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:یساختاریهاتقابلیانۀزنانهدرمیرجنسیغیتعامل

اعتمادیرخشانبنینمایدرسیزنانگبرساخت

2ییرضا یهمرضو   1 پناه کمال خالق        
 

چکیده
اعتماد، از کارگردانان زن  بررسي چگونگيِ برساختِ زنانگي در سینماي رخشان بني یقتحق ینهدف از ا
شناختي و اجتماعي زنانگي در سینماي  است. پرسش اساسي این مقاله فرم زیبایي یران،ا ینمايدر س
در زنان  شناختي معهمطالعات جا يها از مقوله يا اعتماد است. براي بررسي این موضوع، منظومه بني ۀزنان
را  یرهمشترك زنانه، و غ ۀهاي جنسیتي، تجرب همچون مادرانگي، مردانگي، کلیشه يبرساخت زنانگ ینۀزم
حامل مصالحه در  ۀرا به مثاب يزنانگ اعتماد يبن ینماياست که س ینمقاله ا ينظر یدۀایم. ا کمك گرفته به
اعتماد را بررسي  بني ۀالً زنانچهار فیلم کام ه،. در ادامکشد يم یرتصو به يساختار يها تقابل ینۀزم
ها در دو  بازي. خوانش مضاعف این فیلم نرگس، روسري آبي، بانوي اردیبهشت، و خون هاي یلمایم؛ ف کرده

اعتماد غیرجنسي هستند و  هاي بني این موضوع است که زنانگي یدشناختي و اجتماعي مؤ بُعد زیبایي
هاي اجتماعي  گسیختگي هم وار بر از شق رمانتیك، موسیقيمبتني بر ع نانگياعتماد امیدوار است که ز بني

 آید. یقو طبقاتي فا

زنانگي،  يشناخت شناسي زنانگي، زنانگي، زیبایي مشترك زنانه، جامعه ۀتجرب هایکلیدی:واژه
 اعتماد. سینماي رخشان بني
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طرحمسئله
 برانگیز جایگاهي مناقشه است وترین موضوعات  از مهم )مدرن( ایران امروز  ۀزنان در جامعمقولۀ 
گذاري است. نگااهي   زنان موضوعي براي سیاست جسمموضوعي سیاسي و  زنانتحصیالت  دارد.

ایان   ،ن در ساطو  سیاساي و فرهنگاي   ها و مناقشات در ایران در رابطه با زناا  گذاري به سیاست
و اناد   این شرایط را بسیاري از زنان در زندگي شخصي خود تجربه کارده  .کند مسئله را تأیید مي

اما این رویارویي  ،این مناقشات محصول رویارویي با مدرنیته است ۀکنند. به لحاظ نظري هم مي
 بلکه انضمامي و کامالً عیني است. ،صرفاً مربوط به متون روشنفکرانه نیست موضوعي

  ۀجامعا  در زیساتن » توان برخي از کاربردها و معااني  با مروري بر ادبیات نظري مدرنیته مي
داشتن به جهااني کاه در آن باه قاول کاارل ماارکس        . مدرنیته یعني تعلقکرد آشکاررا « مدرن
ساط    (. در889: 8918)بارمن،  « رود شود و به هوا ماي  هرآنچه سخت و استوار است، دود مي»

اناد. عقالنیتاي کاه بار      ابازاري ساازمان یافتاه    ا عقالنیتي نهادي کمكاقتصادي جوامع مدرن به 
هااي تکنولاوكیکي،    ي  هااي اجتمااعي ساریع، ناوآور     وري استوار است. دگرگوني بسندگي و بهره
و  ،یعهااي وسا   مهااجرت  ،شدن و رشد شاهرها  هاي عقالني، انباشت سرمایه، صنعتي بوروکراسي
 دهند. گیري طبقات اجتماعي فرایندهاي مدرنیزاسیون اقتصادي را بسط مي شکل

)هاال،   شاود   هاا مشاخم ماي    ملات  ا گیري دولت در سط  سیاسي، مدرنیته با واقعیت شکل
مدرنیته تحول مفهاوم خاود و جایگااه آن در جهاان مادرن را       (. در سط  اجتماعي،81: 8916
شکل از روابط منفعل در محیط زندگي روزماره   هان مدرن بدیندنبال داشت. جایگاه زن در ج به

هااي زناناه و    رهایي یافت. زن سنتي در یك پیوستار درازمدت در نقش زنهاي سنتي به  و نگاه
تقسیم کار سنتي به زاد و ولد و پارورش  ۀ شد که تحت سیطر اي برساخته مي یافته هویت تعیین

آماد. اماا    حساب مي به او ۀترین دغدغ مثل اساسي وظایف خانگي و تولید و خورد کودکان گره مي
هاي تکنولاوكیکي   آن پیشرفت دنبالهاي زندگي و به  تحوالت زندگي نوین و دگرگوني در سبك

 غیاره تأخیرانداختن زاد و ولد و تغییرات كنتیکي در نوع زاد و ولاد و   در ابزارهاي پیشگیري و به
: 8912خواند )گیادنز،   ي ناب ميا  وجود آورد که گیدنز آن را رابطه را بهموجبات شکلي از رابطه 

898). 

اي همچاون اقتصاادهاي باازاري،      مدرنیتاه تغییارات نهاادي گساترده     ،به لحااظ اجتمااعي  
هاا    . این دگرگاوني در پي داشته استهاي کنترل مردم را  و شیوه ،هاي بوروکراتیك و ملي  دولت
در پیوناد   هاي عمیقي در سبك زندگي انضمامي افراد معماولي  دگرگونيهاي نمادین با  در حوزه
پس قسامت اعظام    ،است« معاصر ۀه با زمانههاي مواج  شیوه»اگر مدرنیته ، به تعبیر فوکو است.
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ها با حضور مدرنیتاه   فرهنگي متفاوت آن تاریخي/ ۀهاي غیرغربي مستلزم رابط  مدرنیته در جهان
 .(21: 8922است )اسمیت، 

سینماست. امروزه صانعت و هنار ساینما     ،فرهنگي نمادین وهاي  عرصهها و  فرمي از این یک
و تکنولوكي درآمیخته است. این درآمیختن همواره در فضایي  ،باال با اقتصاد، سیاست   در مقیاس

سینما »گیرد.  کار مي یکي از الگوهاي فرهنگي به همچونگیرد که سینما را  اجتماعي صورت مي
کند. تصاویر متحارك    بصري و جریان روایي را در مقیاس بزرگ به فرهنگ عرضه مي یك تخیل

 (.28: 8912)کالکر، « و پرشور است ،زا چیزي معنازا، داستان
از  ۀ مظهااريبرانگیااز دارد. زن بااه مثاباا شااهقامااا سااینما در رابطااه بااا زنااان جایگاااهي منا 

کااال نگریساته    منزلاۀ   صر مدرن بهدر سطو  وسیعي از تولیدات عهنوز شناسي کاربردي  زیبایي
 مثابۀ  زن به و نوین خود تا حدودي قرباني گفتمان مسلط مردساالرانه استۀ شود. هویت زنان مي

گفتماان زناناه    کاه خود  مردان زندگيِۀ نگاه خیر و قلمروِ  موجودي نگریسته شده تحت سیطره
زنادگي،   هااي  روشهاا و   تو گااه یاك تهدیاد. كسا     داند یك فرصت مي راگاهي این نگاه خیره 

مردان و ۀ بخشي از آن نگاه خیر منزلۀ  همه و همه در واقع به ،نشستن و برخاستن، تفکر و تکلم
 (.888: 8918گیرد )هاسکل،  لذت مردانه شکل مي

اعتمااد بررساي    در سینماي رخشان بنيرا برساختن مفهوم زنانگي  درصدد هستیم بنابراین
هااي   میاانجي و اعتمااد چگوناه اسات      در سینماي رخشاان بناي  برساخت زنانگي اینکه کنیم. 

 نظاري  ۀاعتماد چیست  اید اي در برساخت زنانگي با توجه به آثار رخشان بني مضموني و زمینه
 ۀهاي ساختاري در زمین فضاي اجتماعي، تقابل ۀاعتماد در عرص ست که سینماي بنيا مقاله این

شاناختي ساعي در مصاالحه     زیباایي  ۀکند اما در عرص درستي بازنمایي مي برساخت زنانگي را به
 ۀحامال مصاالحه در زمینا    ۀ، زناانگي را باه مثابا   اعتمااد  بناي ها دارد. ساینماي   میان این تقابل

 سازد. مي هاي ساختاري بر تقابل
اي باا   ( در مطالعاه 8915)و صدیقي خویدکي  اعظم راودراد، اعتماد بنيدر رابطه با سینماي 

هاا   شناسي سوسوري فیلم به نشانه «اعتماد بنيرخشان هاي سینمایي  فیلم درتصویر زن » عنوان
برجسته است نقش جنسیت کارگردان و روش تحلیل متن اسات.   ها آناند. آنچه در کار  پرداخته

یکاي از   ،اعتماد بازنمایي زن در آثار سینمایي رخشان بني ۀهدف پژوهش از یك سو بررسي نحو
سااز بار ایان     و از سوي دیگر بررسي تأثیر عامل جنسیت فیلم ،کارگردانان زن در سینماي ایران

هااي مارد    اي متفاوت از کارگردان سازان و کارگردانان زن به گونه اینکه آیا فیلمو بازنمایي است. 
بخاش   شاناختي شاامل دو   این تحقیق از لحااظ روش   کنند مي توجه ها به زنان و مشکالت آن

 است:
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اسنادي صورت گرفت، تحاوالت اجتمااعي و نقاش آن در     ۀدر بخش اول که از طریق مطالع
و فرهنگي هار دوره   ،د که شرایط سیاسي، اجتماعي، اقتصاديشسینماي زن بررسي و مشخم 

 ۀطوري که شاهد ساه دور   بازنمایي زن در سینماست. به ۀیکي از عوامل مهم و تأثیرگذار بر نحو
سینماي ایران )جناگ، ساازندگي، اصاالحات( و ساه ناوع بازنماایي متفااوت از زن         متفاوت در

شناساي، آثاار    نشاانه  شایوۀ هستیم. در بخش دوم تحقیاق باا اساتفاده از روش تحلیال فناي و      
طبقااتي یکاي از عناصار     ۀها نشان داد کاه فاصال   . یافتهشداعتماد تحلیل  سینمایي رخشان بني

طبقااتي باه    ۀهایش با تکیه بار عنصار فاصال    در تمام فیلم اوست. کلیدي در آثار این کارگردان ا
پرداخته اسات. از ساوي دیگار شااهد بازنماایي       ،پایین ۀمخصوصاً طبق ،طر  مشکالت طبقاتي

زناان   61-62هاي  سال ۀدر فاصل ، یعنياول ۀساز هستیم. در دور متفاوتي از زن در آثار این فیلم
هااي ماادر،    اي و محدود در نقاش  به صورت کلیشه پول خارجي وزرد قناري  هایي مانند در فیلم
دار و به انجام کارهاي سنتي چاون گلادوزي،    اند که همه خانه نمایش درآمده و خواهر به، همسر
و  ،هایي نظیر احساساتي، منفعل، وابسته باه مارد، صابور    ند و با ویژگيا مشغول غیره و ،بافندگي

ساازندگي و اصاالحات(    ۀ)دور 23-20هااي   سال ۀه در فاصلاند. در حالي ک سازگار توصیف شده
ناارگس،  هاااي فاایلمدر  اوهسااتیم.  اعتماااد بناايشاااهد بازنمااایي متفاااوتي از زن در سااینماي 

د و ضامن طار    کنا  هاا توجاه ماي    زن ر هام باه  و زیر پوست شه ،آبي، بانوي اردیبهشت روسري
الل، پشتکار، احساس مسائولیت،  هایي چون استق ها تصویر جدیدي از زن با ویژگي مشکالت آن

د کاه  شا کناد. در نتیجاه مشاخم     کش خلاق ماي   و زحمت ،مدیر، باگذشت، داراي عزت نفس
بازنمایي زن تأثیرگذار اسات و افازایش حضاور زناان در      ۀو بر نحوابودن  ساز و زن جنسیت فیلم

در جهت طار  مشاکالت زناان و     يتواند گام مؤثر اي زنان مي سینما و افزایش محصوالت رسانه
 بررسياین مقاله هدف راودراد،  ۀخالف مطالع ها باشد. بر تري از آن در رسانه بینانه بازنمایي واقع

 هاي بازنمایي در برساخت زنانگي است. ها و شکاف مسمکانی

 چارچوبنظری

اساسااً  دهاد کاه    هاي فمینیستي نشاان ماي   در دنیاي نظریه ذکرشدهمروري بر مطالعات نظري 
هاي اجتماعي و مفهومي برساخت زنانگي پیوند خاورده اسات. بحاث از     بحث از زنانگي به زمینه

فرهنگاي و   ا شاود، بحاث از مسااول و مشاکالت تااریخي      اینکه زنانگي چگونه تدوین و تولید مي
هماین ترتیاا ایان نظریاه       اي است که بر سر راه تولیاد عاملیات زناناه قارار دارد. باه      مفهومي
هاا   آن ۀدارد کاه زناانگي در شابک    ها، ساختارها، و مفاهیم را به ما عرضه مي اي از مؤلفه عهمجمو
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 واجراهااي فاردي مفااهیم     و ،اقتصاادي  وشاود. سااختارهاي بیولاوكیکي، فرهنگاي،      تولید مي
هااي مختلاف باه اشاکال گونااگون       هاا و مکاان   هایي هساتند کاه زناانگي را در ساازمان     مقوله
ماورد  آن بلکه پیامد اجتماعي  ،ذاتي نیست ا اي جوهري عبارت دیگر زنانگي مقوله سازند. به برمي

ساختاري و فرهنگي حول خودشان است. بار   ا یي زنان با جهان تاریخيرورویا ۀنتیج و نزاع است
مردانه/ زناناه،   ،مقاومت/ ستم شمول، طرد/ ۀدوگان هاي مقولهزنانگي محصول  موضوع،اساس این 

ترتیاا بار    ساختاري اسات. بادین   ا هاي تاریخي خصوصي/ عمومي در زمینهو ، بیولوكي/ فرهنگ
فایلم و از طارف    ۀشناسي و هم در عرص جامعه ۀهم در عرص ،اساس مطالعات نظري فمینیستي

چاارچوب   ۀذیل به مثابا  هاي لهاي از مقو دیگر مطالعات انضمامي زن در سینماي ایران، منظومه
 .بررسي شده استاعتماد  ك زنانگي در سینماي رخشان بنيهاي مونتا جوي شیوهو نظري جست

 هایجنسیتیکلیشه

ها این بود که فرودستي و اطاعات   از ابتداي شروع تفکرات فمینیستي، نظر بسیاري از فمینیست
مبنااي  و  فرهنگي و سیاساي متولاد شاده و رشاد کارده اسات       و زنانه در بستر روابط اقتصادي
شاد. منظاور از جانس وضاعیت      «جنسایت »و  «جنس» نزدیكتفکیك معروف میان دو تعبیر 

عباارت    باه  و کند مرد را مرد و زن را زن مي آنچهیعني  ،فیزیولوكیکي و بیولوكیکي انساني است
جنسیت در واقع طرز تلقي یا برداشت عمومي از جنس در ۀ فیزیکي و زیستي. واك  دیگر وضعیت

عماده بار   ۀ تفاوتش در این است که در جانس تکیا  روابط اجتماعي و مناسبات متقابل است؛ و 
(. 802: 8916)قاادري،   وضعیت فیزیکي است ولي در جنسایت تکیاه بار مناسابات اجتمااعي     

شاناختي   هاي زیست پوشش تفاوت درهاي اجتماعي است که  جنسیت عبارت از آن دسته نقش
 اند. زن و مرد قرار گرفته و با اتکا به آن پذیرفته شده

زنانهمشترکۀتجرب
ۀ تواناد سرچشام   به این مسئله توجه دارد کاه چگوناه تجاارب زناان ماي      «محور فمینیسم زن»

گیري هویت در زنان باشاد   هاي مقاومت در شکل گرانه و همچنین شیوهمیندهاي ستاشناخت فر
به رغم تنوع موجود در زنان و مردان، یکساني یا هویت بنیادیني میان  .(19: 8913الفلین،  )مك
اناد کاه تماامي زناان از      مادعي  محاور  هااي زن  فمینیستو زنان وجود دارد. در این باره مردان 

و اجتماعي مشترکي برخوردارند یا معتقدند که زندگي زناان باه    ،شناختي، رواني واقعیت زیست
. بر این اساس زنان از آنجا که است  مردان مشابه ۀقرارداشتن در زیر سلط مشتركِ ۀتجربۀ واسط
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و مناافع مشاترکي    ،ها زنان تجربیات، ارزش .اند ردان قرار دارند خواهان رهایي از آنمۀ زیر سلط
است )سیدمن،  محور رویکرد زنۀ توسل به هویت و واقعیت مشترك بنیادین زنان، شالود و دارند
هااي   رو بودناد، ارزش  باه  در تشخیم ستمي که زنان باا آن رو  محور فمینیسم زن(. 129: 8911
بخشیدن به شرایط اجتماعي داشته باشند، فار  را بار    توانستند در بهبود تأثیري که ميها و  آن

ۀ بحاث درباار   ۀانداز مشترکي میان زنان قرار داده است. مبناي جوهرگرایانا  وجود هویت و چشم
عنوان واحدي که خصوصیات خاص ذاتاي دارد، داده شاود     زن باعث شد به زن نوعي ماهیت به

(Yaung, 1995: 207.) 

 مردساالری

کاالن و نااگزیر    يمطالعات فمینیسام پاساخ   ۀگان هاي سه ها به پرسش فمینیست ۀ هفتاد،در ده
هااي جنسایتي پاا     چارا تفااوت   هایي ماننادِ  پرسش دهند. مي ،مبهم، در قالا تعبیر مردساالري

هااي   بنادي  تقسایم و طبیعي و بجا جلوه کارده اسات     موضوعيمردانه ۀ سلط راگرفته است  چ
اناد  ایان دیادگاه مردسااالري      گري چون نژاد و طبقه چه نقشي در هویت جنسایتي داشاته  دی

 و سیاسي کاه در آن ماردان، مساتقیم باه     ،نظام خانوادگي، اجتماعي، عقیدتي» عبارت است از
هاي آشکار یا غیرمستقیم از طریق آداب، سنت، قاانون و نیاز باه کماك زباان،       زورگویي ۀوسیل 

اي دارند و چه  کنند که زنان چه وظیفه و در قالا تقسیم کار تعیین ميآموزش، لباس، برچسا 
 ,Rich)«جنسایتي بااقي بمانناد   ۀ هایي را باید یا نباید بازي کنند تا هماواره تحات سایطر    نقش

به ناوع دیگاري نقاش و تاأثیر مردسااالري را در       راز زنانهنیز در کتاب  بتي فریدان. (57 :1977
دهد که زنان یك قارن پاس از شاروع     کند. او در این کتاب نشان مي یابي زنان بررسي مي هویت

زناان  عقیاده داشات   بردند. او  سر مي در وضع نامساعدي به همچنانجنبش دفاع از حقوق زنان، 
 فریادان  .«مشاکل حتاي ناامي نادارد    »برند، ایان  در حالي که از مشکلي جدي و بحراني رنج مي

هاا، یعناي ماردان، گاروه      زنان این است که مشکل آن مشکل نام نداشتنِ کند که علتِ اشاره مي
گذاري بر مشکالت را در انحصاار خاود دارد. از نظار او     چیز از جمله نام قدرتمندي است که همه

داري، عشق،  در خانه ها گیرند که خوشبختي آن زنان به اشکال متفاوتي تحت این تلقین قرار مي
گوید چارا   شود؛ اما کسي نمي عبارتي ایثار خالصه مي  و خالصه نفي خود یا به ،داري ازدواج، بچه

الفلاین،   کنناد )ماك   برند، احسااس خوشابختي نماي    سر مي زنان که غالباً در چنین شرایطي به
علماي مرداناه    داند و معتقد اسات کاه علام موجاود     مشکل را در علم ميفریدان (. 806: 8913

اند، یعني از ذهن و شعور  خته و پرداختهاین مفاهیم را مردان ساۀ است. مشکل این است که هم
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 هااي ذهناي و عااطفي زناان و نیاز      که ناگزیر مردانه است و درك خصوصایت  ها، و احساس آن
 باا جایي ندارد، بیرون آمده است. بناابراین هویات زناان      در آن «منافع آنان از چشم خودشان»

 شود. داري تعریف مي و بچه ،داري نهبا ارکان عشق، ازدواج، خاو مردساالر ۀ در جامع ها جایگاه آن

 خصوصیۀعمومی/عرصۀعرص

)عماومي( متفااوت    )خصوصاي( را از مارد   کاه زن منزلاۀ ابازاري     خصوصي باه  تقسیم عمومي/
تبدیل نرینگان ۀ نهایت شیو در واقع مردساالري در .پنهان مردساالري است هايابزاراز کند،  مي

انگااري   اي کاه در ایان متفااوت    گوناه   یت( است، باه و مادینگان )جنس( به مردان و زنان )جنس
گردد. هگل در تعاار  باا    سیاسي هگل بازميۀ این ایده به فلسفۀ ریش .امتیاز از آن مردان باشد
نشین را آزاد ندانست و آزادي را در ارتباط ضروري با مسائولیت قارار    روسو، انسان بدوي جنگل

آور بود، آزادي معنا یافت، اما از آنجاا کاه    که مسئولیتداد. از نظر او، با شروع زندگي خانوادگي، 
گردد، فضاایي مناساا باراي     خانواده و مسئولیت مطر  در آن اساساً بر مدار عاطفه و عشق مي

دلیل فراغت از عاطفاه و    تر از آن دولت، به مدني و مهمۀ باشد. جامع هتوانست تجلي عقالنیت نمي
 عقال، وابساتگي/   جا دوگاانگي عاطفاه/  ینمدار است. از ا دلبستگي، مکان اصلي تجلي روابط عقل

هاا   (. رادیکال885: 8930سیاسي انطباق یافت )روباتام،  خانه/ خیابان، شخصي/ۀ آزادي بر دوگان
انکار کردند. بنابراین در اولین آن را  و این ایده را مبناي مردساالري دولت و انقیاد زنان دانستند

ۀ مخالفت با بنیاني فلسفي است که با جداکردن نظري دو حوز و نگاه، تعبیر امر شخصي سیاسي
گااه   عناوان تجلاي    عماومي، یعناي جایگااه سیاسات و دولات را باه      ۀ خصوصي و عمومي و حوز

محاور خاانواده    را در جایگاهنتیجه زنان  یعني روابط خانوادگي و در ،خصوصيۀ حوزو عقالنیت، 
گاذاري   عباارتي، اعتارا  متوجاه ارزش    کند. باه  ي ميجایگاه روابط ماقبل عقالني معرف ۀبه مثاب

)مرداناه، عماومي( و دیگاري باه      دادن یکي به عقل مثبت و منفي این دو حوزه، از طریق نسبت
 (.928: 8915)زنانه، خصوصي( است )آبوت،  احساس

 عشقوخانواده

یاك کاسات را   کناد کاه موقعیات     ریزي مي مسلط زنان را چنان برنامه از نگاه میلت، ایدوولوكيِ
نشایني و   زناان، از پارده   وضاعیت طیاف وسایع و حتاي ظااهراً متضاادي از       ،بپذیرند. از نظر او

هاي متعدد خشونت ایادوولوكیك اسات کاه از     گردي، همه جلوه زدن تا پورنوگرافي و هرزه روبند
کاه   آن اسات  ۀ(. از نظر او این نشاان 96: 8923است )استفاني،  گرفتهدار  ادبیات مردساالر ریشه
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خصوصاي و رواباط جنساي شاروع     ۀ زنان سیاستي اسات کاه از حاوز   ساحت تحقیر و تجاوز به 
مشاي   سیاست جنسي این رضایت را از طریق تربیت اجتماعي هر دو جانس باا خاط    و شود مي

(. میلات خاانواده را منباع اصالي ایان ایادوولوكي       15: 8919کناد )ماان،    مردساالرانه ایجاد مي
هااي   بندي نقش هنجارهاي خاصي نظیر تقسیم ازن خانواده است که فرد را داند. از نظر او، ای مي

توان گفت که خاانواده عامال بازتولیاد مردسااالري      کند. بنابراین مي مي آگاه و تربیتزن و مرد 
خالف که از طرف یك فرد صورت گرفته باشد نیسات، بلکاه بخشاي از     ياست. آزار جنسي عمل

 نداشاتن ترساند تاا حضور  ه با استفاده از این روش زنان را ميیك ایدوولوكي مردساالري است ک
را باه حاامي    هاا  هاا را تشادید و نیااز آن    نشیني و وابساتگي آن  وضعیت خانه و در اجتماع ها آن

 تثبیت کند.

 مادرانگی

در  نانساي چاودوروف   .یابي زنان وجود دارد مادري و تأثیر آن بر هویتۀ دربار نظرهاي گوناگوني
گیاري   کناد کاه تصامیم    شود. او تصور ماي  به هویت جنسیتي متوسل مي لید مادريبازتوکتاب 
گوناه    طور کامل بر اساس آموختن یا اجبار تبیاین کارد. او ایان     توان به مادرشدن را نميۀ دربار

نوعي نیروي رواناي   ۀکنند که به مثاب اي کسا مي دهد که زنان هویت جنسیتي زنانه توضی  مي
شاناختي از رواباط عیناي     ودوروف الگویي روانچدارد.  مي ها را به مادرشدن وا کند و آن عمل مي

لي واا  ایاده ۀ مادرانشان را به منزلا  و کنند پنداري مي گیرد. دختران با مادرانشان همذات کار مي به
شاوند کاه    ، دختاران باه ایان دلیال ماادر ماي      يکنند. به تعبیر رزو دارند باشند، دروني ميآکه 

عباارت دیگار،     هاست. به آنۀ ي از خویشتن زنانوروانشان جاي دارند. مادربودن جزمادرانشان در 
اي است که از جامعاه کساا شاده اسات      بیان و تجلي هویت جنسیتي زنانهۀ مادرشدن به منزل

 (.113: 8911)سیدمن، 

شناسی:خوانشمضاعفروش
ناي بار چگاونگي    پژوهش خوانش مضاعف است. خوانش مضااعف مبت این در شده  روش استفاده
ساینما و واقعیات   ۀ شاناختي اسات. در ایان روش باه رابطا      ها در گفتماان جامعاه   خوانش فیلم

دهاد و   ها پایان مي محوري در خوانش فیلم امحتواۀ اي، به سلط گونه  پردازیم. چارچوبي که به مي
شاناختي در مطالعاات ساینمایي و همچناین باا       شاناختي و روان  هاي زباان  در تقابل با رهیافت

سیاساي   ا شناختي و اجتمااعي  هاي بازتابانه است. خوانش مضاعف از سینما خوانشي زیبایي روش
 .ماند گرایانه و تفکیك واقعیت و هنر باقي نمي است که در چارچوب بازتاب
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د. کنا  ن ماي خوانش مضاعف فیلم ما را به درك زبان فیلم و گفتمان حاکم بار فایلم رهنماو   
دهد، بلکه محتواي فایلم   دلوزي سینما را به محتوا و مضامین تقلیل نمي ا شناسي بنیامیني روش
حقیقات ایان    (. در891: 8913، ارمکاي   آزاد) کناد  شناسي بررسي مي یيفرم و زیباۀ واسط  هرا ب

ازن و هااي مسالط روالیساتي و پدیدارشاناختي آنادره با       روش به شکلي کامالً متمایز با دیدگاه
شناسي جدیاد در برابار    کند. این روش کریستین متز عمل ميۀ شناختي و روانکاوان رهیافت زبان

هاااي  هااا بااه تقااابلي دوسااویه میااان فاارم و زمینااه  محااوري در خااوانش فاایلم امحتواااۀ ساالط
دهد. جهان تصویري اسات   تصویر مي . دلوز معناي متفاوتي به جهانِپردازد سیاسي مي ا اجتماعي
باین هنار و   ۀ سینما بدون تکرارکردن جهان، در آن مشارکت دارد. به نظر دلاوز رابطا   آن که در

ناپذیري و آلودگي است. سینما و اجتمااع در عاین    اي از نوع تقلیل سینما و امر اجتماعي، رابطه
هااي   ناد. اینجاسات کاه نظریاه    ا بودن از هم منفاك  اند، و در عین درهم مجزابودن از هم، در هم

دیاالکتیکي   يچالش کشید. در روش خوانش مضاعف درک تقلیدي بودن هنر را باید بهبازنمایي و 
میان مناسبات هنر و جامعه یا سینما و واقعیت وجود دارد. بناابراین هنار و واقعیات یاك چیاز      

دوگانگي باین ساینما و واقعیات از باین      و بنابراین کنند هستند که حقیقت یکدیگر را بیان مي
هاست و دوري  محوري در خوانش فیلم امحتواۀ خوانش مضاعف، پایان سلطرود. مبناي روش  مي

ارچوب سنت بازنمایي است. سینما ماشاین تحقاق   هابزار بازتابانه در چۀ سینما به مثابۀ از مطالع
یاا،  ؤر همچاون اسات. ساینما    دادهفضاهاي متفاوت را به انسان  ۀیاهاست. سینما امکان تجربؤر

باه   شادن  امکان فراتررفتن از خود و بدل کند و ینمایي را نمایان ميس ۀهاي بنیادي تجرب ویژگي
الگویي است که  نوعي زهدان کهن و همچوندهد. سینما شاخم امر مجازي است  دیگري را مي
هاي جهان را در خود دارد. بنابراین، ماا قراوتاي مضااعف از دو ساط       بصیرتۀ بالقوه جنین هم

 :گیریم کار مي مرتبط را به هم به
 سط  اجتماعي و سیاسي.. 8
 شناختي. سط  زیبایي. 1

شناسي به ساختارهاي فرماال فایلم و    و در سط  زیبایي، اي بعد زمینهبه در سط  اجتماعي 
 شود. شناسي فیلم توجه مي زیبایي

شدهبررسیهایفیلم
انتخاب  کرد.گیري هدفمند استفاده  توان از نمونه مي ا کنوني ۀنیز مطالع و ا هاي کیفي در بررسي
هاایي   فایلم  ،بر این اسااس  .گیري نظري استوار است یعني بر مفهوم نمونه ،ها هدفمند بوده فیلم
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یعناي انتخااب    ؛اطالعات غني باشندۀ هاي تحقیق دربردارند شوند که بر اساس هدف انتخاب مي
 حاوزه ن د. در ایا کن موضوع مورد پژوهش فراهم ميۀ عمیق را در زمین ۀمواردي که امکان مطالع

 اطالعاتاي انتخاب شوند که بیشترین  گونه  به دها بای بلکه نمونه ،کنند حجم نمونه توجه نمي  به
هاي  پژوهش از بین فیلماین این اساس، در  مورد پژوهش داشته باشند. برۀ را براي تبیین مسئل

شاده  انتخااب  اسات   تار  پژوهش مارتبط و هدف این هایي که با موضوع  اعتماد فیلم رخشان بني
هاي مضموني که معیار اصلي انتخااب یاك فایلم باراي بررساي هساتند برآماده از         . مالكاست
است که باه هویات زناناه     يهای بر فیلم این پژوهشارچوب نظري است. از طرف دیگر تمرکز هچ
 در نظار گرفتاه شاده و   هاا   اي باراي انتخااب فایلم    پردازند. در این رابطه معیارهاي چندگانه مي
شاناختي   یاا زیباایي   ،که هویت زنانه در محوریت داساتاني، موضاوعي   اند دههایي انتخاب ش فیلم

بار ایان اسااس، در ایان      .دارد( فایلم قارار   .)هرچند این تفکیك کامالً تحلیلي باقي خواهد ماند
 آباي  روساري  (،8920) نارگس اعتمااد چهاار فایلم     از میان آثار سینمایي رخشاان بناي   تحقیق
 انتخاب شده است. (8915) بازي خون و (،8926) اردیبهشت  بانوي (،8929)

 موسیقیوواقعیتۀ:زنانگیدرمیاننرگسزنانگیدر

نماي آغاازین گاردش دو عروساك    اي تیره و تار است. شناسي زیبایي نرگسشناسي فیلم  زیبایي
باا   (پسر و دختر)ها  بچه و هاي قدیمي از پدر و مادر ظهور عکسآن )عروس و داماد( و به دنبال 

طاور    کننده مبین احساس نوستالژیك به یك گذشته و روایتي از آن اسات. باه   موسیقي دلتنگ
هااي بنیاادي حاول     آرماان و ایاده  و  ،کشاد  تصویر مي روایتي از جریان زندگي را به نرگسکلي 

اي از آن  هااي عاروس و دامااد بازنمااي نشاانه      کاه عروساك  موضوعي  ؛چرخد مفهوم ازدواج مي
شدن قسمتي از آن عکس در تیتراك آغاازین   ظهور عکس نرگس در لباس عروس و سیاه هستند.

بیناي کارد.    روایتاي تراكیاك پایش   ۀ مثابا   آن باه ۀ زمینا  توان با نماي سایاه و پشات   فیلم را مي
هاي فیلم حول همین ایده سرشار از تاریکي و سیاهي و فضاهاي تنگ و محدود اسات.   میزانسن

صاداي   و هااي تاریاك اسات    صداي فرار یك زن و مرد در میاان کوچاه  نماي اول فیلم شنیدن 
اي اسات کاه در    ماشین پلیس و جرم و فضاهاي متشنج در تقابل با عشاق و آرزوي آن و خاناه  

عاادل پشات   ۀ ها و حرکات ناامیدانا   سراسر فیلم تقسیم شده است. نماي خروجي کارخانه، نرده
هواي فایلم   موسیقي متن با حال و. از اسارت استشناختي  ها، نوعي بیان تصویري و نشانه میله

ایجااد  میزانسان درسات و تأثیرگاذاري را     ،خالقانه از عنصر نورپردازي ۀو استفاداست متناسا 
 باراي  باشاد تاار حااکم بار فایلم تمهیادي       فضاي تیره و کند که و این امکان را فراهم مي کرده
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هاي آفاق، نمااي   زمان تصویر گریه لم همداستان. فی هاي شخصیتبختي  نگون تأکید برنمایش و 
تصاویر   بیداري نرگس در پشات پنجاره را باه    و نماي شا ،تاریكۀ سیگارکشیدن عادل در کوچ

 کشد. مي
کند. عادل در مرز میان  شا به شکلي نمادین تقسیم عادل را براي نرگس و آفاق تداعي مي

کاردن   پهان  .گذارد دش را کنار ميهاي خو کرده و عکس نرگس و آفاق است، او برایشان جا پهن 
آغاز نرگس و پایان آفاق است. دو جفات  ۀ ها، درست همان نقط ها و کندن عکس جاي خواب آن

 کند. هاي آفاق همان پایان را تداعي مي زدن کفش جلوي در نمادي است از یك آغاز و ضجه
ن دو زنادگي  هاي سفید او در برابر چادر مشاکي آفااق تقابال ایا     چادر سفید نرگس و لباس

نیك کاه باا عنصار شاروع      عنصرتقابلي است میان  کنندۀ است. فیلم به شکلي ایدوولوكیك بیان
زمان است. اما در ساکانس بعادي    و عنصر بدي یا سد راهي که با عنصر پایان هم شده،زمان  هم

صاورتي،  ریزد. خاطرات آفاق با چادر سفید و لباس  هم مي سرعت به این فرضیه و نمادشناسي به
هام چاادر مشاکي،      تواند آغاز زندگي نرگس را تداعي کند و پایاان آن  مي غیره و ،هایشان شادي
و  تکاني، سافیدکردن در  تواند پایان زندگي نرگس باشد. خانه و دردي است که باز مي ،ها ناراحتي

شیده است. ها فرداي آن روز زندگي عادل را جاني نو بخ و خوشي ،ها روراستي ،دیوارها، لبخندها
ترین مسئله براي تقسیم او میان آفاق و نارگس اسات. نارگس     دزدي بزرگ عادل در واقع اصلي

 چیاز کند، درست میاان آفااق و عاادل. عاادل میاان دو       پول دزدي را به وسط خیابان پرت مي
 عادل نرگس را انتخاب کرده است.و هایش و نرگس با عشقش.  آفاق با پول :ایستاده است
 ۀفضاي فرهنگاي قبال از دها    متأثر از شرایط بیروني و هيتوجدرخور به میزان  نرگس فیلم
است. در واقع، صراحت و جسارت این فیلم مرهون شرایط حاکم بر فضاي فرهنگي کشور،  هفتاد

هاي فرهنگي و هناري موجاا    هاي تازه در عرصه است که آزادي 8920 تا 8961هاي  طي سال
 اش آیناده  زنادگي  بر انساني هرۀ فضاي سینماي ایران شد. گذشتماندگاري در  تولید آثار مهم و

 چاه  و گفاتن  براي حرفي نرگس است. نرگس فیلم هاي شخصیت از پر اجتماع و نیست تأثیر بي
 بساتر  در اي عاشاقانه  رابطاه  تلا   فرجامۀ فیلمي که بازگوکنند ؛دارد گفتن براي هایي حرف بسا
 اجتماعي است. هاي ساماني ناب

تاوان   ها در حواشاي زنادگي و در دل آنچاه ماي     فیلمي است بر مبناي زندگي انسان نرگس
های    يهستي سراسر کیفر دانست. زنان و مردان با ساختار طبقاتي پایین، در حواشي شاهر، با  

تاأمین اجتمااعي    ۀگوید آیا بیم وقتي پدر نرگس به عادل مي کنند. زندگي مي حمایت اجتماعي
سااختار اجتمااعي آکناده از فقار،      . از طرفاي مایت اجتمااعي اسات  دارد مبین همین فقدان ح
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ایان  در  تاوان  غیاره را ماي   و ،هااي جنساي   اساتفاده  ها، سوء ها و نامادري خوردن، ناپدري توسري
دزدي  مشااهده کارد. دزدي و ماالِ    شاان  زنادگي زناشاویي   ودر مشااغل   وهستي سراسر کیفر 

یم جرم تنهاا راه زنادگي   ییز است یا بهتر است بگوچ ها از دام همه خریدن تنها راه رستگاري آن
 و  همه ،و عادل براي یك زندگي بهتر ،ندنام کردن سرپناه، نعمت براي زنده است. آفاق براي پیدا

است. اما نرگس شاق   ناپذیربودن نیازمندند، یا اصالً زندگي بدون آن تصور  به جرم و مجرم ،همه
کناد.   رو مي داستاني را با نوعي چرخش ایدوولوكیك روبهاخالقي این داستان است؛ او کل پیرنگ 

ر به زندگي در دل این هستي سراسر کیفر است اما به این شرط که کسي تن به کیفار و  ضاو حا
جرم ندهاد. تفااوت بنیاادین آفااق و نارگس درسات در هماین نقطاه اسات. هرچناد سااخت            

کند، در واقع حتي  زندگي نرگس هموار ميۀ کردن آفاق راه را براي اید ایدوولوكیك فیلم با قرباني
سراسار کیفار خاود حاصال      اگر ساخت زندگي آفاق محکوم به مارگ هام باشاد، ایان زنادگيِ     

شناختي اخالقي از نوع خود است. ساکنان مجرم این زندگي هنوز به  هاي اخالقي و هستي جنبه
روناد، باراي    خواستگاري مي هایشان وفادارند. براي شوهرشان به و قول ، هاي اخالقي، مرام بنیان

ایدوولوكي  ،نهایت دهند. ولي در شان تن به هر کاري مي و براي زندگي آینده ،اند مجرمان سرپناه
گزیند. نرگس هم مانند آفاق از یاك پایگااه طبقااتي بادون حمایات       متن زندگي نرگس را برمي

بعد از او،  .دهد دزدي نمي ایستد و تن به است، اما او مثل کوه پشت عادل ميبرخوردار اجتماعي 
  گاهي که عادل در تماام عمار باه    تکیه ؛اي براي عادل باشد تواند جایگزین مادرانه مي ،مرگ آفاق
 بوده است. شدنبال

هااي شاهري،    فیلمي متعلق به حاشایه  ،، هم به لحاظ فرم و هم به لحاظ محتوانرگسفیلم 
یاي زنادگي  ؤاي در ر طبقه ؛جتماعي استپایین ا ۀشهري متعلق به طبق ۀو بافت پوسید ،ازدحام

چیزي که از همان ابتداي فیلم از رقم عاروس و دامااد عروساکي تاا      .متوسط ۀخانوادگي طبق
گاه فیلم حضاور دارد. از تیتاراك فایلم باه      گي مهندس، در موسیقي گاه و بي خیال زندگي خانواد

 هااي  هاا و واقعیات   ي شخصیت یاؤدهد، تقابل میان ر خود را در سراسر فیلم نشان مي آنچه ،بعد
 شاوند؛  تصویر کشایده ماي  ها به  یاؤمگر آنجا که ر ،سخت زندگي است. فیلم موسیقي متن ندارد

که زنان براي زنانگي خاود آرزو و باراي آن    يیاهایؤر ریخته؛فرو ؤیاهاير رفته و دست یاهاي ازؤر
زیباا و   ؛همه حال زن هساتند کنند اما واقعیت مانعي جدي در برابر آن است. زنان در  تالش مي

 هاا  آنرا از   واقعیات خشان زنادگي آن   ، اماا  مشترك زناناه اسات   ۀاحساس و عاطفه. این تجرببا
آمیاز نارگس امکاان انادکي      مردان و تحکمچون  آفاق و عقلِ ۀمردان گیرد. رفتارهاي خشن و مي

دو  ۀآفاق و نرگس نمایند کند. اگر فراهم مياو و آرایش زنانه(  ،ها، عشوه براي بروز زنانگي )خنده
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هاي زندگي باخته است و نارگس   در پاي دشواريرا اش  شکل از زنانگي نیز هستند، آفاق زنانگي
تسالیم جایگااه    واش  اجتمااعي  ۀخواهد تسلیم واقعیات زنادگي طبقا    نمي و هنوز در ابتداي راه

زناانگي خاود را    خواهاد موسایقيِ   آفاق مي شود. نرگس در تقابل با اجتماعي خود )دزد بودنش( 
زنادگي و زناانگي    ،یعناي ماردش   ،«پشات و پنااهش  »با اصاال    و بایدشود  حفظ کند، اما نمي

 متعارف خود را حفظ کند.

اجتماعیۀ:عشقفراسویطبقآبیروسریزنانگیدر
شود که صداي زنان و کودکاان   پزخانه آغاز مي ههاي کور شات از دودکش فیلم با یك نماي النگ

آقا رساول   بعدي حاجۀ فرنگي دارد. در صحن گوجهۀ انتخاب زناني براي کار در یك مزرعنشان از 
بسایار  او شخصاي باکمااالت و    شود. ظاهر ميفرنگي  رب گوجهۀ عنوان مالك کارخان  رحماني به
بوي ه وقتي متوجاو در این سکانس  .سالم باشد اش تولیدات کارخانهاصرار دارد است که  محترم

دار کمتر  که غالباً از یك کارخانه کاريریزد.  هم مي جاي کارخانه را به همه ،شود ميها  گند گوجه
باراي   ،کناد  زدني کارگران زن را استخدام مي مثال افبا انصاف و الطاو شود.  تصویر کشیده مي به
نشاینند. در میاان    و در مجلس او زن و مرد کنار هم مي کند، ميآماده  اهاربساط ن هاکارگرۀ هم

کند کاري کند کاه در   که تالش مي هستچند سر عاوله ي با دختر مجرد ،نوبر کرداني ،کارگران
آنجا انتخاب شود و کار کند. روایت تاریخي فیلم روز عید است؛ دامادها و دختاران اربااب باراي    

خودشاان ببرناد و از ایان هماه     ۀ پدر را به خانا  کنند مياند و سعي  او آمدهۀ تبریك عید به خان
دادن محیط زنادگي اربااب و تقابال     مند در پي نشان هدففیلم به شکلي  .هایي بیرون بیاورندتن

 آن با زندگي نوبر کرداني است.
 حاوالي  سااوه،  جاده در اي پزخانه کوره کند: هاي طبقاتي را بازگو مي هاي فیلم تقابل میزانسن

 روي هاایش  فایلم  در اعتمااد  بني هک ،فضاها این انگار. دیگر جاهاي و ،(خان قلعه کوره) آباد نعمت
 اقلیماي  و محیطاي  هااي  ویژگاي  با که هستند فیلم هاي شخصیت از جزوي کند، مي تأکید ها ن آ

 عناصار  ساایر  کناار  در هاا  آن چیدن با تا گذارند مي مخاطا اختیار در را گویا هایي شناسه خود،
دادن زندگي ناوبر و رساول سااخت     با نشان آبي روسريفیلم . برسند اثر از عمیقي درك به فیلم،

دهد. هرکدام از این دو شخصایت در سارزمین خااص خاود      طبقاتي حاکم در فیلم را نشان مي
از آنجاا   رفتننا  و بیرون شان خانه و کاشانهکنند. ساکنان سرزمین نوبر براي ماندن در  زندگي مي

در و شاکلي مرداناه دارناد،     اند. زنانشان مثل کبوتر ناام مرداناه   به گریبان  دست  با ذلت و پستي
 از طرفاي کنناد.   اي را تجربه نماي  هی  لذت زنانه ها این زن .خورد نمي ها به آن حالي که این نام
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زار در جماع فرزنادان و    هااي بازرگ کشات    زمین و هاي ویالیي ساکنان سرزمین ارباب، در خانه
 برخاورداري از رغام   باه  هاا   . آنناد ا ریزي هایشان براي حمایت از پدر در حال برنامه دامادها و نوه
خارجي و تحصیالت و ثروت هنوز در تعریف خوشبختي مشاکل دارناد.    هايسفر و مرفه  زندگي
اصالي  ۀ ساالگرد فاوت ماادر مسائل    ۀ مهمانيِ سرخي سر سفر گل دستِ یكهاي  ظرف ها آن  براي

 .شود محسوب ميها  است. سالگرد مرگ همسر در اینجا بخشي از هویت اجتماعي و طبقاتي آن
هاایي   و چهاره  ،هایي كناده  با لباس ،دار، غربتي روایت فیلم از زن در فیلم، زناني نازیبا، سبیل

هااي عباوس و    چهره بادار  اسدر برابر زنان مجلل و اصل و ناست پایین  ۀطبق غبارآلود اما شادِ
ت پایااني رساول   میاان فقار و بادبختي را فایلم در جماال     ۀ پژمرده. این روایت متناقض از رابط

... ببینناد  بیارون  از ماردم  کاه  نیسات  چیازي  اون خوشبختي» :کند رحماني )ارباب( توجیه مي
 .«خوشبخته آدم باشه، خوش که دل... آدمه دل تو خوشبختي

جا هم باه   افتد و همان کارگر و پایین شهري اتفاق مي ۀدر فضاي طبق نرگساگر داستان در 
اجتمااعي   ۀاعتمااد باه تقابال دو طبقا     ، رخشان بناي آبي روسريدر  ،رسد مي خودۀ پایان گشود

یاي متعارف خاود کاه زنادگي خاانوادگي اسات      ؤاگر در نرگس زنانگي براي تحقق ر پردازد. مي
کاارگر در   ۀمتوساط و طبقا   ۀهاي طبقا   ، زنانگيآبي روسريدر  ،اي جز پوشش مردانه ندارد چاره

صاحا  ،هاي دختران رسول با زنانگي ،کارگر زن ر،نوب گونۀزنانگي مرد .گیرند تقابل با هم قرار مي
 در تقابال  اند کارگر متظاهرانه به زندگي اعیاني خود چسبیده ۀکه به قیمت تحقیر طبق ،کارخانه
                 زن در مقااام  آبااي روسااريدر  دارد،زن صاارفاً در نقااش همساار حضااور  ناارگس. اگاار در اساات

یاك زن   ۀزمااني باه مثابا    فقطکارگر  ا کارگر/ همسر/ دلباخته/ دختر حضوري فعال دارد. اما زن
معني که  اي طبقاتي است. بدین زنانگي مقوله آبي روسريشود. در  شود که دلباخته مي ميمطر  
اي است  یزهپایین آم ۀهاي متفاوتي در فضاهاي طبقاتي متفاوت حضور دارند. زنانگي طبق زنانگي
اسات؛  محبات   با و خودرأي و متوسط مستقل ۀکه زنانگي طبق  و شرم زنانه. در حاليگي از مردان
غربتاي،  »پاایین و کاارگر مشاخم اسات )     ۀشکل افراطي. ارزیابي این زناانگي از طبقا   بهحتي 

ت کاه  اس  تر از آن «کس و کار بي» کارگر ۀ( و البته زن طبق«و... ،مارمولك، دختر دهاتي، کثافت
اي باراي   میاانجي  را واساطه و   اعتمااد آن  وجود دارد کاه رخشاان بناي    موهبتي. اما زندب حرفي
، باه  نارگس فیلم  همچوننیز  آبي روسرياعتماد در  کند: عشق. رخشان بني دادن فر  مي آشتي
زیبایي( معتقد است که با جامعاه در   و ،مشترکي )شامل محبت، وفاداري، صمیمیت ۀزنان ۀتجرب
 تواند امکان رهایي و آشتي را فراهم آورد. و مياست تقابل 
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:مادرانگیوعشقبانویارديبهشتزنانگیدر
دنباال آن    و به .«آدمیت هدیه نیست، حقي است واگذارنشدني»شود:  با این جمله آغاز ميفیلم 

و کودکان کار که در میاان   ،هاي شلوغ ده، خیابانکشی فلك به هاي سر نمایي از شلوغي شهر، خانه
اي هسرپناه اهل اردبیل یاا شاهر   فروشند. فرزندان بي دوند و گل و عود و سیگار مي ها مي ماشین

خواهاد   اما این داستان فیلم نیست. داستان زني شاغل است کاه ماي   ،روند دیگر مدرسه هم نمي
 ناوعي  فایلم باه   محاوري  شخصایت  و تمادر. هم شاغل باشد و هم م عاشق،هم مادر باشد و هم 

           مااني  و کناد  ماي  زنادگي  ، مااني، نوجاوانش  پسار  باا  کاه )فاروغ(   زناي . است مدرن زن ۀمسئل
 در که مستندي فیلم با فروغ زندگي خاموش بحران تقارن. ببیند را مادرش ۀزنان وجوه تواند نمي
 را آن گوناگون ابعاد و برجسته را فیلم مادر ا زن موقعیت نوعي به است، نمونه مادران از تهیه حال
 در وجاه  ایان  کاه  آیاد  درمي تصویر به زیرپوستي و بطئي اي گونه به فروغ بحران .کند مي تحلیل
 .شود مي لحاظ فیلم وجوه سایر

را و ناتواني در بیاان آن   ا ترین نیاز انسان اساسيا  درد عشق ،هاي فیلم از زبان فروغ گویه تك
دکتر رهبر و یك مادر نمونه باراي مااني    ازدواج باکشد. او میان  تصویر مي مادر بودن به دلیل  به

کاه ماادر نموناه    است معلق مانده است. فیلمي که فروغ در حال تدوین آن است، نمایي از زني 
است. تمام این زنان در فقدان وجود یك شوهر مادران نمونه هستند. در ایان اثناا     شناخته شده

اند تاا   ها را حمایت کرده و آن  هایشان مانده مادراني هستند که کنار بچهشود  آنچه مهم تلقي مي
هااي   فایلم زناان  یك مادر نمونه از نوع  که یادر این حالت تعلیق بماند  دبای فروغ و . موفق شوند

 که درست مغایر اخالق جامعه است. ،یا یك همسر ،مستندش باشد
کوتاه روشنفکران سینماي ایران اضافه  ۀیهفتاد شخصیت زن روشنفکر به سا ۀدر انتهاي ده
کاه شاباهت    ،اعتماد(، با بازي میناو فرشاچي   )رخشان بني بانوي اردیبهشتساز  شد. زن مستند

اعتماد داشت، در کشاکش مساول زندگي خصوصي )ازدواج دوبااره باه رغام     بسیاري به خود بني
مادر نموناه( از   بارۀن فیلمي دراش )ساخت اي هاي حرفه داشتن یك پسر از ازدواج اول( و فعالیت

نظار   د. در نگااه اول باه  نا ک و موقعیت خود را از زوایاي دیگر تبین مي استهمه سو تحت فشار 
 باه  گاذرا  ۀاشاار  جواناان،  مشکالت و لومسا اعتماد در قالا این فیلم قصد طر  رسد که بني مي
را ... و ،مجادد  ازدواج ۀپدیاد  باه  جامعه اقشار تفاوتم هاي العمل عکس جنگ، و جبهه هاي ارزش

به دسات فراموشاي ساپرده    ؛ آنچه اعتماد درصدد بیان کلیت زنانه در جامعه است دارد. ولي بني
 اسات  ،پسارش  ،مانيۀ هم مسئل  آن ست ورو به بنیادین روۀ واقع با یك مسئل شده است. فروغ در

باه   وباشد نه دکتر رهبار   او از آنِ فقطخواهد مادرش  خواهد تنها مالك مادرش باشد. مي مي که
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 پاسا  باه  راه عشق را بر فروغ بسته است. فاروغ  طلبي  و تملك حسادتکند. این  او حسودي مي
 داند. مادري از روي سرش مي داشتن تاجِ عشق را برابر با بر

جاوي  و . زني کارگردان در جسات )اتوبیوگرافي( استنامه  زندگي نوعي خود بانوي اردیبهشت
تواناد ماادر نموناه     یابد که آیا خود ماي  اما در این مسیر درمي ،مادر نمونه استتصویرکشیدن  به

را  اوکاه   خألیاي اسات.   ألخا  دچاار هاست  اش مدت برد که زنانگي پي مي اوباشد  در این مسیر 
متوسط اسات. زناان    ۀدوپارگي میان عشق و مادرانگي. این تقابل خاص طبق ؛است کردهدوپاره 

تواناد خاود را    نمي اوورز. در این چارچوب  و اندیشه آگاه، ،استقالل فکري ،داراي استقالل شغلي
د. اگار در  کنا را رهاا   ،مشاترك  ۀزنانا  ۀاش، هماان تجربا   هستي و و خود کندفرزند خود  قربانيِ
در این فیلم مردانگي صدایي است کاه صارفاً    ،ردمردانگي حضوري فعال دا آبي روسريو  نرگس
شود. زنانگي صارفاً فاداکاري    تر مي تر و متکثر بینیم. زنانگي گسترده نميرا   آن و شنویم را مي  آن

بدون مردانگي دیگر بي پشت و پناه نیست. زنانگي از مردانگي ناه باه    و در برابر مرد خانه نیست
توان هم مادر بود و هام عشاق ورزیاد      حمایت مالي بلکه به حمایت عاطفي نیاز دارد. اما آیا مي

هاا را   خواهد هر دوي آن بلکه مي ،خواهد انتخاب کند اردیبهشت است که نمياین پرسش بانوي 
بلکه براي داشتن همراه اسات. در فایلم    ،با هم آشتي دهد. ازدواج دوم براي رهایي از فقر نیست

نجاات دهاد. در    هام کاارگر غارق شاود و     ۀتواناد در ماتن واقعیات طبقا     ميهم زنانگي  نرگس
تواند طبقاات اجتمااعي مناازع را باا هام       اي ذاتي مي در خصیصهزنانگي با اشتراك  آبي روسري

خااص ایان   ألیاي  خ ؛اسات  ألخ چارمتوسط د ۀ، زنانگي طبقبانوي اردیبهشتاما در  آشتي دهد.
 به شکل تقابل مادرانگي و عشق. و طبقه

:زنانگیدربحرانبازیخونزنانگیدر
هاي عماودي نمااي    کشیدن پرده با باالنماي آغازین فیلم تصویري بسته از تورنتو است که آرش 

رقم با مانکن که شال خز و پشامي بار دوش دارد    .کند گرفته را با نوعي شفافیت متجلي مي مه
رف وقوع است. نماي رقام  شهر در شُ دهد که در دل کالن انگیز مي خبر از یك عشق هیجاننیز 
جهااني سرشاار از زناانگي     ،دیاوار کشیده بار   تصویر هایي از زنان به نگوي آن در زیر نگاه عکسات

هااي صاوتي و ماادرش در پشات      کشیدن دوربین و حاشایه  کند. عقا و آزادي را بیان مياست 
که نامزدش از کانادا باه ایاران   است دهد که این نما تنها نمایي از فیلمي  دوربین نشان از آن مي

دهاد کاه    جازي و حقیقي ماي فرستاده است. تمایز این دو نما نشان از تمایز دو جهان مبراي او 
 آن تفسیر کرد. به کمكتوان سراسر فیلم را  مي
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را پخاش   «ناواي گارم زنادگي   »آپ سارا درست در جایي که رادیاو موسایقي    نماهاي کلوز
ها فرداي آن روز که تصمیم  تناقض در درون این زندگي است. معناي این کلوزآپ ۀکند نشان مي

شاود کاامالً    رو مي به آرش با شکست رو به نزدتیاد و رفتن سارا براي دوري از دوستان و ترك اع
کند. ورود دوربین به درون اتاق  بازگو ميرا سارا تمام واقعیت ۀ ریخت هم  شود. اتاق به مشخم مي

ساارا بخشاي از   ۀ نهایت ایستادن دوربین بر نماي گربا  سارا و گشتن دوربین در درون اتاق و در
ریختگي و تنهایي حاد سارا در درون اتاقي که جاایي باراي    هم د. بهکن بیان ميرا ایدوولوكي فیلم 

ناوعي  )توان گفت گربه همان سارا است  سکونت سارا در آن نمانده است یا به شکلي تلویحي مي
هااي   هاا، حرکات دورباین، حاشایه     صداي سنگین کوبیدن درها و شیشه مثل حیوانات(.زندگي 

وربین بیشتر تمایز میان جهان واقعي زندگي ساارا باا   هاي د ها و پرش صوتي صداي ناقوس، کات
کشد؛ جهان سراسار آشافته و خاکساتري در محایط تناگ       تصویر مي تصاویر ارسالي آرش را به

سانگیني صاداها و    .اسات  ،سایما  ،ریخته در واقع واقعیت زندگي سارا و ماادرش  هم آپارتماني به
زدن سارا، دردهاي خماري،  ده است؛ ضجهچندان کر ها را دو حواشي صوتي فیلم، آزار زندگي آن

هاي بساته و لبااس    آن ساكۀ او در نمایي که در پشت صحنۀ خورد پریده و توسري صورت رنگ
شود به شکلي طنزگونه تفاوت این دو جهاان را دوچنادان    دیده مي اوستکه متعلق به  سيعرو
ما باا نماایي بااز از    ساارا و سای  ۀ ریختا  هام  شادن از منازل باه    . حرکت دوربین با خاارج کند مي

 هاي تهران در واقع در پي بیان شکلي از همگوني و همساني میان این دو است. خیابان
یاادیني از حضاور زناان در دل پاسااكها و     ناي در فیلم در حقیقات بخاش ب   صداهاي حاشیه
بیانم حساابي تیاد زدي واساه      مي» حضور زنان در پاساك با جمالتي چون .محیط شهري است

هایي است  نشان از دورخیز شدید و سنگین زنان و گفتمان زنانه به درون محیط یرهغ و «امشا
زدایاي شاده باود. چناین رویکاردي ناوعي بازگشات         هاا جنسایت   تماامي از آن  تار باه   که پیش
 هاست. جنسیت به این مکانۀ شکنان حجا

سار راه،  ر اثر عواملي چاون حضاور نیروهااي بازرساي     بمادر و سارا ۀ یند فیلم و رابطاکل فر
یناد فایلم   اشود و کل فر همه و همه دچار دگرگوني مي ،ها ها، غلتیدن میان برگ ها و ضجه گریه

هام   ماادر و ساارا را باه   ۀ سالم و همچنین رابطا ۀ سارا به جامع  تر و بازگشت را براي ترك راحت
د. زمیناه شااید مباین شاروعي ناو باشا       آپ پایاني فیلم با صداي خروسي در پیش ریزد. کلوز مي

کساني اسات  ۀ گون هاي شهر، مبین نوعي تنهایي اجتماع لیال در مکاني دور از خانه  خاله اقامتگاه
برناد. کماي    سار ماي   خاانواده در انازوا باه   ۀ ریخت هم عنوان معلول ساختارهاي اجتماعي به  که به
ز آغااز زنادگي   تواناد نشاان ا   اند؛ پایان فیلم مي تر از تیتراك پایاني درختان پرتقال میوه داده عقا

 خاله لیال باشد. اقامتگاهنوین ساکنان 
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پاره اسات کاه در درون فضااهاي مادرن باه       زن در این فیلم نمودي کامل از یك انسان تك
انادازد،   فیلم امیادي باه دل مخاطاا ماي    ۀ زند. هرچند پایان بست و پا مي  آور دست شکلي مالل

 ساارا بایش  ۀ درستي بازشناخت. در واقع چهر توان به زوال زندگي را در نماهاي کلوزآپ فیلم مي
مخاطاا ماذکر   ۀ جنسي را ترغیا کند و به تداوم نگاه خیرۀ گرایان از آنکه میل اروتیك و شهوت 

هاا، شکساتن    هاا، ضاجه   نمایي که آن را در نعره ؛کشد تصویر مي کمك کند، نمایي از مرگ را به
سارا در میان گنادآب  ۀ یرانه و مذبوحانهمدیگر، تالش حق  شدن درها به هاي دارو، کوبیده شیشه

 توان مشاهده کرد. مي غیره و ،کنار جاده
جوي رهایي و و سفري از منجالب اعتیاد سارا در جست .اي است فیلمي جاده بازي خونفیلم 

 ۀزنانا  ۀجوي آن تجربا و جوي هویت خویشتن نیز هست. در جستو التیام. اما این سفر در جست
یاایي  ؤر نارگس رفتن است. زندگي خانوادگي که در  ن در حال ازدستمدر ۀمشترکي که در زمان

از کمباودي   باانوي اردیبهشات  در و ، هدهناد  واقعیتي آشاتي  آبي روسريدر  و ساز بود پارچه یك
 ۀهااي جواناان و خاانواد    فرهنگ گسیخته است. خرده کامالً ازهم بازي خوندر  ،برد دروني رنج مي

 بارد و ماادر دلاواپس را نگاران     ماي گسیخته، زنانگي دختران جوان را در محاق بحران فرو  هم از
باا سایگاري در دسات آرایاش      ؛بحاران اسات   چاار . اما در اینجا نیز چیزي در این زن دکند مي
اما بیشتر از جنس دختران رساول   ،هایي از آفاق و نرگس را در خود دارد کند. مادر سارا رگه مي

الخمارش باه دوران    داوام  ویالیي و اعیاني پادرِ  ۀل سارا زنانگي در راه است. در خاناست. در مقاب
یاي زندگي خاانوادگي منساجم   ؤکند. سارا نیز در ر گردد و با تیر و کمان بازي مي کودکي بازمي

گیار شادن، ایان     زماناه هماه   در)» گوید مي اواست. اما تقصیر از زمانه است و این را مادرش به 
 ۀدر ایان زمانا   .توان خود را حفظ کرد. نماي پایاني فیلم بسیار گویاست سختي مي هبو .«( مر 

ناد و ایان فایلم سایاه و     ا هاعتماد مستندگون هاي رخشان بني خاکستري )فراموش نکنیم که فیلم
اي را گرفتاه اسات، تنهاا     گوناه موسایقي   (، در این شهر سرد و شلوغ که جااي هار  .سفید است

زنان  ۀبخش باشد. تنها زنانگي این هستي مشترك در هم تواند رهایي طبیعت رنگي است که مي
بلکاه در همکااري باا     ،اش پیروز شود اما نه در تقابل با مردان تواند بر زندگي مردانه است که مي

 ها. آن

گیری:زنانگیغیرجنسیوعاملیتزنانهنتیجه
ساازان   اعتمااد از دیگار فایلم    بنيهاي رخشان  بنیادین فیلمۀ زن ممیزۀ بعد زنانگي یا همان سوك
نگااه   تصاویر کشایده نشاده و    باه شناسانه  اروتیك و زیبایي به صورتاست. بدن زن در این آثار 
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رغم  به دید دوربین داده است. دوربین دور از یك نگاه خیره،  ۀ جنسي جاي خود را به زاویۀ خیر
نانه ندارد. دو نماي غالا فیلم اعام  زن زیبا و زیبایي بدن زکاراکتر  برايهاي خود جایي  کلوزآپ

برانگیز مخاطا را باه کاراکترهااي    انگیز و تأمل هاي فیلم، بیان غم شات از کلوزآپ و مدیوم النگ
جایگاه  دبای دهد که مخاطا  کند. ایدوولوكي فیلم، زن را درست در جایي قرار مي زن ترغیا مي

بخشي بحران بر بادن زن را   . تعین و عینیتها را به صورت عیني ببیند فروریزش آوارها و بحران
آفااق   نحیاف نارگس و    ، آوارهاا بار بادن   نرگس فیلم توان مشاهده کرد. در در هر چهار فیلم مي

براي ایان هباوط و ساقوط    برانگیز  تأملو کبوتر جایگاهي  ،نوبر ،شود. بدن سارا، فروغ سرازیر مي
راغ یافت. نماهاایي کاه فایلم باه شاکلي      هاي مردان جایي براي آن س توان بر بدن است؛ که نمي

اي با الگوهایي هویتي مشاخم و   اجتماع زنانهۀ گاه نمایند مدیوم از جمع زنان گرفته است، هی 
گرفته است )نماي مدیوم کاه   ها یا جمعي از زنان بدون سرپناه و ماتم مستقل نیست. این اجتماع

( یا جمعي از زناان  .هاي او هستند زدن اند و شاهد ضجه در آن زنان حول خاله سلطان جمع شده
اناد. آنچاه در    )کبوتر( راه افتاده «قدرت»نمایي که زنان مثل ارتش دنبال . تحت استیال و کارگر
مفهاوم زناانگي اسات. سااخت اجتمااعي و تااریخي        ها زن فاقد آن است، خودِ سراسر این فیلم

را  اوزنانگي توانست  مين را از آنچه همه و همه ز ،سرپناهي، جرم معاصر، فقر، تنهایي، بيۀ جامع
 از او گرفته است. نشان دهدبه شکلي زیبا و اروتیك 

زناان ناگزیرناد وجاود خاود را از دیادگاه ماردان        و بناابراین  جهان زنان جهاني مذکر است
گر موجودي است غریا و با جنس مخالف، ولي براي ماردان،   نظاره «دیگري» ببینند. براي زنان
زناان در ایان نظاام    بناابراین . انفرهنگ با خودشا  گر موجودي است همسان و هم دیگري نظاره
شوند. از  یز ميزهاي متعار  ناگ دادن نقش با توجه به اهمیت نقش مردانه، به آشتي مردساالري

تار از ماردان و کمتار     تار و مالیام   آموزند تاا بار اسااس آن حسااس     یك طرف نقش زنانه را مي
جو باشند و بیشتر از طریق دلربایي به جلا و جذب همکاري مرد بپردازناد.   طلا و ستیزه سلطه

باه  از سوي دیگر، نقش جدید را یاد بگیرند تا رفتار و وضع شبیه مردان داشته باشند. این زناان  
از نظر استعداد و کاارایي ماورد    انشوند که باید همانند مرد هایي در نظر گرفته نمي انسان مثابۀ

 یرند و در شرایط مساوي گمارده شوند.آزمایش قرار گ
کناد ماردان بار زناان سالطه داشاته        اجتماعي است که ایجاب مي ۀها این طبق در این فیلم

یاافتن زن   گونه که هویت بدین ؛شود اعتماد دیده مي هاي بني در فیلم وضو  به مردساالريباشند.
ته باشاد. التمااس آفااق باه     خود داش رويو شخصیت پیداکردن او زماني است که نام مردي را 

آبي، دیالوگ نوبر به رساول   و در روسري «بماند بگذار اسمت روي من» کهنرگس  عادل در فیلم
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وحشات همیشاگي    نماود  رسول اعترا  کند ۀخواهد به نبودن نامش در شناسنام وقتي که مي
 .نکان  را رها مردانگي کن و من»: گوید . آفاق به عادل مياست مردان از جانا شدن زنان از ترك

تصاویر   هام از دیگار ماوارد باه     مشکل حضانت فرزند توساط زناان   «.گاهي سري به من بزن گاه
قانون راهاي باراي    اگوید اش مي وقتي که از گذشتها  دیالوگ فروغ با مانيدر  شده است. کشیده

فاروغ ا مااني ا ساعي در انحصاار او دارد و        ۀمرد کوچاك خانا  و جلا فرزند توسط مادر ندارد، 
اش باا او   خارج از نقش مادري، نقشي براي او قاول نیست. مأموري که فروغ براي آزادکردن بچاه 

داناد.   مردبودن او ماي  خواهد و مسئول انحراف ماني را بي ، از او سرپرست بچه را ميزند مي حرف
هاا باا شارایطي اسات کاه       اد، جادال آدم اعتما  هاي بني توان گفت کشمکش داستان مي واقعدر 
هاسات،   هاا را کاه ناشاي از سانت     اعتماد این محدودیت م زده است. و بنيقها ر ها براي آنسنت
 دهد. نشان مي یشها خوبي در فیلم به

عامل اساسي بقاي زندگي تعریف شاده اسات. گاویي     عشقاعتماد  هاي رخشان بني در فیلم

اجتماعي و شرایطي که در آن زندگي  ۀدنیاي زنان به دور از طبقساز سعي دارد عشق را در  فیلم

 ، عشق مبناي زندگي آفاقنرگسشمار آورد. در فیلم  ها به  کنند دلیلي براي زندگي و رشد آن مي

پساري کاه از نوجاواني او را     ا است باه عاادل   عشق آفاق که زني بزهکار ؛عادل و نرگس است و

ال رسایدن باه   با سرپناه او باشد. عادل با عشق به نرگس باه دن به امید اینکه ا  بزرگ کرده است

آیاد و باراي    خانواده است. نرگس هم به دلیل عشق است که با شرایط سخت زندگي کناار ماي  

هاا و مواناع پیاروز     محادودیت ۀ ، عشاق بار هما   آبي روسري کند. در حفظ زندگي خود تالش مي

ۀ شود کاه در کارخانا   ختر کارگري ميسازي است عاشق د ربۀ شود. رسول که رویس کارخان مي

 پا بگذارد. عشاق در  هاي جامعه را زیر شرایط و سنت دبراي رسیدن به عشق بای وکند  او کار مي

 کند. فروغ با عشقي درگیر شده است کاه آن  اي پیدا مي تازه ۀجنب بازي خونو  بانوي اردیبهشت

بیناد و   مادري خود را نااتوان ماي   ۀیفبین عشق و وظ داند. فروغ در جمعِ را براي خود مجاز نمي 

نشاان داده   سات اعتیااد سارا ۀ کنند داستاني که بازگو از زبانخوبي  عشق مادري به بازي خوندر 

 شود. مي

ماادري   ۀآفاق در حق عادل وظیف .است اعتماد بنيهاي  هاي اساسي در فیلم از مؤلفه مادري

ماادر   چاه پذیرد و به او وابساته اسات. ناوبر اگر    او را مي ۀرا تمام کرده و عادل نیز محبت مادران

ماادري   ۀوظیفا  باانوي اردیبهشات  کناد. در   حق برادر و خواهرش مادري مي در ،خانواده نیست
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کند. سیما هم کاه مصاداق کامال یاك      فروغ مانع از پذیرفتن عشق است و او را دچار تردید مي

 کند. به فرزند خود نثار مي را آنچه دارد رمادر است و ه

 

 
 

 

 اعتماد.هایبرساختزنانگیدرسینمایرخشانبنی.مقوله1نمودار

 زنانگي

 مردساالري

 سنت

 زنانگي غیر جنسي 

مادرانگي در تقابل  
 با عشق

زنانگي شبهه  
 مردانه

تجربه مشترك 
 زنانه

کلیشه هاي  
 جنسیتي
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