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  فمينيسم منفي - فمينيسم مثبت

  ∗هاله الجوردي
پردازان فمينيست و قضاوت  گونه استنباط شود كه هدف، بررسي آراي نظريهاز عنوان مقاله نبايد اين: چكيده

بكار بردن واژة فمينيسم به اين سبب است كه اين واژه به طور عام و رايج در بين برخي ايرانيان . دربارة آنهاست
شود كه مدعيان و طرفداران فمينيسم از  گاه مشاهده مي. براي احقاق حقوق زنان بدل شده استاي   به واژه

در اين مقاله . هاي متعدد و متكثر و گاه مغاير آن با يكديگر اطالعي ندارند هاي فكري و شاخه مباني نحله
ام تحقيق  م مثبت و منفي ناميدهپردازان انتقادي در آن چه با تسامح فمينيس كوشم تا با اتكاء بر آراي نظريه مي
شناسان كاوش در زندگي  هنر قبل از فيلسوفان و جامعه. ميانجي من براي انجام اين تحقيق سينماست. كنم

تولستوي در آنا كارنينا، فلوبر در مادام بووآري، تاماس هاردي در تس  –روزمره، سرنوشت زنان و خانواده 
خاصه سينماي نئورئاليستي و ژانر ملودراما   اي بعد از جنگ جهاني دوم،را آغاز كرده بود، و سينم –دوربرويل 

كردن آنان خاصه زنان با معضالت زندگي روزمره را به موضوع اصلي خود   سرنوشت خانواده و دست و پنجه نرم
ريخته ديدگاه فمينيستي كه جسته گ. در سينماي بعد از جنگ ايران نيز ژانر ملودراما گسترش يافت. بدل كردند

ام تا با دو مقولة  در اين مقاله كوشيده. اي گسترده مطرح شد در ايران مطرح شده بود، در اين سينما به شيوه
  .نمايان سازم  مذكور تصويري را كه سينما از زندگي زنان ترسيم كرده است،

، )توزانه كينه(م منفي ، فمينيس)انتقادي(فمينيسم مثبت   سينما، نقد دروني، مدرنيسم، زنان،: كليدي هايهواژ
  .فرهنگ، طبقة متوسط، هنر، رگة حقيقت در هنر

  مقدمه
مسائل مربوط به زنان چه از حيث موقعيت زنان در كليت زندگي اجتماعي چه از لحـاظ نظـري در قالـب    

مهـاجرت،    در قـرن بيسـتم شهرنشـيني،   . هاي فمينيستي در بيست سال اخير مورد توجـه بـوده اسـت    نظريه
اند و در نتيجـه زنـان و كودكـان بـيش از هـر       يدي كه قربانيان اصلي آن مردمان معمولي بودههاي جد جنگ

زوال خانوادة سنتي و ظهور اشكال جديـد خـانواده و روابـط جنسـي،       اند، زمان ديگري درگير مسائل آن شده
اي كـه برخـي    ونـه انداخت، بـه گ  ساالر كه امنيت شغلي و رواني را به خطر مي مسائل شغلي در جامعة سرمايه

مندي زنان طبقـة متوسـط    دانند، و عالقه زده مي انديشمندان از قبيل اولريش بك جامعة جديد را جامعةي بيم
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كشورهاي غربي به استقالل مالي و شخصي و اشاعة الگوي رفتاري آنان به زنان طبقات پايين آن جوامـع و  
از . بيستم و بيست و يكم را درگيـر خـود سـاختند   هايي بودند كه زنان قرن  جوامع غيرغربي، جملگي موقعيت

شـناختي و   شناختي و جامعه هاي نظري بسياري صورت گرفت تا جايگاه زنان از حيث روان سوي ديگر تالش
هاي فمينيستي  به همين سبب نظريه. فمينيسم زائيدة اين كليت مبهم و متناقض است. فلسفي مشخص شود

اخـتالف  . كنند، نيست ها كمتر از آرائي كه خود به آن حمله مي ختالف آنداراي دامنة وسيعي هستند كه گاه ا
هاي طبقة متوسط و باالي متوسـط كشـورهاي غربـي بـراي دسـتيابي بـه حقـوق بيشـتر و          ميان فمينيست

ترين زنـان فقيـر هسـتند، بـس      هاي مكتب مابعد استعماري كه در صدد به سخن درآوردن خاموش فمينيست
ترين زنـان ايـران    در جريان انقالب، سنتي. ها را بتوان در مقولة كلي فمينيسم جا داد آن بيشتر از آن است كه

به همراه مردان به خيابـان   –پرداز انقالب الجزاير ستايندة آن بود  كه فرانتس فانون، نظريه –ملبس به چادر 
كه شباهت اندكي با مسائل  در جريان جنگ و پس از آن گروهي از زنان ايراني با مسائلي مواجه شدند. آمدند

مسائل زنان طبقة متوسط و باالي متوسط كه خود را از حيث ايـدئولوژيك فرودسـت   . گروه ديگر زنان داشت
دانستند هيچ شباهتي با مسائل زنان سنتي و كارگر و كشاورز و خـانوداة شـهدا كـه از حيـث ايـدئولوژيك       مي

ي اعم از مهاجرت به خارج يا مهاجرت در داخـل بـه   هاي جمعيت جابجايي. شدند نداشت فرادست محسوب مي
حاصل اين امر بـه قـول   . افت و خيزهاي اقتصادي نيز بر پيچيدگي اين مسائل افزود. شدت اين مسائل افزود

. اي بـس متنـاقض بـا ميـدان قـدرت، سياسـت و اقتصـاد داشـت         بود كـه رابطـه   1پير بورديو تشكيل ميداني
تـرين يـا    از حيثـت ايـدئولوژيك فرادسـت محسـوب شـدند و فرادسـت       ترين زنان ترين و فرودست مستضعف

تحليل اين روابـط پيچيـده از ابعـاد گونـاگون از وظـايف      . ترين بورژواترين زنان از حيث ايدئولوژيك فرودست
من در اين مقاله با استفاده از بازنمايي سينما از زندگي زنان ايراني . شناسي و فلسفه است شناسي، جامعه روان
  هـاي ملودرامـاي   پردازم كه از خود فـيلم  توز و مثبت يا انتقادي مي بررسي دو مقولة فمينيسم منفي يا كينه به

  . ام ايراني استنتاج كرده
  طرح مسئله

اند؟ پاسخ به اين سؤال ساده با توجه به تناقضـاتي كـه در    مندتر از پيش شده معاصر قدرت آيا زنان ايرانِ
بينـي طيـف متفـاوت زنـان و      اي به جهـان  شناسانه اگر نگاه پديده. ن ساده نيستايم، چندا مقدمه مطرح كرده

بينـي زنـان طبقـة متوسـط و      جهـان . مسائل آنان بيفكنيم، دشواري پاسخ به اين پرسش دوچندان خواهد شد
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وان ت بيني فرودستانه و مي بيني فرادستانه و مسلط بود، اكنون به جهان باالي متوسط كه قبل از انقالب جهان
جا تصاحب كرده  بودن را يك هاي ضدفرهنگ گفت ضدفرهنگ رسمي بدل شده است و در نتيجه همة قدرت

اي بـود از زنـدگي    مبشـر آن بودنـد، ملغمـه   » زن روز«اين فرهنگ كه قبل از انقالب نشرياتي از قبيل . است
اي كـه اوج آن   نـدگي ز. دوران پهلوي، با چاشني چگونه بهتر زنـدگي كنـيمِ فرهنـگ غـرب    » عرفي ايرانيِ«

اي بـورژوايي در   اي بود كه تالكوت پارسونز از نقش زنـان در خـانوادة هسـته    كارانه رسيدن به تصوير محافظه
ايـن فرزنـدان   . فرزندان اين زنان اعم از پسر و دختر بر ضد همين زنـدگي شـوريدند  . آمريكا تصوير كرده بود

صمد بهرنگي، يكي . بود، نفرت داشتند) شان و پدران(شان  چه زندگي معمولي روزمرة مادران شورشي از هر آن
سـتايش و وانهـادگي بـه زنـدگي     . ناميـد ) خيلي خوشبخت(» چوخ بختيار«از اين شورشيان، همين زندگي را 

. ك.ر(معمولي بورژوايي كه اوج پرواز اين زندگي بود، از نظر فرزنـدان شورشـي چيـزي نبـود جـز رياكـاري       
تـرين اتحاديـة    ها كه راهي غرب شدند بزرگ فراموش كرد كه فرزندان همين خانواده نبايد). 1382،پور پارسي

به وجود آوردند كه به چيـزي  » كنفدراسيون دانشجويان ايراني در خارج از كشور«دانشجويي جهان را به نام 
از بسـيار  بعـد از انقـالب زنـان سـنتي اعـم      . داد نمادهاي آن رضايت نمي  كمتر از سقوط رژيم پهلوي با همة

زنـدگي سـنتي بـا همـة نمادهـاي آن از حيـث       . ثروتمند و بسيار فقير اين نوع زنـدگي را بـه حاشـيه راندنـد    
  .ايدئولوژيك موقعيتي فرادست يافت

خـانوادة ايرانـي دسـتخوش نشـيب و فـراز       ،هاي نخست انقالب و بروز جنگ تحميلـي  بعد از وقايع سال
خواه خـواهي نخـواهي پـاي از     نان طبقة پايين و متوسط آرمانجنگ زندگي سنتي را برآشفت، ز. بسياري شد

جنگ مشخص سـاخت كـه   . سابق ديگر به خانه بازنگشتند خانه بيرون گذاشتند و شايد هرگز به شيوة سنتيِ
ترين فاميل مـرد تعلـق داشـته     بسياري از حقوق سنتي از جمله حق حضانت از فرزندان لزوماً نبايد به نزديك

ميان زنان اعم از سنتي تهراني يا شهرستاني يا روستايي به سبب تشويق رهبـران انقـالب   تحصيل در . باشد
آرام آرام فرهنـگ عرفـي   . اي كه اكنون ميزان قبولي زنان در دانشگاه بيشتر از مردان اسـت  باب شد، به گونه

. ن بدل گشـت كه به ضدفرهنگ بدل شده بود، خود را سازمان بخشيد و گزاف نيست كه بگوييم خود به آرما
توان گفت فرزندان همان پدران و مادران شورشي زندگي روزمرة مرفه را به آرمان خود بدل  به طوري كه مي

فاصلة طبقاتي كه بر اثر جنگ پيش آمـد و سـرماية   . شان بر آن شوريده بودند كردند، همان زندگي كه والدين
هـاي مختلـف    ز طريق فرسـتادن بـه كـالس   شان ا فرهنگي و نماديني كه طبقة متوسط عرفي براي فرزندان

در هـر دو  . تدارك ديده بودند، فاصله و شكاف ميان زندگي روزمرة بورژوايي و زندگي آرماني را گسترده كـرد 
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» متولد ماه مهر«گرفته تا » دو زن«حداقل سينماي ايران از . سوي طيف زنان به موقعيتي ممتاز دست يافتند
  .گويند چنين مي» دو نفر چتري براي«و » زير پوست شهر«و 

بيني هر دو طيف از زنان به وجود آورد كـه در   اين همه تغييرات در فاصلة اندك چنان تغييراتي در جهان
من از قلمروهايي كه نام بردم به بررسي دو مقوله از قلمرو فرهنگـي  . توان يافت هيچ دورة تاريخ نظير آن را نمي

» زير پوست شـهر «هاي  فيلم طور كه گفتم از خودپردازم كه همان مي زنان طبقة متوسط و عرفي و طبقة كارگر
  .بيني زنان را بسنجم هاي متفاوت جهان ام، تا نسبت ميان طيف استنتاج كرده» چتري براي دو نفر«و 

  
  بحث نظري

  چرا هنر؟) الف
رايط نامطلوبي كه اين مقاله تالشي است براي فهم تلقي و به تبع آن رفتار برخي زنان ايراني از برخي ش

تـوان   هاي زنـان در برابـر ايـن شـرايط نـامطلوب را مـي       واكنش. شوند شان با آن مواجه مي در زندگي روزمره
در ايـن مقالـه ميـانجي فهـم ايـن      . تلقـي كـرد  » احقاق حقوق زنان«هايي خودآگاه يا ناخودآگاه براي  تالش

در . دهـد  دگي بروني و دروني زنان به دسـت مـي  ها، روايتي است كه سينماي ايران از زن ها و واكنش وضعيت
شناسانه يا تأثير آن بر مخاطبان نيست بلكه هدف اينست كه مسائل اينجا هدف بررسي سينما از منظر زيبايي

) شـان  هاي ممكن براي بهبود زندگي خود در متن كليت زندگي روزمره به ويژه نحوة تلقي آنان از شيوه(زنان 
زندگي آنان با تمامي ابعاد متكثر و درهـم   1ل مختلف مربوط به زنان در متن كليتبررسي مسائ. بررسي شود

 ).1992 ،2كاپالن(تنيده و غالباً پنهان آن از موضوعات مهم ژانر ملودراماست 

اول، . اي هنري به عنوان ميانجي بازنمايي زندگي دروني و بروني از دو جهت الزامي است انتخاب عرصه
هـا و   هـا و تـوان   بر آنند كه قلمروهاي ارزشي علم و اخالق و هنـر كـه از جملـه فعاليـت    هاي انتقادي  نظريه
اند ولي در عصـر مـدرن پيونـد     جهان برخاسته-هاي برتر بشري هستند، از دلِ زندگي روزمره يا زيست قابليت

، خاصـه  1984 3هابرماس(شان گسسته شده است  ها با بنيان ميان اين قلمروهاي ارزشي و نيز پيوند ميان آن
بخـش شـدن    ترين پيامدهاي عصر مدرن گسسته شدن اين پيونـدها و بخـش   از مخرب). فصل دوم و چهارم
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ـ  بر تفكيك قلمروهاي ارزشي را مييورگن هابرماس نظر وبر دائر . كليت زندگي اجتماعي است او ايـن  . يردذپ
ا وي از نظريـة اسـتقالل كامـل    كنـد، امـ   جهان مجدداً تدوين مي-نظريه را در قالب مفاهيم سيستم و زيست

. ك.ر(كنـد   هاي اجتماعي از يكديگر كه نيكالس لومان آن را عرضه كرده اسـت بـه شـدت انتقـاد مـي      نظام
از نظر برخي انديشمندان همچون هوسرل، علم به سبب تخصصي شدن بيش از حد، پيوند ). 1991 ،1هوالب

رغم  اما هنر به). 1970، 3، همچنين هوسرل1971و  1974 ،2لوكاچ. ك.ر(خود را با زندگي از دست داده است 
وارگي يا صنعت فرهنگ هنوز پيوند قدرتمندي با زندگي روزمره دارد و بنابراين قـدرت   افتادن به چنبر شيء در

از آنجا كه هنر به همراه وعدة شادماني، خاطرة «: نويسد ماركوزه مي. آن را دارد كه بر اين گسستگي فائق آيد
وارد مبـارزة  » كننـده  اي تنظـيم  انديشـه «تواند به عنـوان   دارد مي كه شكست خورده است، نگه مياهدافي را 

دار  سازيِ ادامه وارگي تمامي نيروهاي توليدي و به ضد برده تالش هنر به ضد بت. مضطربانة تغيير جهان شود
، 4مـاركوزه (» ادت فـرد آزادي و سع: هاست هاي عيني، مبين هدف غايي تمامي انقالب افراد به دست وضعيت

  ).332 -359: 2002، 5؛ همچنين رجوع كنيد به آدورنو1978
كاهد، هنـر   ها به بعد بر خالف علم كه جهان را به قوانين انتزاعي فرومي در تفكر آلماني از زمان رمانتيك

ني را وعـده  تواند يوتوپياي رسيدن به جامعـة آرمـا   هم قادر است تناقضات كليت اجتماعي را بازنمايد، هم مي
زندگي تباه مـدرن  » بازنمايي«هنر ابزار . دهد، از نوواليس گرفته تا بنيامين و ماركوزه و آدورنو و حتي هايدگر

و همچنــين بــه  رمانتيســم: 2ارغنــون شــمارة . ك.ر( و همچنــين رســيدن بــه يوتوپيــاي انضــمامي اســت 
كتاب بنيامين و . ماني را نشان داده استم، علم و ايدئاليسم آلسيسولومون نسبت ميان رمانت) 1983،سولومون
شناسـي   كتـاب نظريـة زيبـايي   . دهد بنيامين با رمانتيسم را نشان مي رابطة انديشة) 2002، 6هنسن(رمانتيسم 

گيـرد و ديـدگاه پيچيـدة او بـا عقـل       آراي پيچيدة آدورنو دربارة هنر مدرن را دربرمـي ) 2002 ،آدورنو(آدورنو 
تـر   تصوير شـده اسـت، نمايـان   ) 1384،و آدورنو  7هوركهايمر(الكتيك روشنگري روشنگري را كه در كتاب دي
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اما برخالف . يافت) 2002، 1هايدگر(» منشأ كار هنري«توان در مقالة  آراي هايدگر دربارة هنر را مي. سازد مي
مي يـا شـناختي   پردازان انتقادي هنر را امري مفهو كاستند، نظريه ها كه هنر را به عالم مشهود فرومي رمانتيك

معتقـد اسـت كـه    ) 1999، 2زيمـا (پيتر زيما در كتـاب خـود فلسـفة نظريـة ادبـي مـدرن       . آورند به حساب مي
هـاي   شـاخة كـانتي نظريـه   . تأثير كانت هستند يا تحت نفوذ هگل هاي ادبي قرن بيستم اساساً يا تحت نظريه

كننـد كـه هنـر     تند از اين نظريه دفـاع مـي  ها و اصحاب نقد نو هس گرايان و فرماليست ادبي كه عمدتاً ساختار
توان به معرفت مفهـومي   شناسانه را نمي كانت معتقد است كه معرفت زيبايي. امري مفهومي و شناختي نيست

. توان از استدالل منطقـي و مفهـومي اسـتنتاج كـرد     شناختي را نمي فروكاست زيرا كه حكم زيبايي) شناختي(
 ).3: 1999زيما، (» .كند ن انساني را بدون توسل به هر نوع مفهوم متلذذ ميامر زيبا ذه«بنابراين از نظر او 

كنـد و   شناسـي او نيـز انتقـاد مـي     هگل در متن انتقادات وسيع خود از كل فلسفة كانت، از فلسفة زيبايي
   هنـر را از قلمـرو معرفـت بيـرون رانـده و آن را بـه       4از مفهـوم   3جدا كـردن حـس  «معتقد است كه كانت با 

اساس براهين هگل بر اين امر استوار است كه او نظرگـاه بيننـده   ). 6:1999زيما، (» فرو كاسته است» ودنم«
كننده و فرآورندة اثـر،   آنچه در هنر اهميت دارد آن است كه توليد. كند دربارة هنر را امري فرعي محسوب مي

كـل فلسـفة هگـل جريـان      اگـر . آگاهي تاريخي خاص يا آگاهي زمان خـويش را در اثـر بيـان كـرده اسـت     
گاه از نظر هگل ديـن و هنـر و فلسـفه     پديدارشناسي جانْ در حركت خود به سوي خودآگاهي كامل باشد، آن

فلسفه همان محتوا و هدفي را دارد كه هنـر و ديـن نيـز در آن    «گويد  هگل مي. مبين اين خودآگاهي هستند
  ).8:1999زيما، (» اند شريك

بنيانگذار آن اسـت از ايـن     5پردازي انتقادي زندگي روزمره كه هانري لفور همكتب فرانكفورت و نيز نظري
  زيمـا، (قائـل هسـتند     6منظر به همين سنت هگلي تعلق دارند و براي هنر همپـاي فلسـفه، شـأني شـناختي    

توان گفت كه براي آگـاهي يـافتن از روح عينـي هـر      اگر هنر امري مفهومي و شناختي باشد، مي). 9: 1999
  .وجو كرد هاي نهفته در آن بايد رگة حقيقت را در پهنة هنر جست و تناقض جامعه
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تواند كمك بسياري به رسيدن به رگة حقيقـت در تفكـر آگاهانـه و ناآگاهانـه دربـارة       رجوع به سينما مي
   .زندگي دروني و بروني زنان باشد

  بودن؟ توزي و انتقادي چرا دو مقولة كينه) ب
بار نيچه براي توصـيف نـوعي واكـنش احساسـي بـه شـرايط محدودكننـدة         ينتوزي را نخست مقولة كينه

. نيچه اين اخالق را در برابر اخالق واالمنشان قرار داد. اخالق بردگان است  1توزي كينه. اجتماعي به كار برد
ي تـوزي بـه معنـا    از نظر نيچه كينـه . توزانه اخالق واكنش اخالق واالمنشانه اخالق كنش است، اخالق كينه

نيچـه  . شده براي انتقام و ناتواني در انجام كـنش مسـتقل اسـت    حسادت، احساسات سركوب  ستروني، نفرت،
اند كه واالمنشان دارند، منتهـا  آنان در آرزوي هر آنچه. توزي هستند سازد كه دچار كينه مسيحيان را متهم مي

دانند كه چنـين   اما در نهان مي. شمرند ميها را خوار  ن نيستند، همة آن خواستنيابدن افتيدست  چون قادر به
بعدها ماكس شلر به دفاع از مسيحيت برخاست و برخالف نيچه ايـن ديـن را ديـن عشـق و محبـت      . نيست
اي  جامعـه . ساالر رقابتي معاصر است ست، جامعة سرمايه توزي چه از نظر ماكس شلر باعث بروز كينه آن. ناميد

در اين جامعه هيچ انساني قائم به خود نيست، هر . سازد و معين محروم مي كه افراد را از داشتن هويتي معلوم
اخـالق انسـان جديـد خاصـه     . گيـرد  كسي فقط در مقايسه با كس ديگر موفقيت يا شكست خود را اندازه مي

آن چـه او را بـه حركـت    . توز قادر به محبـت و ابـراز عشـق نيسـت     فرد كينه. توزانه است طبقة متوسط كينه
او خود و ديگران را ويـران  . توز قادر به كنش خالق نيست فرد كينه. جويي انفعالي است رد، حس انتقامدا وامي
خرد و البته  بورژوايي كه همه چيز را مي. عيار است ياسمن نيهيليستي تمام» چتري براي دو نفر«در . سازد مي

شناسي كـه   سوند راندولف جامعه. يار استع توزي تمام اما مينو كينه. فروشد از جمله خودش را چيز را مي همه 
. دانـد  توز مـي  شناسي طبقاتي، طبقة كينه متأثر از شلر است طبقة متوسط جهان معاصر رقابتي را از حيث روان

. ك.ر(دانـد   تـوزي را يگانـه راه توجيـه خـود مـي      اي كه در آرزوي باالرفتن و در ترس از فرورفتن، كينه طبقه
اگر از ديدگاه شلر طبقة متوسط و باالي متوسط عرفي ايران را ارزيـابي  ). 2،1961شلر: مقدمة لوئيس كوزر بر

ايـن طبقـه   . توزي دچار شود تواند به كينه يابيم كه اين طبقه در جايگاهي قرار دارد كه هر آن مي كنيم، درمي
ت، نـاتوان از  باشانة غرب گرفتـار آمـده اسـ    كه ميان ايدئولوژي انقالبي اسالمي و ايدئولوژي مصرفي و خوش

ايـن طبقـه   . اما در عين حال مدام در حال مقايسة خود با اين يا آن گروه است  هاي خود است، تحقق خواسته
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اما نه قدرت رقابت با همتايان خود در غرب را دارد و نه توان مبارزه . داند خود را در دنياي ذهني خود برتر مي
اين طبقه در آرزوي . است »ويرانگر خود«هاي  طبقه افراط توزي اين مشخصة كينه. با حريف خود در داخل را

شدة خود كه تصاحب پول، سكس و مصرف هـر چـه بيشـتر     اما ناگزير به دنياي خصوصي. نمايش خود است
  .مشخصة آن است پرتاب شده است

فمينيسـم  اين . آورد شمارد و زنان را رقيب مهلك زنان به شمار مي توزانه مردان را خوار مي فمينيسم كينه
ويرانگر كه چيزهايي از آزادي زنان شنيده است، در آرزوي خوار كردن همه چيز براي رسيدن به موفقيت  خود

  .از خواهري زنان جهان نزد اين فمينيسم خبري نيست. شخصي است
منظور من از انتقادي بودن، پرسشگري از خود است كه در صدد تحقق خواست سـقراط بـراي شـناختن    

دانـا  . سـت  اين شناخت فقط شناخت شخصي نيست، بلكه نـوعي شـهروندي  . به حقيقت است خود و رسيدن
ري تأثير سقراط بر جان استوارت ميل، نيچه، وبر، هانا آرنت و لئو اشـتراوس بـر   ياز طريق پيگ) 2001( 1ويال

. شـده اسـت  اعتنايي به نقد سقراطي منجر به از ميان رفتن تفكر مستقل در زندگي اجتمـاعي   آن است كه بي 
زنان كه بعد از انقالب قدم از خانه بيرون گذاشتند، قابليت و توانايي ارسطويي براي فعليت بخشيدن بـه ايـن   

انـد كـه در    آنان اين امكان را يافته. اند شناخت از خود را بيش از هر زمان ديگر در تاريخ ايران به دست آورده
رفتن، ساختن و بـه حقيقـت رسـيدن بـه معنـاي       اين پيش. تغيير شرايط زندگي پا به پاي مردان حركت كنند

گاري به شدت خواستار حفـظ تفـاوت ميـان اخـالق      هربرت ماركوزه و لوس ايري. شدن با مردان نيست يكي
فرمـا   گويد اگر اخالق زنانه بر جهان حكم رود كه مي جا پيش مي هربرت ماركوزه حتي تا آن. اند زنانه و مردانه

زيـر پوسـت   «برخالف ياسمن و مينـو، طـوبي در   . تر خواهد بود آميزتر و شادمان تر، صلح زندگي بسامان  شود،
  . ست كه نقد سقراطي را با اخالق زنانه در هم آميخته است زني» شهر

 
  شناسي روش

پـردازان از هابرمـاس گرفتـه تـا بورديـو و فوكـو را        اي از نظريـه  نظرية انتقـادي اكنـون طيـف گسـترده    
شناسانة خاصي تعلق دارند كه اندك شـباهتي بـا يكـديگر دارنـد      ك از اينان به سنت روشهر ي. گيرد دربرمي

جملگي آنان در رد و طرد جامعة نابرابر فعلي، نابسنده بودن تلقـي بـورژوايي از آزادي، بـه    ). 1995، 2كالهون(

                                                           
1 . Villa, Dana 
2 . Calhoun, Craig J. 



 
 
 
 
  
 

  91 فمينيسم منفي- فمينيسم مثبت
  

   
 

نـابرابري ميـان     هاي قومي و ديني، تجاوز نهادهاي بوروكراتيك به نهادهـاي مـدني،   شدن گروه حاشيه رانده
زدايي از طبقات فرودست، به مخاطره افكنده شدن محـيط زيسـت، فقـر فزاينـده و رشـد       زنان و مردان، زبان

  .توانستند باشند ساالري با يكديگر شريك بودند يا مي جنگ
و  شناسان، فيلسوفان دانان، روان اما نظرية انتقادي به طور خاص به انديشة گروهي از اقتصاددانان، حقوق

كه مقر آن نخست در دانشگاه فرانكفورت » مؤسسة تحقيقات اجتماعي«شود كه در  شناسان اطالق مي جامعه
هوركهـايمر  (» نظريـة سـنتي و انتقـادي   «ماكس هوركهايمر دومين رئيس مؤسسه در مقالـة  . گرد آمدند ؛بود

كسـوف  «هايي كه در كتـاب   ههوركهايمر در اين مقاله و مقال. روش انتقادي اين مكتب را تدوين كرد) 1972
شناسي نظرية انتقادي برآمد و بـه ايـن منظـور     اند، در صدد تدوين روش گرد آمده) 1974 ،هوركهايمر(» عقل

  .اي، نظر و كنش تحقيق چندرشته  نقد ايدئولوژي،: سه مسئله را مد نظر قرار داد
از نظـر او  . م و ابژه، كلمه و شيءمند ميان مفهو ايدئولوژي از نظر هوركهايمر عبارت است از شكاف نظام

از . اسـت   1است و روش اين سنجش نقد دروني» شكاف ميان ايده و واقعيت«هدف نظرية انتقادي، سنجش 
امر موجـود را در مـتن تـاريخي آن و برحسـب ادعاهـاي مفهـومي آن در نظـر        «نظر هوركهايمر نقد دروني 

 ،هوركهـايمر (» ها فراتر رود ي مفهومي انتقاد كند و از آنگيرد تا از نسبت ميان اين متن تاريخي و ادعاها مي
به عنوان مثال هوركهايمر بر آن است كه ميان انديشه و عمل بورژوايي شـكافي عميـق وجـود    ). 182:1974

نهـد، امـا در عمـل همـة      را ارج مـي » عـدالت، برابـري و آزادي  «هاي عام  نظام اجتماعي بورژوايي ايده. دارد
. دهـد  نقد دروني هيچ عنصري را از بيرون در برابر موضوع نقد قـرار نمـي  . كند بازار آزاد مي مفاهيم را قرباني

  .راند كه تناقضات دروني آن برمال شود جا مي بلكه خود موضوع را تا آن
اي نزديك شدن به موضوع از ابعاد متفاوت است تا كليت متنـاقض آن   منظور هوركهايمر از نقد چندرشته

هـايي از قبيـل دقـت رياضـي،      كوشد تا بـا روش  اش استقراست مي پوزيتيويسم كه روش عمده. را آشكار كند
همـاني   هاي متعدد تصويري شفاف، تصويري كه گوياي اين ها و كنترل ها، طراحي مجدد سؤال سنجش گويه

كـه   اما هوركهايمر همچون آدورنو شيفتة اين گفتة والتر بنيامين اسـت . مفهوم و موضوع است به دست دهد
تـر ذيـل    ها مـدعي آن هسـتند قـرار دادن مفهـومي خـاص      چه پوزيتيويست روش واقعي استقرا، بر خالف آن

 2هوركهـايمر، بـه نقـل از هلـد    (» اسـت   امر كلي در درون امر انضمامي«بلكه وارسي . تر نيست مفهومي عام
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. ناقضـات امـر كلـي اسـت    اي منادي اسـت كـه نمايـانگر ت    زيرا به قول بنيامين هر امر اجتماعي) 189:1983
هـاي   بنابراين وظيفة نظرية انتقادي غور و تفحص در امر انضمامي از ابعاد گوناگون است تـا بتوانـد ميـانجي   

از اين رو نقد و وارسي يك شعر، يك فيلم، يـك نويسـنده   . ميان امر انضمامي و كليت متناقض را كشف كند
مقالـة آدورنـو   . تواند به كشف حقيقت يـاري رسـاند   ده ميبيشتر از تحقيق آماري دربارة شماري فيلم و نويسن

آدورنو معتقد است كه بـالزاك كـه در ابتـداي عصـر مـدرن و شـروع       . دربارة بالزاك نمونة بارز اين نقد است
خود همپاي ماركس كه درميانة اين عصر قـرار دارد، توانسـته   » كمدي انساني«شيءوارگي عام قرار دارد، در 

تـر از مفـاهيم انتزاعـي     هـاي بـالزاك كـه انضـمامي     قصـه . قضات جامعة مـدرن را دريابـد  است ساز و كار تنا
  ).1991 ،آدورنو(تابانند  اند، كليت متناقض جامعة مدرن را در درون خود بازمي ماركس

را همچـون مـاركس عنصـري اساسـي در رسـيدن بـه       » نظر و كنش«هوركهايمر در اوايل كار خود مقولة 
هوركهـايمر  . معتقد است حقيقت را بايد به انجام رساند» تزهاي فوئرباخ«چون ماركس در او هم. داند حقيقت مي

هاي االهياتي و متافيزيكي دوران جواني خود بازگشت و به اين نتيجه رسيد كه االهيـات   در اواخر عمر به انديشه
  ).198: 1983 ،هلد(دهد  ست كه وعدة رسيدن به سعادت را نويد مي يگانه باور حقيقي انتقادي

آدورنـو آراي والتـر   . تـر از برداشـت هوركهـايمر اسـت     تر و عميق برداشت آدورنو از روش انتقادي پيچيده
وي برداشـت  . بنيامين را با برخي از آراي هگل، ماركس و نيچه درآميخت و روش انتقادي كارآمدي سـاخت 

آراي . ن امـر انضـمامي را پـذيرفت   بـود  هگل از كليت و امر مطلق را مردود دانست اما تأكيد هگل بر تاريخي
مند را مردود اعالم كند و اسلوب نيچـه   نيچه او را توانا ساخت كه فلسفة اولي و همچنين هر نوع فلسفة نظام

آدورنو برداشت مـاركس و تفسـير لوكـاچ از آراي    . گسلندة معاصر بداند نويسي را مناسب دوران از هم در قطعه
دنياي شيءواره دنياي عقل ابزاري است كـه در  . وين شده بود، پذيرفتتد1وي را كه تحت عنوان شيءوارگي

هـاي بنيـامين    امـا انديشـه    انـد،  آراي متافيزيكي به ارزش مبادلة خـود فروكاسـته شـده     آن همه چيز منجمله
امر انضمامي . وي همچون بنيامين هر نوع نظام فلسفي را منكر شد. ترين تأثير را بر وي برجاي گذاشت مهم

تفسـير انتقـادي را نـوعي سـاختن     . همچون منادي انگاشت كه تناقضات امر كلي را در خود نهفتـه اسـت  را 
هـدف تفسـير   . ناپذير به يكـديگر اسـت   متصور شد كه متشكل از پيكربندي خاص از مفاهيم تقليل 2منظومه

                                                           
1 . Reification 
2 . Constellation 
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فهـومي فلسـفة   الي امپرياليسـم م  اين حقيقت را بايد از البـه . است  1»غير قصدي«آدورنويي كشف حقيقت 
هـاي فلسـفي    هاي مقوالت برجاي مانده از متالشـي شـدن نظـام    ي و پوزيتيويستي و از ميان ويرانهتايدئاليس

وجو براي معاني قصـدي پنهـان و آشـكار واقعيـت      وظيفه يا رسالت فلسفه جست«نويسد  وي مي. كشف كرد
واسـطة نـوعي كنـار هـم نهـادن       اگر تفسير حقيقي فقط به«و » نيست، بلكه تفسير واقعيت غيرقصدي است

شود، پس اين تفسير ديگر به مفهوم سنتي كلمه در حل و فصل مسائل بـزرگ   ترين عناصر موفق مي كوچك
از اين رو برساختن به ياري عناصر كوچك و غيرقصدي از زمرة مفروضات اصلي تفسـير  ...كند نقشي ايفا نمي
جهان فيزيكي كه فرويد آن را مطرح سـاخت در وراي   هاي مانده ها و پس توسل جستن به زباله. فلسفي است

  ).53-55صص: 1386 ،آدورنو(» قلمرو روانكاوي نيز معتبر است
ديـدن   هنر نـوعي خـواب  . گردم بازمي –ام  كه عمداً آن را ناتمام گذاشته –طرح مسئله «اكنون به بخش 

الي آن حقيقـت جامعـه را    ز البـه توانـد ا  تكة غيرعمدي كه تفسير انتقادي مي نوعي كابوس تكه. جامعه است
اين دو فـيلم،  . مشخص است ؛بنابراين وظيفة من در بخش بعدي نيز كه تفسير دو فيلم نام برده است. دريابد
تفسـير انتقـادي   . تابانند تناقض كليت جامعه را بازمي  اند و به عنوان امري انضمامي، هايي از خواب جامعه تكه

  .وليتئفرو رفتن در شيءوارگي يا بالغ شدن و پذيرش مس: كند اي رو به رو مي اين دو فيلم ما را با دو راهي
  تفسير

  خالصة داستان -زيرپوست شهر
زن كارگري اسـت از طبقـة بـه لحـاظ     » طوبا«. زمان داستان فيلم، پيش از انتخابات مجلس ششم است

و » محبوبـه «زند، دختري محصل شود از شوهري ازكارافتاده و سه فر خانوادة او تشكيل مي. مالي فقير جامعه
كـه  » حميـده «فرزنـد ديگـر او   . كه شاگرد و پادوي بازار است» عباس«كه دانشجو است و » علي«دو پسر، 

گـاه بـه سـبب كتـك خـوردن از       به ازدواج كرده است صاحب فرزندي خردسال و كودكي در راه است كه گاه
او را بـه  » طوبـا «آيد و پـس از مـدتي    مي» وباط«شوهرش كه او هم فقير و زحمتكش است، به قهر به خانة 

در بيرون از خانه كارگر است و مسئول تأمين مخارج خانواده و » طوبا«. گرداند خانة شوهر و مادرشوهر بازمي
بـه طـور   » علـي «. هاسـت  درعين حال مسئول حل مسائل و مشكالت خانوادة خـود و همكـاران و همسـايه   

دازد و تمامي تالش او هـم در حيطـة عمـومي جامعـه و هـم در حيطـة       پر اي به مشاركت سياسي مي فعاالنه

                                                           
1 . Unintentional 
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. شـود  هاي خود براي مقابله بـا مشـكالت مـي    خصوصي زندگي خانوادگي، صرف آگاه كردن ديگران از توان
را راضـي بـه فـروش خانـه     » طوبا«كند تا  هايي كه پدرش مشوق آن است تالش مي با بلندپروازي» عباس«

اش را تأمين كند و هم با دختر دلخـواه خـود ازدواج    اپن برود و بتواند هم زندگي خانوادهكند تا با پول آن به ژ
اي است كه  به شدت مخالف فروش خانه» طوبا«دهد و  به او پول قرض نمي» ناصرخان«كارفرماي او، . كند

انـه را  خ» طوبـا «با همدستي پدرش دور از چشم » عباس«. تمام عمر براي بدست آوردنش رنج كشيده است
است، مرتب از بـرادر بـه اصـطالح    » محبوبه«كه دوست و همكالسي » معصومه«دختر همسايه . فروشد مي

و مكـاني و گرسـنگي    جا كند و پس از تحمل روزها بي خورد و درنهايت از خانه فرار مي غيرتي خود كتك مي
بـه  » عبـاس «. كنـد  دسـتگير مـي  بيند ولي همزمان پليس آنهـا را   او را مي» محبوبه«. شود ناگزير فاحشه مي

را نجـات  » محبوبه«كند تا پول خود را پس بگيرد تا هم بتواند  شركتي كه مسئول تهية ويزا است مراجعه مي
هـايي را كـه   شـود كـه شـركت كالهبـردار بـوده اسـت و پـول        دهد و هم خانه را پس بگيرد ولي متوجه مي

كـه قاچـاقچي و بـه نـوعي شـريك      » مرندي«. ستاز طريق فروش خانه تهيه كرده بود، دزديده ا» عباس«
» علـي «. فرستد تا هروئين وارد كند و پول زيـادي بگيـرد   را شبانه به اروميه مي» عباس«است، » ناصرخان«

ماندة پول خانه  باقي» طوبا«در پايان . دهد ها را به باد مي شود و هروئين پنهاني وارد كاميون حمل هروئين مي
  . دهد نجات مي» ناصرخان«و » مرندي«هد و با فراري دادن او، وي را از دست د مي» عباس«را نيز به 

  تفسير فيلم
گونه كه در نام مدعي شده است، زندگي روزمرة قشر كثيـري از   فيلمي است كه همان» زيرپوست شهر«

تور هاي رنگارنگ شهرنشيني مستور شده است، پيش چشمان ما نامس مردمان زحمتكش ايران را كه زير نقاب
: كند از قبيـل  فيلم عالوه بر بازنمايي كليت زندگي پررنج و مشقت اين قشر به نكات چندي تأكيد مي. كند مي

مشاركت سياسي فعال و غيرفعال افراد براي ساماندهي به زندگي خود، نقش پنهان زنان در به كارگيري خرد 
هاي  ان دادن زندگي خود و گريز از مخمصهو تدبير در ادارة زندگي، موانع بر سر راه قشر زحمتكش براي سام

  . روزافزون زندگي روزمره
رغـم اينكـه    دهد كه علي هاي ديگر سينماي ايران نشان مي با بسياري از فيلم» زيرپوست شهر«مقايسة 

كنند ولـي خصوصـاً    ها تن از افراد درون مرزهاي جغرافيايي واحد و با داشتن زبان مشترك زندگي مي ميليون
هـاي   هـا و نيازهـاي متفـاوتي از زنـان بخـش      ي از اين ملت چنان افكار و نحوة زندگي و خواسـته زنان بخش

عالوه بر اين . كنند ديگري از اين ملت دارند كه گويي نه فقط در پايين شهر بلكه در جهاني ديگر زندگي مي
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دهند  در سطح شهر نشان مي ها و روابط و رفتارها و آداب زندگي را هاي سينماي ايران، انسان بسياري از فيلم
  . دهد ولي اين فيلم براي رفع اين نقيصه زير اين پوستة سطحي را نشان مي

هـاي عظـيم    بررسي زندگي روزمرة اين قشر و قياس آن با زندگي روزمرة قشر مرفه، ما را متوجه تفـاوت 
ن ايـن دو قشـر از خـود و از    هـاي متفـاوت زنـا    ها، تلقي از جملة اين تفاوت. كند هاي آنان مي افراد و خواسته

  . جهان اجتماعي است ديگري و از
اي تلويزيـوني نظـر او    اي از قشر عظيمي از زنان ايراني است، هنگامي كه در مصاحبه كه نماينده» طوبا«

شما اهميت نقش زنان كارگر را در «ال به دقت اين است كه ؤپرسند، هرچند كه س را دربارة مجلس ششم مي
در پاسخ صرفاً از بيمه و حق بازنشسـتگي و  » بينيد؟ روي شماست چگونه مي شم كه پيشانتخابات مجلس ش
نه فقط انتظارات يك انسان است، فارغ از جنسيت، بلكـه انتظـارات   » طوبا«انتظارات . گويد مسكن سخن مي

در قبال  كسي است كه زندگي آنچنان چهرة دشوار خود را به او نمايانده است و آنچنان مسئوليت دشواري را
هايي شخصـي نـدارد و صـرفاً از رفـع      ديگران برعهدة او گذاشته است كه اساساً مجالي براي داشتن خواسته

  . ها است گويد كه از حقوق اولية زندگي انسان نيازهايي سخن مي
به دقت تأييدي است بر ادعاي كساني كه برآنند كه زن ايراني توان و مسئوليت و قدرتي برابر با » طوبا«

بـا مـردان   » طوبـا «چرا كـه  . دهد كه گاه بايد از اين ادعا هم فراتر رفت البته فيلم نشان مي. مرد ايراني دارد
نه فقط » طوبا«. برابر نيست، قدرت و مسئوليت و تدبير او بيش از مرداني است كه تحت سرپرستي او هستند

اي است از فردي بـا روحيـات و    د بلكه نمونههاي عرفاً زنانه و مردانه را برعهده دار به طور همزمان مسئوليت
، و عواطف زنانه و مادرانة او بـه  »طوبا«زن بودن . هاي اخالقيِ انسان مدرن ها و پايبندي خلقيات و مسئوليت

اي  همان اندازة كارگريِ مردانة او در كارخانه، در خدمت ادارة امور خانواده و حل مسائل و مشكالت به شـيوه 
او حتـي سـواد خوانـدن و    . ، تدبيري است كه او به تجربه و در عمل آموخته است»طوبا«ير تدب. مدبرانه است

تـالش  » علـي «شمار به كمك  هاي بي رغم مشغله نوشتن ندارد ولي لزوم باسواد شدن را دريافته است و علي
دن خود در دسـت  رغم توجيهات زيادي كه براي قرباني جلوه دا او علي. كند تا خواندن و نوشتن را بياموزد مي

كند كه بايد دستي از غيـب بـه كمـك او     كند و گمان نمي نمايي نمي دارد، نه فقط مثل قربانيان ناله و مظلوم
. بيايد و زندگي او را سامان دهد بلكه سهم مهم خود را در تغيير زندگي و سامان دادن به آن بازشناخته اسـت 

تر چه در زندگي  هاي بهتر و انساني و رسيدن به وضعيت هاي مخدوش است كه براي تغيير وضعيت  او دريافته
نماهـاي فـيلم   . اي دارند كننده افراد سهم تعيين  خانوادگي و در ارتباط با فرزندان و چه در زندگي عمومي همة
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هـاي   دهند يـا نماهـاي مصـاحبه    كه او را در حال گفتگو با فرزندان و گوش دادن به مشكالت آنان نشان مي
خواندن، نشاني هستند از اين خرد در عمل آموخته شدة او در لزوم برقراري ارتباط بـراي    ا روزنامهتلويزيوني ي

  . شناخت وضعيت واقعي امور و به تبع آن آگاه شدن از سهم خود در تغيير و بهبود اين وضعيت
رفتارهـاي  رغم ظاهر و  هايي است كه علي از وضعيت فعلي و واقعي امور از ديگر ويژگي» طوبا«شناخت 

اي  تـوان بـه جامعـه    شود كه به يكباره نمي او متوجه مي. دهد اش او را انسان به نهايت مدرني جلوه مي سنتي
اگر  دهد كه بر آن است كه او در عمل نشان مي. آل رسيد و دگرگوني بايد در روندي تحولي صورت گيرد ايده

كنند بلكه حتـي   تر مي هاي نامطلوب حالِ حاضر را نامطلوب نه فقط وضعيت  نديشند،ها بي آل افراد فقط به ايده
بخشي به وضعيت مخدوش امور چـه در زنـدگي    حل سامان راه. شوند تر نمي گامي به وضعيت مطلوب نزديك

خصوصي و خانوادگي و چه در زندگي عمـومي و سياسـي و اقتصـادي، بـه كـارگيري قـوه عقالنـي و رفتـار         
  . و مدبرانه براي حل مسائل و مشكالت است سنجيده

سـازد و   كه مشاركت و آگاهي سياسي او را نمايان مي» طوبا«نمادهاي اين خرد مدرن هم در رأي دادن 
بينانه بر آن است كه اگر بـا   واقع» طوبا«. به خانة شوهر بارز است» حميده«هم در تالش او براي بازگرداندن 

رفـت از شـرايط    مفـري بـراي بـرون     ه بر دوش دارد، رأي دادن را جدي نگيرد،تمامي بارِ مسئوليت زندگي ك
اش بازنگردانـد، نـه فقـط از عهـدة مخـارج او و       را به خانـه » حميده«دشوار اقتصادي پيدا نخواهد شد و اگر 

ولـي او در عـين حـال در هـر دو     . شـود  نيز بسته مي» رحمت«آيد بلكه راه اصالح شوهر او  فرزندانش برنمي
و صـاحبان قـدرت در سـيطرة خصوصـي     ) مجلـس ششـم  (يطه بـه صـاحبان قـدرت در سـيطرة عمـومي      ح
جويانة فعلـي خـود در صـورت     هشداري مبني بر تغيير روية مسالمت. دهد هشدار مي) دخترش» مادرشوهر«(

ايـن هشـدار نشـاني ديگـر از خـرد و تـدبير اوسـت چـرا كـه اگـر           . تغيير نكردن شرايط غيرانساني در آينـده 
واقـع رونـد    هاي نامطلوب در هر دو  حيطه صرفاً تحمل شوند و اين تحمل با هشدار توأم نباشـد، در  عيتوض

او در حيطة مشاركت . يابد يابد و درنتيجه تحكيم مي شود و مشروعيت مي نامطلوب حال حاضرِ امور توجيه مي
و با زبان خاص خود اعالم دهد كه متوجه تغيير نكردن وضع موجود شده است  اقتصادي هشدار مي -سياسي

ولي حال ديگـر تـوجيهي در   » دندان روي جگر گذاشته«بينانه  كند كه در زمان جنگ و پس از جنگ واقع مي
دهد كه اگر ظلـم بـه فرزنـدش     نيز هشدار مي» حميده«به مادرشوهرِ . كار نيست و زمان وفاي به عهد است

ادامه دهد و به هر نحوي كه شده اسـت خـود از او     »مترح«گذارد دخترش به زندگي با او و  ادامه يابد، نمي
  . كند نگهداري مي
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توان در واكنش آنـان   را مي» علي«با » طوبا«و همخواني بيشتر » عباس«و » علي«تفاوت نحوة نگرش 
گويـد كـه تـا     مي» طوبا«پس از اطالع از موضوع به » علي«. مشاهده كرد» حميده«نسبت به كتك خوردن 

كند كه  گونه فجايع يقيناً تكرار خواهد شد ولي درعين حال قصد مي حقوق خود باخبر نباشند اينوقتي زنان از 
واكـنش  . را كتـك بزنـد  » رحمـت «كنـد كـه    قصد مي» عباس«ولي . صحبت كند» رحمت«در اين مورد با 

خشـم   يعني همان كسي كه از شوهر كتك خورده است و به قهر به خانة مادر آمده است در برابـر » حميده«
گونـه قضـاوت    او اين. است» عباس«تر از قضاوت  بينانه تر و واقع حاكي از قضاوتي تلخ ولي عادالنه» عباس«

شـود و بـراي شـوهرش دل     مـي » عبـاس «آموخته است در نتيجه با گريه و زاري مـانع  » طوبا«كردن را از 
ه اعمالش دست خود او نيست و و در نتيج» كمرش زير بار قرض خَم شده است«گويد كه او  سوزاند و مي مي

  .شود راهي خانة شوهر مي» طوبا«پس از آن با 
هـاي   هـايي ديگـر، تقابـل بـرج     هايي از شهر و در تقابل قـرار دادن آن بـا صـحنه    فيلم با نشان دادن صحنه

هـاي   هاي مهـم تفـاوت   هاي محقر و گلي يكي از علتاي و فلزي با آلونك فلك كشيدة شيشه قيمت سربه گران
دردي كـه بـراي يـك خريـد كوچـك و فـانتزي        زنان بي. دهد راد در طبقات مختلف به ويژه زنان را نشان مياف

بلنـدگوهاي  . اند ها كمر خم كرده هاي كارخانه كنند و زناني كه زير بار قرض و آلودگي صدها هزار تومان خرج مي
  .گيرد نشينان قرار مي در اختيار برج ها قرار داده شود ولي در عوضنشين بيشتري كه بايد در اختيار آلونك

تمـام انـرژي خـود را بـه كـار      » طوبا«دهد  در صحنة پاياني فيلم كه مردم را هنگام رأي دادن نشان مي
گويـد،   كشيده انتظارات خود را با هشدار جلوي دوربين مـي  اي به وضوح درد دهد و با چهره گيرد و رأي مي مي

ضـبط اشـكال پيـدا كـرده، اگـر      «گويد كـه   به او مي» طوبا«هاي حرفكننده پس از تمام شدن  ولي مصاحبه
ديگر تحمل اين همه تكـرار را نـدارد، نـه تكـرار روزانـة رنـج و زحمـت و        » طوبا«ولي . »شه تكرار كنيد مي

از همـين رو  . مسئوليت و مصيبت و ادارة يك تنة امور خانواده را، نه تحمل تكرار باز گفـتن ايـن مصـائب را   
  .تر از هشدارهاي كالميِ قبلي اوست ولي سكوت او هشداري جدي. زند كند و ديگر حرفي نمي سكوت مي

  خالصة داستان - چتري براي دو نفر
تقاضـاي  » احسـان «هاي شوهر سابق خود از وكيل،  زني ثروتمند است كه براي رفع مزاحمت» ياسمن«

اي هستند به لحاظ مالي متوسـط و   هخانواد» الله«و فرزندشان » مينو«و همسرش » احسان«. كند كمك مي
دهـد نسـبتاً زنـدگي     رخ مي» مينو«هاي  خواهي ها و زياده طلبي نظر از اختالفاتي كه عمدتاً به سبب جاه صرف
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اي كـه   اسـت، عالقـه  » اللـه «به خانواده بيشتر به سبب عالقة زيـادش بـه   » احسان«وابستگي . آرامي دارند
شـوهر سـابق   . دهـد  نشـان مـي  » اللـه «و مراقبت به طـور بـارز بـه     آن را در قالب بازي و گفتگو» احسان«
را كـه سرپرسـت   » ياسـمن «شود و خالـة   رساند كه مرتكب جنايت مي آزار و اذيت را به جايي مي» ياسمن«

نقـل  » مينو«و » احسان«براي در امان بودن به خانة » ياسمن«. رساند شوهر سابق نيز بوده است به قتل مي
كند كه در قبال پـول و جـواهر و    پيشنهاد مي» مينو«به » ياسمن«، »احسان«دور از چشم به . كند مكان مي

. كنـد  موافقت خود را اعالم مـي » مينو«. شود» احسان«همسر دوم » ياسمن«رضايت دهد كه » مينو«خانه، 
داده هشـدار  » ياسـمن «در مورد خطر ايجاد رابطه بـا  » احسان«كه چند بار تلفني به » ياسمن«شوهر سابق 

بياورد كه به سر او » احسان«خواهد همان باليي را به سر  مي» ياسمن«گويد كه  است، حضوراً به او مي هبود
هر چند » احسان«. را بخرد و پس از اينكه از او خسته شد او را رها كند» احسان«يعني به نوعي . آورده است

كنـد، اهميـت چنـداني بـه      پيدا مـي » ياسمن«اي كه به تدريج به  شود ولي به سبب عالقه كه دچار ترديد مي
اش، خصوصـاً بـه سـبب     اش به حفـظ زنـدگي خـانوادگي    از سوي ديگر به سبب عالقه. دهد هاي او نمي گفته

را داده اسـت، از  » ياسـمن «را كه صراحتاً به او پيشنهاد ازدواج بـا  » مينو«كند  تالش مي» الله«رعايت حال 
» ياسـمن «از ترديد خود دست بردارد و با » احسان«پيش از آنكه . ودش اين فكر منصرف كند ولي موفق نمي

در » احسان«. شود اي كه بر سر او صورت گرفته است مطلع مي نيز ازداوج كند، از طريق منشي خود از معامله
كند، انزجار خود را از ايـن عمـل غيرانسـاني ابـراز      اش برگزار مي در خانه» ياسمن«و » مينو«اي كه با  جلسه
رغم عالقه به هر دو زن، هم از زنـدگي خـانوادگي و هـم از خانـه و هـم از ثـروت        كند و پس از آن علي مي

، شـوهر سـابق   »احسـان «پـس از رفـتن   . كنـد  آنان را ترك مي» الله«پوشد و به اتفاق  چشم مي» ياسمن«
  .رسد در همان خانه به قتل مي» مينو«به دست او و » ياسمن«

  تفسير فيلم
ترين آنها عبـارت   دهد كه عمده اتي اساسي و مهم در زندگي روزمرة برخي ايرانيان را نشان ميفيلم واقعي

از جملـه  ، هاي جديد در زندگي روزمره هاي سنتي يكديگر و به كار بستن نقش از تقليد زنان و مردان از نقش
كـاال  . ي ديرينـه اسـت  هـا  از سـنت  ياز ميان رفتن يا تغيير شكل بسيار و ناپذير دوران مدرن تغييرات اجتناب

هاي ديرينه است كه در عين حال شاخصي از  قلمداد شدن زنان و معاملة مردان بر سر آنان يكي از اين سنت
داد كه همچون اشياء به خريد و فـروش   پايمال شدن حقوق انساني زنان است كه به مردان اين امكان را مي

دن اين تلقي از زنان، صرفاً اعمال قـدرت مـردان نبـوده    ش  علت اصلي استمرار و كاركردي. زنان نيز بپردازند
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كردند و  است بلكه زنان نيز با پذيرش اين تلقي، و دروني كردن آن، خود نيز، خود را به عنوان كاال قلمداد مي
بدين معنا كه اگر مردان، زنان را كاالهـايي  . كردند دار شدن اين سنت كمك مي سان به استمرار و ريشه بدين
شان اين بوده است كه در خدمت مردان باشند، زنان نيز تن بـه ايـن   گرفتند كه علت اصلي خلقت ر ميدر نظ

ها و آرزوهاي برخي زنان در جلب رضايت  پيامد اين تلقي از خود، خالصه شدن خواسته. اند داده كاال بودن مي
ين دسـت نيازهـايي بـود كـه     و عالقة مرد، به دست آوردن حمايت او و پوشاك و تجمالت و جواهرات و از ا

و اساسـاً بـه واسـطة    . توانستند كاالي اصلي خود يعني زن را راضي نگاه دارنـد  مردان باز هم با خريد آن مي
زنـان نيـز بـه    . توانستند زنان را به دست آورنـد  وعدة ارضاي همين نيازهاي كااليي بوده است كه مردان مي

چـرا  . بردنـد  دادند از اين معامله سود مي كه مردان به آنان مياندازة مردان به سبب احساس سعادت و امنيتي 
آنچه در ايـن  . كنندة هر دو آنها بود ديدند كه قدرت مردانه فراهم كه سعادت را در مصرف كاالها و امنيتي مي

  .شد حقوق انساني زنان و مخدوش شدن شعور و آگاهي آنان بود معامله از آن غفلت مي
دار يعنـي كـاال شـدن انسـان و      دهـد كـه ايـن سـنت ديرينـه و ريشـه       ن مـي نشا» چتري براي دو نفر«
است بلكه صرفاً از بعضي  داري است، از ميان نرفته هاي او و خريد و فروش او كه به منزلة نوعي برده خواسته
و  اين تغيير شكل عمدتاً به واسطة لغو اَشكال عرفيِ برده قلمداد شـدن زنـان  . ها تغيير شكل يافته است جنبه

هـاي مـادي، صـورت     هاي مردان بودن آنان و محدود بودن شعور و آگاهي آنان به خواسـته  در اختيار خواسته
اول، تغيير جنسـيت  : به دو معنا. دهد صوري بودن اين تغيير است نكتة مهمي كه فيلم نشان مي. گرفته است

شوند و  مردان كاال و برده قلمداد ميدهد كه به جاي زنان،  فيلم نشان مي. برده يا كاالي قابل خريد و فروش
دوم، تأكيد فيلم بر اين نكته است كه هـر چنـد بـه لحـاظ     . كنند اين زنان هستند كه بر سر مردان معامله مي

كننـد،   جايي بين دو جنس صورت گرفته است ولي زناني كه اينك نقش صاحبان كاال را ايفا مـي  صوري جابه
مان كاال بودن داشتند و كماكان كلية آمال و آرزوهاي آنان، در استفاده از هايي را دارند كه در ز همان خواسته

منتهي دچار اين توهم هستند كـه بـه   . شود كاالهاي مصرفي و تحت حمايت مردان قرار گرفتن، خالصه مي
اند و ديگر تحت ظلم و ستم نيستند و هـم موجـوداتي    ها، هم احقاق حق كرده صرف جايگزيني صوري نقش

  .اند، ديگر برده نيستند ه از آنجا كه خريدار و فروشنده شدههستند ك
دهد كه زنان با آگاه شـدن بـه    در بازنمايي زندگي روزمرة برخي ايرانيان نشان مي» چتري براي دو نفر«

جـويي   ها به آنان روا داشته شده است، نه درصدد لغو سنت غيرانساني سلطه اي كه در طول قرن سلطة مردانه
ي هستند، نه درصدد احراز جايگاه انساني خود بلكه بيشتر درصـدد گـرفتن نـوعي انتقـام از مـردان      دار و برده
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كردند و  جويي استفاده مي جويي اين زنان با استفاده از همان ابزاري است كه مردان براي سلطه انتقام. هستند
ردساالري و ابزارهاي سـلطة  جويي در واقع نوعي مشروعيت بخشيدن مجدد به م استفاده از همان ابزار سلطه

  .ساالرانه است هاي مرد مردساالرانه و خواسته
ارتباط با نكتة قبلي نيست، تأكيد بر جايگزيني ديگري است كه  دهد و بي نكتة ديگري كه فيلم نشان مي

اغلب نماد عاطفه و محبـت  » مادر«زن در نقش سنتي . هاي سنتي زنانه و مردانه صورت گرفته است در نقش
هـا   ايـن ويژگـي  . اغلب نماد قدرت و ابهت است» پدر«لسوزي نسبت به فرزند است و مرد در نقش سنتي و د

تغييـر  » چتري بـراي دو نفـر  «. شده است اغلب سبب نزديكي فرزندان با مادر و فاصله گرفتن آنان از پدر مي
ت و نيـز مسـئول ادارة   پـدر كماكـان نمـادي از امنيـ    . دهد تر شدن آن را نشان مي نقش پدري و هر چه زنانه

تـر بـا فرزنـد     تـر و عـاطفي   اي نزديك خانواده به لحاظ مالي است ولي اينك عالوه بر ايفاي اين نقش، رابطه
فيلم از جهتي ديگـر نيـز تغييـر    . كند هاي سنتي مادر را نيز ايفا مي ترتيب يكي از نقش  كند، و بدين برقرار مي

يعني تالش مرد براي حفظ زنـدگي  . كند ن اين نقش را بازنمايي ميتر شد نقش مرد در خانواده و هر چه زنانه
  .كردند خانوادگي كه باز هم به طور سنتي اغلب زنان چنين تمايلي داشتند و براي آنان تالش مي

هاي سـنتي   هر دو به يكسان ولي با ظاهري متفاوت نمادي هستند از احياي خواسته» ياسمن«و » مينو«
اين دو زن در واقع كماكان چه براي احساس سعادت چه براي حس امنيـت،  . لبي جديددار زنان در قا و ريشه

هـاي ايـن دو زن كماكـان در     خواسته. او هستند» قدرت«ترين صفت مرد يعني  وابسته و نيازمند مرد و سنتي
دان شود و تنها چيزي كه تغيير يافته، اين است كه زنان بـه جـاي مـر    هاي كااليي خالصه مي همان خواسته

پـس در واقـع   . كنند و كاالي مورد معامله يا برده، به جاي زن، مـرد اسـت   نقش فروشنده و خريدار را ايفا مي
  .اند هاي سنتي منتهي در قالب تظاهرات مدرن، احيا شده ها و عرف همان ويژگي

و از (يـد  آ ناپذيري دارد كه نه خود از عهـدة بـرآورده كـردن آنهـا برمـي      هاي پايان يكسر خواسته» مينو«
آرزوهـا و  . و نه درآمد شوهر براي برآوردن آنها كافي اسـت ) زني با طلبكاران است رو دائم در حال چانه همين
حال اگـر بـه جـاي اينكـه مثـل زنـان       . همان پول و طال و جواهر و لباس و خانه است» مينو«هاي  خواسته
اي مدرن  الها را براي او فراهم كند، به شيوههاي پيش در خانه بنشيند تا شوهر بنا به سليقة خود اين كا نسل

رود و بـه سـليقة خـود كـاال را      ي مثل شويِ لباس ميينشيند و با آرايش عروسكي به جاها ديگر در خانه نمي
  .پرست تفاوتي ندارد نشين كاال ها و آگاهي او با برخي زنان سنتيِ خانه كند، نفسِ خواسته انتخاب مي
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نيز همان » هاست كه از صد جا بهشون ارث رسيده از آن تير و طايفه«، »ناحسا«كه به گفتة » ياسمن«
كند، سبب  با حسرت مدام ميل خود را به داشتن كاال ابراز نمي» مينو«را دارد و اگر مثل » مينو«هاي  خواسته

  وهـاي جـواهرات    هـا و جعبـه    هـا و خانـه   نماهاي ماشـين . بيشتر است» مينو«آن است كه قدرت خريد او از 
. هـاي كـااليي اسـت    از حيث داشتن آرزوها و خواسـته » ياسمن«و » مينو«دهندة شباهت  هاي او نشانلباس

هيچ يك نقش كـار كـردن بـراي    » ياسمن«و نه » مينو«دهد اين است كه نه  نكتة مهمي كه فيلم نشان مي
اين قاعدة سنتي پايبندنـد  آنان كماكان به . علت اين امر هم بديهي است. آورند كسب درآمد را به حساب نمي

هـايش از راه كـار كـردن      كند و سهمي در برآورده كـردن خواسـته   هاي خود را ابراز مي كه زن، صرفاً خواسته
ظـواهر  «از همين روست كه تأكيد فيلم بر . پول و ثروت يا بايد به ارث برسد يا شوهر آن را فراهم كند. ندارد
هاي  آنان، آگاهيي كه بلوغ فكري و حس مسئوليت از شاخص» نآگاهي مدر«برخي زنان است نه بر » مدرن

را بـه  » احسـان «هاي مستقيم مالي،  هاي زنانه يا رشوه در صدد آن نيست تا با دلربايي» ياسمن«. مهم آن است
او دريافته است كه اين كار هم مستلزم صرف زماني طوالني است و هم مستلزم درگيـري و جنـگ   . دست آورد

شانس او بـراي رسـيدن بـه      به خانواده و خصوصاً به فرزندش،» احسان«ت كه با توجه به پايبندي اس» مينو«با 
» مينـو «با » احسان«هاي مردساالرانه براي به دست آوردن  در نتيجه با الگوبرداري از شيوه. شود مقصود كم مي
ي موردنظر يعني مرد را بـه دسـت   هاي مردساالرانه هم كاال گرفتن راه و روش او با درپيش. شود وارد معامله مي

  .»قدرت«: آورد آورد و هم با تصاحب آن يكي از بارزترين صفات سنتي او را به دست مي مي
كننـد بايـد    و روش سنتي معاملة مردساالرانه كه در اين فيلم زنـان از آن الگـوبرداري مـي     در توضيح راه

. ر واقع معاملة دو مرد بـر سـر يـك زن اسـت    گفت كه شكل ظاهر خواستگاري سنتي و ازدواج پس از آن، د
فروشـنده و خريـدار هـر دو مـرد هسـتند و      . كند داماد با امكانات و ثروت خود دختر را از پدر خواستگاري مي

شود، تغيير نفس خريد و فـروش نيسـت، بـه     تغييري كه در فيلم نشان داده مي. كاالي مورد معامله زن است
تغييـري كـه رخ داده اسـت، تغييـر     . كماكان ادامه دارد» ويكم غاز قرن بيستداري در آ برده» «احسان«تعبير 

عـدالت   ،نكتة جالب اين است كه در شـكل سـنتي خريـد و فـروش    . جنسيت خريدار و فروشنده و كاال است
چرا كه در ازدواج سنتي اكثر اوقات دختر اگر هم نظرش چندان . بيشتري نسبت به شكل مدرن آن وجود دارد

تـر از آن از خواسـتگاري يـا     آمد حداقل از مهرية خود به عنوان يكي از نمادهاي معامله و مهم نميبه حساب 
خبـر   طور كامل از هـر دو مـورد بـي    به» احسان«دهد،  اي كه فيلم نشان مي ولي در معامله. معامله خبر داشت

خبري است كه از تـوهيني   به همين بي و اتفاقاً با استناد. است يعني از مبلغ معامله و از خود معامله خبر ندارد
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يعنـي خريـدار   » ياسـمن «شود و نه فقط تن به زندگي با  كه به شخصيت و شعور او شده است خشمگين مي
بـدين معنـا، فـيلم    . شـود  يعنـي فروشـنده نيـز نمـي    » مينـو «دهد بلكه ديگر حاضر به ادامـة زنـدگي بـا     نمي

  .دان احترام بيشتري براي شأن انساني خود قائلند تا زناندهد كه در آن كماكان مر هايي را نشان مي وضعيت
هـا و   نه فقط مانع از باز شـناختن خواسـته    با مسائل مادي،» مينو«و » ياسمن«گونة  درگير بودن وسواس

  .هايي در ديگران هم نشوند شود متوجه وجود چنين خواسته شود بلكه سبب مي شان ميهاي انساني توان
اش است، مبين اين امر اسـت   دهندة نارضايتي از زندگي خانوادگي وه بر اينكه نشانعال» مينو«هاي  گفته

وقتي پول باشد، سـليقه و دلخوشـي   «  گويد او به ياسمن مي. كه سبب اصلي اين نارضايتي نداشتن پول است
اي هـ آدم«، »ي صد بار شانس رو بخـري نتو تو اينقدر پول داري كه مي«، »هم هست، بقية چيزها هم هست

. »چيزي ندارم كه از دستش بدم، همة دارايي من همين يك حلقـه اسـت  «، »پول آشتي ندارند، هيچ وقت بي
كند كه از نظر او الگويي از انسـان كامـل يعنـي انسـاني      برخورد مي» ياسمن«به همين سبب هنگامي كه با 

خواهد درآمدزا نيست، يعنـي   و ميپولدار است، حاضر است آنچه را از نظر او ارزش مادي ندارد يا آنچنان كه ا
  .شوهر را به پول تبديل كند

او . شـود  وارد معاملـه مـي  » مينو«چك سفيد امضا شده و خانه و جواهر و پيانو با  با دادن دسته» ياسمن«
كنـد   را نيز ترغيب مي» مينو«كند و  كند بلكه به صراحت آن را بيان مي پنهان نمي» مينو«معامله كردن را از 

ايـن بخشـش نيسـت، يـك     «گويد  مي» مينو«به » احسان«او در توجيه معامله بر سر . آن خجل نباشدكه از 
. »هيچ وقت قول چيزي رو كه نداري به كسي نـده، روي چيزهـايي كـه داري حسـاب كـن     «، »معامله است

كـردن بـه    هاي برخي زنان در ماديات است و با اذعـان   تر از اينكه اين نماها مبين خالصه شدن خواسته مهم
بخشد، اين است كه كاالي مورد معاملـه يعنـي مـرد را محـق بـه       ها نوعي مشروعيت مي آن، به اين خواسته

  .دانند گيرد نمي اي كه بر سر او صورت مي دانستن معامله
داند  زنند، كه تماشاگر مي درِ گوشي حرف مي» ياسمن«و » مينو«شاهد است كه » احسان«اي  در صحنه

زننـد و   پرسد كه در چه مورد حرف مـي  از آنان مي» احسان«. هستند» احسان«معامله بر سر  كه آنان در حال
دهد كه اين جمله كه از زبان خـود زنـان    فيلم در واقع نشان مي. »هاي زنونه است صحبت«: پاسخ اين است

ه تفكر و شعور و دهد ك دهد، يعني نشان مي شود و ادعاي عيان آنان است، از واقعيتي پنهان خبر مي گفته مي
داننـد كـه پيـروز     گسترة ديد برخي زنان هنوز تغيير نكرده است يعني كماكان تمام زندگي را نوعي معامله مي

ميدان كسي است كه كاالي بيشتري صاحب شود و آنچه تغيير كرده است صرفاً ميـل آنـان بـه ايفـا كـردن      
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. با همان ابزارهاي خاص سـنت مردسـاالرانه اسـت   نقش سنتي مردان و تقليد از آنان و انتقام گرفتن از آنان 
تقليد، صرفاً در زمينة خريد و فروش كاال كه به آن اشاره شد نيست بلكه تقليد صفاتي اسـت كـه بـه لحـاظ     

» احسان«و » ياسمن«. كند فيلم بر اين امر در نماي رستوران تأكيد مي. سنتي مردان، منتسب به آنها هستند
. گويد كه با كـسِ ديگـري در رسـتوران اسـت     مي» مينو«تلفني به دروغ به » احسان«اند و  به رستوران رفته

دروغ » مينـو «پرسد چـرا بـه    مي» احسان«از » ياسمن«. گيرد صحبت در مورد دروغ گفتن بين اين دو درمي
شـود   گير نمي پي» ياسمن«. »دونم چرا اين دروغ رو گفتم واقعاً نمي. دونم نمي«دهد  گفته است و او پاسخ مي

هـايي كـه كنارشـون يـا     تمـام ايـن آقـايون بـه خـانم     «: گويـد  دهد و مي ديگران را نشان مي» احسان«و به 
اي فـارغ از   حسرت رابطـه » ياسمن«. »گن ولي مي. دونم چرا، نمي... نگ اند دارند دروغ مي روشون نشسته روبه

بلكـه  . كند گيري نمي نجكاو نيست و آن را پياو در مورد چراييِ دروغ يا غيرانساني بودن آن ك. دروغ را ندارد
خواهد به گمان خود اين صفت مردانه را كه همچون ديگر صـفات مردانـه، از نظـر او نمـاد قـدرت       صرفاً مي

را نيـز  » مينـو «اي كه  گويي گويي، دروغ به همين سبب است كه با توسل به همين دروغ. است، خود دارا باشد
  .را به دست آورد، هم خود او را و هم صفات او را» احسان«است كه  كند، در پي آن در آن سهيم مي

هـاي   هاي رفتاري بـر مبنـاي تقليـد نقـش     دهد كه تغيير شيوه اين امر را نشان مي» چتري براي دو نفر«
دهد كه مردان نيز بـا تقليـد از    فيلم نشان مي. سنتي، خاص زنان نيست و همواره هم نتايج منفي در پي ندارد

تـري در پـيش    اند و در اين راه نسبت به زنان رفتارهاي انسـاني  نتي زنان رفتارهاي خود را تغيير دادهنقش س
كردند مثل عاطفه و پايبندي به خانواده و تالش  مردان صفاتي كه زنان نقطة ضعف خود قلمداد مي. اند گرفته

كنند و هم زنانـه، در   ن هم زنانه، پدري مياند و با تقليد از آ براي حفظ آن را نقاط قوت رفتار زنانه تلقي كرده
  .زندگي خانوادگي خود هستندحفظ صدد 

شود و پـيش از هـر چيـز     آلود وارد خانه مي اي زخمي و خون با چهره» احسان«هاي اولية فيلم،  در صحنه
 بـه جـاي  » احسـان «پرسد ولـي   شدن او مي با تعجب از علت زخمي» مينو» «الله كه بيدار نشده؟«گويد  مي

هـاي مختلـف    به فرزند، مكـرر در شـكل  » احسان«اين توجهات . »گفتي الله خوابه؟«گويد  پاسخ مجدداً مي
كنـد،   معاملـه مـي  » ياسـمن «رود و بـا   گيرد و بـه شـوي لبـاس مـي     هنگامي كه مادر فال مي: شود تكرار مي

بـه   كنـد و  لسـوزي مـي  كنـد و بـراي او د   زند و او را نـوازش مـي   كند و حرف مي با فرزند بازي مي» احسان«
ايـن تغييـر نقـش مردانـه بـه واسـطة تقليـد از        . كنـد  اش با نگراني رسيدگي مي هايش و وضع روحي خواسته
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شود، از همين روست كه  اي فرزندان با پدر مي هاي سنتي زنانه، منجر به تغيير رفتارهاي سنتي و كليشه نقش
  .به مادركند نه  چيند آن را به پدر هديه مي وقتي گل مي» الله«

هـاي پايـاني فـيلم يعنـي هنگـامي كـه        خصوصاً در صحنه» مينو«و » ياسمن«با » احسان«گفتگوهاي 
بـه شـأن انسـاني خـود و هـم      » احسـان «شود، هم مبـين احتـرام    از معاملة ميان دو زن باخبر مي» احسان«

هاي انساني  از توان هاي او براي حفظ زندگي خانوادگي، كه با به كارگيري يكي ديگر شاخصي است از تالش
دهـد بلكـه حاضـر     او نه فقط به ايـن معاملـه تـن نمـي    . شود هاي فردي توأم مي يعني مهار زدن براي هوس

كنـد كـه ايـن معاملـه را از      شود دخترش در كنار مادر بماند و از او الگو بگيرد، همان مادري كه ادعا مـي  نمي
خواهد زندگي  من فقط دلم نمي«: گويد مي» احسان«به » مينو«. دهد اساس براي سعادت فرزندش انجام مي

هم به دقت به همين سـبب هنگـام تـرك زنـدگي     » احسان«. »دخترم مثل زندگي خودم بشه، پر از حسرت
زدة داشـتن پـول و ثروتـي     خواهد دخترش حسـرت  نمي» مينو«او هم مثل . برد خانوادگي فرزند را با خود مي

هايي مصـرفي صـرف شـود، كاالهـايي كـه مكـرر توليـد         ها و فرهنگباشد كه همواره بايد جهت خريد كاال
 .دارند زده را در حسرت داشتن كاالي جديدتر نگاه مي شوند و همواره فرد حسرت مي

  گيري نتيجه
دكارت براي سوژه قائل شد در اثر حمالت متفكران انتقادي مضمحل شد  ،بنياني كه در آغاز عصر جديد

تفكر و انديشة جديد با طرد . ريخته بود طرد گشتي رسيدن به امر انضمامي پياي كه او برا شناسي و معرفت
االذهـاني در مـتن    االفـرادي و بـين    اين نوع سوژة انتزاعي هر چه بيشتر كوشيد تا آدمي را در متن روابط بين

ت كـه باعـث   اين تغيير، تغييري ساده نيست بلكه نوعي باژگوني اس. جهان قرار دهدـزندگي روزمره يا زيست
در ايـن تعريـف مجـدد،    . هاي تفكر كه مانع حيات شايستة انسان است از نو تعريف شود شود تمامي مقوله مي

ايـن  . رود يابد كه نقطة تالقي هر نوع تالش علمي به شـمار مـي   زندگي روزمرة مدرن به جايگاهي دست مي
  دازي انتقادي تالشي بود براي برجستهپر مقاله عالوه بر تالش براي وضوح بخشيدن به نظريه و روش نظريه

شايد سبب اينكه سينماي . ترين مسائل زندگي روزمرة ايرانيان يعني مسائل مربوط به زنانكردن يكي از مهم
اين مقالـه  . ايران در دو دهة گذشته بيش از هر موضوعي به زنان و مسائل آنان پرداخته است نيز همين باشد

ايران كه الزام تئوريك آن نيز مورد بحث قرار گرفت در جريان تالش خود براي  نيز با مدد گرفتن از سينماي
، دو نـوع  “زيـر پوسـت شـهر   ” و  “چتري براي دو نفـر ” تفسير آثار سينماي ايران به ويژه با تكيه بر دو فيلم 
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ماركوزه كه بندي به آراء هربرت  براي مدلل ساختن اين تقسيم. ديگر جدا كردفمينيسم منفي و مثبت را از يك
اي در  تا امـروز هـر سـلطه   «: گويد ماركوزه مي. شود در مصاحبه خود با براين مگي ابراز كرده است، استناد مي

  شاهد برابري زنـان در پيشـگاه قـانون،   ... بوده است و بنابراين اگر» سلطة پدرساالري«تاريخ ثبت شدة بشر، 
م خشـونت و مراقبـت عـاطفي و پذيرنـدگي ـ در جامعـه       بلكه شاهد استقرار صفات اختصاصاً زنانه ـ مثالً عد 

تواند باشـد، يعنـي نقطـة مقابـل      اي از لحاظ كيفي متفاوت خواهد بود يا مي بوديم، اين امر حقيقتاً مبدأ جامعه
سلطة خشن و وحشيانه مردانه و البته من كامالً آگاهم كـه ايـن صـفات اختصاصـاً زنانـه، محصـول شـرايط        

. اين امر محصول شرايط اجتماعي است، ولي به هـر حـال وجـود دارد   . دهم ميت نميمن اه... اجتماعي است
را بـه نيرويـي اجتمـاعي بـدل     » طبيعت ثانوي«بنابراين دليلي وجود ندارد كه ما اين ضعف را به قوت و اين 

خـردي  كند تمايز ميان زنان و مردان و  آنچه ماركوزه بر آن پافشاري مي). 109 -110 :1374مگي، (» نكنيم
هايي كه به دنبـال   اين مقاله بر خالف آراي برخي از فمينيست. اند است كه زنان در جريان تاريخ كسب كرده

  تساوي مطلق هستند معتقد است كه زنان و مردان با يكديگر تفاوت دارند و اگر جامعة جديد درصدد انسـاني 
اص دهـد نـه اينكـه آنـان را تحـت عنـوان       شدن بيشتر است بايد جايگاه بيشتري به تدبير و خرد زنانه اختص

بهتر آن است كـه مـردان از صـفاتي همچـون مهربـاني، شـفقت، صـبر،        . تحقيرآميز جنس دوم سركوب كند
شدند تبعيت كنند تا اينكه بـر عكـس    عطوفت و جز آن كه پيش از اين گاه صفاتي زنانه و فروپايه شمرده مي

جويي و جـز آن كـه صـفاتي مردانـه و      خواهي، رقابت زياده جويي، كبر و غرور، زنان از صفاتي همچون سلطه
 1هاي معاصر يعني لـوس ايريگـاري   يكي از بزرگترين فمينيست. الگوبرداري كنند ؛شوند فرادستانه قلمداد مي

كنـد بـر    طلبان مطلق را رد مي كه معتقد به حفظ و نگهداري تفاوت ميان زنان و مردان است و آراي مساوات
ي كه با ستايش از اخالق مردانه در صدد القاء آن به زنان هستند يا به عبارت ديگر زنـان را  آن است كه كسان

پندارند يا كساني ديگر كه در صدد تساوي مطلـق اخالقـي ميـان زنـان و مـردان       مرداني در ابعاد كوچك مي
زنـان در مـتن   بايسـت مـردان و    از نظـر او مـي  . كننـد  گرا مبـدل مـي   اي همجنس هستند، جامعه را به جامعه

در مورد اين مسئله و شـرح و بسـط بيشـتر    (هاي برابر، هر يك درصدد بسط اخالق خاص خود برآيند  فرصت
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، زنان »زير پوست شهر«با توجه به مقوالت فمينيسم مثبت و فمينيسم منفي نشان داده شده كه در فيلم 
هاي انسـاني خـود بـراي حصـول بـه       بخشي به توان مردان بلكه در سوداي عينيت نه در پي تساوي مطلق با

اي هسـتند كـه    و مروج همـان اخـالق زنانـه   . سعادت همگاني در متن فهم تمايز ميان زنان و مردان هستند
ه نشـان داد » چتري بـراي دو نفـر  «و در فيلم . تر را ميسر سازد اي انساني تواند رسيدن به جامعه ترويج آن مي

زنند و درصـدد سـلطه بـر     جويي دست مي شد كه چگونه زنان با تالش براي كسب اخالق مردانه به نوعي انتقام
اي از قواعد جامعة مردساالر است، رفتاري كه در آن صـرفاً   رفتار اين نوع زنان در واقع الگوبرداري. مردان هستند

 .گر فمينيسم نوع منفي است اين رو نمايان و از. پذير عوض شده است گر و سلطه به لحاظ صوري جاي سلطه

هاي خواب تفسير كردم و سعي كردم حقيقت دنياي متنـاقض فعلـي را از    من اين دو فيلم را به مثابه پاره
هـايي كـه فـراروي جامعـه گسـترده اسـت دو راه        دهند كه در ميان راه ها نشان مي اين پاره. آن استنتاج كنم

اين دو در هم تنيده . آميز در دنياي شيءواره يا رسيدن به خرد و بلوغ هراس فرورفتن: تر از همه است محتمل
  . اعتنا بود يا از رسيدن به آن مأيوس شد مند بي اند، اما هرگز نبايد به يوتوپياي زندگي سعادت شده
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