم نیز در راستاي همین دید مخصوص ةنگاه خاص دوربین و کارگردانی ویژ. استعاره و نماداستفیلم
زمان و مکانی فرضی که . رو کندروبه1389است و سعی دارد تماشاگر را از دریچه دوربین با وقایع سال 

یک زن به پایان در این فیلم در زمان و مکانی نامشخص دو مرد و. تجربه نکرده استهنوز هیچ کس آن را 
اند و هر کدام سعی دارند با خشونت در محدوده خود ریاست کنند و زن آواره میان این دو مرد سعی دنیا رسیده

.دارد به استقالل برسد
کیاست که با تمرکز بر سه شخصیت وجهی تازه از این ترین فیلم حاتمیبه نوعی نمادینروبان قرمز

قهرمانی که تنها راه براي غلبه بر تضاد با پیرامون را در تنهایی و . کندرا برجسته میقهرمان آشناي خود

4 - Surreal
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هاي دوران گذار را ها و در واقع فرار از واقعیتبیند و تنهایی براي او مفهوم وفادار ماندن به آرمانانزوا می
.دارد

دعوت-گراییاصولةدور
تحلیل همنشینی فیلم

اپیزودیک دارد و داستان چند خانواده متفاوت، با بحرانی فیلمی اجتماعی است که ساختاريدعوت 
هایی از خود بروز ها بنا به نگاه خاص خود به این بحران واکنششود که هر کدام از آنمشابه روایت می

.دهندمی
شیداۀقص: اپیزود اول

برداري فیلمةتوجه به پروژو با استباردارکهشودیممتوجه . شیدا بازیگر سینما در حال بازي در فیلمی است
خواهد داند و می، به شدت شوکه شده این بارداري را مانع براي پیشرفت خود میاهمیت این موضع براي اوو

جود مخالفت شدیدوبااما. خیلی دوست داردرا سقط کند اما شوهرش مخالف این کار است و بچه بچه را
جلب موافقت و توجه به خواست همسر خود به پس ه بیکاندیشد و تا حدي همسرش به سقط جنین میوي 
.شودکوششی که حتی تا مرز صدمه رساندن به خود نیز پیش رانده میکند با فکر میاین مهمان ناخوانده زدن

15زمان ایندرو رسدآمیز زن و شوهر به پایان میاپیزود اول با داستان غیر ملموس و رفتارهاي اغراق
تواند حس مخاطب را با خود همراه و دنیاي ناملموس خود را براي تماشاگر باورپذیر نمیزن بازیگرايدقیقه

.کندپس فیلم در گام نخست چندان در همراه کردن حس تماشاگر با خود موفق عمل نمی. کند
خورشیدۀقص: اپیزود دوم

سودابه در خانه مردم کار د وکنزینال تخلیه چاه می. کنندزن و مرد شهرستانی و فقیر در تهران کار می
را از ترس فقر و این اتفاق زن. انددار شدهشوند که بچهباخبر میسودابه با تلفن همراه از باردار بودنکند،می

هستند با زنی زمانی که در مطب دکتر در. گیردکند و تصمیم به سقط میاز دست دادن کار بسیار ناراحت می
در ازاء تولد کودك مبلغ قابل توجهی را دریافت کرده و کند پیشنهاد میکهیدشوند به نام خورشآشنا می

خورشید و در سایه مراقبتداري را در منزلتواند مدت بارمیسودابه کودك را به او بدهد به عالوه این که 
میید شوند و مدتی در خانه خورشدارند از سقط بچه منصرف میزینال که مشکل درآمد. سپري کندخانم
از کهرسندزن و مرد جوان به این نتیجه می،و تهدیدهاي خورشید خانمهاگیريسختازپسدر آخر.مانند

آن بودند دریافتزن گریخته و چیزي بیش از آن مبلغی را که براي از بین بردن کودك حاضر بهخانه پیر
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شودنهایت پس از فرار زن و مرد فقیر معلوم میدر.بپردازند و دزدانه کودك را با بهاي بیشتري از آن خود کنند
زنان زیادي براي سقط کودکان خود کمک کرده است که خورشید خانم در ایام گذشته به دلیل شغل خود به

ها وادار اکنون با قرار دادن زنان و مردان که قصد سقط کودکان خود را دارند در موقعیتی سخت و دشوار آنو 
.هاي ناخوانده کنندمهمانداري از این به نگه

سیده خانمۀقص:سوماپیزود
.شنودسپاري دوستش طبق همان سنت با تلفن همراه خبر بارداري خود را میمراسم خاكسالی درزن میان

صاحب نوه به زودي خود قرار استکهزناین به طوري که . کندپنهان میخودهايزن این ماجرا را از بچه
د، گویاین قضیه را به شوهرش می-است یک نوه دیگر و دختري نامزد کردهرايهمچنین دا–.شود

و با وجود مخالفت شدید پدر داندمی،و سوغات کربالیی که تازه رفته بودندشوهرش این بچه را نشانه خدا
ین شود ماجرا تا روي تخت کلینیک سقط جنزن راضی به سقط مین ، در پی خواست دختران خود ایخانواده

جا درست در آخرین دقایق زن از خیال سقط منصرف شده و پایان ماجرا را به نظر در آن.شودنیز کشیده می
فقط اتفاقی خالف عرف است که به هیچ در این اپیزود. سپاردمی)این یک هدیه از طرف خداست(همسرش

داشتنی گوهر خیراندیش زي دوستحتی با با. آبرویی و چاره را سقط جنین دانستتوان آن را بیعنوان نمی
.توان نگران زنی شد که از همسر خود حامله شده و تنها مشکلش قوانین دست و پاگیر عرف استهم نمی

افسانهۀقص: اپیزود چهارم
دریافت راخودخبر حاملگیزمانی که . ها حضور داردداستانۀت که در هماسافسانه دکتر سونوگرافی

و فراوانيو براي تسویه حساب و تشکر از زنی که با جستجوشودمیبسیار خوشحال از این ماجراکندمی
جا خودکار تبلیغاتی شرکت ندر آاما .رودبا شوهرش لقاح مصنوعی داشته میپیدا کرده کهوسواس شدید

اي اي که همسرش هیچ عالقهمشکوکی بین همسر و زن انتخاب شدهۀمتوجه رابطو بیندشوهرش را می
د تا کنقرار تسویه حساب را براي بعد موکول میپس وشود؛ میدادراي دانستن هویت این زن نشان نمیب

شود که شوهرش با این زن ازدواج کرده و این بچه آن دو فسانه متوجه میا. دنزن را با شوهرش رو در رو ک
رد اما در آخرین دقایق با گیافسانه به همین دلیل تصمیم به سقط جنین می. ستوشکم انفر است که در

از این کار ؛کندکه در طول داستان در نقش پزشکی است که در مطب خود سقط جنین میدوست خود ترفند
.شودمنصرف می
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بهارۀقص: اپیزود پنجم
که به علت نازایی از بهار .هل استو متأشده که زن و بچه داردخود مدیر اي منصور زن صیغهبهار 

هراسان و نگران شنود و با مخالفت جدي مرد جدا شده به ناگهان خبر بارداري خود را میخودهمسر سابق
مساوي با بر هم را به دنیا آمدن کودك و ترسد ن زن اول و فرزندان خود میکه از مطلع شدشود مواجه می

زور ، خواهش و نرمیرد با تمام توان بابه همین دلیل م،داندخود میرسواییوریسک باال،خوردن نظم امور
و از داردچه ببهار تصمیم به زنده نگه داشتن اما. مهمان ناخوانده دارداین و تهدید سعی در از بین بردن 

کشیده می ه بیمارستان بکشمش دوباره وکمی تعقیب و گریز پس از در نهایت؛ کنددست منصور فرار می
.درسنیز به کودك آسیبی نمید اپیزواین شود اما در

تحلیل جانشینی فیلم
منجر پایان هر اپیزودآنۀ که به واسطرا ونی و یا بیرونی داستان هیچ اثري از تغییرات دريهاتیشخص

تالش ضعیف کارگردان در . دهندنمیبروزاست،) براي مردان، درونی مردانهمتقابل (به یافتن درون زنانه
رونی خانم دکتر در هنگام برخورد آن تحول دنه بارزنمو. بیش از حد زورکی استها نمایش تحول شخصیت

ها بدون رد و بدل کردن دیالوگی، حاکی از تحول یافتن بازي آن. شوددیده میبا شخصیت اپیزود آخر بهار 
ها هاي فیلم وجود ندارد و آنهیچ اثري از دیالکتیک شخصیت و رخدادها بین شخصیت. نگاه به افراد است

ي به راه افتاده است و هاها و نگرانیمعطوف به روزمرگیهاآنتالش .اندح تصویر شدهخشک و بی روکامالً
.هستندمنفعل روح که اساساًزنان سرد و بی،شودها دیده نمیهیچ تحولی در زندگی آن

ش که نق) زن روستایی(سودابه. انداندکی بهتر به هم مرتبط شدهها و وقایعشخصیتدر اپیزود دوم 
است و خوديداند و بیشتر نگران النگوهامی»لخته خون«کودك خود را زن را دارد در این اپیزوداصلی 

را »عشق مادرانه«خواهد که میاي استبه گونهتالش کارگردان. ها را از دست بدهدآنکهنیانگران از 
ضعیف د که گذشته از بازيلبته باید به این نکته نیز توجه کرا. دول اثر و با گذشت زمان ایجاد کندر ط

تباطی و عاطفی نیز گسست اربین این دو همسر) سودابه(و گریم نامناسب بازیگر زن) زینال(بازیگر مرد 
.مشهود است

خانم ) شیدا(اما در اپیزود اول هراسدبرخالف اپیزود دوم که بازیگر زن به دلیل فقر از مادر شدن می
بگیرد و با توجه به بر عهدهخواهد این مسئولیت و نقش را رد و نمیبا مادر شدن مشکل دااساساًر بازیگ

علی و (نسانی غنی را مابین این دو زوج هاي اتوان جدلمیت اجتماعی بازیگر زن این اپیزود شغل و موقعی
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زن «از یین ماجرا در حد نمایش سطحجایگاه اجتماعی زن، زن در ااما برخالف . به تصویر کشید) یداش
تجربه است تا زنی جسور هاي این زن بیشتر شبیه دختران کم سن و سال بیدیالوگ. ماندباقی می»امروز

سکانسی که در در ) شیدا(زن بازیگربه طور نمونه . کندتالش میي رسیدن به موقعیت اجتماعی برتر که برا
آدمی نادان، چونهم،گویدهاي بازیگر زن سخن میدربارة محدودیت) نیامحمدرضا شریفی(بازیگر مرد مقابل 

و این با توجه به موقعیت شغلی و سطح شود، خام و ناسنجیده به تصویر کشیده میتازه به دوران رسیده
.خانوادگی وي در فیلم همخوانی ندارد و در تعارض است

نیز که حتی پیش از تکامل و تحولزن تصویر شده در این اپیزود در یک ایستایی ذاتی قرار دارد
در این فیلم شخصیت زن نه در موقعیت تالش و مبارزه و نه در موقعیت . آیدپویا از آن پدید نمیتصویري 

تسلیم شدن در برابر جبرهاي ناگزیر اجتماعی نیز منفعل است و تصویري از حرکت رو به جلوي آن به نمایش 
.شودکشیده نمی

، هاي ویژهها در موقعیتآنفاوتی دارند اما همهاي آغازین متهه زنان این فیلم رویکردبا توجه به این ک
یاز طبقات اجتماعنیست چون که شخصیت زنان شانهايها در راستاي آموزهمنفعل هستند و انفعال آن

ل این انفعاغایی این تفکر رویکرد توان گفت پس می. تفکر و آموزش گوناگون هستندح مختلف و با سط
است نه در تفاوت در جزئیات زندگی زناندر این اثر. ود درونی زن استه کارگردان بر وجناشی از دیدگا

معضالت هر یک از این زنان در .هاهاي فکري آنهاي اجتماعی و پایهبه سازمانها با توجه وجود آن
یعنی ،ها با سقط جنینهاي جامعه مهم است نه رویکرد صرف آنبارداري در پیوند با زمینهۀمواجهه با مسئل

در پایان همان شدند، هاي دیگر به تصویر کشیده میگر به غیر از این پنج زن، زنان دیگري در موقعیتا
.این نشانگر ضعف فکري کارگردان و نگاه او به زن استکردند که این پنج زن کردند و کاري را می

)اپیزود اول(شیدا علی وفاقد منِ درونی هستند براي نمونه دیالوگ مابین زنان در این فیلم 

، بکن؛ منو از این بچه محروم نکنخواهی کنیهر کاري می-

به خدا میدم..... بابا شدن چقده؟ یکی بگه؟نتاوا-

بله: به همه چی گفتی» بله«: وقتی گفتی . خوب تو زن منی-
زنی که تا کند کهال را در ذهن ایجاد میؤاین س)علی(همسر وي مآبانهجاهلهاي ضعیف ودیالوگ

مردي زندگی کند چگونه با چنیندهد و تالش میحد براي رشد و استقالل شخصیتی خود تاوان میاین
کند؟می
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مخاطب را وارد کند ؛ اما کارگردان تالش میاین چنین دنیاي زناشویی ممکن استاز منظر عقالنی 
اپیزود اول، خانم بازیگر ر طولهاي او را باور کند اما دالعملها و عکستا کنشپر تالطم شیدا کنددنیاي

نشان ) علی(هاي تمسخرآمیز و آبکی همسر خود ییدهاي روتین و تأتنها همراه با تصاویر و دیالوگ) شیدا(
تهی و منفعل است و شیدا برعکس او شخصیتی میانفعال و سازنده ة سوبژعلی در مقابل شیدا .شودداده می
زنی سوبژه را به تصویر کشیده است که ور و مستقل، این شخصیت به ظاهر پرشکیا در حاتمیاست و 

پس زدنازشیدا دلیل رفتار و خواست شیداهمسر.شوداشتباهات خود را یکی پس از دیگري مرتکب می
گی زن بازیگر این سوبژه. داندمی) حق کار(اجازه دادن به شیدا براي فعالیت اجتماعی ۀجنین خود را در نتیج

ی ایدئولوژیک میان سرانجام شیدا، نه اثر، نه کارگردان، نه هماهنگاول مشهود است و ر تمام طول اپیزودد
.تواند حق اختیار زن بر بدن خویش را بپذیردبر اثر نمیفضاي فکري حاکم 

شود به چه در جزئیات تصور میتوالی رویدادها و هر آنل پایانی هر اپیزود با هر وضعیت، شخصیت، تحو
.ماندکند و در حد توصیف فضا باقی میهیچ کمکی به نتیجه داستان نمیپیوند و وقوع می

به –بودن وي ل و به لطف تیپ کا) گوهر خیراندیش(زن ر با بازي خوب بازیگ-شخصیت زن سنتی
یانمحداقل ارتباطیکنند واز دل یکدیگر بروز میيتا حدودوقایع . طور نسبی خوب از کار درآمده است

از شود و تا حدودي زن نمایان میۀکیا مسئلرویکرد نهانی حاتمیدر این بخش. داردها وجود شخصیت
اما این زن هم با تمام میدانی که دهد آید و مجال بروز و تفکر زن را در خود نمایش میفرمالیسم بیرون می

منفعل است و عمالًزن سنتی کامالًباز همدهد،کیا براي بروز و نمایش تفکر و اصالت خود به او میحاتمی
. شودش ظاهر میفعالی دارد که در نقش همسرةگیري در نهایت نیاز به سوبژبراي تصمیم

این قائم به ذات زنان را بدونکیاحاتمیکهشودیممشخص هاي زن داستانبا نگاه کلی به شخصیت
.نیستدهندهگر و شکلهتجرباستان اثري از زن فعال، سوبژنده،در این د. کشدانفعال به تصویر می

آید چالشی هم اگر به وجود می. هاي ملتهب و بغرنج ملودرامیک خلق کنندتوانند موفقیتکیا نمیحاتمی
همه چیز در سطح تلقی تماشاگر که ) مثل داستان افسانه(شودترین شکل ممکن حل و فصل میبه ساده

در آن پشت، چیزي وجود . دار شدن نیستاي بچهدار شدن چیزي وردر فیلم بچه. ماندتلویزیون باقی می
دار شدن خوب است و بهتر است حتی اگر که بچهدرباره این. فیلم به سادگی پنج داستان کوتاه است. ندارد

زنان . کیا حتی تمایلی به چالش کشیدن اصول اجتماعی امروز ندارندحاتمی. ناخواسته باشد آن را سقط نکنیم
.پرهیزندکنند و از چالش میبا یکدیگر و با شرایط سازش میفیلم به شکل مستمردر



1391بهار، 1، شماره4هدورزن در فرهنگ و هنر 102

اي مردانه کارگردان نقش ناصح بودن را براي خود قائل است و خردگرایی را خصیصه- لفدر این فیلم مؤ
.پردازدهاي مرد نیز میشخصیتز هاي خود و تعدادي کمی افیلمن پند دادن به همه زناداند کهمی

هاي چه در قالب فرمافتد که او نسبت به آنینماي یک فیلمساز زمانی اتفاق میدر س» تفاوت«مفهوم
کیا تا ساخت فیلم دعوت در مورد یحاتماما.متمایز سینمایی بیان کرده، دچار دگرگونی و تازه اندیشی شود

. ستداشته اة بودن، زنان ابژار کرده بود و تنها گاهی با گریزهاي مقدس و ارزشیاختیزنان سکوت
که خرد هستند هاي زنان موجوداتی کمدر این فیلم شخصیت.یلم دعوت تمام زنان باردار هستنددر ف

حتی در . گیرند تا عقلکنند تا جنین خود را از بین ببرند و از روي احساس خود تصمیم میهر کاري می
ر از روشی غی،اي خود دارداز کودك خود در مقابل همسر صیغهآخر که زن داستان سعی در محافظتد اپیزو

.کنداستفاده میهمسرشعقالنی براي مجاب کردند
و واکنش پنج زوج در شرایط ناخواستهبارداري،»سقط جنین«کیا به بحث ترین ساخته حاتمیتازه

ي در فلسفه اخالق مسائلی است که مباحث بسیاریکی ازسقط جنین. پردازدمیمختلف اجتماعی و فرهنگی 
ظ زندگی، به هر شکل و هر قیمت، تأکید دارند و سقط به حفدینی و غیر دینیهاي دیدگاه.خته استبرانگی
تمام نفوس انسانی وجنین یک نفس انسانی استزیرا .دهندورد نکوهش قرار میرا به شدت مجنین

جنین از نظر ط سقهمچنین . حق حیات دارند و این حق سلب ناشدنی استهمه به عبارت دیگر . اندمحترم
سودابه در .شودنیز شنیده میهاي مختلف این استدالل را در فیلم از زبان شخصیت.اخالقی، گناه است

در جاي دیگر »اون یه لخته خونه. چی بچه استچی«:گویدپاسخ به استدالل زینال، در پاي تلفن، می
».به گردنمون بیفتهه گناه سقطید کار به جایی برسد کآخر چرا با«:گویدمنصور در جواب بهار می

میرند و زن بر اثر سقط جنین غیر پزشکی می30البته بنا به آمار سازمان بهداشت جهانی در هر ساعت 
. رسدنفر می750این آمار گاه روزانه به 

پنداري را در ذهن مخاطب گونه همذاتد که هیچنکنواقعی جلوه نمیاین فیلم خیلی غیرزنان آیا
»سقط جنین«اي بر علیه خواهد اعالمیهمیکند که فیلم با هر ترفنديد و مخاطب احساس مینانگیزبرنمی

پس در این فیلم حکم نهایی .گیري به مخاطب واگذار شودتیجهو نبررسی باشد، بدون آن که زوایاي آن 
ا سوژه زن و رابطه بهاي نوین در منصرف شوند و ارزشکه همه زنان باید از سقط جنینادر شده است ص

.این فیلم جایی نداردسقط جنین در
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نتیجه
به اي و حاشیهابزاريبژه یا وجوديزنان را به عنوان اُکلینما به طوریاز جمله س،جمعیهايرسانه

کلیبه طور. ها نداردآنة پیچیدبه واقعیت و زندگیاین بازنمایی ربطیاي که، به گونهگذارندنمایش می
شوند و زنانمیکارا و مرجع قدرت تلقیعاقل، نیرومند،ها با مناصب باال و به عنوان موجوداتیمردان در رسانه
و به گیردبه طور نمادین زنان را نادیده می)سینما(ونیتلویز.وابسته، ضعیف و منفعل،احساساتیافرادي هستند

در واقع به جامعه )سینما(تلویزیونیهايانواع برنامهۀ ن در همراند و با نشان دادن اکثریت مرداحاشیه می
.ها هم مهم نیستندگوید که زنان آنقدرمی

خارجی- عینیامرفهمدرفردذهنیتونیتارادي که بهیۀ بازنمایدر این پژوهش، با توجه به نظری
ذهنیتیوروابطفضا،ازخوددانشبرهتکیبامتن،یکخلقزماندر) اثرتولیدکننده(فردي هر،داردکیدتأ

ودیدگاه جدااینازواقعیت. شودمیحاصلاو از این طریقبرايفهموکندمیتصویرراجهانیدارد،که
تحمیلفهمزبانبرراخودخواستکهاستفردنگاهاینحقیقتدر.نیستخارججهاندرعینیتبامطابق

لفؤم-کارگردانکیا به عنوان یکحاتمیآثار سینمایی درست که زنهاي اصلی این اپرسشکند و می
گذار ها اثربه زنان و مسائل آنو شده است و مرد بودن او بر نوع نگاه اچگونه بازنمایی، مرد در سینماي ایران

است یا خیر؟
) روبان قرمز و دعوتبان، بوي پیراهن یوسف، دیده(شناختی، چهار فیلم از روش نشانهنتایج بدست آمده 

جنگ، سازندگی، اصالحات و اصولگرایی، مشخص ة کیا در چهار دورفیلم ساخته شده توسط حاتمی16از 
کامالًآثاريجنگفضايباارتباطۀ واسطبهکیا جایگاهی نداشته وحاتمیاولیههايفیلمدرشد که زنان

مردها. زدمیپهلوکیمیاییآثاربهگاهیالب مردانگی،ها به لحاظ فضاي غدر واقع این فیلم.اندبودهمردانه
درمهاجر،وباندیدههویت،. شدندنمیتعریفمردهاحضوربدونهازنوداشتندقراررخدادهامحوردر

درکیاحاتمی. شوندحضور دارند و در جامعه مطرح میکههستندمردانتنهاوگذرندمیجنگمعرکهمیان
دردهد، با اشاره به این نکته که اصوالًقرارفیلمموضوعازبخشیهمرازنکردسعیخودبعديهايفیلم

اینکیاحاتمیسبکبهملودرامدرامادارندناشدنیجداقرابتیزنانه،هايفیلموملودرامتئوریک،مباحث
.هستندمردانهکامالًاوهايملودرامگفتتوانمیتجرأبهونداردنقشیاصالًزنانهحضورونگاه
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کیاحاتمیورودباوبعديهايدورهازامانداشته،نیاززنانحضوربهاصالًکیاحاتمیسازيفیلماولدورة
اینهمهاما. شودمیبازاوسینمايبهطبیعتاًزنانپاياجتماعی،مسائلروياوتمرکزوشهرفضايبه

.هستندوبودهنفریکهموارههازن
لعابورنگکیا،حاتمیسازيفیلمپیشینهايدورهزنانبهنسبت)دعوت(فیلمهاي بعدي زناندورهدر
تحتبایدچنانهمکههستندسازندگیواصالحاتجنگ،هايدورهزنانهمانزناناینگرنهاند وگرفته

نقشکیا،حاتمیهیمابراکهاستشدهسببزمانگذشتکهاستدرستباشند وباال دستنیرويآموزش
.اندنشدهخارجمکملهاينقشحیطهازهنوزاما زنانکندترپررنگرازنان

بازنماییاینکهحالیدرشوند،میبازنمایی»ايحاشیهوابزاريموجوديیاابژه«حکمدرمعموالًزنان
راندهحاشیهبهواجتماعیايمقولهعنوانبهزنانشدنگرفتهنادیده. نداردزنانپیچیدةزندگیبهربطی
بارکشیدندوشبهبرايتنهازنانگویینیزکیاحاتمیسینمايدر. استزنان»نمادینفناي«شدن

رسدینظر مگذارد و بهمیفیلمهايسکانسبهپازن،یکحضورازفیلمنبودنخالیوداستاندراماتیک
جهانجايهیچدرکیاحاتمیسینماي زیرا.هستوبودهترموفقهموارهزنحضوربدونکیاحاتمی
لف در این جهان ؤم–کارگردان . استدر زنانچیزچهدنبالبداندخواهدمیکهمخاطبیبراينداردپاسخی

را به عنوان نقش مکمل ) حتی زنان نقش اول(خنثی دارد و زنان سینمایی، نسبت به زن، دیدگاهی کامالً
.کشدمردان به تصویر می

منابع
.ها، پرویز اجاللی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانههاتحلیل رسانههايروش)1379(آسابرگر، آرتور

نامه انی، پا»هاي دهه هفتاد سینماي ایرانبررسی نقش و پایگاه اجتماعی زن و مرد در فیلم«)1376(آقابابایی، احسان
.دانشگاه تهران،یشناسارشد جامعهیکارشناس

.گام نو، چاپ دوم:نظر، تهرانپاكایثرۀفرهنگ عامه، ترجميهاهیبر نظريامقدمه)1384(کینیدوم،یناتیتراس
ضد نامه روایت و ، فتاح محمدي، فصلنامه فارابی، ویژه»فیلمشناسیروایت«) 1379(فیلترمنبورگواین و سندي؛رابرتاستم،

.تیروا
.2، فصلنامه رسانه، سال هشتم، شماره »هازن و رسانهشیهمانیبه دومینگاه«)1376(نویم،یعیبد

.نامه کارشناسی، دانشگاه تهرانپایان،»تحلیل سیماي زن در سینماي پس از انقالب«) 1373(جمعدار، الهام
.جلد اولسم،ینیمجموعه مقاالت اسالم و فمران،یاسالم و اسمینیفم)تابی(عبدالرحمنفر،یچاپار حسن
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.دانشگاه تهران،یشناسنامه دکترا رشته جامعهانیپا:زنانهتیهوفیتعر«) 1383(میجاه، مررفعت

.رسانهتقایمرکز مطالعات و تحق: تهران،ها و بازنماییرسانه)1387(محمد سید،زادهمهدي
مرکز مطالعات و : تهران،يمهران مهاجر، محمد نبوان،یمیکرنیرامارتباطات،يالفبا)1384(جتیبر.دیوی، دادمز. لیگ

.رسانهقاتیتحق
ارشد ارتباطات، دانشکده نامۀ کارشناسیپایان،»اعتمادتصویر زن در آثار سینمایی رخشان بنی«)1382(ملکهخویدکی،صدیقی

.دانشگاه تهران،یاععلوم اجتم
. نشر قصه: هنر، تهرانیشناسبر نشانهيآمددر)1382(محمدران،یضم
زاده، فصلنامه رسانه، زاده و حسن رئیسرضا حسن، ترجمه محمد»هارویکردهاي فمینیستی به رسانه«)1383(زونن، لیزبتون

.سال پانزدهم، شماره اول
.4ص، )ثارگرانیامور اودیشهادیبن()1381خرداد (افضلهینشر

ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماري، نامۀ کارشناسیپایان،»بازنمایی مشاغل زنان در سینماي ایران«)1379(همتی، هلن
.دانشگاه آزاد اسالمی تهران
.38ارهشمیارتباطيهاپژوهشنشریه ،»هاي جهان عرببررسی وضعیت زنان در رسانه«)1383(علی عبدالرحمن عواض
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