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یزیونهایاروپا؛ 

سیمایزنانایرانیدرتلو
مطالعۀموردیمستندهایتلویزیونی 
عبداهلل بیچرانلو

1

و سیده راضیه یاسینی

2

چکیده 
در این مقاله با مطالعة سه مستند تلویزیونی ساختهشده برای تلویزیونهای اروپا دربارۀ ایران ،چگونگی
تصویرپردازی از زن ایرانی در این مستندها ،بازخوانی و از روش تحلـیل نشانهشناختی برای تحلیل
مستندهای منتخب ،استفاده شده است .در مجموع ،دو گونه تصویر از زن ایرانی در این مستندها ارائه
شده است .در تصویر اول ،به بازتولید کلیشههای شرقشناسانة رسانهای در خصوص ایران پرداخته شده؛
فضایی مطلقاً سیاه از وضع زن ایرانی تولیدشده که برخی مختصات آن عبارتاند از حیات در فضای سیاه
اجتماعی ،فرودستی مطلق ،و تقابل رویکردهای رسمی کشور با آزادی و حیات خودمختار زن ایرانی .در
تصویر دوم ،برخی تصاویر خاکستری از زن ایرانی ارائه شده است .برای نمونه ،دختران نوجوانی که
احساس اجباری در مورد پوشش و آرایش خود ندارند یا زن عکاس خبری ،فیلمساز و تاجری که به
فعالیتهای فرهنگی ،هنری و اقتصادی پررنگی در جامعه میپردازند.

واژههایکلیدی :ایران ،بازنمایی ،تلویزیون ،زن ،شرقشناسی ،مستند.
دریافت2938/8/82 :

پذیرش2939/22/2 :

مقدمه
پیشرفتها در عرصة فناوری اطالعات باعث بروز پدیدهها و تحوالت جدیدی در فضـای رسـانه و
ارتباطات رسانهای شده است .در دهـة اخیـر ،دیـدن برنامـههـای تلویزیـون از طریـق اینترنـت
گسترش یافته و شبکههـای تلویزیـونی مـاهوارهای نیـز پخـش جنـانی را سـرعت بخشـیدهانـد
 .2استادیار دانشگاه تنران (نویسندۀ مسئول)
 .8استادیار پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات
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(میرعابدینی .)28 :2927 ،در پی تغییرات شگرف سختافزاری ،شاهد انقـال نـرمافـزاری نیـز
بودهایم که فراهمشدن زیرساختهای فناورانه ،باعث بنرهگیریهای نوینی از این فنـاوریهـا در
اشکال و محتواهای گوناگون شده است .هر رسانه در جنت تقویت گفتمانی خـاص یـا تضـعی
گفتمانی دیگر فعالیت کردهاند .با اوج گیری تقابل سیاسی غر و ایـران در دهـة اخیـر ،تصـویر
ایران در شبکههای تلویزیونی خبری غر  ،پربسامدتر شد ،به نحوی که موضوعهای مربـو بـه
ایران ،از ارزش پوشش باالیی برخودار بوده اند .در ایـن میـان ،زن ایرانـی یکـی از عناصـر مـورد
تمرکز در بازنمایی از ایران است.

رسانهای 

بازنمایی
نظریه پردازان بر این باورند که بازنمودهای تصویری و متنی رسانههـای جمعـی اهمیـت زیـادی
برای واقعیت زیستة ما دارد .بنابراین ،تحلیلهـای خـود دربـارۀ ایـن بازنمودهـا را در چـارچو
نظریة بازنمایی 2صورتبندی کردهاند.
نظریة بازنمایی اما به لحاظ سطح تحلیل ،به دو نوع کالسیک و جدید تقسیم مـیشـود .بـر
اساس نظریة کالسیک بازنمایی ،آثـار هنـری و فرهنگـی هـر جامعـهای بازتـا دهنـدۀ مسـائل
اجتماعی زمان خود است و همچون آینة اجتماع عمل میکنـد (راودراد2928 ،؛ کنـی.)8002 ،
نظریة کالسیک بازنمایی همچنین این پرسش را مطرح میسازد که رسانهها و آثار هنری تا چه
اندازه ،واقعیت اجتماعی را بازنمایی میکنند .در پاسخ به این پرسش ،نظریـهپـردازان کالسـیک
بازنمایی ،مسائل مختلفی را مطرح کردهاند .برخی بـر ایـن باورنـد کـه رسـانههـا بازتـا دهنـدۀ
هنجارها و ارزشهای حاکم بر جامعهاند .تاکمن بر آن است که رسانههای جمعـی بـه «بازتولیـد
نمادین اجتماع» میپردازند؛ یعنی ،به نحوهای که جامعه میـل دارد خـود را ببینـد مـیپردازنـد
(استریناتی.)2920،
برخی دیگر به ویژه نظریهپردازان روانکاوی ،تولیدات هنری و رسانهای را ارضاکنندۀ نیازهـا
و تخیالت مشترك اجتماعی میپندارند یا آن را رؤیاهای اجتماعی برخاسته از ضمیر ناخودآگـاه
جمعی تصور میکنند .از سوی دیگر ،برخـی بـا تیسـی بـه سـنت مارکسیسـتی ،آثـار هنـری را
محصول شرایط اقتصادی و اجتماعی ،همچنین ایدئولوژی طبقة حـاکم بـر جامعـه مـیپندارنـد
(کنی .)8002 ،بر اساس رویکرد کالسیک بازنمـایی ،رسـانههـایی همچـون تلویزیـون و سـینما
1. Representation Theory
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(استریناتی )282 :2920،در مقایسه با دیگر هنرها «با زمینـة اجتمـاعیشـان رابطـة تنگـاتنگی
دارند (دووینیو .)6 :2973 ،به همین دلیل ،بنتر میتوانند بازنمـایی مسـائل و واقعیـات زنـدگی
انسانی و شاخصی برای سنجش وضع فرهنگی و اجتماعی باشند.
نظریة جدید بازنمایی که ملنم از مطالعات فرهنگی معاصر مباحث مربو به چرخش زبـانی
است ،بر آن است که رسانهها آینهوار اقدام بـه انعکـاس واقعیـت نمـیکننـد ،بلکـه بـر سـاخت
اجتماعی واقعیت اثر میگذارند (مندیزاده3 :2927 ،؛ بنت .)282 :2926 ،بنـابراین« ،بازنمـایی
را باید ساخت رسانهای و زبانی واقعیت دانست» (مندیزاده.)3 :2927 ،
استوارت هال ( ،)22 :2337با استفاده از دیدگاه نشانهشناسی منتج از آرای سوسـور و نگـاه
گفتمانی برگرفته از دیدگاههای فوکو نشان میدهد که بازنمـایی ،ویژگـیهـایی برسـاختی دارد.
برساختی بودن بازنمایی برای هال از خالل نگاه بـه زبـان بـه م ابـة رسـانة محـوری در چرخـة
فرهنگ شکل میگیرد که معانی به وسیلة آن در چرخـة فرهنـگ ،تولیـد و چـرخش مـییابـد.
بنابراین ،هال زمانی که از فرایندهای بازنمایی صحبت میکند و اصطالح نظام بازنمـایی را بـرای
بیان نظام مفنومی خود میسازد از دو مرحله سخن میگوید:
 .2نظامی مشتمل بر تمام گونههای موضوعها ،افراد و حوادث که به واسطة مجموعهای که
بازنمایی ذهنی نامیده میشود ،اشکال مختلفی از مفاهیم سازماندهی ،دستهبندی و
طبقهبندی میشود و به واسطة چنین نظام طبقهبندیای میتوان بین هواپیما و پرنده (با
وجود اینکه هر دو در آسمان پرواز میکنند) تفاوت قائل شد.
 .8در یک مرحله باالتر ،این مفاهیم با یکدیگر به اشتراك گذاشته میشوند و به اصطالح ،معانی
فرهنگی مشترکی ساخته میشوند تا تفسیری واحد از جنان به اشتراك گذاشته شود.
بنابراین ،صرف وجود مفاهیم کافی نیست و ما نیاز به مبادله و بیان معانی و مفاهیم داریم و
این امر ما را به نظام بازنمایی دیگری سوق میدهد که همانا نظام «بازنمایی زبانی» است.
بر این اساس هال در درون نظام زبان از سهگانة مفاهیم ،اشیا و نشانهها یاد میکند و معتقد
است مجموعه ای از فرایندها ،این سه مقوله را به یکدیگر مرتبط مـیکنـد .هـال ایـن فراینـد را
بازنمایی مینامد و براساس چنین ایدهای معتقد است که معنا برساختة نظامهای بازنمایی است.

شناسیرسانهای 


شرق
مطالعات پسااستعماری از حوزههای مطالعاتی است که به مطالعة نـوع تعامـل فرهنگـی غـر و
شرق می پردازد .از پیشگامان این مطالعات ادوارد سعید اسـت« .بـه نظـر او ،شـرقشناسـی ،بـه
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عنوان یک سنت درازمدت اروپایی ،جایگاه ویژه ای در تجربة فرهنگـی اروپـا دارد .بـا ایـن نگـاه،
شرق در تعری هویت فرهنگی غر به عنوان غیرِغر نقش تعیینکنندهای داشته است .از این
نظر ،شرقشناسی ،شیوۀ اندیشهای است مبتنی بر تمـایزی هسـتیشناسـانه و معرفـتشناسـانه
میان شرق و غر  .شرقشناسی ابزار سلطه ای برای سـاختن تصـورات دربـارۀ شـرق اسـت کـه
احکامی دربارۀ آن صادر میکند ،برخی دیدگاه ها را مجاز ،برخی دیگـر را ممنـوع مـیشـمارد و
بدین ترتیب ،شرق را شکل میدهد» (بشیریه در سمتی.)22 :2922 ،
محققانی چون سعید و کریم نشان دادهاند که شـرقشناسـی ،ایـدئولوژی مسـلط در روابـط
غر با جنان اسالم است .کریم تــکرار تـصاویــر شــرقشناسـانه از اسـالم و مسـلمانان را در
رسانههای آمریکایی نشان میدهـد و تبیـین میکند که تصویر از اسـالم بـه م ابـة تندیـد ،بـه
گفتمان غالب در آمریکا تبدیل شده است .صنعت رسـانهای هـمراسـتای دیگـر سـازمانهـا ،بـه
شیوههایی خاص ،تصویری از خاورمیانه نشان میدهد که توجیه سلطة غر را تقویت مـیکنـد.
گفتمان رسانهای ،اقدامات خشونتآمیز و هراسناك را بدون توجه به پیچیدگی مسائل سیاسی و
تاریخی و فارغ از روابط تاریخی قدرت صورتبندی میکند ،در حالی که ایـن مسـائل در واقـع،
ریشه در روابط تاریخی قدرت دارد .در این گفتمان ،اسالم به م ابة منمترین «دیگـری» ،پایگـاه
کلیدی مخالفت با ارزشهای غربی ،جایگزین کمونیسم شده است.
تولید متون رسـانهای در دل چـارچوبی کـالن انجـام مـیشـود کـه در آن ایـدئولوژیهـای
شرقشناسانه که در ننادهای سیاسی و فرهنگی بقا مییابند از طریق الزامات اقتصـادی صـنعت
رسانهای نظام مییابند .تصاویر رسانهای تروریسم ،رویکردها به سیاست خارجی آمریکا را موجـه
و تحسینبرانگیز میسازد .سـازمانهـای رسـانهای ،دولتـی و نظـامی بـا عینـک شـرقشناسـی،
2

نسخههایی از مسائل سیاسی و اوضاع جنانی را تولید میکند .موسکاتی ( )8008معتقـد اسـت
که تصویرسازیهای رسانهای از جنگ ،از طریـق انسـانیتزدایـی از اعـرا و مسـلمانان ،ضـمن
صورتبندی تندید آنها به عنوان «دیگری» ،حمایت عمومی از مداخلة آمریکا در جنگ خلـیج
[فارس] و در عراق را برانگیخت (ویلکینز.)6 :8003 ،
فــارغ از ریشــههــای تــاریخی و نظــری شــرقشناســی ،مــیتـــوان گفتـــمان حــــاکم بـــر
شــرقشناسی رسانهای را در معرفی خود و بازنمایی دیگران ،در چارچو جـدول  2ارائـه کـرد
که مبنای تحلیل مستندهای تلویزیونی در مطالعة حاضر قرار گرفته است.
1. Muscati
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مهدیزاده )11:9331،

شناسیرسانهای(برگرفتهاز:

شرق
جدول.9گفتمانحاکمبر 
چارچو بازنمایی دیگری (شرق)
چارچو معرفی خود (غر )
عقبماندگی و تحجر
توسعه و نوگرایی
تعصب و خشونت
تساهل و بردباری
شرارت و جنگطلبی
صلحطلبی
جنون و تندروی
عقالنیت و مسئولیتشناسی
مروج تروریسم
قربانی تروریسم
سرکو زنان
آزادی زنان

روشتحقیقونمونه 
در تحلیل مستندها رویکرد تفسیری اتخاذ شده اسـت .یکـی از روشهـا در پـژوهش کیفـی بـه
منظور شناخت ،توصی  ،و گاهی تشریح پدیدهها از دل پدیدهها ،تحلیـل اسـناد (مـتن ،عکـ ،
فیلم یا موسیقی) است (راپلی.)x :8007 ،
در این مطالعه ،تالش شده است تا جای ممکـن ضـمن ارائـة توصـیفی از آنچـه در مسـتند
روایت شده ،داللتهای نشانهنشاختی هر بخش از مستندها تبیین شود .تحلیل نشـانهشـناختی
روشی را فراهم میآورد که در آن متون خاص به نظام پیامهایی که در آن عمل میکنند مرتبط
میشود .در این تحلیل« ،متن ترکیبی از نشانههاست (م ل کلمات ،تصاویر ،اصوات ،یا اطوار) که
با ارجاع به قراردادهای یک ژانر و در یک رسانه ارتباطی خـاص سـاخته و تفسـیر شـده اسـت»
(چندلر .)82 :2927،هر مستند در دو محور همنشینی عناصر گوناگون متن و جانشـینی آنهـا
تحلیل میشود تا از متن هر مستند رمزگشایی شود .منظور از تحلیل همنشینی یک متن یعنی
نگاه کردن به آن همچون سلسلهای از رویدادها کـه نـوعی روایـت خـاص را مـیسـازد .تحلیـل
جانشینی یک متن به معنای جسـتجوی الگـوی پننـان تقابـل هـای ننفتـه در مـتن و سـازندۀ
معناست (آسابرگر.)72 :2973 ،
جامعة مورد مطالعه را مستندهای تلویزیـونی پخـش شـده از شـبکههـای تلویزیـونی اروپـا
تشکیل میدهد که از میان آنها سه مستند با روش نمونهگیـری هـدفمنـد «کـه گـاهی آن را
نمونهگیری قضاوتی نیز مینامند» (سفیری )23 :2927 ،بـرای تحلیـل انتخـا شـد .مقالـه بـر
مستندهایی متمرکز شده که رویکرد فرهنگی -اجتماعی در آنها غالب است و نیمهبلند یا بلنـد
بودن آن ها از جنت زمانی مورد نظر بوده است تا از ارزش تحلیلی بیشتری برخودار باشد .از این
رو ،حداقل مدت مستندهای مطالعه شده 22 ،دقیقه است .عالوه بر اینها ،مستندهایی انتخـا
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شدهاند که از شبکههای پربییندهای مانند بیبیسی یا آرته پخش شدهاند و برخی از مسـتندها
مانند تابوها و دوجنسیها در ایران در جشنوارههای گوناگون فیلم در اروپا تحسین شدهاند.

.9تابوها(1زهرهومنوچهر) 
جدول.2مشخصاتمستندتابوها
نویسنده و کارگردان
زبان
شبکة پخشکننده
سال پخش
مدت
محصول

میترا فراهانی
فارسی با زیرنوی فرانسوی
PH TV

8002
 62دقیقه
فرانسه

چکیدۀروایتمستند
این مستند با ارجاع به داستانی در ادبیات ایران (زهره و منوچنر) و بازسازی آن ،روابـط زنـان و
مردان و عشقورزی در ایران را تحت محدودیتهایی بسیار پرحجم توصی کرده است.

تحلیلمستند
روایت مستند ابتدا در تنران (سال  )2928بر مصاحبه بـا چنـد نفـر دربـارۀ اهمیـت بکـارت در
ایران متمرکز است .از اظنار نظر فردی دوجنسی که بـه جـن زن تغییـر جـن داده اسـت و
مصاحبه با دختر جوانی که بر اهمیت این موضوع در ایران تیکید میکند .پسر جـوانی بـا اشـاره
به اهمیت موضوع برای دختـران در ایـران ،بـه مقایسـة میـزان آزادی دختـر و پسـر در رابطـة
جنسی صحبت میکند و آن را نابرابر میداند (دال بـر محـدودیت بـرای زنـان در مقابـل آزادی
برای مردان).
گفتگوها به نمای متوسط چنارراهی پررفتوآمد در تنران بـرش مـیخـورد .در نمـای یـک
فروشگاه ،روی کاغذی نوشته شده« :مقنعة اعالء موجود است ».سپ  ،سر مصنوعی یک مانکن
که مقنعه به سر و عینک آفتابی بر چشم دارد میچرخد تا رو به دوربین قرارگیرد (تضاد مقنعـه
1. Taboos
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با عینک آفتابی و موی مصنوعی بیرون آمدۀ مانکن ،تضاد هویت زن ایرانی با ظاهر محجبـه امـا
مانکنوار او).
مستند به تصاویری از بیلبوردهای شنری برش میخورد که بر نجابـت زن تیکیـد مـیکنـد.
یکی از تصاویر بیلبوردها ،دختربچهای را در حال نماز نشان میدهد .در زیرنـوی ایـن تصـویر،
جمله ای نوشته شده است« :خدایا یاری ام کن که آنی از دایرۀ عفت و متانت یک دختر مسلمان
گام بیرون نننم ».که تداعی م بـت دارد ،امـا در زیرنـوی مسـتند بـه «خـدایا کمـک کـن از
محدودیتها تجاوز نکنم ».ترجمه شده که رویکردی اجباری و تحمیلی و برای مخاطب ،تـداعی
منفی دارد.
مستند به موازاتی که روایت زهره و منوچنر را در قالبی نمایشی دنبـال مـیکنـد .وضـعیت
امروز زنان ایران را هدف قرارمیدهد .در این مقطع زهره از خوا بیدار شده و موضوع در ایـران
امروز ،پی گرفته میشود.
نماهایی از مراسم ازدواجهای مذهبی نمایش داده میشود .با زنی که بر لزوم رابطـة جنسـی
آزاد پیش از ازدواج برای دختران تیکید دارد گفتگو میشود .مستند به نمای خیابان میپیونـدد
و در نمای دور ،تصویری از پسر و دختری نشـان داده مـیشـود کـه بـا حفـص فاصـله در حـال
صحبتاند ،در حالی که کلمة آزادی در پ زمینه بر تابلویی نقش بسـته (نبـود آزادی حتـی در
ارتبا کالمی بین دوجن ).
تصویر به نمای نزدیک پاهای برهنة خانمی با کفش پاشنهبلند و لباس قرمز پیوند میخـورد
که وارد پاساژی میشود .سپ  ،تصویر ،مردی با ظاهر مذهبی را نشـان مـیدهـد کـه از پشـت
شیشه به چکمة پاشنهبلندی نگاه میکند .مستند به نمای زنی چاق پیوند میخورد کـه بـا ولـع
در حال زبانزدن به بستنی قیفی بلندی است و نیز نماهای متعددی از پیادهروهای شنر کـه در
آنها دختران و پسران در پی هم میآیند (دال بر بروز کمبودهای جنسی در رفتارهای روزمره).
در مقطع دیگر مستند ،دختری که با فیلتر شـدن چنـره ،ناشـناس مانـده ،اظنـار مـیکنـد
محدودیتهایی را که مادر از او انتظار دارد رعایت نمیکند ،گرچه در ظـاهر مطـابق میـل مـادر
رفتار می کند .او رابطة جنسی را پایان دورۀ دختربچگی میدانسته است .مصـاحبه بـا بـرش بـه
النگشاتی از یک آپارتمان با چند پنجرۀ روشن ادامه مییابد و دختر عدم اطالع برخـی مـادران
از روابط جنسی دختران را تشریح میکند .نمای پنجرههای روشن در شب از نزدیک نشان داده
میشود .پننانکاری طرفین راهحل ننایی برای رضایتمندی دوطرف دانسـته مـیشـود (روابـط
جنسی پننانی ،نتیجة اعمال محدودیت بر تعامل دو جن ).
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دختر دیگری که با لباس خوا قرمز میگوید سک را دوست دارد ولـی از آن مـیترسـد،
چون مجرد است و نگران آیندۀ ازدواجش است (هراس و ناامنی زنان از آیندۀ مبنم) .تصویر بـه
فضای کویر برش میخورد .زهره لباس سفید بر تن ،شال سرخ بر سر (مظنر عشـق و پـاکی) بـا
کوزه ای در دست ،به سوی دریاچه میرود .مرد بدقوارهای دنبالش میکند .در کنار ننر ،منوچنر
را در حال آ تنی می بیند .نما ،دریاچة پـاك و آبـی زالل و آسـمان صـاف اسـت (پـاکی عشـق
زهره و منوچنر) .در این حال تصـویر بـه نمـای نزدیـک زنـی در حـال سـیگار کشـیدن بـرش
می خورد .مسـتند ،بـه نمـای تبلیـل بیلبـورد پوشـاك آقایـان پیونـد مـیخـورد ،در حـالی کـه
محمدرضا گلزار در کنار موج دریا با کت و شـلوار نشسـته ،کـه از نـوعی تقـارن معنـایی میـان
منوچنر در آ دریـا و گلـزار در آ دریـا برخـوردار اسـت (گلـزار ،ایـدهآل زن امـروز معرفـی
میشود) .جنت نگـاه گلـزار و زن سـیگاری در امتـداد هـم اسـت .در بیلبـورد مـذکور ،عبـارت
«استاندارد بدن را میشناسیم ».وجود دارد که تداعی تیپ مـرد ایـدهآل و حسـرت زنـان بـرای
دستیایی به آن است .هنوز تصویر قبلی برش نخورده که در تصویر بعدی ،روحـانی محضـرداری
میگوید« :رأس همة مفسدهها ،از نگاه چشم است ».بحث رابطة نگاه و شنوت در مستند ادامـه
می یابد و تصاویری واقعی از دختران و پسران در خیابانهای شـنر ،در فضـای شـب نشـان داده
مـیشـود؛ نمایشـی از چنـرۀ دختـران زیبـا ،در حـالیکـه روحـانی همچنـان نگـاه بـه زیبــایی
را تقبیح میکند.
یک رزمندۀ دوران جنگ بر فضای فاقد معنویت شنر اشک میریزد .برش به نمـای بیلبـورد
دختربچهای چادری است که نگاهش به چنرۀ امام (ره) است .بـر بیلبـورد بعـدی نوشـته شـده
است« :حجا  ،مصونیت و متانت است ».بیلبورد دیگری زنی را پشت سـر رزمنـدگان بـا چـادر
نشان میدهد (تضاد گفتمان رسمی و دینی با زیرپوست شنر).
در ادامه ،حکایت زهره و منوچنر پی گرفتـه مـیشـود .آنهـا در کنـار سـاحل دریاچـهانـد.
منوچنر لباس میپوشد و به خانه برمیگردد .زهره تعقیبش میکند .از کنار بادگیرهای معـروف
یزد می گذرند و فضای سنتی یزد به نمایش درمی آید .در این زمان ،مستند به یک پل هوایی در
تنران برش می خورد و زنی با پوشش چادر را نشان میدهد که از روی پلی عبور میکند ،که در
میله هایی فلزی محصور است که همچون زندان تداعی می شود (تداعی حصار و محدودیت برای
زنان) .در این نما ،مردی جلوتر (به م ابة منوچنر) در حال عبور و زنی با چادر (به م ابـة زهـره)
به دنبال اوست.
روایت مستند ،در کارگاهی تولیدی پی گرفته میشـود .فضـا محقـر اسـت .پسـر جـوانی بـا
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دختری آراسته و چادری حضور دارد که گفته میشود همکار اوست .چادر این فرد در ابتدا روی
سرش ،در نمای دوم ،روی دوشش و بار دیگر ،به کنار انداخته میشود (داللـت بـر زیـاده بـودن
چادر).
در بخش داستانی مستند ،زهره همچنان در حال تعقیب منوچنر در بیابان دنبال مـیشـود.
در نمای دور ،مکان مقدسی با گنبد سبز وجود دارد .منوچنر وارد این مکان میشود و زهـره در
پی اوست .منوچنر به درگاه خدا برای رهایی از وسوسة زهره در حال ندبه اسـت .او در محـرا
است و زهره عشوهگرانه به کنار او میرود .در همین مکان نفر سوم ،مردی با ظاهری امـروزی و
مذهبی است که از پنجرهای در باالی سق  ،آن دو را نظاره مـیکنـد (داللـت بـر زیـر چشـم و
کنترل بودن زنان و نبود امنیت و آزادی).
ضمن نمایش تصاویری از نماز جمعه و حضور زنان در این مراسم ،سخنانی از آیتاهلل یزدی
در منقبت مقام زن بیان می گردد .وی به آزادی دختران و پسران در فضای باز جامعـه اعتـرا
میکند و میگوید« :زن متشخصی که یک انسان است تبدیل میشود به ابزار شنوترانـی ».در
همان حال تصویری از داخل یک اتوبوس نشان داده میشود؛ تصویر زنانی که خسته و خمودنـد
و بعضاً با چادری روی صورت را هم پوشانده اند .دوربـین از تصـویر زنـان نشسـته روی صـندلی
حرکت میکند و روی چنرظ دختر جوانی ختم میشود که به بیرون نگاه میکند .ایـن نمـا بـه
ایستگاه اتوبوس و خروج زنان و مردان از دو در مجزا برش میخورد (داللت بر خمـودی زنـان و
تفکیک جنسیتی).
در ادامة مستند ،مردی بـا ظـاهر مـذهبی ،دربـارۀ حـد زدن شـرعی و برکـات آن صـحبت
میکند .در ایـن حـال ،صـدای صـلوات بلنـدی در نمـاز جمعـه پخـش مـیشـود و تصـویر ،بـا
نمایش گلدستههای مسجد دانشگاه ،تلفیق میشود .در این زمان ،نماهایی نزدیک از زنان نشـان
داده می شود که با چادر در حال نمازند .نمایش جمعیت زنان از بـاال در راهپیمـاییهـا و مراسـم
سیاسی با تم موسیقی محزون مذهبی همراه میگردد (داللـت بـر رویکـرد غالـب و رسـمی بـه
زنان).
مستند در مقطعی دیگر ،نمای درشتی از یک رزمندۀ قدیمی جنگ را نشان میدهد .او با بـا
قرائت آیاتی از قرآن دربارۀ جاری کردن حدود بر زنان زناکار میگوید« :رحم بـه خـرج ندهیـد/
محکم بزنید ».از سخنان او چنین استنبا می شود که چون در ایران امروز بـه ایـن آیـة قـرآن
عمل نشده ،فساد گسترش یافته و آمار طالق باال رفته است (دال بر شـدت عمـل دینـداران در
قبال زنان).
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بالفاصــله تصــویر دوبــاره بــه فــردی مــذهبی پیونــد مــیخــورد کــه روی انگشــتر و
تسبیح او در نماهای دیگر تیکیـد شـده بـود -نـاظر بـر خلـوت زهـره و منـوچنر .او بـا دو مـار
در نمای نزدیـک بـازی مـی کنـد .او در کوچـه نشسـته و زهـره را در حـال عبـور مـیترسـاند.
زهره به بستری زیبا میرود و موهایش را شانه میکند .در پـ زمینـة ایـن فضـا و روی دیـوار،
نقاشی دولتـه ای ،دو عاشـق و معشـوق را ایسـتاده در کنـار هـم نشـان مـیدهـد .ایـن نقاشـی
با یک خط عمود به دو قسمت تقسیم شده و به نحوی نشان مـیدهـد کـه میـان آنهـا فاصـله
افتاده است.
مســتند بــه تصــویر منــوچنر بــرش مــیخــورد کــه در قــا پنجــرهای از فضــایی مخروبــه
نشسته و چیزی میخواند .او کتا را میبندد و به روبهرو مـینگـرد .زهـره نشسـته کنـار یـک
پنجره در فضای شب ،منتظر است .نمای دریاچه در شـب نشـان داده مـیشـود ،در حـالی کـه
منوچنر در همان فضای متروکه به خوا رفته است .مرد مذهبی مار به دست ،از سوراخ بام بـه
زهره نگاه می کند .انگشتری عقیقی بر انگشت کوچک دست راست است ،در حالی که مـار روی
لباس زهره حرکت میکند ،مرد میدود و دور می شود (داللت بر وجود خطر و نبود امنیت برای
زنان).
مستند به تصاویری از خندۀ فردی با ظاهر مذهبی برش می خورد که مـیگویـد« :اصـل بـا
تنبیه است ،اصل با سفت و سخت گرفتن قضایاست ».رزمندۀ سابق میگوید« :عضو فاسـد بایـد
بدون مالحظه درمان یا قطع شود ».او معتقد است« :شالق زدن برای پـاك کـردن جامعـه الزم
است .جامعه باید از لوث زناکار پاك شـود» (تـدوین مـوازی ایـن گفتارهـا بـا مـاجرای زهـره و
منوچنر باعث میشود مرد مار به دست استعاره از نگاه دینی بـه زن باشـد کـه گـویی دیـن بـه
ماری تشبیه میشود).
تصویر نقاشی بر بیلبورد بزرگی ،جمعی از زنان چادری را نشان میدهد کـه عکسـی از امـام
خمینی را در دست دارند که روی آن ،عبارت «خمینی روح خـدا در کالبـد زمـان بـود ».نقـش
بس ته است .موقعیت مکانی این بیلبورد در کنار بزرگراهی است که ماشینها با سرعت بسـیار از
کنار آن در گذرند (داللت بر گذشتن از ارزشهای انقال و اینکه ارزشهـای مربـو بـه زنـان،
ارزشهای مربو به گذشته است) .در این مقطـع از مسـتند ،رزمنـدۀ سـابق مـیگویـد« :بایـد
فرهنگ جبنه را به نوجوانان آموخت ».هم زمان و بالفاصـله ،تصـویر بـه نمـای دور از تنـران در
شبی تاریک برش میخورد که سیطرۀ سیاهی بر جامعه را تداعی میکند .نمای نزدیـکتـری از
یک میدان در همان شب تاریک نشان داده میشود ،در حالی که حضور نیروی انتظامی با باتوم،
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فضایی از ترس را به وجود آورده است .میموران دنبال ماشینها میدوند .زنـی اظنـار مـیکنـد:
«بچههای امروز کمتر احساس ترس میکنند ...من االن هم پلی میبیـنم حـالم بـد مـیشـود
حتی اگر برای آنها موردی هم نداشته باشم ،اثرش تا آخر عمرم باقی است ».در اینجا ،دو پسـر
که دستشان در گردن دو دختر است ،نشـان داده مـی شـود .دختـر و پسـر جـوانی نیـز اظنـار
میکنند« :اگر جایی باشم که میدانم من را نمیگیرند ،احساس لذت آزادی میکنم» (داللت بر
زیبایی رهایی و آزادی) .همزمان ،مستند به نمایی از زن و مرد ایستادهای بر فراز تنران همراه با
صدای پرنده در زمینة تصویر پیوند میخورد و بالفاصـله رزمنـدۀ سـابق را نشـان مـیدهـد کـه
میگوید« :در این فضا نف کشیدن سخت است .مردم خود را در محضـر خـدا نمـیبیننـد ».و
مستند خاتمه مییابد.

جمعبندی 

این مستند که در آن ،زهره ،نماد زن ایرانی است ،مدعی است که زنـان ایرانـی از گذشـتههـای
دور ،در برابر رویکرد مردسـاالرانه بـه زن رنـجهـای فراوانـی کشـیدهانـد و ایـن رنـج همچنـان
پابرجاست.
 در محور همنشینی ،این مفاهیم در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند تا زن ایرانی را در چنگال
مردانی سلطهجو و واپ گرا به تصویر کشد :بخشی از زنان ایرانی از جمله با پرداختن به
نشانه هایی همچون سیگار کشیدن ،در حصار بودن در ارتبا با جن مخال  -چه در
ارتباطات کالمی و چه غیرکالمی -غمگین و پیوسته در کنترل و در معر خشونت و
بردگی جنسی دانسته میشوند .در تصویر دیگری از زن ایرانی ،وی هماهنگ با گفتمان
رسمی کشور ،خمود و فارغ از لطافت زنانه به تصویر درآمده است؛ زنی که در مناسک
سیاسی و دینی نقشی فعال دارد ،اما گویی از زنانگی بیبنره است .همچنین ،زن ایرانی در
حسرت ارتباطی امن و روان با مردی با تیپ آرمانی مدرن ،شیک و پرجلوه ،به تصویر درآمده
است.
 در محور جانشینی ،تقابلهایی به این شرح به تصویر درآمده است :مرد ایرانی در برابر زن،
به این معنا که مردان بر زنان تسلط مطلق دارند و زنان در جایگاه فرودستاند .همچنین،
تالش شده است هر گونه رابطة زنان ،در قید و بند به تصویر درآید و در مقابل ،حسرت
رابطة آزاد زنان و مردا ن برجسته شود .بر اساس رویکرد این مستند ،در گفتمان رسمی،
امنیت و آزادی از زنان سلب شده است.
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چکیدۀروایتمستند
راجه عمر ،مستندساز با تمرکز بر موضوعهای گوناگون اجتماعی ،دینی و اقتصـادی ،پیونـد ایـن
موضوع ها با حوزۀ سیاست در ایران را برقرار کرده است .در بخشهایی از این مستند ،به موضوع
زنان نیز با تمرکز بسیار ،پرداخته شده است.

تحلیلمستند
در آغاز ،تصاویری از عبور بی نظم عابران در تنران نشان داده مـیشـود .راوی بـه قنـوهخانـهای
میرود .مترجم راوی ،خطا به او میگوید« :بسیاری از خارجیها که به ایران سـفر مـیکننـد،
دوست دارند در اینجا بمانند و با دختران ایرانی ازدواج کنند ».و ادامه میدهـد اینجـا مـیتـوان
چنار بار ازدواج کرد (حرص مردان شرق در قبال زنان) .در ادامه ،نماهایی از ایران مـدرن نشـان
داده میشود که در برخی از آنها زنان حضور دارند؛ ماشینهـای مـدل بـاال ،تبلیـل محصـوالت
خارجی مانند «بیم »8یا موسیقی «دنیا دیگه م ل تو نـداره» در کنـار تصـویر بنیـامین بنـادری
(خواننده) و دختران عالقه مند به او که در صدد امضا گرفتن از اویند (مظاهر فرهنگ مـدرن در
ایران).
1. Rageh inside Iran
2. Beem
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یکی از افراد مصاحبه شونده در مستند ،خبرنگاری به نام نیوشا تـوکلی اسـت کـه راوی او را
بسیار موفق معرفی میکند چون در 82سالگیاش عکاس خبری است .تصویر بالفاصله بـه زنـان
چادری بسیار پوشیده در تظاهرات حمایت از لبنان پیوند می خورد (زنان مـدرن در برابـر زنـان
سنتی) .گفتگویی میان راوی با فردی حاضر در تجمع صورت میگیرد« :آیا بیشتر مردم با آنچه
مــیگوییــد ،موافــقانــد » «بلــه حــدود  20درصــد -امــا اینجــا جمعیــت زیــادی نیســت،...
چــون روز تعطیــل نیســت و مــردم ســر کارنــد ».راوی بــرای گفتگــو بــه خانـة نیوشــا مــیرود.
نیوشا که در تظاهرات شال مشکی داشت ،شال قرمز پوشیده و آراسته و متفاوت با قبل است .او
مــیگویــد« :پ ـ از اینکــه بــوش گفــت ایــران محــور شــرارت اســت ،موضــوع زن در محــور
شرارت را دستمایه قراردادم ».مستند به نمایش آثـار عکاسـی او در ایـن موضـوع مـیپـردازد.
تصـاویری از مـادران شـنید و بعـد زنـان کــمپوشـش ،تصـویر دیگـر از زنـی مـانتویی در حــال
چسبزدن بـه پـای زخمـی خـودش اسـت و زنـی چـادری از چـادر بـهعنـوان پـرده اسـتفاده
می کند؛ تصویر زن جوانی در حال تمرین فوتبال (تصویر زنـان دینـدار و سـنتی در برابـر زنـان
امروزی).
راوی همراه نیوشا به مرکز خرید تندی در شمال تنـران مـی رود .نمـایی از مشـتریان بـه
نمایش درمیآید و بر تصویر زنان با صندلهای رنگی تیکیـد مـیشـود .راوی مـیگویـد« :اینجـا
ایرانی را یافتم که پیش از این فکرش را نمیکردم».
توکلی میگوید« :فرهنگ ما در حال تغییر است ...حاال جوانان آزادترند» .کالم او به تصـویر
دختران و زنانی با آرایشهای غلیص پیوند می خورد .راوی از دو نفر از ایـن دختـران مـیپرسـد:
محدودیتهای شما به خانواده مربو است یـا اجتمـاع آنهـا مـیگوینـد« :ایـن یـک مشـکل
اجتماعی است .مردم هر چه محدودتر شدند ،اوضاع بدتر شد .سک و مـواد مخـدر و  ...بسـیار
بدتر از دیگر کشورها».
راوی میپرسد « :چرا زنان در پی مدند چرا تعداد جراحی زیبایی در ایـران ایـن قـدر زیـاد
است و عادی هم به نظر میرسد » دختری که بینیاش را عمل کرده پاسخ میدهد« :این یـک
امر عادی برای زیبایی است و غالب دوستانم عمل جراحی داشتهاند».
توکلی به راوی میگوید« :این یک فرهنگ است که باید تغییر کند و ربطـی هـم بـه دولـت
ندارد ».راجه به مغازهای از وسایل شنا که میرسد ،تعجب میکند (تداعی شـرق عقـبمانـده) و
توکلی میپرسد« :نکند فکر میکردی اینجا مردم شنا نمیکنند »
مستند به نما از بزرگراهی در تنران برش میخورد .راوی میگوید« :تصمیم گرفتم به دیدن
تنران از نگاه نیوشا بپردازم ».در این مقطع بر دو موضوع تمرکز جدی مـیشـود« :شـیوع عمـل
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زیبایی میان زنان و دختران حتی بیشتر از ل آنجل » و موضوع حجا «اگر حجـا اجبـاری
نبود ،اینجا میتوانست ل آنجل باشد» (حجا  ،مانع مدرن شدن زنان ایرانی).
راوی به بنانة اقدام به نگارش مقالهای دربارۀ زنان و برای مصاحبه ،به دفتـر مجلـة چلچـراغ
می رود و با هیئت تحریریة آن گفتگو میکند .وی از آنها میپرسد« :چگونه میتوانم راجـع بـه
مسائل زنان جوان در ایران بدانم » پاسخ میدهند« :باید با مردها و زنها همزمان مرتبط باشـی
چون بسیاری از رفتار زنها حامل رفتار مردهاست ».راوی سؤال میکند« :چرا در ایـران مردهـا
بیشتر از زنها حرف میزنند » (چون بیشـتر سـؤالهـای او را خبرنگـاران مـرد جلسـه پاسـخ
میدادند) بالفاصله یک دختر میگوید« :اینجا ایران است و مردها هستند که میخواهند حـرف
بزنند» (تمرکز بر فرودستی زنان در ایران).
راوی مدعی است که میخواهد در مقالهاش در مورد روز مادر مطلـب بنویسـد .او بـه زمـان
افتتاح تونل رسالت (مقارن با روز مادر در ایران) اشاره میکند و به آنجا میرود .زنانی در مراسم
با چادر سفید حضور دارند که نوعروساند .راوی ضمن گفتگو با زوجها ،بر پاسخ یک زن تمرکـز
میکند که پاسخ داده بود« :خوبه بد نیسـت ».راوی تکـرار مـیکنـد« :در ایـران مردهـا حـرف
میزنند نه زنها» (تمرکز بر فرادستی و تفوق مردها بر زنان).
راوی با نمایش مغازههای میدان هفت تیر در تنران ،به جـایگزینی مـانتو بـه جـای چـادر و
اصرار دولت برای جایگزینی مانتویی بلند به جای مانتوی کوتاه اشاره میکند .او با زن بازرگـانی
مصاحبه میکند که میگوید« :زنان امروزه به جلو حرکـت کـردهانـد .آنهـا بـا کالشـینک بـه
خیابان آمدند و دیگر حاضر نیستند به خانه بازگردند و فقط آشپزی کنند ».در ایـن مکـان آثـار
هنری متمرکز بر زنان روی دیوارها به نمایش درآمده است که مستند بر یکـی از آنهـا تمرکـز
میکند :تصویر زنی چادری با اسلحه ای در دست (زن ایرانی با فرهنگ سنتی یا گذشـته فاصـله
گرفته است).
راجه با مونا زندی (فیلمساز) مصاحبه میکند که بر عدم آزادی هنرمندان تیکید مـیکنـد و
میگوید در انتظار رأی دادگاه برای اکران فیلم خود ،با موضوع «تجاوز» اسـت .راوی مـیافزایـد
که شنیده است در ایران ،زنها را به خاطر رانندگی دستگیر کردهاند .در این زمان ،تصـویر زنـی
راننده که روسری از سرش افتاده ،نشان داده می شود .در مقایسه ،راوی به آزادی زنان در شمال
شنر اشاره دارد و دلیل آن را در مقایسه با پذیرش زنان در جنو شنر ،مقاومت آنهـا در برابـر
محدودیتها میداند (برجستهسازی مظاهر فرهنگ مدرن در برابر فرهنگ سنتی).
در ادامة مستند ،راوی به استودیوی ضبط بنیامین می رود و مـدیر برنامـههـای او در مـورد
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متن آهنگهای پاپ میگوید« :اغلب ابراز ندامت مردی است که به عشقش خیانت کرده است»
(قربانی شدن زنان در رابطه با مردان).
در مقطــع دیگــری از مســتند ،تمرکــز دوربــین روی تصــاویری از رهبــر انقــال در میــدان
مخبرالدوله تنران و برش به تصاویری از امام خمینی (ره) در نمایی است که تصـویر بلنـدگویی
به لحاظ مکانی ،روی دهان تم ال امام (ره) جای گرفته اسـت .راجـه در زمینـة همـین تصـویر
ایستاده و میگوید« :در تنران که هستید ،همواره ح میکنید تحت نظارت نیروهای روحـانی
هستید( »2دال بر پروپاگاندا و کنترل).
سرانجام مستند نشان می دهد که مقالة راجه در مورد زنان آماده شده است .راوی آن را بـه
سردبیر چلچراغ ارائه کرده و نظر او را جویا میشود .وی میگوید راجه خطو قرمزی را رعایـت
نکرده است؛ م الً در مورد «حجا  ،مواد مخدر یا حقوق زنان» و توصیه میکند« :باید با کلمات
و عبارات بازی کرد تا همان معنا به دست آید اما مستوجب توبیخ یا محدودیت نشود ».در اینجا
راوی میگوید« :فنمیدم این سردبیر و همکارانش چه مسیر دشواری بـرای انتقـال حقیقـت بـه
مخاطبانشان پیش رو دارند».
در خاتمة مستند ،نشان داده میشود که مجلة چلچراغ مقالـة راجـه را چـاپ کـرده اسـت.
عنوان مقاله« ،سرزمین عجایب» است .راوی به اصالح تصویری اعمال شـده بـر پوشـش انـدك
زنانی که با آنها مصاحبه کرده معتر است و با نشان دادن تصاویر میگوید در این نمونـههـا،
تصویر دستهای برهنه یا موهای مصاحبهشوندگان ،با فتوشاپ پوشانده شده است.

جمعبندی 

این مستند با رویکردی تا حدودی متفاوت با دیگر مستندهای ساختهشـدۀ در مـورد ایـران بـه
تصویرپردازی از ایران پرداخته و علیرغم تقلید از دیگـر مستندسـازان باتجربـهتـر در خصـوص
بازنمایی ایران ،تالش کرده است تا کفة حضور نشانههای زندگی مدرن در ایران را پررنـگ کنـد
که در ننایت ،این تصویر ،از ایران ملمـوستـر شـود .در چنـین رویکـردی ،ایـران سـنتی دارای
فرهنگ دینی ،در برابر ایران برخوردار از برخی مظاهر مدرنیته مانند مصرف لوازم خانگی غربـی
و موسیقی پاپ ،همچنین زنان فعال در عرصههای هنری و اجتماعی قرار داده میشود.
برخی از نتیجهگیری های این مستند دربارۀ وضع زنـان در ایـران ،بـه نحـوی مؤیـد توفیـق
کسانی است که عرصههای جنانی را تجربه می کنند .برای نمونه ،نیوشا که بـه عکاسـی خبـری
 .1از این نما در مستندهای مختلفی که از ایران ساخته میشود ،بنره گرفته شده و به نحـوی اسـت کـه
القای حاکمیت پروپاگاندای دینی گسترده در ایران را در بردارد.
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مشغول بوده ،در حال ساخت فیلمی در آمریکا معرفی میشود .از سوی دیگـر ،محـدودیتهـای
زنان در ایران ،هم چنان قابل توجه است .مستند اذعان دارد که مونـا زنـدی موفـق بـه دریافـت
مجوز برای نمایش فیلم خود نشد و به همین دلیل مجبور به حذف صحنههای بسیاری از فـیلم
خود شد .این در حالی است که همین فیلم در خارج از کشور جوایزی را از آن خود کرده است.
همچنین ،زنی به نام غزل که خود وی در مستند ،مبـتال بـه سـرطان معرفـی مـیشـود بـا
سختی های انجمنی که در حمایت از کودکان مبتال به سرطان راهاندازی کـرده ،دسـت و پنجـه
نرم می کند .زن تاجر موفق معرفی شده در فیلم نیز پ از مرگ مادرش در اثر ابتال به سرطان،
به مؤسسة غزل پیوسته و با او همکاری میکند .به طور کلی ،مجموعة آنچـه در خصـوص زنـان
ایرانی در این مستند به نمایش درمیآید را میتوان برآیندی از محرومیتها و محـدودیتهـایی
دانست که به واسطة شرایط جامعه بر آنها تحمیل شده است.
 در محور همنشینی .تصویر سیاهی از ایران در پدیدههایی مانند بینظمی ،کنترل دولت بر
جامعه ،محرومیت زنان از حقوق اجتماعی ،و نبود آزادی بیان در ایران تجلی پیدا کرده
است.
 در محور جانشینی .مردها در برابر زنان ،یا به عبارت دقیقتر مسلط بر زنان ،به تصویر
درآمده اند .سنت و دین در برابر مدرنیسم و زنان سنتی و دارای فرهنگ دینی در برابر زنان
مدرن و عالقهمند به فرهنگ غر طرح شدهاند .

تنفروشیدرپسحجاب 2
 .3
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چکیدۀمستند 
این مستند به روایت داسـتان زنـدگی دو زن خیابـانی بـه نـام فریبـا و مینـا و بـه مـوازات ،بـه
موضوعهای دیگری از جمله اعتیاد و فقر در ایران میپردازد.

تحلیلمستند 
طلیعة مستند ،تصاویری بازی شده توسط زن و کودکی در حاشیة خیابان در شبی تاریک است.
خودرویی از راه میرسد .گفت وگوی طراحی شده میـان راننـده و زن ،مبـین آن اسـت کـه زن
نیازمند  2یا  6هزار تومان پول است اما راننده نمیپذیرد و میگوید که م ل مالها پولدار نیست
(دال بر این که روحانیـان طبقـهای ثروتمندنـد) .راوی کـه منـاجری ایرانـی اسـت در تاکسـی،
مناظری از خیابانها را نظاره میکند؛ نماها بر بیلبوردهـای خیابـانی بـا تصـاویری از روحـانیون
متمرکز است.
همچنین ،تصاویری از دختران گـلفـروش در خیابـان نشـان داده مـیشـود و راوی اظنـار
می دارد که از دیدن این صحنه ها شوکه شده است (داللت ضمنی بر گسترش فقر که دامنگیـر
دختران نیز شده است).

راوی از میمورانی میگوید که با وجود داشتن مجـوز و حجـا  ،فـیلمبـرداریاش را متوقـ
کردهاند .او میگوید« :میموران باید مطمئن شوند که مردم قوانین اسالمی را رعایـت مـیکننـد.
زنان نمیتوانند با مردان دست بدهند [طرح تفاوت فرهنگی بـه عنـوان جبـر حکـومتی] و بایـد
حجا داشته باشند .آنها نمیتوانند با مردان راه بروند مگـر آنکـه ثابـت کننـد همسـرند یـا از
خویشاوندان یکدیگرند ».راوی با فالفروشی به نام حبیب آشنا مـیشـود .حبیـب در گفتگـو بـا
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همسایه نخست به او سیگار تعـارف مـیکنـد (دخانیـات ،تسـکین درد) .دو زن هـم در کنـار او
زندگی میکنند .مینا  80ساله با دختـرش و فریبـا  82سـاله بـا پسـرش زنـدگی مـیکنـد .در
گفتگوی میان آن دو مشخص می شود که از زنان خیابانیاند .آنها از وضعشان گالیه میکنند و
در برابر دیدگان کودکانشان مواد مصرف میکنند .راوی میگوید زمانی که در ایـران بـوده زنـان
هرگز مصرفکنندۀ مواد نبودهاند ،اما اکنون بیشتر خانوادهها بـه آن مبتالینـد (دال بـر وخامـت
اوضاع زنان ناشی از وقوع انقال ) .مستند با نمایش حالت رخوت و خوا آلودگی ایـن دو زن در
خیابان و تننایی فرزندانشان در حالی که اظنار گرسنگی میکنند ،سـیاهی زنـدگی آنـان را بـه
تصویر درمیآورد .مینا از ناامیدی برای خوشبختی خودش و آرزوی خوشبختی بچهاش میگوید
در حالی که تحت تیثیر مواد مخدر است (داللت ضمنی بر وضعیت سیاه زنان).
مینا که یکی از دو زن مطرح شده در مستند است ،خطا به دختـر کـوچکش لفـص بابـا را
تمرین میکند و به شوخی می افزاید که بـرایش پـدری پیـدا خواهـد کـرد (داللـت ضـمنی بـر
بیپناهی زنان و دختران).
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راوی یک زن خیابانی را در گفتگو با مشتریاش همراهی میکند .تصـویر در ایـن بخـش از
مستند ،به نمای داخلی یک مسجد و صدای اذان در آن محل پیوند میخورد (همنشینی فسـاد
و نشانههای دینی) .راوی با اشاره به این مطلـب کـه پـیش از انقـال  ،ایـران یکـی از آزادتـرین
کشورها بوده است ،اما ]امام[ خمینی ،قرآن را در قانون اساسی دخالت داده و از اینرو ،گناهـان
فردی هم جرم محسو می شود ،به تضییع حقوق زنان چنین اشاره میکنـد« :زنـان بازنـدگان
اصلی بودند زیرا بر آن مبنـا ،سـنم ارث یـک زن ،نصـ ارث یـک مـرد اسـت ».وی همچنـین
میافزاید« :بسیاری از ساختمان ها درهای مجزا برای زنان و مردان دارند و در اتوبوسها مـردان
جلو و زنان در عقب مینشینند [دال بر درجة دوم و طفیلی بودن زن] .سن بزرگسالی برای زنان
 3سال است [بنرهبرداری از جن زن در کودکی] پ سن مجازات قرآنی برای زنان  3سـالگی
است [شرایط دشوار دختران]» .راوی میگوید« :خانوادههای فقیر دختران را مجبور به ازدواج با
جوانانی میکنند که آنها را دوست ندارند و برخی دختران به شنرهای بزرگ پناه مـیبرنـد تـا
کاری بیابند اما سرانجامشان به خیابانها ختم میشود».
راوی اظنار میدارد« :صیغه بیش از آنچه فکر میکرده در ایران رواج دارد ».مسـتند مـردی
را به عنوان همسر صیغهای مینا – یکی از دو زن مطرح شده در مستند -بـرای دو مـاه معرفـی
میکند (او هم سیگاری است) .در ادامه ،مینا به اتاق دوستش فریبـا مـیرود و دسـت زخمـی و
بدن کبودش را به فریبا نشان میدهد .او میپرسد « :چه کسی ایـن کـار را کـرده » و او پاسـخ
میدهد« :شوهرم ».اما در زیرنوی تصویر «صیغهام» نوشته میشود .سپ صـدای گریـه بچـه
میآید و مینا میگوید که بچهاش از شوهر صیغهایاش کتک خورده است (اوضاع رقتبـار زنـان
در برابر خشونت مردان).
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مستند با موسیقی محزونی ،تننایی و بیکسی مینا و بچهاش را نشان میدهد.

در ساختمان محل سکونت این دو زن ،نشانههایی دینی به تصویر در مـیآیـد؛ بـرای نمونـه
فردی در اتاقی نماز میخواند و حبیب در ورود به خانه با عبارت «یااهلل» ،زنـان نـامحرم را خبـر
میکند (داللت بر رفتارهای ناشی از بافت دینی) .در تداوم بـه نمـایش گـذاردن ایـن نشـانههـا،
حبیب به اتاق فریبا می رود و به او پیشنناد صـیغه مـیدهـد (دال بـر هوسـرانی مـرد ایرانـی و
سوءاستفاده از زنان) .سپ  ،در مورد شرایط چانه میزنند و سرانجام توافق میکنند .حبیـب رو
به دوربین میگوید« :وقتی فریبا همسر من باشد ،باید گذشته را کنار بگـذارد و بـرای خـروج از
خانه و دیدار هر یک از بستگانش ،باید از من اجازه بگیرد .من هم باید او را در رفتن و برگشـتن
همراهی کنم» (داللت ضمنی بر فرادستی مرد و فرودستی زن در رابطة همسری) .فریبـا گریـه
میکند و تظاهر میکند دلتنگ فرزند است .میگوید شوهرش پننان از او فرزنـدش را فروختـه
چون او تمام مدت ،بیرون از خانه مشغول کسب درآمد بوده است (زنان مظلـوم ،قربـانی مـردان
ظالم).
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مستند تصاویری از رابطة خصوصی حبیب و فریبا را به نمایش درمیآورد .فریبا از این رابطه
خوشحال است ،میوه میخورد و میخواند و میرقصد (توقع حداقلی زنان ایرانی از خوشـبختی).
پ از آن ،حبیب به یکی از مستیجرها تذکر میدهد که پنجرۀ مشرف به اتاق فریبا را باز نکنـد
(تظاهر به غیرت دینی نسبت به زنی که از او بنرهمند است).
مستند با تصاویری از همراهی مینا با مردان خیابانی دنبال می شود .او و دختر کوچکش بـه
همراه دو مرد به خانهای وارد میشوند .یکی از آن دو مرد ،بچه را سرگرم میکند و منتظر نوبت
می ماند و دیگری فریبا را همراهی میکند .در این حال مینـا روسـری را از سـر برمـیدارد و در
اتاق بسته میشود (داللت بر عنوان فیلم یعنی تنفروشی در پ حجا ).
مستند ،چند ماه بعد ،فریبا را نشان میدهد ،در حالی که از پیش حبیب رفته و در موقعیت
جدید و خانة شوهر صیغهایاش است؛ شوهری که متیهل است و فرزنـد دارد امـا بـا همسـرش
درگیر اختالفاتی است (موقعیت متزلزل زنان در خانوادههای ایرانی).
همزمان با گفتگوی راوی و فریبا ،شوهر او سرزده وارد میشود و او را بابت هویت فیلمبـردار
و عدم حضور طوالنیاش در خانه سؤالپیچ میکند (زن در کنترل مـرد) .راوی در بیـان عاقبـت
وضعیت مینا نیز می گوید که او مجبور شـده دختـر کـوچکش را بـه مـادربزرگش بسـپارد و در
جستجوی بخت خود به شنر دیگری برود (آوارگی اجتماعی زنان).
مستند با همان موسیقی حزنآلودی که آغاز شده بود رو به پایـان مـیگـذارد ،درحـالیکـه
چشمان ناامید زنی به نقطة نامعلومی مینگرد .تصاویری از بزرگراههای تنران با تصاویری از امام
و فرزندشان به نمایش درمیآید (داللت بر اینکه حکومت دینی ،مسـبب وضـع موجـود اسـت).
راوی در حال مراجعت به سوئد است ،در حالی که دوربین بر تابلوی نشانگر تفکیک محـل زنـان
از مردان در فرودگاه ،متمرکز مـی شـود .راوی کـه خـود را در وضـع مشـابنی بـا مینـا و فریبـا
قرارمیدهد که موفق به مناجرت شده ،میگوید« :میلیـونهـا زن محکـوم بـه مانـدن در ایـران
هستند و امکان ترك ایران را ندارند؛ جایی که مواد مخدر و فحشـا همـراه بـا هـمانـد» (ایـران،
جننم زنان).

جمعبندی 

این مستند همچون اغلب مستندهای ساختة ایرانیان مناجرت کرده از ایران در پی وقوع انقال
اسالمی ،از جنت تکنیک تصویری و کارگردانی ،از قوت چندانی برخوردار نیست .تالش راوی بر
تصویرپردازی از بافت اجتماعی ایران در سال  2929یعنی زمان ساخت فیلم ،به نحوی است که
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نشان دهد زنان بسیار زیادی ،اقدام به تنفروشی می کنند .بر اساس این روایـت ،جامعـة ایـران،
فاسد ،سیاه و ناامیدکننده است و حکومت ایـران ،مسـبب آن اسـت .زنـان ،موجـودات ضـعیفی
تصویر شده اند که تننا از کارکرد جنسی برخوردارند و از هیچگونه قدرت تغییر سرنوشـت خـود
برای رهایی از چنگال مردان هوسران بنرهمند نیستند .در این روایت ،زنان موجوداتی درجة دوم
به شـمار مـیرونـد کـه از سـنین بسـیار پـایین ( 3سـالگی) در معـر بنـرهبـرداری جنسـی
قرارمیگیرند .همچنین ،شرایط وخیم مذکور ،ناشی از حاکمیت دین بـر جامعـة ایـران دانسـته
شده ،به گونه ای که نشانه های مذهبی در همنشینی با رفتارهای پلشت گوناگونی قرار داده شده
است.2
 در محور همنشینی .زنان با فقر و اوضاع وخیم اقتصادی در ایران دست به گریبان نشان داده
شدهاند .فضای سیاه اجتماعی از جمله تنفروشی و اعتیاد به مواد مخدر و خرید و فروش
غیرانسانی کودکان ،به ازهمپاشیدگی خانواده منجر شده است .نشانهها در این محور ،مبین
اوضاع رقتبار زنان و دال بر ضع و ناتوانی ،شئوارگی جنسی و تن فروشی آنان است.
 در محور جانشینی .در این محور ،ناامیدی زنان در برابر امیدواری آنان قرار گرفته است.
همچنین ،فرودستی زنان در برابر فرداستی مردان هوسران ،بسیار آشکار است.

نتیجهگیری 

بر اساس مبانی نظری این مطالعه و تحلیل مستندهای تلویزیونی منتخب ،میتـوان دو رویکـرد
مستندهای شبکههای تلویزیونی اروپایی به زنان ایرانی را معرفی کـرد کـه بـر مبنـای آنهـا دو
گونه تصویر از زن ایرانی ارائه شده است.
رویکـرد اول کـه رویکــرد غالـب در مســتندهای تحلیـل شــده اسـت ،مبتنــی بـر بازنمــایی
کلیشههای شرقشناسانة رسانهای در خصوص ایران است .برخی نماهای ارائهشـده از زن ایرانـی
در این تصویر عبارتاند از حیات در فضای سیاه اجتماعی ،فرودستی ،حاکمیت مطلـق مـرد بـر
سرنوشت او ،و تقابل همة سیاستها و رویکردهای رسمی کشـور بـا آزادی و اسـتقالل و حیـات
خودمختار زن ایرانی .در این رویکرد ،فضای اجتماعی ایران به گونهای ترسیم شده است کـه در
آن همة عبارات ،رنگها و حوادث حاکی از ییس و ناامیدی است و افـق سـیاهی از آینـدۀ زنـان
 .1کارگردان ،با بازی گرفتن از عواملی محدود و بـا افـزودن نریشـن (روایـت) مطلـو خـود بـر آن،
تصویری سیاه از ایران ارائه کرده است.
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ایرانی پیش روی مخاطب قرار داده می شود و شور زندگی در آنها دیده نمیشود .زنـدگی زنـان
در معر نامالیمات و تندیدهای شدیدی قراردارد .آنها فرودستانیاند که هم از جانـب مـردان
و هم از جانب قوانین حاکم بر آن ،شرایط و قواعدی سخت بر آنها تحمیل شده اسـت .مسـتند
تنفروشی در پ حجا و تابوها چنین تصویری از فضای اجتماعی ایـران ارائـه کـردهانـد .بـر
اساس این روایت ،فضای اجتماعی ایران سیاه و ناامیدکننده و زنان ،موجـودات ضـعیفیانـد کـه
تننا از کارکرد جنسی برخوردارند .این تصویر ،نمونهای بارز از ارائة کلیشـههـای شـرقشناسـانه
دربارۀ رویکرد مردان شرق به زنان است.
در رویکرد دوم که رویکردی بازتایی به وضع زنان در ایران امروز دارد تصـویری ارائـه شـده
است که از سیاه نمایی افراطی فاصله گرفته است و در نماهایی خاکستری از آنها تـالش کـرده
است ضمن برشمردن مسائل و مشکالت زنان ایرانی ،موفقیتها و کامیابیهای آنهـا و رضـایت
نسبی آنها از زیست کنونی خود را نیز بازتا دهد .برای نمونه ،افرادی معرفی شدهاند ،از جمله
دختران نوجوانی که احساس اجباری در مورد پوشش و آرایش خود ندارند یا زن عکاس خبری،
فیلمساز و تاجری که به فعالیتهای فرهنگی ،هنری و اقتصادی پررنگی در جامعه میپردازنـد و
کنشگرانی فعالاند ،نه منفعل و فرودست.
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