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تقابلهایساختاری :

عاملیتغیرجنسیزنانهدرمیانۀ
یاعتماد 
برساختزنانگیدرسینمایرخشانبن 
کمال خالقپناه

1

و مرضیه رضایی

2

چکیده 
هدف از این تحقیق بررسي چگونگيِ برساختِ زنانگي در سینماي رخشان بنياعتماد ،از کارگردانان زن
در سینماي ایران ،است .پرسش اساسي این مقاله فرم زیبایيشناختي و اجتماعي زنانگي در سینماي
زنانۀ بني اعتماد است .براي بررسي این موضوع ،منظومهاي از مقولههاي مطالعات جامعهشناختي زنان در
زمینۀ برساخت زنانگي همچون مادرانگي ،مردانگي ،کلیشههاي جنسیتي ،تجربۀ مشترك زنانه ،و غیره را
بهکمك گرفتهایم .ایدۀ نظري مقاله این است که سینماي بنياعتماد زنانگي را به مثابۀ حامل مصالحه در
زمینۀ تقابلهاي ساختاري بهتصویر ميکشد .در ادامه ،چهار فیلم کامالً زنانۀ بنياعتماد را بررسي
کردهایم؛ فیلمهاي نرگس ،روسري آبي ،بانوي اردیبهشت ،و خونبازي .خوانش مضاعف این فیلمها در دو
بُعد زیبایيشناختي و اجتماعي مؤید این موضوع است که زنانگيهاي بنياعتماد غیرجنسي هستند و
بنياعتماد امیدوار است که زنانگي مبتني بر عشق رمانتیك ،موسیقيوار بر ازهمگسیختگيهاي اجتماعي
و طبقاتي فایق آید.
واژههای کلیدی :تجربۀ مشترك زنانه ،جامعهشناسي زنانگي ،زنانگي ،زیبایيشناختي زنانگي،

سینماي رخشان بنياعتماد.

دریافت8931/6/81 :

پذیرش8939/1/12 :

 .8استادیار گروه جامعهشناسي دانشگاه کردستان (نویسندۀ مسئول) kkhaleghpanah@yahoo.com
Rezaei_m_65@yahoo.com
 .1کارشناس ارشد جامعهشناسي دانشگاه کردستان
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طرحمسئله 
مقولۀ زنان در جامعۀ امروز ایران (مدرن) از مهمترین موضوعات است و جایگاهي مناقشهبرانگیز
دارد .تحصیالت زنان موضوعي سیاسي و جسم زنان موضوعي براي سیاستگذاري است .نگااهي
به سیاستگذاريها و مناقشات در ایران در رابطه با زناان در ساطو سیاساي و فرهنگاي ،ایان
مسئله را تأیید ميکند .این شرایط را بسیاري از زنان در زندگي شخصي خود تجربه کاردهاناد و
ميکنند .به لحاظ نظري همۀ این مناقشات محصول رویارویي با مدرنیته است ،اما این رویارویي
موضوعي صرفاً مربوط به متون روشنفکرانه نیست ،بلکه انضمامي و کامالً عیني است.
با مروري بر ادبیات نظري مدرنیته ميتوان برخي از کاربردها و معااني «زیساتن در جامعاۀ
مدرن» را آشکار کرد .مدرنیته یعني تعلقداشتن به جهااني کاه در آن باه قاول کاارل ماارکس
«هرآنچه سخت و استوار است ،دود ميشود و به هوا مايرود» (بارمن .)889 :8918 ،در ساط
اقتصادي جوامع مدرن به کمك عقالنیتي نهادياابازاري ساازمان یافتاهاناد .عقالنیتاي کاه بار
بسندگي و بهرهوري استوار است .دگرگونيهااي اجتمااعي ساریع ،ناوآوريهااي تکنولاوكیکي،
بوروکراسيهاي عقالني ،انباشت سرمایه ،صنعتيشدن و رشد شاهرها ،مهااجرتهااي وسایع ،و
شکلگیري طبقات اجتماعي فرایندهاي مدرنیزاسیون اقتصادي را بسط ميدهند.
در سط سیاسي ،مدرنیته با واقعیت شکلگیري دولتاملاتهاا مشاخم مايشاود (هاال،
 .)81 :8916در سط اجتماعي ،مدرنیته تحول مفهاوم خاود و جایگااه آن در جهاان مادرن را
بهدنبال داشت .جایگاه زن در جهان مدرن بدینشکل از روابط منفعل در محیط زندگي روزماره
و نگاههاي سنتي به زن رهایي یافت .زن سنتي در یك پیوستار درازمدت در نقشهااي زناناه و
هویت تعیینیافتهاي برساخته ميشد که تحت سیطرۀ تقسیم کار سنتي به زاد و ولد و پارورش
کودکان گره ميخورد و وظایف خانگي و تولیدمثل اساسيترین دغدغۀ او بهحساب ميآماد .اماا
تحوالت زندگي نوین و دگرگوني در سبكهاي زندگي و به دنبال آن پیشرفتهاي تکنولاوكیکي
در ابزارهاي پیشگیري و بهتأخیرانداختن زاد و ولد و تغییرات كنتیکي در نوع زاد و ولاد و غیاره
موجبات شکلي از رابطه را بهوجود آورد که گیدنز آن را رابطهاي ناب ميخواند (گیادنز:8912 ،
.)898
به لحااظ اجتمااعي ،مدرنیتاه تغییارات نهاادي گساتردهاي همچاون اقتصاادهاي باازاري،
دولتهاي بوروکراتیك و ملي ،و شیوههاي کنترل مردم را در پي داشته است .این دگرگاونيهاا
در حوزههاي نمادین با دگرگونيهاي عمیقي در سبك زندگي انضمامي افراد معماولي در پیوناد
است .به تعبیر فوکو ،اگر مدرنیته «شیوههاي مواجهه با زمانۀ معاصر» است ،پس قسامت اعظام
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مدرنیته در جهانهاي غیرغربي مستلزم رابطۀ تاریخي /فرهنگي متفاوت آنها با حضور مدرنیتاه
است (اسمیت.)21 :8922 ،
یکي از این فرمها و عرصههاي نمادین و فرهنگي ،سینماست .امروزه صانعت و هنار ساینما
در مقیاس باال با اقتصاد ،سیاست ،و تکنولوكي درآمیخته است .این درآمیختن همواره در فضایي
اجتماعي صورت ميگیرد که سینما را همچون یکي از الگوهاي فرهنگي بهکار ميگیرد« .سینما
یك تخیل بصري و جریان روایي را در مقیاس بزرگ به فرهنگ عرضه ميکند .تصاویر متحارك
چیزي معنازا ،داستانزا ،و پرشور است» (کالکر.)28 :8912 ،
امااا سااینما در رابطااه بااا زنااان جایگاااهي مناقشااهبرانگیااز دارد .زن بااه مثاب اۀ مظهااري از
زیبایيشناسي کاربردي هنوز در سطو وسیعي از تولیدات عصر مدرن به منزلاۀ کااال نگریساته
ميشود .هویت زنانۀ نوین خود تا حدودي قرباني گفتمان مسلط مردساالرانه است و زن به مثابۀ
موجودي نگریسته شده تحت سیطره و قلمروِ نگاه خیرۀ مردان زندگيِ خود کاه گفتماان زناناه
گاهي این نگاه خیره را یك فرصت ميداند و گااه یاك تهدیاد .كساتهاا و روشهااي زنادگي،
نشستن و برخاستن ،تفکر و تکلم ،همه و همه در واقع به منزلۀ بخشي از آن نگاه خیرۀ مردان و
لذت مردانه شکل ميگیرد (هاسکل.)888 :8918 ،
بنابراین درصدد هستیم برساختن مفهوم زنانگي را در سینماي رخشان بنياعتمااد بررساي
کنیم .اینکه برساخت زنانگي در سینماي رخشاان بناياعتمااد چگوناه اسات و میاانجيهااي
مضموني و زمینهاي در برساخت زنانگي با توجه به آثار رخشان بنياعتماد چیست ایدۀ نظاري
مقاله این است که سینماي بنياعتماد در عرصۀ فضاي اجتماعي ،تقابلهاي ساختاري در زمینۀ
برساخت زنانگي را بهدرستي بازنمایي ميکند اما در عرصۀ زیباایيشاناختي ساعي در مصاالحه
میان این تقابلها دارد .ساینماي بناياعتمااد ،زناانگي را باه مثاباۀ حامال مصاالحه در زمیناۀ
تقابلهاي ساختاري برميسازد.
در رابطه با سینماي بنياعتماد ،اعظم راودراد و صدیقي خویدکي ( )8915در مطالعاهاي باا
عنوان «تصویر زن در فیلمهاي سینمایي رخشان بنياعتماد» به نشانهشناسي سوسوري فیلمهاا
پرداختهاند .آنچه در کار آنها برجسته است نقش جنسیت کارگردان و روش تحلیل متن اسات.
هدف پژوهش از یك سو بررسي نحوۀ بازنمایي زن در آثار سینمایي رخشان بنياعتماد ،یکاي از
کارگردانان زن در سینماي ایران ،و از سوي دیگر بررسي تأثیر عامل جنسیت فیلمسااز بار ایان
بازنمایي است .و اینکه آیا فیلمسازان و کارگردانان زن به گونهاي متفاوت از کارگردانهااي مارد
به زنان و مشکالت آنها توجه ميکنند این تحقیق از لحااظ روششاناختي شاامل دو بخاش
است:
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در بخش اول که از طریق مطالعۀ اسنادي صورت گرفت ،تحاوالت اجتمااعي و نقاش آن در
سینماي زن بررسي و مشخم شد که شرایط سیاسي ،اجتماعي ،اقتصادي ،و فرهنگي هار دوره
یکي از عوامل مهم و تأثیرگذار بر نحوۀ بازنمایي زن در سینماست .به طوري که شاهد ساه دورۀ
متفاوت در سینماي ایران (جناگ ،ساازندگي ،اصاالحات) و ساه ناوع بازنماایي متفااوت از زن
هستیم .در بخش دوم تحقیاق باا اساتفاده از روش تحلیال فناي و شایوۀ نشاانهشناساي ،آثاار
سینمایي رخشان بنياعتماد تحلیل شد .یافتهها نشان داد کاه فاصالۀ طبقااتي یکاي از عناصار
کلیدي در آثار این کارگردان است .او در تمام فیلمهایش با تکیه بار عنصار فاصالۀ طبقااتي باه
طر مشکالت طبقاتي ،مخصوصاً طبقۀ پایین ،پرداخته اسات .از ساوي دیگار شااهد بازنماایي
متفاوتي از زن در آثار این فیلمساز هستیم .در دورۀ اول ،یعني در فاصلۀ سالهاي  61-62زناان
در فیلمهایي مانند زرد قناري و پول خارجي به صورت کلیشهاي و محدود در نقاشهااي ماادر،
همسر ،و خواهر بهنمایش درآمدهاند که همه خانهدار و به انجام کارهاي سنتي چاون گلادوزي،
بافندگي ،و غیره مشغولاند و با ویژگيهایي نظیر احساساتي ،منفعل ،وابسته باه مارد ،صابور ،و
سازگار توصیف شدهاند .در حالي که در فاصلۀ سالهااي ( 23-20دورۀ ساازندگي و اصاالحات)
شاااهد بازنمااایي متفاااوتي از زن در سااینماي بنااياعتماااد هسااتیم .او در فاایلمهاااي ناارگس،
روسريآبي ،بانوي اردیبهشت ،و زیر پوست شهر هام باه زنهاا توجاه مايکناد و ضامن طار
مشکالت آنها تصویر جدیدي از زن با ویژگيهایي چون استقالل ،پشتکار ،احساس مسائولیت،
مدیر ،باگذشت ،داراي عزت نفس ،و زحمتکش خلاق مايکناد .در نتیجاه مشاخم شاد کاه
جنسیت فیلمساز و زنبودن او بر نحوۀ بازنمایي زن تأثیرگذار اسات و افازایش حضاور زناان در
سینما و افزایش محصوالت رسانهاي زنان ميتواند گام مؤثري در جهت طار مشاکالت زناان و
بازنمایي واقعبینانهتري از آن در رسانهها باشد .بر خالف مطالعۀ راودراد ،هدف این مقاله بررسي
مکانیسمها و شکافهاي بازنمایي در برساخت زنانگي است.

چارچوبنظری
مروري بر مطالعات نظري ذکرشده در دنیاي نظریههاي فمینیستي نشاان مايدهاد کاه اساسااً
بحث از زنانگي به زمینههاي اجتماعي و مفهومي برساخت زنانگي پیوند خاورده اسات .بحاث از
اینکه زنانگي چگونه تدوین و تولید ميشاود ،بحاث از مسااول و مشاکالت تااریخيافرهنگاي و
مفهومي اي است که بر سر راه تولیاد عاملیات زناناه قارار دارد .باه هماین ترتیاا ایان نظریاه
مجموعهاي از مؤلفهها ،ساختارها ،و مفاهیم را به ما عرضه ميدارد کاه زناانگي در شابکۀ آنهاا
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تولید ميشاود .سااختارهاي بیولاوكیکي ،فرهنگاي ،و اقتصاادي ،و اجراهااي فاردي مفااهیم و
مقولههایي هساتند کاه زناانگي را در ساازمانهاا و مکاانهااي مختلاف باه اشاکال گونااگون
برميسازند .به عبارت دیگر زنانگي مقولهاي جوهرياذاتي نیست ،بلکه پیامد اجتماعي آن ماورد
نزاع است و نتیجۀ رویارویي زنان با جهان تاریخياساختاري و فرهنگي حول خودشان است .بار
اساس این موضوع ،زنانگي محصول مقولههاي دوگانۀ طرد /شمول ،مقاومت /ستم ،مردانه /زناناه،
بیولوكي /فرهنگ ،و خصوصي /عمومي در زمینههاي تاریخياساختاري اسات .بادینترتیاا بار
اساس مطالعات نظري فمینیستي ،هم در عرصۀ جامعهشناسي و هم در عرصۀ فایلم و از طارف
دیگر مطالعات انضمامي زن در سینماي ایران ،منظومهاي از مقولههاي ذیل به مثاباۀ چاارچوب
نظري جستوجوي شیوههاي مونتاك زنانگي در سینماي رخشان بنياعتماد بررسي شده است.

کلیشههایجنسیتی

از ابتداي شروع تفکرات فمینیستي ،نظر بسیاري از فمینیستها این بود که فرودستي و اطاعات
زنانه در بستر روابط اقتصادي و فرهنگي و سیاساي متولاد شاده و رشاد کارده اسات و مبنااي
تفکیك معروف میان دو تعبیر نزدیك «جنس» و «جنسایت» شاد .منظاور از جانس وضاعیت
فیزیولوكیکي و بیولوكیکي انساني است ،یعني آنچه مرد را مرد و زن را زن ميکند و باه عباارت
دیگر وضعیت فیزیکي و زیستي .واكۀ جنسیت در واقع طرز تلقي یا برداشت عمومي از جنس در
روابط اجتماعي و مناسبات متقابل است؛ و تفاوتش در این است که در جانس تکیاۀ عماده بار
وضعیت فیزیکي است ولي در جنسایت تکیاه بار مناسابات اجتمااعي (قاادري.)802 :8916 ،
جنسیت عبارت از آن دسته نقشهاي اجتماعي است که در پوشش تفاوتهاي زیستشاناختي
زن و مرد قرار گرفته و با اتکا به آن پذیرفته شدهاند.

تجربۀمشترکزنانه 
«فمینیسم زنمحور» به این مسئله توجه دارد کاه چگوناه تجاارب زناان مايتواناد سرچشامۀ
شناخت فرایندهاي ستمگرانه و همچنین شیوههاي مقاومت در شکلگیري هویت در زنان باشاد
(مكالفلین .)19 :8913 ،به رغم تنوع موجود در زنان و مردان ،یکساني یا هویت بنیادیني میان
مردان و زنان وجود دارد .در این باره فمینیستهااي زنمحاور مادعياناد کاه تماامي زناان از
واقعیت زیستشناختي ،رواني ،و اجتماعي مشترکي برخوردارند یا معتقدند که زندگي زناان باه
واسطۀ تجربۀ مشتركِ قرارداشتن در زیر سلطۀ مردان مشابه است .بر این اساس زنان از آنجا که
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زیر سلطۀ مردان قرار دارند خواهان رهایي از آناند .زنان تجربیات ،ارزشها ،و مناافع مشاترکي
دارند و توسل به هویت و واقعیت مشترك بنیادین زنان ،شالودۀ رویکرد زنمحور است (سیدمن،
 .)129 :8911فمینیسم زنمحور در تشخیم ستمي که زنان باا آن روباهرو بودناد ،ارزشهااي
آنها و تأثیري که ميتوانستند در بهبودبخشیدن به شرایط اجتماعي داشته باشند ،فار را بار
وجود هویت و چشمانداز مشترکي میان زنان قرار داده است .مبناي جوهرگرایاناۀ بحاث درباارۀ
زن باعث شد به زن نوعي ماهیت به عنوان واحدي که خصوصیات خاص ذاتاي دارد ،داده شاود
(.)Yaung, 1995: 207

مردساالری
در دهۀ هفتاد ،فمینیستها به پرسشهاي سهگانۀ مطالعات فمینیسام پاساخي کاالن و نااگزیر
مبهم ،در قالا تعبیر مردساالري ،ميدهند .پرسشهایي ماننادِ چارا تفااوتهااي جنسایتي پاا
گرفته است چرا سلطۀ مردانه موضوعي طبیعي و بجا جلوه کارده اسات و تقسایمبناديهااي
دیگري چون نژاد و طبقه چه نقشي در هویت جنسایتي داشاتهاناد ایان دیادگاه مردسااالري
عبارت است از «نظام خانوادگي ،اجتماعي ،عقیدتي ،و سیاسي کاه در آن ماردان ،مساتقیم باه
وسیلۀ زورگویي هاي آشکار یا غیرمستقیم از طریق آداب ،سنت ،قاانون و نیاز باه کماك زباان،
آموزش ،لباس ،برچسا و در قالا تقسیم کار تعیین ميکنند که زنان چه وظیفهاي دارند و چه
نقشهایي را باید یا نباید بازي کنند تا هماواره تحات سایطرۀ جنسایتي بااقي بمانناد» (Rich,
) .1977: 57بتي فریدان نیز در کتاب راز زنانه به ناوع دیگاري نقاش و تاأثیر مردسااالري را در
هویتیابي زنان بررسي ميکند .او در این کتاب نشان ميدهد که زنان یك قارن پاس از شاروع
جنبش دفاع از حقوق زنان ،همچنان در وضع نامساعدي بهسر ميبردند .او عقیاده داشات زناان
در حالي که از مشکلي جدي و بحراني رنج ميبرند ،ایان«مشاکل حتاي ناامي نادارد» .فریادان
اشاره ميکند که علتِ نام نداشتنِ مشکل زنان این است که مشکل آنهاا ،یعناي ماردان ،گاروه
قدرتمندي است که همهچیز از جمله نامگذاري بر مشکالت را در انحصاار خاود دارد .از نظار او
زنان به اشکال متفاوتي تحت این تلقین قرار ميگیرند که خوشبختي آنها در خانهداري ،عشق،
ازدواج ،بچهداري ،و خالصه نفي خود یا به عبارتي ایثار خالصه ميشود؛ اما کسي نميگوید چارا
زنان که غالباً در چنین شرایطي بهسر ميبرند ،احسااس خوشابختي نمايکنناد (ماكالفلاین،
 .)806 :8913فریدان مشکل را در علم ميداند و معتقد اسات کاه علام موجاود علماي مرداناه
است .مشکل این است که همۀ این مفاهیم را مردان ساخته و پرداختهاند ،یعني از ذهن و شعور
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و احساس آنها ،که ناگزیر مردانه است و درك خصوصایتهااي ذهناي و عااطفي زناان و نیاز
«منافع آنان از چشم خودشان» در آن جایي ندارد ،بیرون آمده است .بناابراین هویات زناان باا
جایگاه آنها در جامعۀ مردساالر و با ارکان عشق ،ازدواج ،خانهداري ،و بچهداري تعریف ميشود.

عرصۀعمومی/عرصۀخصوصی
تقسیم عمومي /خصوصي باه منزلاۀ ابازاري کاه زن (خصوصاي) را از مارد (عماومي) متفااوت
ميکند ،از ابزارهاي پنهان مردساالري است .در واقع مردساالري در نهایت شیوۀ تبدیل نرینگان
و مادینگان (جنس) به مردان و زنان (جنسیت) است ،باه گوناهاي کاه در ایان متفااوتانگااري
امتیاز از آن مردان باشد .ریشۀ این ایده به فلسفۀ سیاسي هگل بازميگردد .هگل در تعاار باا
روسو ،انسان بدوي جنگل نشین را آزاد ندانست و آزادي را در ارتباط ضروري با مسائولیت قارار
داد .از نظر او ،با شروع زندگي خانوادگي ،که مسئولیتآور بود ،آزادي معنا یافت ،اما از آنجاا کاه
خانواده و مسئولیت مطر در آن اساساً بر مدار عاطفه و عشق ميگردد ،فضاایي مناساا باراي
تجلي عقالنیت نميتوانسته باشد .جامعۀ مدني و مهمتر از آن دولت ،به دلیل فراغت از عاطفاه و
دلبستگي ،مکان اصلي تجلي روابط عقلمدار است .از اینجا دوگاانگي عاطفاه /عقال ،وابساتگي/
آزادي بر دوگانۀ خانه /خیابان ،شخصي /سیاسي انطباق یافت (روباتام .)885 :8930 ،رادیکالهاا
این ایده را مبناي مردساالري دولت و انقیاد زنان دانستند و آن را انکار کردند .بنابراین در اولین
نگاه ،تعبیر امر شخصي سیاسي و مخالفت با بنیاني فلسفي است که با جداکردن نظري دو حوزۀ
خصوصي و عمومي و حوزۀ عماومي ،یعناي جایگااه سیاسات و دولات را باه عناوان تجلايگااه
عقالنیت ،و حوزۀ خصوصي ،یعني روابط خانوادگي و در نتیجه زنان را در جایگاه محاور خاانواده
به مثابۀ جایگاه روابط ماقبل عقالني معرفي ميکند .باهعباارتي ،اعتارا متوجاه ارزشگاذاري
مثبت و منفي این دو حوزه ،از طریق نسبتدادن یکي به عقل (مرداناه ،عماومي) و دیگاري باه
احساس (زنانه ،خصوصي) است (آبوت.)928 :8915 ،

عشقوخانواده
از نگاه میلت ،ایدوولوكيِ مسلط زنان را چنان برنامهریزي ميکناد کاه موقعیات یاك کاسات را
بپذیرند .از نظر او ،طیاف وسایع و حتاي ظااهراً متضاادي از وضاعیت زناان ،از پاردهنشایني و
روبندزدن تا پورنوگرافي و هرزهگردي ،همه جلوههاي متعدد خشونت ایادوولوكیك اسات کاه از
ادبیات مردساالر ریشهدار گرفته است (استفاني .)96 :8923 ،از نظر او این نشاانۀ آن اسات کاه
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تحقیر و تجاوز به ساحت زنان سیاستي اسات کاه از حاوزۀ خصوصاي و رواباط جنساي شاروع
ميشود و سیاست جنسي این رضایت را از طریق تربیت اجتماعي هر دو جانس باا خاطمشاي
مردساالرانه ایجاد ميکناد (ماان .)15 :8919 ،میلات خاانواده را منباع اصالي ایان ایادوولوكي
ميداند .از نظر او ،این خانواده است که فرد را از هنجارهاي خاصي نظیر تقسیمبندي نقشهااي
زن و مرد آگاه و تربیت ميکند .بنابراین ميتوان گفت که خاانواده عامال بازتولیاد مردسااالري
است .آزار جنسي عملي خالف که از طرف یك فرد صورت گرفته باشد نیسات ،بلکاه بخشاي از
یك ایدوولوكي مردساالري است که با استفاده از این روش زنان را ميترساند تاا حضورنداشاتن
آنها در اجتماع و وضعیت خانهنشیني و وابساتگي آنهاا را تشادید و نیااز آنهاا را باه حاامي
تثبیت کند.

مادرانگی
نظرهاي گوناگوني دربارۀ مادري و تأثیر آن بر هویتیابي زنان وجود دارد .نانساي چاودوروف در
کتاب بازتولید مادري به هویت جنسیتي متوسل ميشود .او تصور مايکناد کاه تصامیمگیاري
دربارۀ مادرشدن را نميتوان به طور کامل بر اساس آموختن یا اجبار تبیاین کارد .او ایان گوناه
توضی ميدهد که زنان هویت جنسیتي زنانهاي کسا ميکنند که به مثابۀ نوعي نیروي رواناي
عمل ميکند و آنها را به مادرشدن واميدارد .چودوروف الگویي روانشاناختي از رواباط عیناي
بهکار ميگیرد .دختران با مادرانشان همذاتپنداري ميکنند و مادرانشان را به منزلاۀ ایادهواالي
که آرزو دارند باشند ،دروني ميکنند .به تعبیري ،دختاران باه ایان دلیال ماادر مايشاوند کاه
مادرانشان در روانشان جاي دارند .مادربودن جزوي از خویشتن زنانۀ آنهاست .به عباارت دیگار،
مادرشدن به منزلۀ بیان و تجلي هویت جنسیتي زنانهاي است که از جامعاه کساا شاده اسات
(سیدمن.)113 :8911 ،

روششناسی:خوانشمضاعف 

روش استفادهشده در این پژوهش خوانش مضاعف است .خوانش مضااعف مبتناي بار چگاونگي
خوانش فیلمها در گفتماان جامعاهشاناختي اسات .در ایان روش باه رابطاۀ ساینما و واقعیات
ميپردازیم .چارچوبي که به گونهاي ،به سلطۀ محتواامحوري در خوانش فیلمها پایان ميدهاد و
در تقابل با رهیافتهاي زباانشاناختي و روانشاناختي در مطالعاات ساینمایي و همچناین باا
روشهاي بازتابانه است .خوانش مضاعف از سینما خوانشي زیبایيشناختي و اجتمااعياسیاساي
است که در چارچوب بازتابگرایانه و تفکیك واقعیت و هنر باقي نميماند.
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خوانش مضاعف فیلم ما را به درك زبان فیلم و گفتمان حاکم بار فایلم رهنماون مايکناد.
روششناسي بنیامینيادلوزي سینما را به محتوا و مضامین تقلیل نميدهد ،بلکه محتواي فایلم
را به واسطۀ فرم و زیبایيشناسي بررسي ميکناد (آزاد ارمکاي .)891 :8913 ،در حقیقات ایان
روش به شکلي کامالً متمایز با دیدگاههااي مسالط روالیساتي و پدیدارشاناختي آنادره باازن و
رهیافت زبانشناختي و روانکاوانۀ کریستین متز عمل ميکند .این روششناسي جدیاد در برابار
ساالطۀ محتوا اامحااوري در خااوانش فاایلمهااا بااه تقااابلي دوسااویه میااان فاارم و زمینااههاااي
اجتماعياسیاسي ميپردازد .دلوز معناي متفاوتي به جهانِ تصویر ميدهد .جهان تصویري اسات
که در آن سینما بدون تکرارکردن جهان ،در آن مشارکت دارد .به نظر دلاوز رابطاۀ باین هنار و
سینما و امر اجتماعي ،رابطهاي از نوع تقلیلناپذیري و آلودگي است .سینما و اجتمااع در عاین
مجزابودن از هم ،در هماند ،و در عین درهمبودن از هم منفاكاناد .اینجاسات کاه نظریاههااي
بازنمایي و تقلیدي بودن هنر را باید بهچالش کشید .در روش خوانش مضاعف درکي دیاالکتیکي
میان مناسبات هنر و جامعه یا سینما و واقعیت وجود دارد .بناابراین هنار و واقعیات یاك چیاز
هستند که حقیقت یکدیگر را بیان ميکنند و بنابراین دوگانگي باین ساینما و واقعیات از باین
ميرود .مبناي روش خوانش مضاعف ،پایان سلطۀ محتواامحوري در خوانش فیلمهاست و دوري
از مطالعۀ سینما به مثابۀ ابزار بازتابانه در چهارچوب سنت بازنمایي است .سینما ماشاین تحقاق
رؤیاهاست .سینما امکان تجربۀ فضاهاي متفاوت را به انسان داده اسات .ساینما همچاون رؤیاا،
ویژگيهاي بنیادي تجربۀ سینمایي را نمایان ميکند و امکان فراتررفتن از خود و بدلشادن باه
دیگري را ميدهد .سینما شاخم امر مجازي است و همچون نوعي زهدان کهنالگویي است که
بالقوه جنین همۀ بصیرتهاي جهان را در خود دارد .بنابراین ،ماا قراوتاي مضااعف از دو ساط
بههممرتبط را بهکار ميگیریم:
 .8سط اجتماعي و سیاسي.
 .1سط زیبایيشناختي.
در سط اجتماعي به بعد زمینهاي ،و در سط زیبایيشناسي به ساختارهاي فرماال فایلم و
زیبایيشناسي فیلم توجه ميشود.

بررسیشده 

فیلمهای

در بررسيهاي کیفيا و نیز مطالعۀ کنونيا ميتوان از نمونهگیري هدفمند استفاده کرد .انتخاب
فیلمها هدفمند بوده ،یعني بر مفهوم نمونهگیري نظري استوار است .بر این اسااس ،فایلمهاایي
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انتخاب ميشوند که بر اساس هدفهاي تحقیق دربردارندۀ اطالعات غني باشند؛ یعناي انتخااب
مواردي که امکان مطالعۀ عمیق را در زمینۀ موضوع مورد پژوهش فراهم ميکند .در ایان حاوزه
به حجم نمونه توجه نميکنند ،بلکه نمونهها باید به گونهاي انتخاب شوند که بیشترین اطالعات
را براي تبیین مسئلۀ مورد پژوهش داشته باشند .بر این اساس ،در این پژوهش از بین فیلمهاي
رخشان بنياعتماد فیلمهایي که با موضوع و هدف این پژوهش مارتبطتار اسات انتخااب شاده
است .مالك هاي مضموني که معیار اصلي انتخااب یاك فایلم باراي بررساي هساتند برآماده از
چهارچوب نظري است .از طرف دیگر تمرکز این پژوهش بر فیلمهایي است که باه هویات زناناه
ميپردازند .در این رابطه معیارهاي چندگانهاي باراي انتخااب فایلمهاا در نظار گرفتاه شاده و
فیلمهایي انتخاب شدهاند که هویت زنانه در محوریت داساتاني ،موضاوعي ،یاا زیباایيشاناختي
(هرچند این تفکیك کامالً تحلیلي باقي خواهد ماند ).فایلم قارار دارد .بار ایان اسااس ،در ایان
تحقیق از میان آثار سینمایي رخشاان بناياعتمااد چهاار فایلم نارگس ( ،)8920روساريآباي
( ،)8929بانوي اردیبهشت ( ،)8926و خونبازي ( )8915انتخاب شده است.

زنانگیدرنرگس:زنانگیدرمیانۀموسیقیوواقعیت
زیبایيشناسي فیلم نرگس زیبایيشناسياي تیره و تار است.نماي آغاازین گاردش دو عروساك
(عروس و داماد) و به دنبال آن ظهور عکسهاي قدیمي از پدر و مادر و بچهها (دختر و پسر) باا
موسیقي دلتنگکننده مبین احساس نوستالژیك به یك گذشته و روایتي از آن اسات .باه طاور
کلي نرگس روایتي از جریان زندگي را بهتصویر ميکشاد ،و آرماان و ایادههااي بنیاادي حاول
مفهوم ازدواج ميچرخد؛ موضوعي کاه عروساكهااي عاروس و دامااد بازنمااي نشاانهاي از آن
هستند .ظهور عکس نرگس در لباس عروس و سیاهشدن قسمتي از آن عکس در تیتراك آغاازین
فیلم را ميتوان با نماي سایاه و پشاتزمیناۀ آن باه مثاباۀ روایتاي تراكیاك پایشبیناي کارد.
میزانسنهاي فیلم حول همین ایده سرشار از تاریکي و سیاهي و فضاهاي تنگ و محدود اسات.
نماي اول فیلم شنیدن صداي فرار یك زن و مرد در میاان کوچاههااي تاریاك اسات و صاداي
ماشین پلیس و جرم و فضاهاي متشنج در تقابل با عشاق و آرزوي آن و خاناهاي اسات کاه در
سراسر فیلم تقسیم شده است .نماي خروجي کارخانه ،نردهها و حرکات ناامیداناۀ عاادل پشات
میلهها ،نوعي بیان تصویري و نشانهشناختي از اسارت است .موسیقي متن با حال و هواي فایلم
متناسا است و استفادۀ خالقانه از عنصر نورپردازي ،میزانسان درسات و تأثیرگاذاري را ایجااد
کرده و این امکان را فراهم ميکند که فضاي تیره و تاار حااکم بار فایلم تمهیادي باشاد باراي
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نمایش و تأکید بر نگونبختي شخصیتهاي داستان .فیلم همزمان تصویر گریههاي آفاق ،نمااي
سیگارکشیدن عادل در کوچۀ تاریك ،و نماي شابیداري نرگس در پشات پنجاره را باهتصاویر
ميکشد.
شا به شکلي نمادین تقسیم عادل را براي نرگس و آفاق تداعي ميکند .عادل در مرز میان
نرگس و آفاق است ،او برایشان جا پهن کرده و عکسهاي خودش را کنار ميگذارد .پهانکاردن
جاي خواب آنها و کندن عکسها ،درست همان نقطۀ آغاز نرگس و پایان آفاق است .دو جفات
کفش جلوي در نمادي است از یك آغاز و ضجهزدنهاي آفاق همان پایان را تداعي ميکند.
چادر سفید نرگس و لباسهاي سفید او در برابر چادر مشاکي آفااق تقابال ایان دو زنادگي
است .فیلم به شکلي ایدوولوكیك بیانکنندۀ تقابلي است میان عنصر نیك کاه باا عنصار شاروع
همزمان شده ،و عنصر بدي یا سد راهي که با عنصر پایان همزمان است .اما در ساکانس بعادي
این فرضیه و نمادشناسي بهسرعت بههم ميریزد .خاطرات آفاق با چادر سفید و لباس صاورتي،
شاديهایشان ،و غیره ميتواند آغاز زندگي نرگس را تداعي کند و پایاان آن هام چاادر مشاکي،
ناراحتيها ،و دردي است که باز ميتواند پایان زندگي نرگس باشد .خانهتکاني ،سافیدکردن در و
دیوارها ،لبخندها ،روراستيها ،و خوشيها فرداي آن روز زندگي عادل را جاني نو بخشیده است.
دزدي بزرگ عادل در واقع اصليترین مسئله براي تقسیم او میان آفاق و نارگس اسات .نارگس
پول دزدي را به وسط خیابان پرت ميکند ،درست میاان آفااق و عاادل .عاادل میاان دو چیاز
ایستاده است :آفاق با پولهایش و نرگس با عشقش .و عادل نرگس را انتخاب کرده است.
فیلم نرگس به میزان درخور توجهي متأثر از شرایط بیروني و فضاي فرهنگاي قبال از دهاۀ
هفتاد است .در واقع ،صراحت و جسارت این فیلم مرهون شرایط حاکم بر فضاي فرهنگي کشور،
طي سالهاي  8961تا  8920است که آزاديهاي تازه در عرصههاي فرهنگي و هناري موجاا
تولید آثار مهم و ماندگاري در فضاي سینماي ایران شد .گذشتۀ هر انساني بر زنادگي آینادهاش
بيتأثیر نیست و اجتماع پر از شخصیتهاي فیلم نرگس است .نرگس حرفي براي گفاتن و چاه
بسا حرفهایي براي گفتن دارد؛ فیلمي که بازگوکنندۀ فرجام تلا رابطاهاي عاشاقانه در بساتر
نابسامانيهاي اجتماعي است.
نرگس فیلمي است بر مبناي زندگي انسانها در حواشاي زنادگي و در دل آنچاه مايتاوان
هستي سراسر کیفر دانست .زنان و مردان با ساختار طبقاتي پایین ،در حواشي شاهر ،باي های
حمایت اجتماعي زندگي ميکنند .وقتي پدر نرگس به عادل ميگوید آیا بیمۀ تاأمین اجتمااعي
دارد مبین همین فقدان حمایت اجتمااعي اسات .از طرفاي سااختار اجتمااعي آکناده از فقار،
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توسريخوردن ،ناپدريها و نامادريها ،سوءاساتفادههااي جنساي ،و غیاره را مايتاوان در ایان
هستي سراسر کیفر و در مشااغل و زنادگي زناشاویيشاان مشااهده کارد .دزدي و ماالِ دزدي
خریدن تنها راه رستگاري آنها از دام همهچیز است یا بهتر است بگوییم جرم تنهاا راه زنادگي
است .آفاق براي پیداکردن سرپناه ،نعمت براي زندهماندن ،و عادل براي یك زندگي بهتر ،همه و
همه ،به جرم و مجرم بودن نیازمندند ،یا اصالً زندگي بدون آن تصورناپذیر است .اما نرگس شاق
اخالقي این داستان است؛ او کل پیرنگ داستاني را با نوعي چرخش ایدوولوكیك روبهرو ميکناد.
او حاضر به زندگي در دل این هستي سراسر کیفر است اما به این شرط که کسي تن به کیفار و
جرم ندهاد .تفااوت بنیاادین آفااق و نارگس درسات در هماین نقطاه اسات .هرچناد سااخت
ایدوولوكیك فیلم با قربانيکردن آفاق راه را براي ایدۀ زندگي نرگس هموار ميکند ،در واقع حتي
اگر ساخت زندگي آفاق محکوم به مارگ هام باشاد ،ایان زنادگيِ سراسار کیفار خاود حاصال
جنبههاي اخالقي و هستي شناختي اخالقي از نوع خود است .ساکنان مجرم این زندگي هنوز به
بنیانهاي اخالقي ،مرام ،و قولهایشان وفادارند .براي شوهرشان به خواستگاري ميروناد ،باراي
مجرمان سرپناهاند ،و براي زندگي آیندهشان تن به هر کاري ميدهند .ولي در نهایت ،ایدوولوكي
متن زندگي نرگس را برميگزیند .نرگس هم مانند آفاق از یاك پایگااه طبقااتي بادون حمایات
اجتماعي برخوردار است ،اما او مثل کوه پشت عادل ميایستد و تن به دزدي نميدهد .او ،بعد از
مرگ آفاق ،ميتواند جایگزین مادرانهاي براي عادل باشد؛ تکیهگاهي که عادل در تماام عمار باه
دنبالش بوده است.
فیلم نرگس ،هم به لحاظ فرم و هم به لحاظ محتوا ،فیلمي متعلق به حاشایههااي شاهري،
ازدحام ،و بافت پوسیدۀ شهري متعلق به طبقۀ پایین اجتماعي است؛ طبقهاي در رؤیاي زنادگي
خانوادگي طبقۀ متوسط .چیزي که از همان ابتداي فیلم از رقم عاروس و دامااد عروساکي تاا
خیال زندگي خانوادگي مهندس ،در موسیقي گاه و بيگاه فیلم حضاور دارد .از تیتاراك فایلم باه
بعد ،آنچه خود را در سراسر فیلم نشان ميدهد ،تقابل میان رؤیاي شخصیتهاا و واقعیاتهااي
سخت زندگي است .فیلم موسیقي متن ندارد ،مگر آنجا که رؤیاها به تصویر کشایده مايشاوند؛
رؤیاهاي ازدسترفته و رؤیاهاي فروریخته؛ رؤیاهایي که زنان براي زنانگي خاود آرزو و باراي آن
تالش ميکنند اما واقعیت مانعي جدي در برابر آن است .زنان در همه حال زن هساتند؛ زیباا و
بااحساس و عاطفه .این تجربۀ مشترك زناناه اسات ،اماا واقعیات خشان زنادگي آن را از آنهاا
ميگیرد .رفتارهاي خشن و مردانۀ آفاق و عقلِ چون مردان و تحکمآمیاز نارگس امکاان انادکي
براي بروز زنانگي (خندهها ،عشوه ،و آرایش زنانه) او فراهم ميکند .اگر آفاق و نرگس نمایندۀ دو
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شکل از زنانگي نیز هستند ،آفاق زنانگياش را در پاي دشواريهاي زندگي باخته است و نارگس
هنوز در ابتداي راه و نميخواهد تسلیم واقعیات زنادگي طبقاۀ اجتمااعياش و تسالیم جایگااه
اجتماعي خود (دزد بودنش) شود .نرگس در تقابل با آفاق ميخواهاد موسایقيِ زناانگي خاود را
حفظ کند ،اما نميشود و باید با اصاال «پشات و پنااهش» ،یعناي ماردش ،زنادگي و زناانگي
متعارف خود را حفظ کند.

روسریآبی:عشقفراسویطبقۀاجتماعی 

زنانگیدر
فیلم با یك نماي النگشات از دودکشهاي کورهپزخانه آغاز ميشود که صداي زنان و کودکاان
نشان از انتخاب زناني براي کار در یك مزرعۀ گوجهفرنگي دارد .در صحنۀ بعدي حاجآقا رساول
رحماني به عنوان مالك کارخانۀ رب گوجهفرنگي ظاهر ميشود .او شخصاي باکمااالت و بسایار
محترم است که اصرار دارد تولیدات کارخانهاش سالم باشد .در این سکانس او وقتي متوجه بوي
گند گوجهها ميشود ،همهجاي کارخانه را بههم ميریزد .کاري که غالباً از یك کارخانهدار کمتر
بهتصویر کشیده ميشود .او با انصاف و الطاف مثالزدني کارگران زن را استخدام ميکناد ،باراي
همۀ کارگرها بساط ناهار آماده ميکند ،و در مجلس او زن و مرد کنار هم مينشاینند .در میاان
کارگران ،نوبر کرداني ،دختر مجردي با چند سر عاوله هست که تالش ميکند کاري کند کاه در
آنجا انتخاب شود و کار کند .روایت تاریخي فیلم روز عید است؛ دامادها و دختاران اربااب باراي
تبریك عید به خانۀ او آمدهاند و سعي ميکنند پدر را به خاناۀ خودشاان ببرناد و از ایان هماه
تنهایي بیرون بیاورند .فیلم به شکلي هدفمند در پي نشاندادن محیط زنادگي اربااب و تقابال
آن با زندگي نوبر کرداني است.
میزانسنهاي فیلم تقابلهاي طبقاتي را بازگو ميکند :کورهپزخانهاي در جاده سااوه ،حاوالي
نعمتآباد (کوره قلعهخان) ،و جاهاي دیگر .انگار این فضاها ،که بنياعتمااد در فایلمهاایش روي
آنها تأکید ميکند ،جزوي از شخصیتهاي فیلم هستند که با ویژگايهااي محیطاي و اقلیماي
خود ،شناسههایي گویا را در اختیار مخاطا ميگذارند تا با چیدن آنهاا در کناار ساایر عناصار
فیلم ،به درك عمیقي از اثر برسند .فیلم روسريآبي با نشاندادن زندگي ناوبر و رساول سااخت
طبقاتي حاکم در فیلم را نشان ميدهد .هرکدام از این دو شخصایت در سارزمین خااص خاود
زندگي ميکنند .ساکنان سرزمین نوبر براي ماندن در خانه و کاشانهشان و بیروننارفتن از آنجاا
با ذلت و پستي دست به گریباناند .زنانشان مثل کبوتر ناام مرداناه و شاکلي مرداناه دارناد ،در
حالي که این نام به آنها نميخورد .این زنها هی لذت زنانهاي را تجربه نمايکنناد .از طرفاي
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ساکنان سرزمین ارباب ،در خانههاي ویالیي و زمینهااي بازرگ کشاتزار در جماع فرزنادان و
دامادها و نوههایشان براي حمایت از پدر در حال برنامهریزياناد .آنهاا باه رغام برخاورداري از
زندگي مرفه و سفرهاي خارجي و تحصیالت و ثروت هنوز در تعریف خوشبختي مشاکل دارناد.
براي آنها ظرفهاي یكدستِ گلسرخي سر سفرۀ مهمانيِ ساالگرد فاوت ماادر مسائلۀ اصالي
است .سالگرد مرگ همسر در اینجا بخشي از هویت اجتماعي و طبقاتي آنها محسوب ميشود.
روایت فیلم از زن در فیلم ،زناني نازیبا ،سبیلدار ،غربتي ،با لباسهایي كناده ،و چهارههاایي
غبارآلود اما شادِ طبقۀ پایین است در برابر زنان مجلل و اصل و نسادار با چهرههااي عباوس و
پژمرده .این روایت متناقض از رابطۀ میاان فقار و بادبختي را فایلم در جماالت پایااني رساول
رحماني (ارباب) توجیه ميکند« :خوشبختي اون چیازي نیسات کاه ماردم از بیارون ببینناد...
خوشبختي تو دل آدمه ...دل که خوش باشه ،آدم خوشبخته».
اگر داستان در نرگس در فضاي طبقۀ کارگر و پایین شهري اتفاق ميافتد و همانجا هم باه
پایان گشودۀ خود ميرسد ،در روسريآبي ،رخشان بناياعتمااد باه تقابال دو طبقاۀ اجتمااعي
ميپردازد .اگر در نرگس زنانگي براي تحقق رؤیاي متعارف خاود کاه زنادگي خاانوادگي اسات
چارهاي جز پوشش مردانه ندارد ،در روسريآبي ،زنانگيهاي طبقاۀ متوساط و طبقاۀ کاارگر در
تقابل با هم قرار ميگیرند .زنانگي مردگونۀ نوبر ،کارگر زن ،با زنانگيهاي دختران رسول ،صاحا
کارخانه ،که به قیمت تحقیر طبقۀ کارگر متظاهرانه به زندگي اعیاني خود چسبیدهاند در تقابال
اساات .اگاار در ناارگس زن صاارفاً در نقااش همساار حضااور دارد ،در روسااريآبااي زن در مقااام
کارگر /همسر /دلباخته /دختر حضوري فعال دارد .اما زناکارگر فقط زمااني باه مثاباۀ یاك زن
مطر ميشود که دلباخته ميشود .در روسريآبي زنانگي مقولهاي طبقاتي است .بدینمعني که
زنانگيهاي متفاوتي در فضاهاي طبقاتي متفاوت حضور دارند .زنانگي طبقۀ پایین آمیزهاي است
از مردانگي و شرم زنانه .در حالي که زنانگي طبقۀ متوسط مستقل و خودرأي و بامحبات اسات؛
حتي به شکل افراطي .ارزیابي این زناانگي از طبقاۀ پاایین و کاارگر مشاخم اسات («غربتاي،
مارمولك ،دختر دهاتي ،کثافت ،و )»...و البته زن طبقۀ کارگر «بيکس و کار»تر از آن است کاه
حرفي بزند .اما موهبتي وجود دارد کاه رخشاان بناياعتمااد آن را واساطه و میاانجياي باراي
آشتيدادن فر ميکند :عشق .رخشان بنياعتماد در روسريآبي نیز همچون فیلم نارگس ،باه
تجربۀ زنانۀ مشترکي (شامل محبت ،وفاداري ،صمیمیت ،و زیبایي) معتقد است که با جامعاه در
تقابل است و ميتواند امکان رهایي و آشتي را فراهم آورد.
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زنانگیدربانویارديبهشت:مادرانگیوعشق 
فیلم با این جمله آغاز ميشود« :آدمیت هدیه نیست ،حقي است واگذارنشدني ».و به دنباال آن
نمایي از شلوغي شهر ،خانههاي سربهفلكکشیده ،خیابانهاي شلوغ ،و کودکان کار که در میاان
ماشینها ميدوند و گل و عود و سیگار ميفروشند .فرزندان بيسرپناه اهل اردبیل یاا شاهرهاي
دیگر مدرسه هم نميروند ،اما این داستان فیلم نیست .داستان زني شاغل است کاه مايخواهاد
هم مادر باشد و هم عاشق ،هم شاغل باشد و هم مادر .تم و شخصایت محاوري فایلم باهناوعي
مسئلۀ زن مدرن است .زناي (فاروغ) کاه باا پسار نوجاوانش ،مااني ،زنادگي مايکناد و مااني
نميتواند وجوه زنانۀ مادرش را ببیند .تقارن بحران خاموش زندگي فروغ با فیلم مستندي که در
حال تهیه از مادران نمونه است ،بهنوعي موقعیت زنامادر فیلم را برجسته و ابعاد گوناگون آن را
تحلیل ميکند .بحران فروغ به گونهاي بطئي و زیرپوستي بهتصویر درميآیاد کاه ایان وجاه در
سایر وجوه فیلم لحاظ ميشود.
تكگویههاي فیلم از زبان فروغ ،درد عشقا اساسيترین نیاز انسانا و ناتواني در بیاان آن را
به دلیل مادر بودن بهتصویر ميکشد .او میان ازدواج با دکتر رهبر و یك مادر نمونه باراي مااني
معلق مانده است .فیلمي که فروغ در حال تدوین آن است ،نمایي از زني است کاه ماادر نموناه
شناخته شده است .تمام این زنان در فقدان وجود یك شوهر مادران نمونه هستند .در ایان اثناا
آنچه مهم تلقي ميشود مادراني هستند که کنار بچههایشان مانده و آنها را حمایت کردهاند تاا
موفق شوند .و فروغ باید در این حالت تعلیق بماند که یا یك مادر نمونه از نوع زناان فایلمهااي
مستندش باشد ،یا یك همسر ،که درست مغایر اخالق جامعه است.
در انتهاي دهۀ هفتاد شخصیت زن روشنفکر به سایۀ کوتاه روشنفکران سینماي ایران اضافه
شد .زن مستندساز بانوي اردیبهشت (رخشان بنياعتماد) ،با بازي میناو فرشاچي ،کاه شاباهت
بسیاري به خود بنياعتماد داشت ،در کشاکش مساول زندگي خصوصي (ازدواج دوبااره باه رغام
داشتن یك پسر از ازدواج اول) و فعالیتهاي حرفهاياش (ساختن فیلمي دربارۀ مادر نموناه) از
همه سو تحت فشار است و موقعیت خود را از زوایاي دیگر تبین ميکناد .در نگااه اول باهنظار
ميرسد که بنياعتماد در قالا این فیلم قصد طر مساول و مشکالت جواناان ،اشاارۀ گاذرا باه
ارزشهاي جبهه و جنگ ،عکسالعملهاي متفاوت اقشار جامعه باه پدیادۀ ازدواج مجادد ،و ...را
دارد .ولي بنياعتماد درصدد بیان کلیت زنانه در جامعه است؛ آنچه به دسات فراموشاي ساپرده
شده است .فروغ در واقع با یك مسئلۀ بنیادین روبهروست و آن هم مسئلۀ ماني ،پسارش ،اسات
که ميخواهد تنها مالك مادرش باشد .ميخواهد مادرش فقط از آنِ او باشد نه دکتر رهبار و باه
 119

تقابلهایساختاری ...

عاملیتغیرجنسیزنانهدرمیانۀ

او حسودي ميکند .این حسادت و تملكطلبي راه عشق را بر فروغ بسته است .فاروغ پاسا باه
عشق را برابر با برداشتن تاجِ مادري از روي سرش ميداند.
بانوي اردیبهشت نوعي خودزندگينامه (اتوبیوگرافي) است .زني کارگردان در جساتوجاوي
بهتصویرکشیدن مادر نمونه است ،اما در این مسیر درميیابد که آیا خود مايتواناد ماادر نموناه
باشد در این مسیر او پي ميبرد که زنانگياش مدتهاست دچاار خاأل اسات .خألیاي کاه او را
دوپاره کرده است؛ دوپارگي میان عشق و مادرانگي .این تقابل خاص طبقۀ متوسط اسات .زناان
داراي استقالل شغلي ،استقالل فکري ،آگاه ،و اندیشهورز .در این چارچوب او نميتواناد خاود را
قربانيِ فرزند خود کند و خود و هستياش ،هماان تجرباۀ زناناۀ مشاترك ،را رهاا کناد .اگار در
نرگس و روسريآبي مردانگي حضوري فعال دارد ،در این فیلم مردانگي صدایي است کاه صارفاً
آن را ميشنویم و آن را نميبینیم .زنانگي گستردهتر و متکثرتر ميشود .زنانگي صارفاً فاداکاري
در برابر مرد خانه نیست و بدون مردانگي دیگر بي پشت و پناه نیست .زنانگي از مردانگي ناه باه
حمایت مالي بلکه به حمایت عاطفي نیاز دارد .اما آیا ميتوان هم مادر بود و هام عشاق ورزیاد
این پرسش بانوي اردیبهشت است که نميخواهد انتخاب کند ،بلکه ميخواهد هر دوي آنهاا را
با هم آشتي دهد .ازدواج دوم براي رهایي از فقر نیست ،بلکه براي داشتن همراه اسات .در فایلم
نرگس زنانگي هم ميتواناد در ماتن واقعیات طبقاۀ کاارگر غارق شاود و هام نجاات دهاد .در
روسريآبي زنانگي با اشتراك در خصیصهاي ذاتي ميتواند طبقاات اجتمااعي مناازع را باا هام
آشتي دهد .اما در بانوي اردیبهشت ،زنانگي طبقۀ متوسط دچار خأل اسات؛ خألیاي خااص ایان
طبقه و به شکل تقابل مادرانگي و عشق.

خونبازی:زنانگیدربحران 
زنانگیدر 
نماي آغازین فیلم تصویري بسته از تورنتو است که آرش با باالکشیدن پردههاي عماودي نمااي
مهگرفته را با نوعي شفافیت متجلي ميکند .رقم با مانکن که شال خز و پشامي بار دوش دارد
نیز خبر از یك عشق هیجانانگیز ميدهد که در دل کالنشهر در شُرف وقوع است .نماي رقام
تانگوي آن در زیر نگاه عکسهایي از زنان بهتصویرکشیده بار دیاوار ،جهااني سرشاار از زناانگي
است و آزادي را بیان ميکند .عقاکشیدن دوربین و حاشایههااي صاوتي و ماادرش در پشات
دوربین نشان از آن ميدهد که این نما تنها نمایي از فیلمي است که نامزدش از کانادا باه ایاران
براي او فرستاده است .تمایز این دو نما نشان از تمایز دو جهان مجازي و حقیقي مايدهاد کاه
ميتوان سراسر فیلم را به کمك آن تفسیر کرد.
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نماهاي کلوزآپ سارا درست در جایي که رادیاو موسایقي «ناواي گارم زنادگي» را پخاش
ميکند نشانۀ تناقض در درون این زندگي است .معناي این کلوزآپها فرداي آن روز که تصمیم
سارا براي دوري از دوستان و ترك اعتیاد و رفتن به نزد آرش با شکست روبهرو ميشاود کاامالً
مشخم ميشود .اتاق بههمریختۀ سارا تمام واقعیت را بازگو ميکند .ورود دوربین به درون اتاق
سارا و گشتن دوربین در درون اتاق و در نهایت ایستادن دوربین بر نماي گرباۀ ساارا بخشاي از
ایدوولوكي فیلم را بیان ميکند .بههمریختگي و تنهایي حاد سارا در درون اتاقي که جاایي باراي
سکونت سارا در آن نمانده است یا به شکلي تلویحي ميتوان گفت گربه همان سارا است (ناوعي
زندگي مثل حیوانات) .صداي سنگین کوبیدن درها و شیشههاا ،حرکات دورباین ،حاشایههااي
صوتي صداي ناقوس ،کاتها و پرشهاي دوربین بیشتر تمایز میان جهان واقعي زندگي ساارا باا
تصاویر ارسالي آرش را بهتصویر ميکشد؛ جهان سراسار آشافته و خاکساتري در محایط تناگ
آپارتماني بههمریخته در واقع واقعیت زندگي سارا و ماادرش ،سایما ،اسات .سانگیني صاداها و
حواشي صوتي فیلم ،آزار زندگي آنها را دوچندان کرده است؛ ضجهزدن سارا ،دردهاي خماري،
صورت رنگپریده و توسريخوردۀ او در نمایي که در پشت صحنۀ آن ساكهاي بساته و لبااس
عروسي که متعلق به اوست دیده ميشود به شکلي طنزگونه تفاوت این دو جهاان را دوچنادان
ميکند .حرکت دوربین با خاارجشادن از منازل باههامریختاۀ ساارا و سایما باا نماایي بااز از
خیابانهاي تهران در واقع در پي بیان شکلي از همگوني و همساني میان این دو است.
صداهاي حاشیهاي در فیلم در حقیقات بخاش بنیاادیني از حضاور زناان در دل پاسااكها و
محیط شهري است .حضور زنان در پاساك با جمالتي چون «ميبیانم حساابي تیاد زدي واساه
امشا» و غیره نشان از دورخیز شدید و سنگین زنان و گفتمان زنانه به درون محیطهایي است
که پیشتار باهتماامي از آنهاا جنسایت زدایاي شاده باود .چناین رویکاردي ناوعي بازگشات
حجاشکنانۀ جنسیت به این مکانهاست.
کل فرایند فیلم و رابطۀ مادر و سارا بر اثر عواملي چاون حضاور نیروهااي بازرساي سار راه،
گریهها و ضجهها ،غلتیدن میان برگها ،همه و همه دچار دگرگوني ميشود و کل فرایناد فایلم
را براي ترك راحتتر و بازگشت سارا به جامعۀ سالم و همچنین رابطاۀ ماادر و ساارا را باههام
ميریزد .کلوزآپ پایاني فیلم با صداي خروسي در پیشزمیناه شااید مباین شاروعي ناو باشاد.
اقامتگاه خاله لیال در مکاني دور از خانههاي شهر ،مبین نوعي تنهایي اجتماعگونۀ کساني اسات
که به عنوان معلول ساختارهاي اجتماعي بههمریختۀ خاانواده در انازوا باهسار مايبرناد .کماي
عقاتر از تیتراك پایاني درختان پرتقال میوه دادهاند؛ پایان فیلم ميتواناد نشاان از آغااز زنادگي
نوین ساکنان اقامتگاه خاله لیال باشد.
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زن در این فیلم نمودي کامل از یك انسان تكپاره اسات کاه در درون فضااهاي مادرن باه
شکلي ماللآور دست و پا ميزند .هرچند پایان بستۀ فیلم امیادي باه دل مخاطاا مايانادازد،
زوال زندگي را در نماهاي کلوزآپ فیلم ميتوان بهدرستي بازشناخت .در واقع چهرۀ ساارا بایش
از آنکه میل اروتیك و شهوتگرایانۀ جنسي را ترغیا کند و به تداوم نگاه خیرۀ مخاطاا ماذکر
کمك کند ،نمایي از مرگ را بهتصویر ميکشد؛ نمایي که آن را در نعرههاا ،ضاجههاا ،شکساتن
شیشههاي دارو ،کوبیدهشدن درها به همدیگر ،تالش حقیرانه و مذبوحانۀ سارا در میان گنادآب
کنار جاده ،و غیره ميتوان مشاهده کرد.
فیلم خونبازي فیلمي جادهاي است .سفري از منجالب اعتیاد سارا در جستوجوي رهایي و
التیام .اما این سفر در جستوجوي هویت خویشتن نیز هست .در جستوجوي آن تجرباۀ زناناۀ
مشترکي که در زمانۀ مدرن در حال ازدسترفتن است .زندگي خانوادگي که در نارگس رؤیاایي
یكپارچهساز بود و در روسريآبي واقعیتي آشاتيدهناده ،و در باانوي اردیبهشات از کمباودي
دروني رنج ميبرد ،در خونبازي کامالً ازهمگسیخته است .خردهفرهنگهااي جواناان و خاانوادۀ
ازهمگسیخته ،زنانگي دختران جوان را در محاق بحران فرو مايبارد و ماادر دلاواپس را نگاران
ميکند .اما در اینجا نیز چیزي در این زن دچاار بحاران اسات؛ باا سایگاري در دسات آرایاش
ميکند .مادر سارا رگههایي از آفاق و نرگس را در خود دارد ،اما بیشتر از جنس دختران رساول
است .در مقابل سارا زنانگي در راه است .در خانۀ ویالیي و اعیاني پادرِ داوامالخمارش باه دوران
کودکي بازميگردد و با تیر و کمان بازي ميکند .سارا نیز در رؤیاي زندگي خاانوادگي منساجم
است .اما تقصیر از زمانه است و این را مادرش به او ميگوید («در زماناه هماهگیار شادن ،ایان
مر  )».و بهسختي ميتوان خود را حفظ کرد .نماي پایاني فیلم بسیار گویاست .در ایان زماناۀ
خاکستري (فراموش نکنیم که فیلمهاي رخشان بنياعتماد مستندگونهاناد و ایان فایلم سایاه و
سفید است ،).در این شهر سرد و شلوغ که جااي هار گوناه موسایقياي را گرفتاه اسات ،تنهاا
طبیعت رنگي است که ميتواند رهایيبخش باشد .تنها زنانگي این هستي مشترك در همۀ زنان
است که ميتواند بر زندگي مردانهاش پیروز شود اما نه در تقابل با مردان ،بلکاه در همکااري باا
آنها.

نتیجهگیری:زنانگیغیرجنسیوعاملیتزنانه 

بعد زنانگي یا همان سوكۀ زن ممیزۀ بنیادین فیلمهاي رخشان بنياعتمااد از دیگار فایلمساازان
است .بدن زن در این آثار به صورت اروتیك و زیبایيشناسانه باهتصاویر کشایده نشاده و نگااه
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خیرۀ جنسي جاي خود را به زاویۀ دید دوربین داده است .دوربین دور از یك نگاه خیره ،به رغم
کلوزآپهاي خود جایي براي کاراکتر زن زیبا و زیبایي بدن زنانه ندارد .دو نماي غالا فیلم اعام
از کلوزآپ و مدیوم النگشاتهاي فیلم ،بیان غمانگیز و تأملبرانگیز مخاطا را باه کاراکترهااي
زن ترغیا ميکند .ایدوولوكي فیلم ،زن را درست در جایي قرار ميدهد که مخاطا باید جایگاه
فروریزش آوارها و بحرانها را به صورت عیني ببیند .تعین و عینیتبخشي بحران بر بادن زن را
در هر چهار فیلم ميتوان مشاهده کرد .در فیلم نرگس ،آوارهاا بار بادن نحیاف نارگس و آفااق
سرازیر ميشود .بدن سارا ،فروغ ،نوبر ،و کبوتر جایگاهي تأملبرانگیز براي ایان هباوط و ساقوط
است؛ که نميتوان بر بدنهاي مردان جایي براي آن سراغ یافت .نماهاایي کاه فایلم باه شاکلي
مدیوم از جمع زنان گرفته است ،هی گاه نمایندۀ اجتماع زنانهاي با الگوهایي هویتي مشاخم و
مستقل نیست .این اجتماعها یا جمعي از زنان بدون سرپناه و ماتمگرفته است (نماي مدیوم کاه
در آن زنان حول خاله سلطان جمع شدهاند و شاهد ضجهزدنهاي او هستند ).یا جمعي از زناان
تحت استیال و کارگر .نمایي که زنان مثل ارتش دنبال «قدرت» (کبوتر) راه افتادهاناد .آنچاه در
سراسر این فیلمها زن فاقد آن است ،خودِ مفهاوم زناانگي اسات .سااخت اجتمااعي و تااریخي
جامعۀ معاصر ،فقر ،تنهایي ،بيسرپناهي ،جرم ،همه و همه زن را از آنچه ميتوانست زنانگي او را
به شکلي زیبا و اروتیك نشان دهد از او گرفته است.
جهان زنان جهاني مذکر است و بناابراین زناان ناگزیرناد وجاود خاود را از دیادگاه ماردان
ببینند .براي زنان «دیگري» نظارهگر موجودي است غریا و با جنس مخالف ،ولي براي ماردان،
دیگري نظارهگر موجودي است همسان و همفرهنگ با خودشاان .بناابراین زناان در ایان نظاام
مردساالري با توجه به اهمیت نقش مردانه ،به آشتيدادن نقشهاي متعار ناگزیز ميشوند .از
یك طرف نقش زنانه را ميآموزند تاا بار اسااس آن حسااستار و مالیامتار از ماردان و کمتار
سلطهطلا و ستیزه جو باشند و بیشتر از طریق دلربایي به جلا و جذب همکاري مرد بپردازناد.
از سوي دیگر ،نقش جدید را یاد بگیرند تا رفتار و وضع شبیه مردان داشته باشند .این زناان باه
مثابۀ انسانهایي در نظر گرفته نميشوند که باید همانند مردان از نظر استعداد و کاارایي ماورد
آزمایش قرار گیرند و در شرایط مساوي گمارده شوند.
در این فیلمها این طبقۀ اجتماعي است که ایجاب ميکناد ماردان بار زناان سالطه داشاته
باشند.مردساالري بهوضو در فیلمهاي بنياعتماد دیده ميشود؛ بدینگونه که هویتیاافتن زن
و شخصیت پیداکردن او زماني است که نام مردي را روي خود داشته باشاد .التمااس آفااق باه
عادل در فیلم نرگس که «بگذار اسمت روي من بماند» و در روسريآبي ،دیالوگ نوبر به رساول
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وقتي که ميخواهد به نبودن نامش در شناسنامۀ رسول اعترا کند نماود وحشات همیشاگي
زنان از تركشدن از جانا مردان است .آفاق به عادل ميگوید« :مردانگي کن و من را رها نکان.
گاهگاهي سري به من بزن» .مشکل حضانت فرزند توساط زناان هام از دیگار ماوارد باهتصاویر
کشیدهشده است .در دیالوگ فروغ با مانيا وقتي که از گذشتهاش ميگویدا قانون راهاي باراي
جلا فرزند توسط مادر ندارد ،و مرد کوچاك خاناۀ فاروغ ا مااني ا ساعي در انحصاار او دارد و
خارج از نقش مادري ،نقشي براي او قاول نیست .مأموري که فروغ براي آزادکردن بچاهاش باا او
حرف ميزند ،از او سرپرست بچه را ميخواهد و مسئول انحراف ماني را بيمردبودن او مايداناد.
در واقع ميتوان گفت کشمکش داستانهاي بنياعتمااد ،جادال آدمهاا باا شارایطي اسات کاه
سنتها براي آنها رقم زده است .و بنياعتماد این محدودیتهاا را کاه ناشاي از سانتهاسات،

بهخوبي در فیلمهایش نشان ميدهد.
در فیلمهاي رخشان بنياعتماد عشق عامل اساسي بقاي زندگي تعریف شاده اسات .گاویي
فیلمساز سعي دارد عشق را در دنیاي زنان به دور از طبقۀ اجتماعي و شرایطي که در آن زندگي
ميکنند دلیلي براي زندگي و رشد آنها بهشمار آورد .در فیلم نرگس ،عشق مبناي زندگي آفاق
و عادل و نرگس است؛ عشق آفاق که زني بزهکار است باه عاادلا پساري کاه از نوجاواني او را
بزرگ کرده استا به امید اینکه سرپناه او باشد .عادل با عشق به نرگس باه دنباال رسایدن باه
خانواده است .نرگس هم به دلیل عشق است که با شرایط سخت زندگي کناار مايآیاد و باراي
حفظ زندگي خود تالش ميکند .در روسريآبي ،عشاق بار هماۀ محادودیتهاا و مواناع پیاروز
ميشود .رسول که رویس کارخانۀ ربسازي است عاشق دختر کارگري ميشود کاه در کارخاناۀ
او کار ميکند و براي رسیدن به عشق باید شرایط و سنتهاي جامعه را زیر پا بگذارد .عشاق در
بانوي اردیبهشت و خونبازي جنبۀ تازهاي پیدا ميکند .فروغ با عشقي درگیر شده است کاه آن
را براي خود مجاز نميداند .فروغ در جمعِ بین عشق و وظیفۀ مادري خود را نااتوان مايبیناد و
در خونبازي عشق مادري بهخوبي از زبان داستاني که بازگوکنندۀ اعتیااد ساراسات نشاان داده
ميشود.
مادري از مؤلفههاي اساسي در فیلمهاي بنياعتماد است .آفاق در حق عادل وظیفۀ ماادري
را تمام کرده و عادل نیز محبت مادرانۀ او را ميپذیرد و به او وابساته اسات .ناوبر اگرچاه ماادر
خانواده نیست ،در حق برادر و خواهرش مادري ميکناد .در باانوي اردیبهشات وظیفاۀ ماادري
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فروغ مانع از پذیرفتن عشق است و او را دچار تردید ميکند .سیما هم کاه مصاداق کامال یاك
مادر است و هر آنچه دارد را به فرزند خود نثار ميکند.

مردساالري
کلیشه هاي
جنسیتي

سنت

زنانگي
تجربه مشترك
زنانه

زنانگي غیر جنسي

مادرانگي در تقابل
با عشق

زنانگي شبهه
مردانه

هایبرساختزنانگیدرسینمایرخشانبنیاعتماد.


.مقوله
نمودار1

 111

تقابلهایساختاری ...

عاملیتغیرجنسیزنانهدرمیانۀ

منابع
 .8هیوارد ،السوزان ( )8918مفاهیم کلیدي در مطالعات سینمایي ،ترجمۀ :فتا محمدي ،تهران :هزارۀ
سوم.
 .1هنسن ،جوزف و ایولین رید و ماري آلیس والتر ( )8916آرایش ،مد و بهارهکشاي از زناان ،ترجماۀ:
افشنگ مقصودي ،تهران :گلآذین.
 .9هال ،استوارت ( )8916فهم جامعه مدرن ،ترجمۀ :گروه مترجمان ،تهران :آگه.
 .2هاسکل ،مالي ( )8918بازیگران زن در سینماي دهۀ  :8320از بازي تا زندگي ،فصلنامۀ فارابي ،ساال
 ،88شمارۀ چهارم.
 .5گیدنز ،آنتوني ( )8912تجدد و تشخم ،جامعه و هویات شخصاي در جامعاۀ ایاران ،ترجماۀ :ناصار
موفقیان ،تهران :ني.
 .6فریدمن ،جین ( )8913فمینیسم ،ترجمۀ :فیروزه مهاجر ،تهران :آشیان.
 .2سیدمن ،استیون ( )8911کشاکش آرا در جامعهشناسي ،ترجمۀ :هادي جلیلي ،تهران :ني .
 .1راودراد ،اعظاام و ملکااه صاادیقي خویاادکي (« ،)8915تصااویر زن در فاایلمهاااي سااینمایي رخشااان
بنياعتماد» ،در مطالعات فرهنگي و ارتباطات ،ش .6
 .3روباتام ،شیال ( )8930زنان در تکاپو:فمینیسم و کنش اجتماعي ،ترجماۀ :حشامتاهلل صاباغي،تهران
:شیرازه.
 .80ریتزر ،جورج ( )8912نظریۀ جامعهشناسي در دوران معاصر ،ترجمۀ :محسن ثالثي ،تهران :علمي.
 .88زارتسکي ،ایالي ( )8930سرمایهداري ،خانواده و زندگي شخصي ،ترجمۀ :منیژه نجم عراقي ،تهاران:
ني.
 .81دوبووار ،سیمون ( )8912جنس دوم ،ترجمۀ :قاسم صنعوي ،تهران :توس.
 .89جنکیز ،ریچارد ( )8918هویت اجتماعي ،ترجمۀ :تورج یاراحمدي ،تهران :شیرازه.
 .82پاكنیا ،محبوبه ،مرتضي مرديها ( )8911سیطرۀ جنس ،تهران :ني.
 .85تانگ ،رزماري ( )8913نقدونظر :درآمدي جامع بر نظریههاي فمینیستي .ترجمۀ :منیژه نجم عراقاي،
تهران :ني.
 .86یریگاري ،لوس ( )8918آن اندام جنسي که یك اندام نیست ،ترجمۀ :نیکو سرخوش ،تهران :ني.
 .82برمن ،مارشال ( )8918تجربۀ مدرنیته ،ترجمۀ :مراد فرهادپور ،تهران ،طر نو.
 .81اسمیت ،جفري ( )8922تاری تحلیلي سینما ،ترجمۀ :گروه مترجمان ،تهران :فارابي.
 .83اجاللي ،پرویز ( )8912دگرگوني اجتماعي و فیلمهاي سینمایي در ایران :جامعاهشناساي فایلمهااي
عامهپسند ایراني ( ،)8952-8903کتاب ماه هنر ،شمارۀ .886

 119

 1313بهاروتابستان،1  شمارۀ،6دورۀ،جامعهشناسی هنر و ادبیات


 دلاوزي در- روش شناساي بنیاامیني:) خاوانش مضااعف8913(  کمال خالقپنااه، تقي، آزاد ارمکي.10
.1  شمارۀ، سال دوم، مجلۀ جامعهشناسي هنر و ادبیات،تحلیل فیلم دربارۀ الي
.دیگر: تهران، کتایون بقایي: ترجمه،) جامعهشناسي جنسیت8923(  گرت، استفاني.18
. فارابي: تهران، بابك تیرابي: ترجمۀ، فرم و فرهنگ،) فیلم8912(  رابرت، کالکر.11
. شیرازه: تهران، حمیرا مشیرزاده: ترجمۀ،) زنان و نظریۀ اجتماعي و سیاسي8913(  جان، مك الفین.19
24. Young, I.M.(1995). Gender as Seriality: Thinking About Women as a Social
Collective. in L. Nicholson and S. Seidman.
25. Van Zoonen, L.(1991). Feminist Perspectives on The Media .in Curran J Edition.
Mass Media and Society New York.
26. Sylvia, NG yin Ping. (2010). the Concepthion of Femininity and it effect on the
Psychological adjustment of women with breast cancer, the University of Hong
Kong.
27. Rich, Adrienne.(1977). of Woman Born Motherhood as Ex perience and
Institution Virago. London.
28. Connell, R. W., & Messerschmidt, J. W. (2005). Hegemonic masculinity:
Rethinking the concept. Gender & Society, 19(6), 829–859.
29. Johnson, J. L & Repta, R. (2007). Better science with sex and gender: A primer
for health research. Vancouver, BC, Canada: Women’s Health Research
Network.

 113

