
 
 نگاهي به نقش زن در سينماي ايران تا دهه ي هفتاد

 )١٩٩٩، سوئد ،  مارس “ اطلس“چاپ شده در نشريه (
 نيلوفر بيضايي

        
ولي از آنجا آه بررسي اين موضوع تاآنون بطور همه جانبه  . در مورد نقش زن در سينماي ايران تاآنون آم نوشته و صحبت نشده است  

 . شته و مقاله ي تحقيقي در اين مورد مي تواند راهگشا باشد و ما را گامي بسوي تعمق بيشتر  پيش ببرد    انجام نشده است ، هر نو
به همين . از سوي ديگر پرداختن به نقش زن در سينماي بعد از انقالب بدون نگاهي هر چند گذرا  به تاريخ سينماي ايران ممكن نمي باشد    

در بخش اول تالش خواهم آرد بطور فشرده توضيحاتي در مورد سينماي ايران از آغاز و       .  است دليل ، اين نوشته به سه بخش تقسيم شده
در بخش دوم به سينما در دوران انقالب و تحوالت آن خواهم پرداخت و بخش سوم و پاياني اين مقاله به سينماي     . نگاه به زن در آن بدهم  

 . بعد از انقالب اختصاص دارد 
 مظفرالدين شاه در بازگشت از سفر فرنگ دستگاهي را با خود به ايران مي آورد آه بدان   . ا شايد بسياري بدانند  آغاز داستان سينما ر 

  .دستگاهي است آه بر روي ديوار مي اندازند و مردم در آن حرآت مي آنند   : او در سفرنامه اش مي نويسد  . مي گفتند " جعبه  جادو "
اولين  .  هجري شمسي وارد ايران شد  ١٢٧٩، در اوايل سال  )و نه سينماتوگرافي(توگراف نام برده مي شد آه در آنزمان به اشتباه سينما  فيلم

پرده هاي جديد تماشايي سينموتوگراف آه عوالم خارجي را بطور حرآت و تجسم نشان مي     : "اعالن نمايش فيلم در ايران بدين شرح است  
از يك  (!) مقدم آقايان محترم . ي از مغازه هاي جناب تاجرباشي نشان داده مي شود   وارد شده و در خيابان ناصري در يك   دهند بتازگي

  . "ساعت بعد از ظهر تا دو ساعت از شب گذشته در آمال احترام پذيرفته مي شود  
تجمل منحصر به مي رفت ، در ايران سينما در آغاز يك     برخالف اآثر آشورها ي جهان آه در آنها سينما يك وسيله ي تفريحي عامه بشمار    

  . طبقه ي اشراف بود 
در آن روزها بانوان به سالن سينما راه نداشتند ، لذا  : " ... خان بابا معتضدي ، اولين فيلمبردار حرفه اي در ايران در خاطراتش مي نويسد  

ايش مي دادم ولي بعد با يكي از من فيلمهايي را آه خود تهيه آرده يا از خارج گرد آورده بودم در مجالس فاميلي براي بانوان نيز نم       
آلنل علينقي وزيري پيشنهاد آرد تا سالن نمايش او را آه در  . صاحبان سينما مذاآره آردم و باتفاق سينمايي مختص بانوان درست آرديم

ايش مي داد و بعد از  تاسيس شد آه فقط فيلم براي خانمها نم" پري"خيابان الله زار بود به اين آار اختصاص دهيم و باين ترتيب سينماي 
تاسيس اين سينما بود آه ورود خانمها به سينماهاي ديگر هم رواج پيدا آرد ولي آقايان در طرف راست و خانمها در طرف چپ سالن مي   

 يكسو    او آه از. دوره رضا شاه به سلطنت رسيده بود   در اين .  بود آه ورود زنان به سينما بطور مشروط آزاد شد        ١٣٠٧حدود سال . نشستند
نقاب اسالم نمايي بر چهره مي زد و از سوي ديگر خود را طرفدار ترقي و آزادي اجتماعي نشان مي داد ، در اين مورد از جلب زنان به 

در اعالميه ي گراند  . در باال گفتيم آه ورود زنان به سينما بطور مشروط آزاد شد    . سينما اين دوگانگي را بطور مشخص آشكار مي سازد     
آارآنان گراند سينما از ورود زن   . درب ورود خواتين محترمه از آراند سينما و آقايان محترم از گراند هتل مي باشد  : " آمده است سينما 

 . "هاي بي عفت و جوانهاي هرزه و فاسدالعقيده به محل سينما ممانعت و از فروش بليط به آنها خودداري مي آند     
  !شناس بوده باشند آه بتوانند تشخيص بدهند آدام بانوان بي عفت هستند و آدام نه آارآنان محترم سينما حتما بايد روان  

تناقض ميان سنت و مدرنيته ، اين بالي ابدي آه آن سرزمين را در بازار آشفته ي بي هويتي و درك غلط از هويت سوق داده و مي دهد ،      
اين خط قرمز آه در اصلي ترين شكل خود در نگاه به زن خود را   .  هست  از همان آغاز ورود سينما به ايران دامنگير آن بوده و هنوز نيز   

 . نمايان مي آند ، همواره با ما هست   
زنانيكه به بازيگري در سينما     . موضوع اآثر اين فيلمها اغواگري زنان و يا نجات آنها از منجالب فساد و تباهي بدست يك قهرمان بود         

خانم روح انگيز سامي ، بازيگر اولين فيلم        . ين دشنامها و تحقيرها از سوي جامعه ي اطراف بودند        روي مي آوردند ، مجبور به تحمل بدتر    
او در مصاحبه اي مي گويد  . ، با بازي در همان يك فيلم به حضور خود بعنوان بازيگر در سينما پايان داد       " دختر لر "ناطق در ايران بنام   

داري و بعد از آن چه از طرف فاميل و چه از طرف مردم آشيدم ، هرگز حاضر نشدم در فيلم          بخاطر ناراحتيهايي آه در موقع فيلمبر : " 
 . "ديگري بازي آنم 

 از يكسو رواج فيلمفارسي با نشان دادن زنان نيمه برهنه اي آه مردي از راه ميرسد و با ريختن آب توبه بر سرشان آنها را از فساد نجات         
ده بود ، و از سوي ديگر برخوردهاي همراه با فحاشي به نشان دادن زنان به اصطالح بي عفت در اين   مي دهد ، رو به پولساز شدن گذار 

 . فيلمها ، دوگانگي برخوردهاي جامعه را به روشني نشان مي دهد    
آنجا آه جامعه ي از . ورود سينما به ايران همزمان شده بود با حضور روزافزون زنان در جامعه و شاغل شدن بخشي از آنها    مي دانيم آه

ايران حضور زن را خارج از چارچوب خانواده نمي توانست بپذيرد ، پرداختن به زن بدين شكل ، اين معنا را داشت آه زني آه از خانه      
 بيرون برود ، فاسد مي شود و بايد دوباره او را به تنها جايگاهي آه جامعه ي ايران براي زن برسميت مي شناسد ، يعني همسر و مادر                 

 . بودن بازگرداند 
داستان ابدي دختر فقير و پسر پولدار و يا برعكس بود آه در آن   ،  به موضوعات باال اضافه شد٤٠ آه در دهه يعاتييكي ديگر از موضو

. ودند در اين دوره فردين و فروزان ، ستاره هاي اينگونه فيلمها ب      . باز شخصيت مرد در نقش قهرمان داستان زن را از آن خود مي سازد       
بازيگران زني آه حاضر نبودند به ابتذال تن بدهند ، يا در سايه قرار مي گرفتند ، يا مجبور به قبول نقشهاي مقابل زن رقاصه ، يعني نقش   

نه در مورد اول مي توان آذر شيوا را مثال زد و در مورد دوم شهال رياحي را و نمو    . مادر دعاخوان مي شدند و يا به تإاتر رو مي آوردند   
 .  ي مورد سوم فخري خوروش است    

او آه بازيگر با استعدادي بود و هرگز حاضر به پذيرفتن نقشهاي       . آذر شيوا يكي از مثالهاي تعمق برانگيز و تلخ در سينماي ايران است        
 در فيلم ترجيح مي دهد و   مبتذل نشد ، يراي اعتراض به در سايه قرار گرفتنش در چنين شرايطي ، اعالم آرد آه آدامس فروشي را به بازي       

 . به نشانه ي اعتراض در مقابل دانشگاه به آدامس فروشي پرداخت 
ولي متاسفانه هيچكس ، حتي روشنفكراني آه به جريان حاآم بر سينماي ايران معترض بودند از او حمايتي به عمل نياورد و اين بانو،       

  . سينماي ايران را براي هميشه رها آرد و رفت   
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فيلمسازان موج نو ، در واقع از روشنفكراني     .  دهه ي چهل سينماي موج نو در سينماي ايران پا به عرصه ي وجود گذاشتدر اواخر
فارسي سازي معترض بودند و فيلمهايشان با مضامين اجتماعي ، نوعي از روحيه ي         متشكيل مي شدند آه از به جريان غالب تجارتي و فيل  

  .  اجتماعي آن دوران در بر داشت معترض را نسبت به نابسامانيهاي 
 در اآثر اين نوع فيلمهاآه واژه ي سينماي هنري را نيز مي توان به آنها نسبت داد ، نيز نگاه به زن تغيير اساسي نكرد و ديد   وجود اينبا 

 ارتباط داده شده اند ، در حاليكه   در بخشي از اين فيلمها زنان فاحشه و اغواگر با شهرنشيني و غربزدگي        . مردانه همچنان بر آنها حاآم بود  
ساخته ي  " بلوچ"اثر مهرجويي و   " آقاي هالو "نمونه هاي اين گونه فيلمها . پاآي با روستا و زندگي ماقبل صنعتي شدن ارتباط مي يابد   

 آردند ولي آاستيها و    در همين دوره تعدادي از فيلمفارسي سازان گذشته نيز در آارهايشان تجديد نظر           . آيميايي را مي توان نام برد  
زنان آاباره حذف شدند و زنان جديد فيلمها بعنوان      . خطاهاي فكري اين فيلمسازان پيرامون مسإله ي زن به شكل ديگري ادامه پيدا آرد        

د آه با فيلمهاي اين دسته از فيلمسازان عرصه ي خودنمايي جاهل هاي آاله مخملي و ولگردان شرير بو      . عوامل نابسامانيها عرضه شدند  
 يكي از نمونه هاي بارز فيلمسازان موج نو آه با تقويت جو رفيق بازي از نوع     . پايبنديشان به سنتهاي اجتماعي اشك مردم را در مي آوردند   

 ايراني اش آه خود نوعي بازي مردانه است از سويي و روحيه ي قهرمان پرستانه و ناجي طلب ، مبلغ نگاه مردانه است ، مسعود آيميايي
از اين زاويه ناچارم بعنوان مثال مقابل اين نگاه ، بهرام بيضايي را با تمام فيلمهايش قرار بدهم آه     . با فيلمهاي قبل و بعد از انقالبش است  

در فيلمهاي بيضايي از رگبار   . يكي و مهمترين آنها نگاهش به زن است  . ت سينماي ايران محسوب مي شود  نائااز چند نظر جزو استت 
 تا مسافران ، زن در محور قرار دارد و بر خالف فيلمسازان ديگر آه به زن تنها در قالب يك شي ء بدون روح و منفعل نگاه آرده    گرفته

اند ما با روحيات و نگاه زنانه آه در نقطه مقابل روحيه ي مخرب و بزن بهادر حاآم بر فيلمهاي آن دوره قرار دارد ، و بعبارت ديگر با            
دو خصلت مهم ديگر فيلمهاي بيضايي يكي روحيه ي ضدقهرمان    .  در مقابل فرهنگ مرگ قرار دارد ، مواجه مي شويم فرهنگ زندگي آه

روستاييان فيلمهاي او آدمهاي نفهمي نيستند آه لهجه شان ابزار    . در آثار اوست و ديگري دادن تعريف ضد آليشه اي از زندگي روستايي 
باشو، غريبه ي   " ( نايي "و )چريكه ي تارا " (تارا " ،) غريبه و مه " (رعنا "دگي روستايي ست آه تمسخر آنها باشد ، بلكه از همين زن 

 . سر بر مي آورند  )آوچك 
بهادر و ناموس پرست     با اينهمه اآثر فيلمهاي ايراني ، چه فيلمهاي تجارتي و چه فيلمهاي هنري باعرضه ي الگوهاي شخصيتي لمپن و بزن  

، به تحكيم الگوهاي شخصيتي غلط موجود در جامعه آمك  " مخرب"و " اغواگر"گر زنان بي اراده و آتك خور و يا مردانه ، و از سوي دي
بهادر   بسياري در زندگي شخصي شان به تقليد از همين شخصيتهاي لمپن و بزن      . آردند و نگاه ضد زن موجود در جامعه را تقويت نمودند     

 .ن طريق تثبيت شد  پرداختند و تعريف غلط از مرد بودن از اي  
سينماهايي آه پيش از انقالب با حضور انبوه جمعيت تخمه شكنان آه تماشاگران        .  سالهاي رآود توليدي سينماي ايران بودند    ٦٠سالهاي تا 

مورد حمله   فيلمهاي اآثرا مبتذل آنها بودند، از سوي همين تخمه شكنان سابق و اسالميون فعلي بعنوان عوامل فساد بازيچه هاي امپرياليسم   
 ببعد ورود فيلمهاي خارجي از طريق پخش آننده هاي خصوصي ممنوع شد و يك سياست سينمايي جديد آه از   ٦٠از سال . قرار گرفتند  

. سويي دچار بحران اقتصادي بود و از سوي ديگر قوانين قرون وسطايي و سانسور بر آن حكم مي راندند ، پا به عرصه ي وجود نهاد  
 . بود“ ديني“مايي ، آه هدفش بوجود آوردن  فرهنگ سينماي  سياست جديد سين

از سوي ديگر يك سينماي تبليغاتي اسالمي شروع به شكل گيري آرد آه سازندگانش بطور غالب از حزب الهي هايي تشكيل مي شد آه               
اين سينما ،  . گ ايران و عراق بود  وژي اسالمي و تاآيد بر حقانيت جمهوري اسالمي در جن دئولهدفشان از روي آوردن به سينما تبليغ اي  

سينماي جنگ همانطور آه از نامش پيداست ، باري آامال مردانه دارد و جاي تعجب نخواهد بود ، اگر زن در          . سينماي جنگ نام گرفت 
شي مي تواند داشته   سينماي جنگ ، سينمايي آامال قهرمان پرور است و در جهان قهرمانان زن چه نق        . اين نوع سينما در حاشيه قرار گيرد    

در واقع در    . باشد جز حمايت از قهرمان و قرار گرفتن در موضع همسر فدارآار و مادر مهرباني آه در انتظار بازگشت همسر زنده است                   
 .  زن اغواگر حذف شده و مادر فداآار باقي مانده است   . اين ژانر سينمايي شخصيت زن تكرار همان آليشه ي فيلمفارسي است     

.  ديگر فيلمهايي آه بناچاراز پرداختن به آنها صرف نظر خواهيم آرد ، فيلمهايي است آه در مورد ايرانيان مهاجر ساخته شده است          دسته ي
موضوع اين فيلمها را مي توان به چهار دسته    . اآثر قريب به اتفاق اين فيلمها از نگاه جمهوري اسالمي به موضوع مهاجرت پرداخته اند    

ه ي اول فيلمهاي گانگستري هستند آه در مورد شبكه هاي قاچاق مواد مخدر در خارج از ايران و شبكه هاي جاسوسي          دست: تقسيم آرد 
هستند آه در واقع با پرداختن به مقوالتي آه منفي تلقي مي شوند، با هدف منصرف ساختن آساني آه قصد ترك ايران را دارند ، ساخته شده         

دسته ي ديگر آه براي جلب ايرانيان صاحب مدرك به بازگشت ساخته شده اند ، با نشان دادن زيبايي هاي   . آيميايي " تجارت: "اند، مثال 
از  " عشق گمشده : "ايران و تاآيد بر روي پوچي زندگي در غربت ،در جهت سياست سالهاي اخير جمهوري اسالمي قرار دارند ، مثال    

از مي گردند ولي تحت تاثير زندگي در غرب ، خصلتهاي انساني خود را ازدست      موضوع دسته ي سوم ايرانيهايي است آه ب . سعيد اسدي 
دسته ي چهارم  . از سيروس الوند " چهره: "مثال . داده اند و طي وقايعي به اصل ايراني شان آه مسلما انساندوستي است ، بازمي گردند 

 .از رسول مال قلي پور  " پناهنده: "مثال .  از ايران مي پردازند   فيلمهايي هستند آه به فعاليتهاي به اصطالح خودشان ضدانقالب در خارج 
 . قرار مي دهم "  سينماي پروپاگاندا"اين نوع از فيلم را نيز من در جرگه ي  

سازندگان اين نوع فيلمها بخشااز فيلمفارسي سازان پيش از انقالب تشكيل شده اند و بخش ديگر آنها  يا حزب الهي هستند و يا خود جزو              
 . بازگشتگان مي باشند  

را تشكيل    %  ٨٠الزم به توضيح است آه هنوز سينماي جنگ و سينماي بازگشت ، بخش اعظم توليدات سينمايي سينماي ايران يعني حدود  
 . بسياري از اين فيلمها ارزش هنري ندارند و به گفته ي خود مقامات سينمايي قابل نمايش دادن نيستند   . مي دهند 

تنها به بخشي از . از فيلمها نيز بدليل عدم پرداختشان به زن ، نمي توانيم بپردازيم به اين دسته 

 

ولي براي توضيح اينكه به چه دليل ناچارم
از توليدات سينمايي را تشكيل مي دهد ،      % ٢٠فيلمهاي ديگر با موضوعات پراآنده بپردازم و همچنين روشن ساختن اينكه اين بخش تنها      

 . آوتاهي درمورد اين دسته بندي بدهم و در نتيجه تا حدودي نيز از موضوع خارج شوم    ناچار بودم توضيح 
پس از اسقرار جمهوري اسالمي نسل جديدي از آارگردانان سينما پا به عرصه ي وجود گذاشتند، ازجمله رخشان بني اعتماد ، ابراهيم   

 ... .فروزش ، ابراهيم حاتمي آيا ، محسن مخملباف ، بهروز افخمي       
. از ميان آارگردانان پيش از انقالب مهرجويي و آيارستمي بيش از ديگران امكان ساختن فيلم يافتند و بعد از آنها آيميايي قرار دارد         

تعداد .  سال گذشته تنها سه فيلم بسازد ١٩بيضايي بيش از همه مورد غضب مقامات سينمايي قرار داشت و توانست بعد از انقالب يعني در    
. از فيلمنامه هايش مورد تصويب قرار نگرفتند ، چرا آه جدا از مشكالتي آه با او داشتند ، نميدانستند با زنان آثارش چه آنند  بيشماري 
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زناني آه توسري خور نيستند ، تحقير پذير نيستند ، بلكه تصميم گيرنده اند ، نقش تعيين آننده دارند ، فكر مي آنند ، حرف مي زنند و آنچه           
 . اينها همه خصلتهايي هستند آه اسالم و قوانين اسالمي آنها را ناپسند مي شمارند .  مي آنند درست است ، انجام مي دهند  را آه فكر

پوران درخشنده ، تهمينه  : از سويي بايد اشاره آرد آه از ميان نامهاي فيلمسازان بعد از انقالب به نامهاي چند زن آارگردان بر مي خوريم       
بني رخشان بني اعتماد  ميالني ، فريال



از  " زمان از دست رفته "فيلم : ه را انتخاب آرده ايم براي اين مورد سه نمون.، مهمترين علت وجودي خود را عمال از دست داده است   
پوران درخشنده در اين فيلم با پرداختن به مسإله ي نازايي زن و  . از مهرجويي  " ليال " از مخملباف و  " هنرپيشه" پوران درخشنده ،  

او جزو زناني ست آه از سوي منتقدين     . مساإل روحي ناشي از آن ، زن را در تالش براي اراإه ي مفهومي نو از زايش قرار مي دهد              
مورد حمله قرار مي گيرد آه فمينيست است و فمينيسم در فرهنگ واژگان روشنفكران ايراني چه از نوع اسالمي اش و چه از نوع غير         

زن بودنش آه باز در    قرار مي دهند و معتقدند آه تفكر فمينيستي زن را از   " بي بند وباري"را با " فمينيسم"اسالمي اش محكوم است آنها  
توجه بفرماييد در جامعه اي آه سينمايش در اآثر فيلمهاي        . همسر مهربان بودن است ، جدا مي آند        فرهنگ ايراني بمعني مادر بودن و   

  ساخته شده
فعول برسميت  براي زن نقش تعيين آرده و او را در غالب حضور قرون وسطايي اش ، منفعل و بدون تفكر و بعبارت ديگر تنها بعنوان م          

به زن وحشت دارد و هر صدايي را ، هر چند فريادي آوتاه باشد ، با انواع برچسبهايي آه آافي ست         مي شناسد ، چقدر از نگاه غير مرسوم    
تا حكم سنگسار سازنده ي فيلمي را صادر آند ، يكصدا در نطفه خفه مي آند ، تا جايي آه خانم درخشنده مجبور مي شود در مصاحبه اش     

براي روشن شدن يا رفع سوء تفاهم بايد بگويم در چارچوب شخصيت زن ايراني بنا بر همه ي عرفهاي شناخته شده من حقوقي                : ... گويد ب
طبيعي است آه در ساخته هايم بيشتر به زنان بها بدهم ، براي       . ل هستم آه با بي بند و باريهاي زن غربي فرق مي آند       يبراي زن ايراني قا  

شما راي مي دهيد آه راجع به حقانيت مردان حرف بزنم ؟ به اندازه ي آافي در ساخته هاي ما از اين مورد حرف         . ن زن هستم  اينكه خود م
تالش من زدودن غبار ابهامي است آه متاسفانه در اين گذار بر چهره ي زن نشسته       . زده شده است ، حتي چهره ي زن را مخدوش مي آنند     

فقط مدافع حقوق زن ايراني در شرايطي هستم آه مي بينم آوهي از ظلم و مشكالت بر اثر قواعد و سنتها بر              . م پس من فمينيست نيست  . است 
 ..."او آوار شده است 

زني آه از  . مي بينيم زني آه از عقيمي مي ترسد ، چگونه وجود يك فرزند را نشان محكم شدن جاي پاي خود مي داند        " هنرپيشه "در فيلم 
اضطراب اين زن ، واقعيتي عريان را   . خود در مقابل همسرش بي اطمينان است و بار بدبيني تاريخي را بردوش مي آشد اهميت انساني 

او زني است آه در طول تاريخ ، جنبه ي انساني اش . به رخ مي آشد آه هزار توي روح مشكوك و پر ترديد زن را به روي ما مي گشايد  
 .  و سرانجام از وحشت تنهايي ديوانه مي شود در پس نقابي نامكشوف باقي مي ماند 

او به اصرار مادر شوهرش نه   . ليال پس از ازدواج متوجه مي شود آه بچه دار نمي شود . از مهرجويي است " ليال"نمونه ي ديگر فيلم 
فيلم ، شوهر    )  پايان خوش" (پي انده"البته در . تنها به ازدواج مجدد شوهر رضايت مي دهد ، بلكه او را بدين ازدواج ترغيب نيز مي آند       

 . همسر دوم را طالق مي دهد و با فرزندي آه از او دارد ، بسوي ليال باز مي گردد    
با وجود اينكه در لحظاتي از فيلم ميل زن را به ايستادگي در مقابل سرنوشتي آه برايش تعيين شده مي بينيم ، ولي او سرانجام در مقابل اين 

دهد  و بدين گونه گناه خود را آه محروم بودن از اصلي ترين خصيصه اي آه در    تن مي" زنانه"ود، يعني به ايثار سرنوشت تسليم مي ش
نكته ي جالبتر اينكه مقصرين اصلي در اين ازدواج مجدد باز هم      . آن جامعه براي زن برسميت شناخته شده ، يعني زايا بودن را مي پذيرد    

آليشه ي مادر شوهر بدجنس تكرار مي شود و بدين گونه شوهر قرباني بازيهاي زنانه تلقي  . ران شوهر زنان هستند ، يعني مادر و خواه
جالب اينجاست آه با وجود نان قرض دادنهاي مداوم مهرجويي در اين فيلم به آداب و رسوم مذهبي آامال مردانه ، چند منتقد . مي شود 

 ! تلقي مي آنند ) با بار منفي( م را فمينيستيسوپر عقب مانده ، چون آقاي طالبي نژاد اين فيل 
با قانوني شدن صيغه در جمهوري اسالمي ، آار بسياري از آقايان فيلمساز ساده تر شده و اين موضوع نيز به    : مسإله ي صيغه : گروه ج 

فيلم   ،   آه در باال بدان اشاره شديكي از اين موارد ، همانطور   . يكي از محورهاي رايج برخي از فيلمهاي پس از انقالب بدل گشته است      
فيلمي آه . اشاره آنم " نرگس "ليالست و متاسفم آه بايد بعنوان مثال بعدي از يك زن فيلمساز ، يعني خانم رخشان بني اعتماد در فيلم   

 . ان فقر نرگس نامي است در اين فيلم يكي از قرباني. فقر است  ) بجز آخرين فيلمش(موضوع اصلي آن به روال فيلمهاي خانم بني اعتماد 
او شوهر را حتي در آارهاي   . زني آه حاضر است به هر دري بزند و به هر تحقيري تن بدهد ، تا زندگي خانوادگي اش پابرجا بماند 

 آه زن   غيرقانوني نيز همراهي مي آند ، تاشريك وفادار به سبك ايراني باقي نماند و در اين را از هيچ چيز فروگذار نمي آند، تا جايي            
  .وارد زندگي مرد مي شود نيز مي پذيرد و مثل   ث دو زن و يك مرد به حيات تاريخي خود بنفع مرد ادامه مي يابد   ديگري را آه

راستش  " . بانوي ارديبهشت "و فيلم  " روسري آبي  " در اينجا بايد از دو فيلم خانم بني اعتماد نام ببرم ، يعني فيلم   : ازدواج مجدد   : گروه د 
زني آه در فقر زندگي مي آند و  . گر نام آارگردان فيلم روسري آبي را نمي دانستم ، گمان مي آردم آه آن را مسعود آيميايي ساخته است       ا

در ابتدا مرد مي خواهد به زندگي زن سر وسامان بدهد و بهمين دليل برايش شوهري    . مردي آه متمول است و مي تواند جاي پدر او باشد
بعد آه مردي را پيدا نمي آند ، تصميم مي گيرد خودش نقش شوهر را بعهده گيرد و زندگي زن را سر و سامان بدهد و          ! جستجو مي آند

فرزندان مرد به او اعتراض مي آنند و مرد با اين وجود پاي تصميمي آامال مردانه ي خود مي      . بهمين دليل او را پنهاني صيغه مي آند 
 و با به رخ آشيدن النگوهاي طاليش در مقابل دوربين ، و لبخند مليحي بر چهره اش اين پيروزي را    زن صاحب خانه مي شود! ايستد 

 !جشن مي گيرد
باورم نمي شود آه يك زن اين فيلم را ساخته باشد و از حقوقي در آن دفاع آند آه در جامعه ي ايران بعنوان حقوق مسلم يك مرد برسميت                 

ق قوانين اسالمي هر مردي هر زمان آه اراده آند ، مي تواند زن ديگري اختيار آند و زنهاي ديگري را هم  مي دانيم آه طب. شناخته شده اند
در چنين شرايطي چطور ممكن است زن فيلمسازي ، موضوع فيلمش را اينچنين      . بطور ساعتي ، روزانه ، هفتگي و غيره صيغه آند   

ري سازنده در نگاه به زن است آه گويي تنها محتاج مرد افسانه اي بوده تا از منجالب    نكته ي ديگر ساده انگا. انتخاب آند ؟ من نمي دانم 
جالبتر اينكه چنين فيلمي با اين موضوع آبكي بارها تحسين شود و مورد تاييد منتقديني آه مسلما  اآثرشان مرد هستند و  . فقر نجات پبدا آند 

باز هم نمونه اي از زناني آه به جامعه ي مردانه باج مي دهند تا  .  ، قرار گيرد اين فيلم دست نوازشي بر نيازهاي مردانه شان آشيده 
بانوي "خانم بني اعتماد آه گويا بعدها وجدان زنانه اش آمي بيدار مي شود ، فيلم ! امان از دست روزگار . برسميت شناخته شوند 

ل مي شود ، منتها با شرم زنانه و با صحنه هاي پر از ابهام و باز   را مي سازد آه در آن حق ازدواج مجدد را براي زن نيز قاإ" ارديبهشت
او آه در روسري آبي در همان آغاز فيلم جسورانه ازدواج مجدد مرد را بنمايش مي گذارد ، در اين فيلم با خجالت تمام تا آ خرين لحظه نيز           

هنمايي هاي پيامبر گونه ي مرد ، آنهم از طريق تلفن ، تصميم مي     ازدواج مجدد زن را نشان نمي دهد ، بلكه بما مي فهماند آه زن در اثر را  
 . گيرد تا در مقابل مخالفتهاي پسرش بايستد و با مرد ازدواج آند   

 خانم بني اعتماد آه تا زمان . تازه زن اين فيلم يك روشنفكر است ، و مرتب احساس گناه دارد آه نكند از وظايف مادري اش دور شود      
بسياري از همكاران مردش ايستاده بود ، از سوي برخي از منتقدين سرزنش مي شود آه چرا آمي از     آنار  در “مردانه“ ، ساختن اين فيلم
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نيم آه خطايش را جبران خواهد آرد و       ئالبته با شناختي آه ما از او داريم ، مطم  ! اين صف دور شده و نگاهش اندآي فمينيستي گشته است    
 ! براي احقاق حقوقشان قرار خواهد گرفت     دوباره در صف مبارزات مردان  

ساخته ي ابراهيم مختاري است آه اولين فيلم   " زينت "يكي از نمونه هاي نادر اين دسته ، فيلم   : حضور اجتماعي و مستقل زن    : گروه ه 
  .غيرمستند او نيز هست

و پدر زينت نيز تحت . اغل بودن او مخالف است خانواده ي مرد با ش. زينت يك پرستار جوان است آه مي خواهد با مردي ازدواج آند  
او را زنداني مي آنند و  . زينت اما اصرار دارد آه شغلش را پس از ازدواج نگه دارد  . تاثير آنها او را وادار به خانه دار شدن مي آند 

خستين بار مرد زندگي اش از او       ولي او بر خواسته ي خود اصرار مي ورزد و براي ن        . آتكش مي زنند تا از اين تصميم باز دارندش      
مضمون جسورانه ي اين فيلم و حمايتش از حضور مستقل و اجتماعي زن ، جزو موارد نادر در سينماي بعد از انقالب               . حمايت مي آند 

 . ايران است و بدين لحاظ قابل تحسين است  
 در آن زن شخصيت آليشه اي ندارد ، بلكه جسور و گستاخ     از تهمينه ميالني است آه" ديگه چه خبر "نمونه ي ديگر اين دسته از فيلمها  

نكته ي قابل توجه  . است و اصرار دارد آه بگذارند دوباره به دانشگاه برود ، چرا آه بدليل رفتار غير اسالمي از تحصيل محروم شده است           
ر ايران آه بر طبق آن به پسر بيشتر اهميت داده  ديگر زبان طنز موجود در فيلم است آه بشكلي ساده و قابل درك، مكانيسم تربيتي موجود د   

وليت اجتماعي در نظر گرفته نشده و صرفا   ئمي شود و براي بعهده گرفتن مسإوليتهاي پيچيده آماده مي شود ، در حاليكه براي دختر  مس 
 . بايد همسرو مادر خوبي باشد ، را به نقد مي آشد   

م همان تربيت مي شود و عاشق مردي پرقدرت آه صاحب يك انتشاراتي است ، مي شود و        اينجاست آه در پايان دختر تسلي مشكل فيلم در
موضوع  . نيز مشايه عمل مي آند  " بچه هاي طالق  "خانم ميالني در فيلم . يعني انتقاد اوليه به تسليم بعدي مي انجامد . با او ازدواج مي آند  

 ي است اين فيلم اختالف بين يك زن و شوهر و رفتار وحشيانه ا    
زن تصميم به جدايي مي دهد و    . يكي از واقعيتهاي اجتماعي آه در پوشش تر بيت اسالمي آم به آن توجه شده است       . آه مرد با زن مي آند   

ولي در آمال تاسف در پايان فيلم در مي يابيم آه زني آه داليل . فيلم نيز تمام شرايط منطقي چنين تصميمي را براي ما آماده آرده است 
بچه هايي آه . افي براي جدايي داشته با يك اشاره ي سر مرد ، آليد خانه را از مرد مي گيرد و بخاطر بچه ها به خانه باز مي گردد   آ

 . در اينجا نيز زن تسليم سرنوشتي از پيش تعيين شده مي شود  . دوباره شاهد رفتار وحشيانه با مادر خود و خانه اي ناامن خواهند بود  
از رجب محمدين است آه در آن همبستگي ميان زنان شاغل در يك آارگاه خياطي به نمايش گذاشته      " بخاطر همه چيز  "ر فيلم نمونه ي ديگ

دست به   انگار محمدين رودرروي نظامي آه به يمن روشنفكران مذهبي و غير مذهبي اش  . همه ي بازيگران اصلي زن هستند . مي شود 
  . گي زده است ، مي ايستد و حضور زن را در فيلمش برجسته تر مي سازد   حذف زن در همه ي عرصه هاي جدي زند   

اين فيلم به سرگذشت زني مي پردازد آه بتنهايي با فرزندانش در يك     . ساخته ي علي ژآان است    " ماديان"نمونه ي ديگر از اين دسته ، فيلم   
ي فرزندانش ، امكان ادامه ي زندگي فراهم آند ، ناچار مي شود دختر  بر اثر فشار شديد فقر و براي اينكه بتواند برا روستا زندگي مي آند و

در واقع  ! بزرگش را آه هنوز به سن قانوني نرسيده ، به ازدواج يك مرد شصت ساله در آورد ، تا در ازاي آن صاحب يك ماديان شود     
ان اين فيلم را بي سرو ته آرده آه گاه قصد اصلي     متاسفانه تيغ سانسور آنچن. دختر مانند يك آاال با يك آاالي ديگر تعويض مي شود  

آارگردان ، آه نشان دادن يك شرايط غيرانساني و در نتيجه ي آن روابط غير انساني و ضد زن بوده ، در لحظاتي به ضد خود بدل مي     
نه فيلمهاي پس از انقالبش ، يعني    نمونه ي آخر همانطور آه قبال نيز بدان اشاره شد ، بيضايي است با تمام فيلمهايش ودر اين نمو        .شود 

در همه ي اين فيلمها زن از نقش آليشه اي فراتر مي رود و مهمتر اينكه  " . باشو ، غريبه ي آوچك"و " مسافران"، " وقت ديگر ، شايد"
 اش نزديك مي شويم  در دو فيلم اول زن مادر نيست ، آشفتگي هايش ملموس مي شوند ، ما به احساس دروني     . دست به آليشه شكني مي زند 

ي "ويدا "آشفته و منفعل ،  " آيان"بخش ديگر . و مهمتر اينكه اين زن است آه در مقابل قواعد و قانونهاي از پيش تعيين شده ، مي ايستد        
 . خالق و پر اعتماد به نفس است و تفاوتشان در شرايط مختلف زندگي آنهاست     

اني آه با ايمانشان به انجام ناممكنها در مقابل جامعه ي اطراف مي ايستند ، ماهرخ و مادر      تنها آرمانگرايان فيلم و تنها آس  " مسافران "در 
زمين است آه با قدرت تمام سايه اي بر سر فرزندانش انداخته و آنان را در مقابل زشتيها   / مادر " نايي"، ..." باشو "بزرگ هستند و در 

او برخالف ميل . است ، خداي باروري و در خدمت زندگي " آناهيتا"، بلكه خداي بانو او تنها مادر خوني و قومي نيست . محافظت مي آند 
بيضايي شايد از اندك آساني باشد آه احترامش به زن را در برسميت        . همسر ش ، بتنهايي تصميم مي گيرد و باشو را به فرزندي مي پذيرد        
نگاه او از نگاه انبوه ديگراني آه با نگاه  . اترين هديه ي بشريت مي داند شناختن نقاط قوت او نشان مي دهد و زن بودن و زنانگي را زيب

 . ساديستي خود به زن ، از آزار او لذت مي برند و از طريق خوار شماري او به مردانگي خود مي بالند ، فرسنگها فاصله دارد        
ران،  موفق شدم تا چند نمونه ي انگشت شمار از نگاه      پس از تالش و جستجوي فراوان در البالي آتاب ورق نخورده ي تاريخ سينما ي اي       

ولي واقعيت اينست آه اين نمونه ها بسيار اندآند و سيل فيلفارسي  پس از انقالب ، اگر چنين آه هست      . غيرمرسوم و انساني تر به زن بيابم   
 . ، بماند ، اين نمونه هاي انگشت شمار را نيز با خود خواهد برد   
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