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 چکيده

تحليل و بررسي فيلم آتش بس ساخته تهمينه ميالني از منظر نقد فمنيستي به سينما  اين پژوهش به

و براساس كتاب شفاي كودك درون ساخته شده و ركورد فروش صد  1384پردازد. اين فيلم در سال مي

هاي ميالني از حيث موضوع، در برگيرنده موضوعات ميليون تومان در هفته اول را به جاي گذاشت. فيلم

اند كه كمتر در سينماي ايران به آن پرداخته شده است. سوالي كه اين پژوهش در پي پاسخ نجاليج

هاي فمنيستي توانسته است زنان فيلم را دادن به آن است اين است كه آيا كارگردان با استفاده از مولفه

جامعه را ترويج  به صورت واقعي بازنمايي نمايد و همانطور كه مدعي است فيلم برابري حقوق زن در

دهد يا خير. در واقع هدف از اين نوشتار نشان دادن قالبي بودن تصوير زن در جامعه و بازنمايي آن در مي

هاي اين سينما، همچنين تحت تاثير چهارچوب سينماي مردانه بودن كارگردان زن فيلم است. داده

توصيفي  -ه و روش تحقيق تحليلياي گردآوري شدپژوهش با استفاده از منابع اسنادي و كتابخانه

هاي نقد فمنيستي سينماست. باشد. چهارچوب نظري استفاده شده جهت تحليل محتوا فيلم، نظريهمي

كند، احمق دهد و مردان را تحقير ميفيلم با اينكه زن را در موقعيت اجتماعي و شغلي ممتازي نشان مي

اي براي ثابت كردن خود به قط به طرز مسخرهدهد ولي در باطن مذكرگراست. زن فو كودك نشان مي

 زند.دنياي مردانه و البته كمك به قواعد اين دنياي مردانه، دست و پا مي

 

 آتش بس، تهمينه ميالني، نقد فمنيستي، بازنمايي زنواژگان كليدي: 
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 مقدمه 

از  يكينداشته است.  ييو كارا يرتاث يستمربوط به جن اتيبه اندازه نظر ينظر يكرديرو يچه يستمقرن ب يانيپا يهادر سال

است. هر چند تعريف نقد فمنيستي مشكل است زيرا تاكنون به صورت يك  «يستينقد فمن» يات،نظر ينمهم ا يهاجنبه

ديگر آن از كشوري به كشور ديگر، حتي از منتقدي به منتقد  هايگونهديدگاه نقادانه واحد كدگذاري نشده است. در عوض 

متفاوت است. اساس نقد فمنيستي اين فرض است كه بنيان فرهنگ غرب پدرساالرانه است كه عدم تعادل در قدرت، زنان و 

اند و مردانه بوده يشينپ قدهايكه ن كنديادعا م يستمعموال منتقد فمن .(2011مشاغل آنها را به حاشيه كشانده است)دابي،

تا شكل دادن مجدد  يدكار با ينا ياگر الزم باشد برا يدر خود بگنجاند، حت يززنانه را ن رييانظر كرد تا هش يددر آنها تجد يدبا

 فاوتمهم است: ت ياربس يساده ول يشنهاديمتن و سخن استوار به پ يستيفمن يلتحل .(1376 ين،رفت)گر يشنظام ارزشها پ

به بار آورده و منجر به  يمهم ياجتماع يجهنت مطرح باشد، شناسييستز يدگاهاز آنكه از د يشزن و مرد ب شناسانهيستز

 (.1380 ي،زنان شده است)احمد يفرودست

وجود هرگونه شالوده  ياست، ادعا يدارو ناپا يرمتغ يجهو در نت ياجتماع يابر ساخته يتجنس ينكها يانبا ب هافمنيست

بر زنان  يد. هدف آنها مبارزه در برابر ظلم و تعدانرا به باد انتقاد گرفته ياجتماع يجنس هايبندييمتقس يبرا شناختييستز

است  ياو اقتدار مردانه يپدرساالر يجهدار بوده نتو دامنه يجرا يداًشد يخيظلم كه به لحاظ تار ينبه خاطر زن بودنشان است. ا

 ير،)فورتكنديش متال يو واژگون كردن پدرساالر يدنبرچ يبرا يسمفمن ينگرفته است. بنابرا يپدر جا يلكه غالبا در شما

1388.) 

. خواه دهديم يرا در دل خود جا يمتنوع يهاگسترده دارند گونه يكه دامنه يگريد يفلسف يهاهمانند اغلب نگره فمنيسم

و مخاطبان بالقوه  يستيفمن هاييدهنسبت به ا يرشد آگاه يرغمكه عل مانديم يمسئله باق يناتهام منصفانه باشد خواه نه، ا ينا

 .حاصل شده است فمنيستي ييشهاز اند يفهم اندك ر،يابس

هاي فمنيستي فيلم در فيلم آتش بس ساخته تهمينه ميالني فيلمساز مولف سينماي هدف اصلي نوشتار حاضر، بررسي نظريه

ظام حاكم هايي همچون آيا بازنمايي زن در اين فيلم حقيقي و نزديك به واقعيت است؟ نايران است. در راستاي پاسخ به پرسش

هاي سينمايي باعث شده كند؟ آيا سلطه سنتبر فيلم خواهان برابري جنسيتي است يا به تثبيت نظام مردساالرانه كمك مي

 است كه كارگردان زن فيلم از منظري مردانه به مشكالت زنان بنگرد يا خير؟
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 پيشينه پژوهش حاضر بدين شرح است:

گفتموان جنسويت در »نامه كارشناسي ارشد خوود در رشوته زبانشناسوي بوا عنووان در پايان 1388در سال « فاطمه احمدي»

هاي جنسيتي در گفتمان به بررسي چگونگي نمايش مولفه« اعتماد و مهرجوييسينماي ايران، مطالعه موردي و قياسي آثار بني

شناسي پرداخته است. احمدي و نشانه دو فيلم روسري آبي )بني اعتماد( و ليال )مهرجويي( در چارچوب تحليل گفتمان انتقادي

گور يوا مردانوه فويلم سازد و مولف مرد الزاما در چارچوب سوينماي سولطهنتيجه گرفته است كه مولف زن لزوما فيلم زنانه نمي

 داند.سازد. البته او گفتمان حاكم بر هر دو فيلم را گفتمان پدرساالرانه مينمي

بررسوي قودرت در گفتموان زن و مورد در »نامه كارشناسي ارشد خود با عنووان ياندر پا 1389در سال « اعظم جنتي عطايي»

هاي گفتمان در مورد مشخصه»پردازد. به نظر او: كيا( و سوپراستار )ميالني( ميبه بررسي دو فيلم دعوت )حاتمي« حوزه سينما

هواي اموري و اصوطالحات ترديودي، صوورتهاي ، صورت«ما»پر كننده، ضمير ،  عاري از قدرت كه شامل قيدهاي تشديدكننده

 خشن و تكرار هستند، در هر دو فيلم سهم زنان در مقايسه با مردان بيشتر بوده است.

هواي جنسويتي از نامه ارشد است به بررسي كليشهكه پايان« 80تحليل بازنمايي نقش زن در سينماي دهه »در « دنيا عباسي»

 20هاي عرفاً زنانه پرداخته است. عباسي بوا بررسوي العملكمتر، مجرد و جوان، عكستر، تحصيالت جمله زنان با مشاغل پايين

زنوان شواغل  %65فيلم نقوش اول زن جووان اسوت.  20فيلم از  18فيلم از طريق كمي به نتايج آماري جالبي رسيده است: در 

التر بودن آمار ورود دختران به دانشوگاه، زنان ليسانس هستند كه به علت با %65ي باال نيست، هستند ولي شغل زنان در طبقه

هوا موضووعات شخصوي و درصود از ديوالو  3/84تحصيالت به نفع زنان تغيير كرده است، بيشتر زنان مجرد يا بيووه هسوتند. 

درصود  9/48شوود. هاي حول محور خوانواده تاييود مويها مربوط به بازنمايي زنان با ديالو خانوادگي است كه فرض فمنيست

 غش، سكوت، فرار( است. ها عرفا زنانه )گريه، جيغ،العملعكس

بوه بررسوي « هواي سوينماگران زن ايرانويمضامين فمنيسوتي در فويلم»ي دكترا خويش با عنوان در رساله« فاطمه الصامدي»

ن زن سينما  نيوز كارگردا 8هاي ها را در فيلمهاي فمنيستي و جايگاه زن در تاريخ سينما پرداخته است سپس اين مولفهمولفه

 مورد بازبيني قرار داده است.

 

 روش تحقيق 
هاي فمنيستي سينماست. همچنين از شده است. چهارچوب نظري، نظريهاستفاده توصيفي  -يدر پژوهش حاضر از روش تحليل

نگارنده نواگزير  هاي سلطه و زباني در تحليل گفتمان انتقادي در مسئله جنسيت نيز استفاده شده است. به همين دليلگفتمان

 به مروري كوتاه بر چهارچوب نظري است. 

ريشه ظهور فمنيسم را شايد بتوان به تحوالتي چون رنسانس و تحوالت بعد از عصر روشنگري و سپس انقالب فرانسه و انقوالب 

هاي اختالف نظريه .(1384صنعتي نسبت داد كه مناسبات زن و مرد را در بعضي يا تمامي جهات مورد سوال قرار داد)سجادي، 

هواي هاي متعلوق بوه گورايشدهد كه فمنيستفمنيستي در تعبير علل فرودستي زنان است، و گوناگوني اين نظريات نشان مي

كننود و طبعوا بوه نتوايج هاي متفاوتي طورح مويدهند، پرسشهاي متفاوتي از زندگي زنان را مورد توجه قرار ميمختلف جنبه

 .(1381االس، رسند)ابوت و ومتفاوتي مي

دهد كه شوامل هاي متنوعي را در دل خود جاي ميهاي فلسفي ديگري كه دامنه گسترده دارند گونهفمنيسم همانند اغلب نگره

 موارد زير است:
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 فمنيسم ليبرال: -1

بوه زنوان  هاي برابر آموزشي را دليول سوتمهاي ليبرال، فقدان حقوق مدني و فرصتگويد: فمنيستسجادي به نقل از جاگر مي

كه به بنيادهاي اجتمواعي و اساسوي موجوود در جامعوه دسوت دانند و سعي دارند با انجام اصالحاتي در اين زمينه، بدون آنمي

كننده حقوق فرد نيست و سرشت زنانه و مردانه كامالً يكسان بزنند، موقعيت زنان را بهبود بخشند. جنسيت در اين گروه، تعيين

داننود كوه از هاي كالسيك دولت آرمواني را دولتوي مويليبرال .(1384انسان است نه جنس)سجادي، است؛ آن چه وجود دارد 

كند و بوه جواي دخالوت هاي مدني )مثال حق مالكيت، حق راي، آزادي بيان، آزادي مذهب و آزادي معاشرت( حمايت ميآزادي

هاي برابر توانند از اين بازار كسب كنند از فرصتچه ميدر بازار آزاد فقط در پي آن است كه همه شهروندان براي رسيدن به آن

ريشه اصلي جنبش ليبرال اين بود: در حدود قانون متكي به عرف و عقول، بگذاريود آزاد باشويم  .(1387برخوردار باشند)تانگ، 

موه دوم قورن بيسوتم نووعي هاي واقعاً انقالبي نياصول اصلي ليبراليسم كه در قياس با شالوده شكن .(1388نيا و مرديها، )پاك

 كاري در خود داشت، شامل اين موارد بود: دولت، قانون، توسعه، صنعت، خوشبختي، اميد.محافظه

 

 فمنيسم راديكال:  -2

بخشي از جنبش دفاع از حقوق زنان، از نيمه قرن بيستم به بعد، تمايالت راديكال از خود نشوان داد و بوه نقود بنيوادين گفتوار 

دانست. اين علت از نگاه آنان، نظام مردساالري بود كه ريشه در روابوط ه آن را علت اصلي فرودستي زنان ميمسلطي پرداخت ك

 .(1387رسيد)مرديها، سلطه مرد/ زن در درون خانه داشت و از اينجا به روابط سلطه در دنياي اقتصاد و سياست مي

ساز سلطه مردان بوده است، از نكوات ن سنتي اجتماعي كه زمينهآزادي جنسيتي زنان از سلطه و به تبع آن، نفي ازدواج، همچو

ي زيستي نكته دوم مساله تفاوت جنسي است كه آيا اين تفاوت جنسي به گونه .(1382مورد توجه در اين گرايش است)باقري، 

كرد بايد مورد توجوه قورار شود. مساله سوم اين است كه كدام رويي اجتماعي حاصل ميكه به گونهآيد يا اينو طبيعي پديد مي

تورين راهبردهواي ايون گورايش در نفوس يكوي از مهوم .(1384گيري از اجتماع يا دگرگون كردن اوضاع)سجادي، گيرد؛ كناره

پدرساالري دولت، نفي دوگانه سياسي/ خانوادگي است. گفته شده است كه تقسيم عمومي/ خصوصي به عنوان يكي از چيزهايي 

 (.1387كند، ابزار پنهان پدرساالري است)مرديها، مرد )عمومي( متفاوت ميكه زن )خصوصي( را از 

 

 فمنيسم ماركسيستي: -3

آيود. در هاي ماركسيست معتقدند تحليل طبقاتي در نهايت بهتر از عهوده تبيوين موقعيوت و كاركردهواي زنوان برمويفمنيست

كنند. پس وجه تمايز فمنيسم ماركسيسوتي رود تجربه نميميداري زنان بورژوا ستمي را كه بر زنان طبقه كارگر جامعه سرمايه

كه نتيجوه اقودام ارادي كند كه ستم بر زنان را بيش از آندر اين است كه تمامي زنان اعم از كارگر و بورژوا را به اين دعوت مي

 .(1387نگ، داري نسبت دهند)تاافراد بدانند به ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي مالزم با سرمايه

كه نظوام بوورژوازي وجوود دانند و تا زمانيها پيدايش مالكيت خصوصي در جوامع را سبب اسارت زنان مياين گروه از فمنيست

ي عمومي )بازار( و خصوصي )خانواده( توسوط نظوام دارد، اين اسارت وجود خواهد داشت. با توجه به تقسيم جامعه به دو عرصه

 هاي عمومي است.دار از بند اسارت مردان، بازگشت آنان به فعاليترهايي زنان خانهداري، اولين شرط سرمايه
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 فمنيسم سوسيال:  -4

اين جريان متاثر از فمنيسم راديكال است. بر طبق اين ديدگاه، جنس، طبقه، نژاد، سن و مليت خود عوامل ستم بر زنوان تلقوي 

داند؛ به اين معنا كه مردان در طول تاريخ، بر زنان اعمال قودرت اتاريخي ميشوند. فمنيسم سوسيال مردساالري را نظامي فرمي

داري از يابد. با اين توضيح كه مردان و نظام سرمايهداري شكل خاصي مياند و معتقد است كه اين نظام در جوامع سرمايهنموده

ش، به اجتماعي شدن زنان و مشاركت اجتمواعي آنوان، شوند و به همين دليل، اين گرايمند ميكار زنان در خانه به رايگان بهره

 .(1384ورزد)سجادي، تاكيد فراوان مي

 

 فمنيسم پسامدرن: -5

هاي خود كوشند در نوشتهكنند با وسواس ميهاي سنتي درباره حقيقت و واقعيت را رد ميهاي پسامدرن چون فرضيهفمنيست

كند خودداري ورزنود زيورا معتقدنود ايون تفكور بور مودار مدار را تقويت ميكالماز بازگويي هرگونه شواهد عيني كه تفكراحليل

ها مانند دريودا اين فمنيست .(1387دارد )يعني همان احليل()تانگ، « مردانه»اي مطلق )لوگوس( انتظام يافته كه شكلي كلمه

هاي فكري به ظاهر منسوجم بوا هودف هاي دروني نظامتناقض»آيند، به اين معني كه از برمال ساختن شكن به شمار ميساخت

هواي برند؛ و همانند الكوان بوه بوازخواني كاربسوتهاي معمول درباره نويسندگي و هويت و خويشتن لذت ميحمله به پنداشت

 .(1387مندند)تانگ، كاوي جنسي فرويد بسيار عالقهنظري و عملي روان

شووند كوه خوود تمان غالب از آنها، تدريجا به موجوداتي تبديل مياند: زنان به دليل مراقبت دائمي گفسجودي و احمدي معتقد

آورد كوه او موجوودي شود كسي است كه اين آگاهي را بوه دسوت مويكنند. كسي كه زن ميسلطه مردان را بر خود اعمال مي

در اندرون روانش بواز  شود. در چنين شرايطي مناسبات قدرت راه خود را به زيركي و فارغ از اراده زناست كه هميشه ديده مي

كند. او همزموان كند. زن ديگر كسي نيست كه در مقابل قدرت قرار داشته باشد، بلكه او خود مناسبات قدرت را بازنمايي ميمي

 .(1388شود)سجودي و احمدي، پذيرد تبديل ميبه كسي كه قدرت را اعمال و كسي كه قدرت را مي

هواي تر آنها را در همه حووزهشود عدم قدرت و جايگاه پايينزنان به كار گرفته مي( مدعي است زباني كه توسط 1975ليكاف )

« زبان و جنسيت؛ تفاوت و تسلط»با انتشار كتاب  1975بخشد. نظريه تسلط كه در سال كند و  استمرار ميتعامل، منعكس مي

كننوده در يز مردان را افراد مسولط و كنتورلاز اسپندر مطرح شد ن 1970در سال « زبان مردساخته»از تورون و هنلي و كتاب 

هوا گفتموان عواري از آيد اكثر نقدها بر عليه زنان است و از نظر آنها زنشمرد. همانطور كه از شواهد برميتعامالت با زنان برمي

رند)جنتي عطايي، گيدهند اينگونه نقدها مردان را عضو مسلط در گفتمان ميان زنان و مردان در نظر ميقدرت از خود نشان مي

1389). 

شوود؛ بوه بيوان ديگور، ناميده موي« زبان غير»ي انحرافي از زبان مردان يا از ديدگاه فوكويي در چنين مواردي، زبان زنان ، گونه

 .(1388گيرد)سجودي و احمدي، اي در طبقه زبان عاري از قدرت جاي ميگفتار زنان در چنين جامعه

جونس »ويرجينيوا وولوف و « اتاقي از آن خود»م فمنيسم، بر پايه متون فمنيستي اوليه نظير فمنيسم سينمايي، مثل جريان عا

شناسي، ماركسيسم اي در حال رشد تبديل شد. اين تئوري تركيبي از نشانهبنا شد و به سرعت به حوزه«  سيمون دوبوار« »دوم

 كاوي الكاني است.آلتوسري و روان
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تور؛ اي منفي از زنان و نيز مسائل نظوريبخش، بر محور تصور رسانهشد بر اهداف علمي آگاهي فمنيسم فيلمي ابتدايي، متمركز

ما سواختار قودرت »كند: اظهار مي 1975ها در نيويورك به سال ها درباره رسانهگردهمايي فمنيست« بيانيه زنان»همانطور كه 

هايي كه در كارموان موا را بوا يكوديگر و بوا اويرمان و نيز با شيوهخواهيم آن را با محتوا و ساختار تصپذيريم و ميموجود را نمي

 .(1383استم، « )دهد، تغيير دهيم.مان پيوند ميمخاطبان

اي را در موورد زنودگي درونوي، دهند، نمايوههاي مرد، با آن، زن را ارائه ميروشي را كه كارگردان»معتقد است: « مالي هسكل»

آورد. زنان در نظام پشتيباني توليد فيلم و قووانين جامعوه غربوي، بوه طووركلي، انعكواس فراهم ميخواه فانتزي با ارزشهاي آنها 

هاي موردان، روان ناخودآگواه جمعوي مردانوه و اند. خواه محصول يك مولف يا يك نظام باشند.زنان ناقل فانتزيارزشهاي مردانه

 .(1389هاي مردان هستند)الصامدي، سپر بالي ترس

را در اشاره به چنين معنايي ارائه كرده است كه راجوع بوه عودم توجوه توليود فرهنگوي و « فناي نمادين زنان»ح تاچمن اصطال

هاست. از نظر تاچمن حضور اي به زنان و در نتيجه در حاشيه قرار گرفتن و ناچيز محسوب شدن زنان و منافع آنبازتوليد رسانه

ها در جهت حمايت و تداوم تقسيم كار جنسيتي و تقويت مفاهيم ظر فمنيستها و به خصوص سينما از نكمرنگ زنان در رسانه

گويند كه زنان بايد در نقش همسر، ها با فناي نمادين زنان به ما ميرود. رسانهپذيرفته شده در باره زنانگي و مردانگي به كار مي

به جز اين نيست. بازتوليد فرهنگي نحوه ايفاي ايون مادر و كدبانو و غيره ظاهر شوند و در يك جامعه پدرساالري سرنوشت زنان 

 .(1389كند آنها را در نظر زنان طبيعي جلوه دهد)الصامدي، آموزد و سعي ميها را به زنان مينقش

اي برآمد كه زنان را در تر از آن، عملكردهاي روايي و شمايل انگاشتي متنيكلر جانستون در پي نگاهي تحليلي به تصوير، و مهم

هاي بوه شودت هاي مذكر به فعال بودن گرايش دارند و به چهرهگيرند. او نشان داد كه شخصيتهاي فرعي به بازي ميوقعيتم

زبوان اسوطوره آموده رسند كه از جهان بيشوند، در حاليكه افراد مونث همچون موجوداتي انتزاعي به نظر ميخاص نمايانده مي

 .(1383باشند )استم، 

هاي جدي نظريه فمنيستي بازنمود فرهنگي زنان، گاه در قالب تخيل كامال مردانه و بدون هيچ ربطي به زنوان يكي از دلمشغولي

در مقالوه « لوورا موالوي»پورداز انگليسوي اندازهاي مردانه، است. نظريهواقعي و گاه در قالب تصاحب زنان و بدن زنان براي چشم

قهرمان، « نگاه مردانه»كند؛ نظامي كه به موجب آن السيك هاليوود بحث ميهاي كدرباره فيلم« لذت بصري و سينماي روايي»

در اين مقاله مالوي از نظريه روانكواري  .(1388شود)فورتير، دوربين و تماشاچي به عنوان تنها شيوه نگريستن به زنان مقرر مي

طور آمده اسوت وجود در سينما تاكيد شده و اينو باالخص فرويد و الكان استفاده نموده است و بر اهميت ديدگاه پدرساالرانه م

 كه خط بصر)يا غريزه نظربازانه( لذتي مردانه است.

هرقدر هم كه هاليوود خودآگاه و رندانه شده باشد، همواره خود را محدود به ميزانسن فرموالي كورده اسوت »مالوي عقيده دارد: 

فيلم رسمي و رايج ، به نحوي گريزناپذير امر اروتيك يا شهواني را در  كه بازتابي است از مفهوم ايدئولوژيك مسلط درباره سينما.

 «قالب زبان نظم پدرساالر مسلط رمزپردازي كرده است.

هاي برابري حقوق زنان در نگارنده بر آن است با تحليل فيلم آتش بس به عنوان فيلمي از مولف زن كه درصدد استفاده از المان

هاي مرتبط با زنانگي در سينماي ايران مورد توجه قورار هاي نقد باال استفاده نمايد. اگرچه جريانيهفيلم خود است بتواند از نظر

 گرفته است ولي مسئله مهم نحوه ارائه زنانگي در سينماست.
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د، شوود. زنوان هميشوه حضوور دارنوها ديده نميدهد كه فقدان حضور زن در فيلمنگاهي نزديك به صنعت فيلم ايران نشان مي

ها كه درباره ديده شدن زنوان اسوت، فرصوتي بوراي بهبوود حتي اگر حضورشان اهميتي نداشته باشد. تعداد خيلي كمي از فيلم

 (.2004شود گرايش به برخورد سايه واري با زنان دارد)كالين، هاست. صنعت فيلم كه بوسيله مردان اجرا ميجايگاه قانوني آن
 

 آتش بسخالصه فيلم 

مهناز افشار(، مهندس آرشيتكت، براي طالق از همسرش يوسوف يوسوف پوور) محمود رضوا گلوزار( كوه مهنودس سايه نيازي) 

افتود رود اما تصادفاً گزارش به مطب يك روانشناس) آتيال پسياني( ميساختمان است و كارخانه رنگ سازي دارد، نزد وكيل مي

هواي متقابول اسوت، بوراي دكتور تعريوف كه آكنده از لجاجوتو نحوه آشنايي و مسائل مربوط به زندگي مشتركش با يوسف را 

كنود بوه جواي طوالق، كند. دكتر پس از مالقات با يوسف كه دوست دارد همسرش مطيع او باشد، به اين زوج پيشنهاد مويمي

خوويش  مدتي را دور از يكديگر سپري كنند و طي اين مدت براساس آموزه روانشناس مبتني بر شناخت كودك درون به درمان

 گيرند.افتد و سايه و يوسف زندگي شان را با مسالمت و تفاهم از سر ميهاي دكتر كارگر ميبپردازد: معالجه

 

 آتش بسهاي زن و مرد فيلم شخصيت

 هاي زن فيلم از اين قرار هستند: سايه نيازي، دوستش الله، منشي دفتر وكيل، منشي دفتر روانشناس، مادر شوهر.شخصيت

مرد فيلم نيز يوسف يوسف پور، دوستش احمد، دكتر روانشناس، يك مراجعه كننده به دكتر روانشناس كه البتوه هاي شخصيت

 اش، دو جنسي است.با ظاهر مردانه

 

 آتش بستحليل فمنيستي فيلم 

زن و مورد، ظاهراً آتش بس به عنوان آتش بسي در دفاع فمنيستي از زن در سينماي ميالني و رويكردي به روابط عقالنوي بوين 

در مسير اعتالي خانواده و نه گسست و فروپاشي رقابت آلود جنسي، معرفي شده است و آن را گامي در اعتدال بخشي و رهوايي 

فيلم مدعي است كه اثري آموزشي براي بواالبردن سوطح فكور افوراد  .(1385اند)مير احسان، هاي زنانه فيلم ساز دانستهاز دگم

ها كردن روايت از ظرايف شخصيت پردازي و داستان گويي كالسيك، شيوه كار خانم ميالني را به جامعه است. برخي به جهت ر

هاي تبليغي ايدئولوژيكي ساده انگوار، اي اين شباهت را چون دليلي براي ابتذال ساختاري فيلماند. عدهفيلم فارسي شبيه دانسته

هواي تویثير گوذار خدمت انتخاب آگاهانه و ارادي ساختن گونه فيلماي هم آن را يك هوشمندي نيت دار در اند و عدهذكر كرده

هر چند در مورد آتش بوس شوايد تموام مووارد بواال  .(1385ميراحسان، اند)آموزشي براي ارتقاي آگاهي مخاطبان ارزيابي كرده

ته سوموردم و جامعوه را دان هايش گفته است داعيه باال بردن آگواهيصدق كند. در واقع شايد فيلم ساز همانطور كه در مصاحبه

 هاي ايشان مواجه هستيم.اي از تمام ديدگاهولي در پرداخت موفق نبوده و با ملغمه

سايه نيازي، زني جوان و زيبا، تحصيل كرده و امروزي است كه مهندس آرشيتكت است و در يك شركت طراحي ساختمان كار 

سيار جذاب، مقتدر و موفق بازنمايي شده و از نظر شغلي نيز شغلي مثول هاي رايج در سينماي ايران بكند. او برخالف كليشهمي

هواي بلنود در حوال هوا و سواختمانهاي مختلف با كاله ايمني و نقشه به دست، در طبقات باالي بورجمردان دارد. او در صحنه

ئه چنوين تصوويري از زن نقوش اول دستور دادن به كارگراني كه همگي مرد هستند نشان داده شده است. ظاهراً فيلم ساز با ارا

 دهد را شكسته است. در واقع راه هاي رايج جنسيتي كه زنان را فقط در نقش مادر، همسر يا معشوق نشان ميفيلم، كليشه
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هواي برابور در جامعوه كند دو وجه دارند: زنان بايود موقعيتهاي نقش جنسي ارائه ميهايي كه فمنيسم ليبرال براي كليشهحل

توانند بوا بوه تصووير كشويدن ها مياند راه يابند و قدرت كسب كنند. رسانههايي كه مردان در آن مسلطآورند و به حوزهبدست 

هاي غير سنتي و عدم استفاده از زبان جنس گرايانه به ايجاد تغيير كمك كننود. تیكيود بورنقش زنان و مردان بيشتري در نقش

هاي فمنسيم ليبرال اسوت جاد كرده است كه در واقع پاسخ فرهنگ تجاري به خواستهرا اي« ابر زن»معكوس زنان كليشه جديد 

  .(1383) ون زونن، 

استفاده نموده است، زنوي كوه مسوتقل، شواغل و جسوور « ابر زن» در واقع فيلم ساز در فيلم آتش بس نيز از اين كليشه يعني 

ا بوه بهتورين شوكل حفوو نمووده اسوت. فيلمسواز در ارائوه زن ها موفق است، هنوز زيباست و اندام خود راست، در همه عرصه

كند، ديگر زنان هم همينطور هستند زنان در نقوش منشوي ) منشوي دفتور وكيول و اي به زن نقش اول فيلم بسنده نميكليشه

گوري كوه در كند، يوا زن ديهاي سخت گير و فضول را باز توليد ميهاي رايج در مورد منشيمنشي دفتر روانشناس( كه كليشه

جلوي آپارتمانش مثل تابلوي راهنماي طبقات بازنمايي شده و سر آخر مادر شوهري كه البته طرفدار عوروس اسوت و مودام بوه 

كوبد. مشكالت زنان در فيلم آتش بس در حد مشكالت زنان تحصيل كرده طبقوه مرفوه نحوي تكراري و تصنعي فرزندش را مي

نمونۀ ديگري از مشكالت زنان طبقات ديگر يا دوستان و همكاران و زيور دسوتان سوايه در  ماند و هيچ داستان فرعي ياباقي مي

 شود. فيلم مطرح نمي

تنها داستان هميشگي مادر فداكار و دلسوز كه در اينجا كتك خور هم بوده به صورت بسيار سطحي در مورد مادر شووهر سوايه 

نشيند قدرتي ندارد و تمام تسلط مادر شوهر بر پودر و روي ويلچر ميشود. پدر شوهر كه اكنون مشكل جسماني دارد مطرح مي

اي كوه او در شوهر فقط به خاطر اين است كه در اين شرايط سخت جسمي او را ترك نكرده اسوت. در نتيجوه قودرت و سولطه

تفكور و اسوتقالل اي كه براي رفع مشكل سايه و يوسف گذاشته شده است ناشي از موضع برتر فيزيكي اوست نوه قودرت جلسه

شود كه اين تفكر بر فيلم حاكم باشد كه همانطور از اسم زن نقش اول فويلم پيداسوت) سوايه نيوازي( راي. اين مسائل باعث مي

 ها مثل سايه مردان هستند و به آنان نياز دارند مگر اينكه مردي از نظر فيزيولوژيكي مشكل داشته باشد.زنان با تمام توانمندي

هوا و حرفهواي اين مسئله حتي در مورد بيمار مطب روانشناس كه مردي ترنس سكچوال است نيز صادف است. او كه با شووخي

گيرد. اين شود به خاطر اينكه خواستار تغيير جنسيت به زن است مورد تحقير قرار ميكامالً جنسيتي از طرف يوسف مواجه مي

انود. در واقوع كه به خاطر خواسته خود و سويه زنانه جنسيتشوان فتوي شوايز شودهكند بلمسئله هيچ كمكي به افراد ترنس نمي

اي و منفعل يا مردانه بازنمايي كرده بلكه مرداني كه خصوصيت مردانه كمتري دارنود نيوز فيلمساز نه تنها زنان فيلم را يا كليشه

ده است كه تمام مسائل زنان را مربوط بوه جنسويت اند. مسئله بعدي كه در سراسر فيلم سايه افكنده اين تفكر سازنتحقير شده

هاي ليبرال همخواني دارد و به دنبوال برابوري جنسوي و عودالت جنسويتي داند. در واقع نظرات او با سمت و سوي فمنيسممي

بوا هواي مورتبط داند كوه مسوتلزم خصولتهاي ليبرال جامعه مرد محور مشاغلي را براي زنان مناسب مياست. از نظر فمنيست

دانود كوه مسوتلزم شخصيت زنانه باشند، نظير از خود گذشتگي و رسيدگي به ديگران و بوراي موردان مشواغلي را مناسوب موي

اي اسوت كوه در ميودان هاي مرتبط با شخصيت مردانه نظير اعتماد به نفس و ارتقاي نفس است. ساختار جامعه به گونهخصلت

گيورد و بوه زنوان شود يعني اقتدار و منزلت و پول جانب مردان را ميافراد مي رقابت براي رسيدن به خبري كه از جامعه نصيب

كند و تاكيود بويش هاي انساني تلقي ميهاي مردانه را ارزشكم لطف است. نقدي كه بر اين تفكر وارد است اين است كه ارزش

 .(1387اي بر اهميت آزادي فردي نسبت به مصلحت جمعي دارند)تانگ، از اندازه
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شود. سايه نيازي شخصيتي كامالً مردانه دارد، در راه وقتي كه بسيار عصباني بوه طورف چنين نكاتي به وضوح در فيلم ديده مي

هاي طراحي شده بوسيله او تغييراتوي اعموال رود چون به او اطالع داده شده كه پيمانكار در نقشهمحل ساختمان نيمه كاره مي

زند سپس اسپري بوه او شود. واكنش سايه كامالً مردانه است. بر سر چاقو كش فرياد مياو ميكرده، مردي با چاقو سوار ماشين 

رود توا ببينود چوه كسوي ها باال ميدهد. در ساختمان نيمه كاره چاقو به دست از پلهپاشد و او را از ماشين به پايين هل ميمي

نصوب « ورود نامردان ممنووع» رود. جلوي در تابلوي يوسف مي هاي او را به هم بريزد. سپس به كارخانه رنگجرأت كرده نقشه

دهد كه تا هشت سالگي كه شده است كه تیكيد فيلمساز بر مردانه بودن رفتار سايه است. سايه براي دكتر روانشناس توضيح مي

اين تفكر كه شايد فيلمساز، كردند چون پدرش، پسر دوست داشته است. با اين توضيح برادرش به دنيا بيايد او را فرهاد صدا مي

ريزد. در واقع او با جنسويت مردانوه دوران كوودكي را سوپري زن قدرتمند و با اعتماد به نفسي را بازنمايي كرده است به هم مي

 كرده و بزر  شده و حاال در بزرگسالي نيز هويت مردانه پيدا كرده است. 

ان شوند مگر آنكه حاضر باشند خود را در معورض نووعي برناموه ريوزي توانند شبيه مردجين الشتاين معتقد است كه زنان نمي

خواهنود اجتماعي و اصالح رفتار قرار دهند. او مدعي است كه در فمنيسم ليبرال گرايشي به مبالغه درباره شمار زنواني كوه موي

وجود دارد. زنان بايود بوه جواي  را داشته باشند« كارگر» يا « شهروند» نقش « مادر» و « همسر» شبيه مردان شوند و به جاي 

آن كه يكديگر را به تقليد از رفتار سنتي مردان موفق تشويق كنند كه كمترين وقت را در خانه و بيشترين وقت را در محل كار 

اشران اي باشند كه مردان و زنان آن براي دوستان و خانواده هم به اندازه همكاران و معگذرانند، در پي بنا نهادن جامعهخود مي

 .(1387تانگ، اي خود وقت صرف كنند)حرفه

اي مردانوه  از اي مشغول دفاع از زن است كه در اصل تحقير زن است. ساختن چهورهميراحسان عقيده دارد كه ميالني به شيوه

، منطوق و دهود كوه بوا واقوع گرايوي، عقولزن و نياز دفاع او به تحريف واقعيت همه مردان، حقارت بار است. زيورا او نشوان مي

ها به توان از زن دفاع كرد و بايد به جعل پرداخت. در فيلم آتش بس نيز اين مشكل وجود دارد. شخصيت پردازياستدالل ، نمي

  .(1385كند) مير احسان، اي است كه از تماشاي برابر و بي طرفانه موقعيت زن و مرد جلوگيري ميگونه

دهد زن را تحقير ويه، سياه، ستمگر و بيمار وار از مرد ارائه داده كه به خود اجازه مياي يكسدر واقع فيلمساز در اين فيلم چهره

رود يا سكانسوي كوه در يوك كوافي شواب بوه كند. توجه كنيد به سكانسي كه يوسف با صورت زخمي با سايه به بيمارستان مي

شنويم، و يا سوكانس عروسوي و مكالموه سوايه بوا هاي جنسي را او ميها و متلككند انواع شوخياصطالح از او خواستگاري مي

هواي احمد دوست يوسف. در واقع مردان فيلم نيز تعادل ندارند. در سكانس آغازين فيلم يوسف عصوبي و بوه حالوت شخصويت

ايت شود. او اصول اجتماعي مثل رعكند با وكيل دست به يقه ميشود و چون او را پيدا نميرواني دنبال سايه وارد ساختمان مي

توانود بخورد. ريشوه مشوكالت يوسوف نيوز ماننود سوايه در دوران كند همه چيز را با پول ميگذارد. و فكر مينوبت را زير پا مي

كرده مادر بزرگش بوده كوه حواال بوا پيودا كوردن سوايه كوه اش است، تنها زني كه او را دوست داشته و به او محبت ميكودكي

اشق او شده است، احمد دوست يوسف نيز يك آدم زبان دراز و بيكاره و بدون هويت اسوت. شباهت زيادي به مادر بزر  دارد ع

كرده توصيف شده است. پوس هموه موردان نفورت پدر يوسف نيز مردي ستمگر و خشن كه با كمربند زنش را سياه و كبود مي

ار اوسوت. در مقابول كارهواي عجيوب و انگيز، ترسناك و احمق اند. وضعيت سايه نيز كه روشن است، حتي روانشناس نيز طرفد

دهد. مادر شوهر نيز كوه انتقوام سوالهاي زيور كند و در مقابل اعمال يوسف واكنش نشان ميخندد و تیييد ميغريب او فقط مي

 نامد و به گيرد همه مردان را خود شيفته ميدست بودن خود را ) با توجه به مريض و وابسته بودن پدر شوهر( از مردان مي
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گيرنود و يوادآور دو گانوه هاي زن و مرد فيلم حالتي سياه و سفيد به خوود مويكند كه پشت اوست. شخصيتسايه يادآوري مي

 ابليس/ قديس هستند. 

دكتر صنعتي عقيده دارد ديدگاه ابليس/ قديس در نهايت با ديدگاهي كوه مبتنوي بور تغييور در جامعوه اسوت در تنواقض واقوع 

هاسوت. چوون ه ابليس/ قديس در ادامه همان فرهنگ سنتي اندروني بودن زنان و ناديده گرفته شدن آنشود. در واقع ديدگامي

رسويم كوه خوانم شوند و خصلتي منفعالنه دارند و آن وقت به اين نتيجوه مويها زنان به هيچ گرفته ميدر هر دوي اين ديدگاه

سازند. در اين صورت اگور از لحواظ در چارچوب جهان مردانه فيلم مياند و دارند ميالني، هنوز از آن جهان مردانه بيرون نيامده

 .(1386شود) گفتگوي خردنامه همشهري، هايشان بپردازيم، بحث فمنيستي منتفي ميتكنيك و فرم به فيلم

تكيوه  گفتمان جامعه مدرن به جاي تك صدايي و جزم انديشي ناشي از سلطه مناسبات جامعه سنتي پدر ساالر، به چند آوايوي

جوشود و از كثورت خوود دهد كه از خالل آنها زندگي مويدارد. سياه و سفيد مطلق گذشته، جاي خود را به طيفي رنگارنگ مي

 .(1380آورد) مزرعه، وحدت فراهم مي

آتش بس بر تك صدايي دوران سنت متكي است. سنت بد است، مدرن خوب مردها نفرت انگيزند و زن در حوزه مدرن دلپوذير. 

شود، اين زوج خوشبخت كه هم خوشگل هستند و هوم پولودار و پايان فيلم نيز با تغييراتي كه فقط در يوسف نشان داده ميدر 

گردند، بدون كوچكترين امكان تغيير و به مدد يك دكتور وانشوناس كوه خيلوي تحصيل كرده شاد و خرم سر زندگي خود برمي

ر سطحي پرداخت شده است. فيلم هيچ گونه اطالعواتي دربواره شخصويت، سطحي پرداخت شده است. زن در اين فيلم نيز بسيا

اي سنتي را به بيننده هاي يك زن مدرن در جامعهها و مسائل خصوصي و مشكالت و هنجار شكنيتمايل و احساسات و دغدغه

مردساالر ثابوت كورده و كردند، خود را به پدرش و جامعه دهد. چگونه يك دختر بچه كه تا هشت سالگي فرهاد صدايش مينمي

 شود. شغلي مردانه را بدست آورده نشان داده نمي

دهود و مسوئله هاي ساده كه براساس سوء تفاهم شكل گرفته شده ارائوه موياي زنان، راه حلفيلم براي مشكالت عميق و ريشه

اي بحوث دارد. چورا فيلمسواز داند. انتخاب يك مرد براي ايفاي نقوش روانشوناس نيوز خوود جوكودك درون را پاسخ نهايي مي

شود اين است كه در جامعه سونتي هايي كه به ذهن متبادر ميروانشناس را يك زن انتخاب نكرده است، شايد يكي اولين پاسخ

ايران همه به يك پزشك مرد اعتماد بيشتري دارند و راه حلهاي ارائه شده از طرف يك متخصص مرد را بهتر از يوك متخصوص 

د. هرچند حضور دكتر روانشناس مانند حضور يك داناي كل در نظر گرفته شده كه سايه و يوسف تصوادفي بوه كننزن قبول مي

توان از اين نكته گذشت كه فيلم ساز ايون دانواي كول را شود، اما نميهاي او مشكالتشان حل ميروند و به مدد كمكنزد او مي

ينماي پدر ساالر در ذهن كارگردان زن اين فيلم است. ميالني بوراي از يك مرد انتخاب كرده كه نشان از نهادينه شدن قواعد س

 بين بردن اين وجه انتخاب روانشناس مرد، او را طرفدار افراطي زن نقش اول نموده و ضربه اساسي به فيلم وارد نموده است.

هستند، اما عمدتاً يوسف است كوه بايود  برند و نيازمند درمان روانكارگرچه هر دو ) سايه و يوسف( از نا بالغي شخصيتي رنج مي

بفهمد نحوه نگاه مرد ساالرانه وي ناشي از نابالغي است و بايد درمان شود. روان كار در روابط زوجين مداخله كورده و بوا تجوويز 

فيلم  هاي تجويزي اخالقي است. دوگانگي بنياديشود. آتش بس آشكارا حاوي داللتنظم اخالقي نمادين مدرن، مسئله حل مي

شوند. ايون هاي مدرن ترجيح داده ميهاي جنسيتي مدرن در سراسر روايت محوريت دارد و ارزشهاي سنتي/ ارزشمثل ارزش

آيد. خودرايي، لجبازي، غرور و روايت تك گويانه است و رقيب رسماً مهر خرافه و بيمار بر چهره دارد و صرفاً به كار خنداندن مي

هواي مورد اي است كه در روايت آتش بس از جمله ويژگيبر خويش از جمله صفات اخالقي نكوهيدهفقدان قدرت تامل انتقادي 

 سنتي رشد نيافته است. 
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بالغ گردد. و رويكرد خوويش را مودرن سوازد. « علم» يابد تا به كمك روايت، روايت مرد سنتي بيماري است كه اين بخت را مي

 .(1388هاي مدرن است)شريعتي و شالچي، ده ترقي پارادايمروايتي كه به گونه ضمني متضمن مفروضه اي

در واقع اين فيلم، فيلمي زنانه يا دربارۀ زنان نيست و يك دستورالعمل براي تغيير مردان است. فيلمساز مشوكل اصولي زنوان را 

هنوگ و اجتمواع چشوم داند و از مشكالتي مثل نهادينه شدن قوانين مرد ساالري در وجوود زنوان، طبقوه، فرسنت و مردان مي

شود و رشود پوشي نموده است. از اين منظر كامالً قابل فهم است كه چرا مرد سنتي به لحاظ رواني هنوز كودك باز نمايانده مي

توان هيچ منطقي براي اعمال مرد سنتي قائل بود. فيلم ساز عقيده دارد كوه مترادف با مدرن است. از اين رو در اين رويكرد نمي

ت، در فيلم نيز مادر يوسف را نماينوده زنوان فمنيسوت قورار داده اسوت. در روز جشون عروسوي يوسوف بوه سوايه فمنيست اس

مادر يوسف زني اسوت كوه در جوواني بوا همسورش مشوكل « مامان من فمنيست است، بد آموزه، خيلي جدي نگير.» گويد:مي

ي يا واكنشي نشان نداده و حاال كه شووهر پيور و مشوكل خورده آن هم با كمربند. ولي هيچ اعتراضداشته و حتي از او كتك مي

كند. در واقع نمونه بسياري از زنان كه در مقابل شرايط بود زنودگي سوكوت دار شده كنار او مانده و از او مراقبت و پرستاري مي

انود يد كه البته اغراق شدهگوكنند. حاال گاهي با زباني تند و معترض جمالت كوتاهي در مورد ظلم زنان به مردان مياختيار مي

 « همه مردان خود شيفته هستند.» دهند، از جمله اين ديالو : و كسي را تحت تیثير قرار نمي

شود و در شبي كه بزرگان فاميل براي حل و فصل مشكالت سايه و هاي كوچك با عكس العمل يوسف مواجه ميهمين اعتراض

با ايون جملوه بواري از « كني؟ چون بهت محتاجه، اين طور باهاش رفتار مي» گويد: اند، به مادرش مييوسف به منزل آنها رفته

شود. اگر مادر يوسف نماينده تفكر فمنيسوتي كوارگردان در فويلم باشود، احساس گناه به مادر و زناني در اين شرايط منتقل مي

اند. وقتوي يست خوانده، ايشان به بي راهه رفتههاي خانم ميالني كه در پي برابري زنان و مردان است و خود را فمنطبق صحبت

 شود.هاي رايج از زنان ميهمه مسائل را به ظاهر عبوس، ايرادگير و غرغرو اين زن اضافه كنيد، حاصل همان كليشه

گاه غير هاي اجتماعي دارد از طريق تاريخ و اسطوره به صورت قوانين پنهاني و فرهنگ مردانه كه پايه در سلطه مردانه و تحميل

آيد. در اين فرهنگ منطقي بودن در تقابول بوا كند و به صورت هنجار حاكم و غير قابل تغيير در ميمكتوب در جامعه رخنه مي

دهد كه بروز رفتارهاي مردانه از سوي زنان، بوه شود. تحقيقات در مورد جنسيت نشان مياحساساتي و عاطفي بودن تشويق مي

تر است تا رفتارهاي عكس كه معموالً با سرزنش و مسخره شدن هم همراه اسوت) نرسيسويانس،  مراتب از سوي جامعه پذيرفته

مردانه كه نه تنها نشان دهندۀ خالقيت زبان « قدرتمند» هاي هاي خود از شيوهها در صحبتالكف معتقد است كه زن .(1389

كننود و اصووالً بوه سوبب موقعيوت و منزلوت ده نمويمردانه است اسوتفا« مهارت كالمي و اقتدار» شناختي، بلكه نشان دهندۀ 

 .(1975، 1973ها هستند)الكف، هاي به كارگيري و تمريني از آناجتماعي خود فاقد دست رسي به آن و نتيجتاً فاقد فرصت

بوا  با توجه به اين مطالب چند نكته در فيلم آتش بس قابل تیمل است: در مورد مراجعه كننده مطلوب روانشوناس ) موردي كوه

شود. در واقع اين تمايل به زنانگي با سرزنش و دهد( اين روند عكس ديده ميجنسيت خود مشكل دارد و تمايالت زنانه بروز مي

خواهود اي كه برآمده از جامعه مردساالر است. او در جوواب سوايه كوه مويتمسخر هم مردان و هم زنان فيلم مواجه است. ايده

گن، شوما هوم روش، موادر، خوانواده، موردم، مگور چوي از ايون همه تو اين دنيا به من زور مي»  گويد:نوبتش را به او بدهد مي

اين جمله نشان از جايگاه فرو دست زنان و حتي مرداني كه تمايل به جنسيت خود ندارنود، دارد. يوسوف « شه.كهكشان كم مي

گويود: حضور ناگهاني در جلسه مشاوره او با دكتر به او موينيز در موقعيتي مشابه البته نه با خواهش براي تعويض نوبت، بلكه با 

مرد است  %10خواهد عمل كند و تنها دهد كه ميو پس از اينكه او توضيح مي« كنه، زود اشك تو پاكن كنمرد كه گريه نمي»

 اي دارد و از نظر توانايي سايه نيازي نيز شغل و ظاهر مردانه« پس زودتر برو عمل كن تا آبروي ما مردا رو نبردي.»گويد: مي
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اي كه مردي با چاقو در ماشين كند: در صحنههمپاي مردان و شبيه آنان فرض شده است از ساختار جمالت مردانه استفاده مي

يا در مقابل تغييور نقشوه سواختمان توسوط « بدبخت، من دارم ميرم يكي را بكشم.» گويد: نشيند و قصد اخاذي دارد مياو مي

در مقابول لوج و « دمنشوونت موي»او به كرات از جمله« گفت، پدر شو درآر.يه حس مبهمي به من مي» گويد: يه مييوسف، سا

 كند. هاي يوسف استفاده ميلجبازي

كنند كه تحقير زنان به خاطر جنسيتشوان اسوت. نكتوه هرچند مردان فيلم از جمله يوسف و احمد بارها از جمالتي استفاده مي

گواه باشود »گويد:فاده از شعرهاي كالسيك ايران است. احمد در مورد اينكه چطور رفيقش در تور سايه افتاده ميقابل تیمل است

« ها سوكوته.بهترين جواب واسه خانم»، «ها گفتن به زنها نبايد رو دادقديمي»يا « كه كودكي نادان، به غلط زند به هدف تيري.

جلووي » يوا « ره.رسمه كه زن با لباس سفيد مياد خونه شوهر و با لباس سوفيد مويتو خونوادۀ ما »گويد:يوسف نيز به سايه مي

تو جيگر اين »، «تو واسه اينكه سالگرد بزرگترين حماقت زندگيم و يادم رفته داري ميزاري ميري.» و « من از هوش حرف نزن.

بس جنسويتي و بوه نفوع موردان اسوت. الگوهواي در واقع زبان فيلم آتش « چو مردي بود كه از زني كم بود.» ، «كارا رو نداري.

تواند مانند دال، شكل و انعكاسي باشد از يك مدلول، معني يا واقعيت اجتماعي و انعكاسوي مكالمه و مصاحبه بين دو جنس مي

 باشد از فقدان توازن و تساوي اجتماعي دو جنس زن و مرد در جامعه. در دنياي اموروز بيشوتر، موردان كونش گوران اصولي در

 هاي جنسي است.ها و مزه پرانيهاي اين فيلم  پراز متلكدر كل، ديالو  .(1389هاي گفتاري هستند)نرسيسيانس، حوزه

در فيلم آتش بس گفتمان حول محور قدرت مردانه است و حتي زنان نيز در كشمكش براي به دست آوردن اين قدرت هستند. 

گيرد. سايه نيز زير بوار حمل كند بنابراين تصميم به مقاومت در برابر سايه ميتواند تيوسف قدرت يك زن را در مقابل خود نمي

اش را بوه آشوپزخانه ببورد خواهد كه ليوان آب ميوهرود. روز اول پس از ازدواج اين دو، يوسف از سايه مياين قدرت مردانه نمي

كنود اما سايه مقاومت موي« ايه با من يكه به دو نكن.س» كند: گويد كه خودش پا دارد. سپس او را تهديد ميولي سايه به او مي

سوايه چكوار »پرسود: ها يوسف از سوايه مويشود. پس از رفتن مهمانكه سرانجام باعث شكستن وسائل منزل توسط هر دو مي

و «  كنوي؟كونم. توو چكوار مويمثل همه زنهاي دنيا بعد از رفتن مهمانها ظرفها رو جمع مي»گويد: و سايه مي« كني؟داري مي

 « زنم، اعتراضي هست؟مثل همه مرداي دنيا بعد از رفتن مهمونا دندونامو مسواك مي» شنود:جواب مي

در واقع قدرت اصلي در دست يوسف است و سايه سعي دارد كه جايگاه او را به دست بياورد نه اينكه به تساوي حقووق برسوند. 

انه يوسف همه مرد هستند و در شركت رويا فقط دو يا سه زن مشغول كوار محيط كار اين دو بسيار مردانه است. كارگران كارخ

هستند يا در جلسات حضور دارد. اين مسائل نشان از سلطه مردان در عرصه عمومي اجتماع دارد. در رابطه پدر و موادر يوسوف 

بود، ولي حاال بوا واژگووني جايگواه كه نماينده خانواده سنتي هستند سلطه با مرد بوده كه از راه خشونت فيزيكي به دست آمده 

آنها، زن در موضع قدرت قرار گرفته است. گويي سلطه از آن كسي است كه برتري فيزيكي داشته باشد. در واقوع در ايون فويلم 

شود، چيزي غير از يك خودخواهي مرد سواالرانه نيسوت: زن به عنوان زن غايب است. تصوير بت واري كه در اين فيلم ارائه مي

نماياند كه خواست مردان است. بسياري از آثوار توليود بازنمايي زن نيست، بلكه در يك فرآيند استحاله، آن چيزي را باز مي زن،

  .(1371شده در سيستم ستاره سازي، برستاره به عنوان قلب و مركز روياهاي دروغين و از خود بيگانه، استوار است) جانستون، 

كند كه ستاره جذاب و پرطرفداري در زمان ساخت فيلم است و اين مسئله بوه از افشار بازي ميدر اين فيلم نيز نقش زن را مهن

تواند اين مركزيت را چه براي مخاطوب مورد و چوه آيد كه فيلمي با حضور يك ستاره سينما را بسازد كه ميكمك فيلم ساز مي

هوايي اول اين فيلم را از ياد برد. او شاغل است و نشانهنقش « مثبت» براي مخاطب زن فيلم فراهم آورد. هر چند نبايد كيفيت 

 از استقالل و مبارزه براي حقوقش را نيز دارد.
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  گيريبحث و نتيجه
كنود، احموق و دهد و موردان را تحقيور مويرسد فيلم با اينكه زن را در موقعيت اجتماعي و شغلي ممتازي نشان ميبه نظر مي

اي براي ثابت كردن خود به دنياي مردانه و البتوه بوه ذكرگرا است. زن فقط به طرز مسخرهدهد ولي در باطن مكودك نشان مي

زند. سرآخر هم مانيفست فيلم ساز بوه صوورت چنود جملوه كوتواه اموري از زبوان كمك قواعد اين دنياي مردانه، دست و پا مي

بوه « وقت قضاوت نكن، برچسب زدن ممنوع و... كني، گوشه و كنايه هرگز، نصحيت موقوف، هيچامر نمي:» روانشناس فيلم كه 

 شود. هاي اخالق گراي تلويزيوني، شنيده ميسبك برنامه

فيلم ساز براي فيلم كمدي خود از سوژه زن به مثابه يك مرد استفاده نموده است و در واقع مخاطب، نبورد دو مورد را بور روي 

صوصي سايه نيازي اسوت ولوي در واقوع در خودمت بيوان مشوكالت بيند. درست است كه فيلم درباره زندگي خپرده سينما مي

هوا بينيم ولي در مورد يوسف با تمام ظرافوت و ريوزه كوارييوسف بنا شده و ما حتي مراحل شناخت كودك درون را در او نمي

چه مرد سلطه گور كند كه او شود و فراموش ميكند و همراه و همدل مينشان داده شده است. مخاطب با او همزات پنداري مي

گويد كه مردها در پس سولطه هوزار افتد، هر چند روانشناس ميو سنتي است. در واقع تمام تقصيرها به گردن كودك درون مي

كشد تا عادت به وضعيت جديد كنند. در واقع او دوبواره سوايه را دعووت بوه گذشوت و مودارا در قبوال شان كمي طول ميساله

. فيلم ساز با نشان دادن روابط قدرت جاري در جامعه و به كمك ژانر كمدي مناسبات مرد ساالرانه كندفرهنگ مرد ساالرانه مي

كنود. تركيوب بنودي گفتمواني داراي ويژگوي روا دارانوه، تكثور گرايانوه و توا حودودي را نمايش داده و به تثبيت آن كمك مي

شود. بلكه برعكس در رويكرد در منطق روايي فيلم اعمال نمي هاي اخالقي اينليبراليستي است، اما به رغم جانب داري از گزاره

سطح زيرين و بنيادين، تك گويانه و اقتدار طلبانه هستند و منطق عمل روايت در سطح زيرين همان منطقي است كه در سطح 

 .(1388شود) شريعتي و شالچي، گردد و جالب اينكه اين ناسازه در جامعه ايران نيز ديده ميرويين نقد مي
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