
 

 
  

  
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

 تداوم مردساالری  

 و نولیبرالیسم ایرانی

 

 منصوره خائفی

 



  

 
 

 تداوم مردساالری و نولیبرالیسم ایرانی 1

اند نظران ابعاد انقالبی برای آن برشمردهصاحب  بسیاری ازجنبش اعتراضی جاری که  

مردساالری و پدرساالری   وی زن را در کانون توجه و شعار محوری خود قرار داده  مسأله

راه  شناخت  اما  است.  گرفته  قرار  جنبش  این  صریح  نقد  و مورد  اهداف  تحقق  های 

ی گذشته در بدون شناخت و نقد اقتصاد سیاسی تحوالت سه دهه  این جنبش  مطالبات

جامعهپهنه  و  اقتصاد  ناممکی  ایران  به  است  نی  کهو  کرد  تأکید  باید  خاص   طور 

مهم سازی حوزهکاالیی از  یکی  اجتماعی  مختلف حیات  میانجی های  تداوم ترین  های 

 مردساالری و پدرساالری در ایران امروز بوده است.  

، تحلیل  سنت و مدرنیتهتقابل    برمبنای جنبش  این  مطالبات    تحلیلبه همین ترتیب،  

ی راهکارهای و به تبع آن ارائه  وضع موجود  به شناخت ناقص  است که  ای گرایانهتقلیل 

 شود. های جاری منتهی می ناکافی برای گذر از بحران

  یه ی سینماگران دوره نهای زناآثار فیلم  کاوی وا  با کنم  ی حاضر تالش میدر مقاله

نادرست است و چرا مردساالری  نشان دهم که چرا این تلقی    «اصالحات»موسوم به  

سازی حیات اجتماعی بوده های نولیبرالی و کاالییمعاصر در ایران در پیوند با سیاست

تر تحت  تر است که بخشی از آن پیش ی حاضر بخشی از پژوهشی مفصل است. مقاله 

 نقالبی منتشر شده بود.  ی متوسط در نظم نولیبرال در ایران پسااعنوان ادغام طبقه

 

 سازی مضاعف خانواده و کاالیی
ا  هدوران اصالحات هم در رسانهکه در  سیاسی    -اجتماعی  ترین مسایل  یکی از مهم

علیه زنان ، نقد سلطه و خشونت مردان بر  مطرح شده و هم در آثار هنری و سینمایی  

نشأت نهادها و ساختارهای پیشامدرن  از  د که این سلطه  وشاغلب گفته می   است.  بوده 

 بوده  فرض غالب ایندر واقع  .  ایران است  ی جامعه  یا برخاسته از نظم پدرساالر  گرفته

که   ریشهفرهنگ  است  زن  دستضد  ایران  در  با  داری  پیوند  در  که  است  اندرکار 

 . کرده استی مضاعفی را بر زنان ایرانی تحمیل  ساختارهای پیشامدرن، سلطه 

در چارچوب    در عین حال که،  این دوره   ی انتقادی سینمای  برخی از آثار  با این حال

درک انضمامی     امکانات  اند،کردهمسایل زنان را مطرح  برخی  ،  فرهنگی مردساالری   نقد

. در اندکرده  را سلبتر مردساالری و پیوند آن با کلیت اجتماعی و اقتصادی  و روشن
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تنش از  بسیاری  آثار  به حوزهاین  زنان  وابستگی  خانوادگی حول  و های  ی خصوصی 

از تکرار و روزمرگی   زن،  خطکاغذ بی افتد: در  کار خانگی و پیامدهای آن اتفاق می تقسیم 

شدن خانه   انتقاد اصلی مرد حول رها  سوری چهارشنبه   کند، درکارهای خانه شکوه می 

خانگی بودن زنان، منشأ ناآگاهی اجتماعی و سیاسی   ، سارادر  و تقسیم کار مذکور است،  

داری او مجزا او از خانه   ی دار است و انفعال زنانه خانه زنی    نیز  لیال  و فرودستی آنان است،

دار مواجه نیستیم اما تقسیم کار تهمینه میالنی گرچه با زن خانه  بسآتشنیست. در  

اعتماد رخشان بنی   بازی خونحتی در فیلم    خانگی همچنان برقرار و محل نزاع است و

 کار مرتبط است.   نیز علت جدایی پدر و مادر به این تقسیم 

های  های حقوقی و درآمدی و محدودیتعالوه بر تقسیم کار خانگی، زنان با نابرابری 

هستند. اما آنچه از خالل آثار سینمایی اجتماعی و خانوادگی متعددی مواجه بوده و  

ی متوسط از شرایط توان دریافت، استیصال و غم و اندوه مردان طبقه این دوران می

ای که زندگی خانوادگی خود و عدم رضایت آنان از زنان خویش است؛ آن هم در زمانه 

و  یابیدست زنان در جهت   را تجربه می  به سوژگی  رنج مضاعفی  و کنند  خودآگاهی 

مرد ،  سوری چهارشنبه بسیاری از همین مردان در ساحت سیاسی به آن اذعان دارند. در  

دهد که از زنی دیگر حمایت عاطفی و همدردی طلب کند.  بیش به خود حق میوکم 

خواهند که شرایط روحی رغم اینکه زن و مادر میشوهر بر این باور است که به لیالدر 

کند و در نهایت نیز به خواست  آنان را درک کند، کسی شرایط روحی او را درک نمی

که سالمتی خود را  رغم ایننیز مرد به سارا  دهد. در  ی مادر خویش تن میمردساالرانه

مدیون ساراست )همچون بسیاری از مردان که سالمت روحی و جسمی خود را مدیون 

بیند و بر آن است تا عقلی زنش می زنانه هستند( خود را قربانی کم  کاراشکال متفاوت  

فرزندش مادری  چنین  ندهد  کند.  اجازه  تربیت  بی در    را  از    خطکاغذ  مرد/اقتصاد 

دهد. فیلم ناخودآگاه از خود بروز می  پردازی زن/فرهنگ خسته است و خشمیخیال 

ندیدن   ـ  گیری مردساالرانه داردنیز گرچه برخالف ظاهر آن جهت   چتری برای دو نفر

بخش پول شده و در نهایت او را حرومیت زن از مزایای آزادی اینکه کار خانگی باعث م

  ، ناخرسندی مرد از زنش  ـ است    به همراهی با اقتصاد پولی و قانون مبادله سوق داده

می  نشان  را  عاطفی(  مادری  )سردی  چنین  ندهد  اجازه  تا  است  آن  بر  نیز  او  و  دهد 

 فرزندش را تربیت کند. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B5)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D8%B3_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B4)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D9%88_%D9%86%D9%81%D8%B1
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ردانه با نوعی دلسوزی برای خود و اذعان به  در تمام این موارد سلطه و خشم م

این مردان سال ای جز تحمل آن ها متحمل شده و چارهرنجی همراه است که گویا 

 چهارشنبه سوریاند. حالت رنجور و دردمند این مردان گرچه در فیلمی چون  نداشته 

 هگفت طور که کوین موریسون  کند اما همانغیرصادقانه و مردساالرانه جلوه می   سارایا  

 گردد.شناسی جنسیتی لیبرالی بر می به هستی  است،

درد چه کسی چون من است؟ امیلی برونته، جورج الیوت و ژست »  ی او در مقاله
های بلندی رج الیوت و  واثر ج  آسیاب کنار فلوس« با ارجاع به رمان  ی مرد رنجورصادقانه 

را ال  ؤساین    دار مردساالریفرهنگ ریشهجای تأکید بر  اثر امیلی برونته به   بادگیر

می  بهمطرح  مرتباً  آثار  این  در  مردان  که چرا  و کند  خانوادگی  اجتماعی،  اقتدار  رغم 

بیحقوقی بر  می  یقدرتشان،  اصرار  آن سخن خود  از  که  اندوهی  و  غم  منشأ  ورزند. 

می می  تصور  ستم  عامل  را  منقاد  زنان  که  زنی  ضد  سنت  آیا  چیست؟    -کندگویند 

ناشی   -کنندها اغلب زنان را عامل اندوه خویش معرفی می رمانطور که مردان این  همان

امر از  یاز  نیست؟دشمنی فرهنگی ریشه  غیر  رمان  داری  از  این  بر گذار  با تمرکز  ها 

نظام مالکیت سرمای به  که   ـدارانه و همزمان تغییر تعریف وابستگی  هاقتصاد دهقانی 

میبه اثر  ناتوان  و  توانمند  مردان جسماً  بر  مشابه  سوژه ـ    گذاردطور  لیبرال   ی ظهور 

قدرتی و توان منشأ رنج و بی کمک این مقاله می کنند. به ی زخمی را دنبال می مردانه

دارانه بیش از گذشته سرمایه  مردان را در دورانی بکاویم که نظام مالکیت  ی نهایتاً سلطه 

 است.   ها سیطره افکنده ورزی سوژهبر مناسبات خانوادگی و عاطفی و ساختار میل 

که همزمان ـ  که لیبرالیسم  د  کنمی تأکید  له  أمسسو بر این  یکاز    کوین موریسون

بر مفاهیمی چون خودبنیادی و آزادی و فردیت و   ـ  است  داری بسط یافته با سرمایه 

مثابه اموری زنانه مقابل آن به  ی است و نیازمند رد و انکار نقطه  ی عمومی بنا شده عرصه

 ی خصوصی. این دوگانگی جنسیتیاست: یعنی وابستگی، قیمومیت، خانواده و عرصه 

ها را های سوژه الیت ها و فعکند و حساسیت بنیادین، تقسیم جنسی کار را دائمی می 

و   جدا  می بخشازهم  جدایی بخش  با  شخصی/خصوصی  سروری  یا  حاکمیت  کند. 

واقعی عرصه نه  و  لیبرال   ی شود. سوژه ی عمومی و خصوصی تسهیل می ایدئولوژیک 

»طبیعی«   ی ی غیر خودبنیادی که قلمروی هویت وابستهواسطهخودبنیاد مفروض به 
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شناسی جنسیتی لیبرالیسم، از بنیاد شود. هستی بازتولید می آن خانواده است، تولید و  

به  وانهاده،  را  قیمومیت  و  وابستگی  که  خودبنیادی  مرد  که  چرا  است.  نامتجانس 

میان سوژه  تنش  است.  وابسته  خویش  تداوم  برای  خانوادگی  خودبنیاد  غیر  های 

ان را همواره زخمی کند، آنمیربه  جتی لیبرال  ی مردانهخودبنیادی و وابستگی که سوژه 

کند که تحقق یابی به حاکمیت و سروری در چارچوب گفتمانی می و ناتوان از دست 

می تعریف  آن  ذیل  او  به  نفس  وابسته  و  متزلزل  لیبرال  سوژگی  که  آنجایی  از  شود. 

کند و وابسته به افرادی است که آن مفاهیم  مفاهیمی است که آن ها را رد و انکار می 

مردانه لیبرال   ی سوژه  ی شناختی همواره بخش بالقوه افکند، درد روانی را به آنها فرام 

 است. 

کنند  ی غیرارادی تصویر می ها رنج مردان را در چارچوب سبک و شیوه این رمان

می  بیان  برای خود  دلسوزی  بدنی  و  زبانی  اصطالحات  با  تا که  است  و درصدد  شود، 

شده به خود خویش را مدیریت کند. قدرت اجتماعی و بینافردی که   درکمخاطرات  

آورند، اظهار مجدد و شدید حاکمیت و سروری را مردان از اندوه خویش به دست می

می  تسهیل  آنان  خواست  برای  با  نیز  قدرت  این  تسهیل  سیری کند.  همدردی  ناپذیر 

جانب دیگران است و   شود که نمایش و اجرای دلسوزی برای خود مستلزم درک ازمی 

کند. به  ی آن تجدید قوا میواسطهتوزی و حق دادن به خودی که درد روانی بهکینه 

پردازد که می  واقعی  شناختیهستی های  های مذکور گرچه به بحراناین ترتیب رمان

اثر   صرفاً  کند برای تأمل در اینکه رنج مردانای فراهم می کنند، ادلهمی ربه  ج تمردان  

ی لیبرالیسم نیست بلکه ذاتی آن است. و اتفاقاً در دقایقی که گفتمان لیبرال ساختار

میانجی مکانیسم به[  رود، آنجایی که مردان بیش از همه تحت فشارند،رو به تزلزل می 

های در رمان  عالوه بر آن،    یابند.توجهی دست می قابل به قدرت و اقتدار    ]کشی خودرنج

شود. اما خواست همدردی عنوان منشأ بهبود این زخم معرفی می بهمذکور همدردی  

مکانیسم  از  یکی  سلطه مردان  که  است  هستی هایی  و  مردانه  را ی  لیبرالی  شناسی 

 (. Morrison,2010) بخشدگذارد و تداوم مینخورده باقی می دست

شود که محصول  اصیلی تصویر می ی زیربنایی خشونت مردانه زخم  در نتیجه انگیزه 

و حساسیت آن وابستگی  واقعیت  و  مردانه  فرهنگی سروری  در جریان   هاست.انتظار 
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لیبرال  مردان  ،انهدار ی نظام مالکیت سرمایه غلبه ایدئولوژی مراقبتی و   خودبنیاد  باید 

رند و خواه( اقتصاد دهقانی/فئودالی را کنار بگذای )و نه برابری پیوسته  همصمیمی و به 

ولیت افرادی وابسته است که ئبر مس  که   ؛ نظامیشوند  ی دار تسلیم نظام رقابتی سرمایه 

را راه خود  ببدون حمایت  باید  در جهان  سابق  به    . یابندهای  تبدیل شدن  برای  آنان 

لیبرالی خودبنیادِسوژه  اشاره    وابستگی  باید هر  را/به  کنند    زنانگی  در انکار  که  چرا 

بازاری در   در   و  شودمی شخصیتی تبدیل    ی وابستگی به خصیصه  ، حال ظهوراقتصاد 

از بین   انضباط فردی، هر ارجاعی به وابستگی را  از طریق  باید  نتیجه مردان توانمند 

ی روابط اجتماعی پیشین بود اما در ادامه که وابستگی شرط برسازنده برند. حال آن ب

 بد.  یامردان ناتوان تشخص می عنوان امری زنانه رمزگذاری شده و در زنان و به

انتقادی دوره  مینهبه   خواست همدردی و    اصالحات نیز  ی ترتیب، در سینمای 

  است.  شده   نمایش داده  تاحدی مردانه    ی و همزمان تشدید سلطه   دلسوزی برای خود

)چه در   شدنداری و روند کاالییتغییرات تدریجی نظام سرمایهبازنمایی  اما غفلت از  

شود که های خانوادگی باعث می تنش و پیوند آن با ی عمومی(چه در عرصه این آثار و 

تر عاطفی و سیاسی های عمیقنظر برسد و تنش رنج مردان، رنجی ساده و مردساالرانه به 

حال آنکه در این دوران   شناسی لیبرالی( برجسته نشود.)هستی   شناختی آنانو هستی 

از جمله سازی همهاندرکار خصوصی از یک سو دولت دست  ابعاد زندگی اجتماعی  ی 

و از سوی دیگر منتقدان حکومت نیز در چارچوب تقابل دولت و  دانش و فرهنگ است  

 یی سوژه. این امر به غلبه اندازند، تغییرات شکل اقتصادی را از نظر می ی مدنی جامعه

های خانوادگی مذکور منجر طبقات متوسط و تنش  زخمی در میان  لیبرالِی  مردانه

 شود.می 

تالش برای بازنمایی مسائل زنان در رغم  به سارا  در فیلم    عنوان نمونه مهرجوییبه

خانواده بورژواییچارچوب  تغییرات  نمی  ،ی  اجتماعی  تواند  و  ای  شیوه به  رااقتصادی 

بنامیم،  شده  را سنت بورژوایی  ی سارااگر سبک زندگی خانوادهمنسجم شناسایی کند.  

دلیل   که به شویم. چرا  ی بعد از انقالب می متوجه غفلت کارگردان از شرایط تغییر یافته 

و   اجباری  خانوادهقوانینی چون حجاب  )از  خانواده  کهتغییر شکل  مراجع   ای  اقتدار 

بورژوایی(، بسیاری   یبه خانواده   شناسدمی رسمیت  اد دین را بهسنتی اعم از پدر و نه
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به تحصیل و فعالیت اجتماعی و اقتصادی    مذهبی-های سنتیاز زنان و دختران خانواده

را در این گروه   این حد از خامی و ناآگاهیتوان  می  سختی روی آوردند و در نتیجه به 

ی لیبرال زخمی مواجه ی مردانهسوژه  سراغ گرفت. از سوی دیگر در اینجا نیز با ظهور

ی سرمایه اقتصادی و خصوصاً گسترش    شکل  جای بازنمایی تغییراتبه  فیلم  هستیم ولی

طلب معرفی ، شوهر سارا را فردی جاهتخلفات مالیرقابت اقتصادی و نه صرفاً  مالی و  

فردی    )ظاهراً شرف و آبروی(کند که حاضر نیست موقعیت اجتماعی و اقتصادی  می 

این ترتیب فیلم در غفلت از بازنمایی تغییرات  به .  فدای زن و زندگی و عشق بکند را    خود

مختلف طبقات  میان  در  آن  پیامدهای  و  ناخواسته،    ،اقتصادی  یا  استه  تقابل به  خو 

»هویت    دهد:می   تبلورچنینی  و به قرائتی این  دیابتقلیل می  سنت و مدرنیته    فرهنگی 

ها و رفتارهایی تکراری و مبتنی بر عادت و فرد مدرن مستلزم پروبلماتیزه شدن سنت 

بند ها پای نحوی به آن سنتاست، حتی اگر فرد بخواهد به  انگاشته شده بدیهی و طبیعی 

مصداقی است از فردی سنتی و نشده،  بینی هنگام مواجهه با شرایطی پیش بماند. سارا  

حال    .(۱۰۵:  ۱۴۰۰الجوردی، )«  ای که گفته شد...های ارزشیبندی تابع همان تقسیم

( نیست  های دیرینکه سبک زندگی سارا و شوهرش سنتی )تبعیت کامل از سنتآن

بورژوایی زندگی  سبک  است.  بلکه  پیششده  شرایط  در  نیز  مذکور نشده بینی سارا  ی 

ایدهایدئولوژ  متوجه بودن  واقعیت    ییک  و  شوهری  و  زن  حمایت  و  بورژوایی  عشق 

 . کندو عصیان می  ناآگاهی و وابستگی اجتماعی و اقتصادی خود شده

 قبال مسائل مهم دیگری نیز  غیر ازاز سوی دیگر عصیان زنان در این دوران در  

یان زنان  عص»  برای مثال:.  گیردصورت می  گرنظام مردساالر سرکوببا    حقوقی  مخالفت

و شوهرانشان دارد. شوهرانی که در حال حاضر ربط مستقیمی با رفتار آنان با کودکان  

در جریان بسیج همگانی برای موفقیت در کنکور باید به همراه زنان یا بدون همراهی 

ای زحمتکش فرزند خود را های مختلف را در بیاورند و در مقام راننده آنان پول کالس 

   .(۱۳۸۱)اباذری،  «ن کالس حمل کننداز این کالس به آ 

زنان  غالب  کار خانگی و نقش  ، تقسیم شهادت آثار سینمایی این دورهبا این حال به

 شودپدیدار میمثابه نوعی ضرورت  اغلب به   ذهنی در بازتولید نیروی کار  متوسط    ی طبقه 

. شودبرجسته نمیسازی دانش و فرهنگ  و کاالیی  شناسی لیبرالیو پیوند آن با هستی 

متوسط    ی طبقه»گونه توضیح داد که  توان اینوضعیت جدید را می  های یکی از ضرورت
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هم   کنکور  در  شدن  قبول  درد  به  حتی  دولتی  مدارس  کرد  کشف  که  بود  تهرانی 

  گسترش سرطانیآهسته آهسته به  خورد، چه برسد به فرهیخته ساختن افراد. آنان  نمی

نام کالس به  تستچیزهایی  نام  به  چیزهایی  نوشته شدن  و  کنکور  متعدد های  های 

های های دیگر و خانوادهسرعت به الگوی خانوادهبه کنکور یاری رساندند و رفتار آنان  

  .)همان( «شهرستانی بدل گشت

سازی اما این ضرورت با ادغام خواسته/ناخواسته طبقات متوسط در فرآیند کاالیی

ست. در واقع در این دوران، در پس نهادهای ابوده  همراه    نیز  و فرهنگ  آموزش و دانش

مدرنی چون دولت و دانشگاه و آموزش همگانی و فرهنگ و ... تغییری ساختاری در 

نهادها گرچه در خاطره این  است.  دادن  متوسطحال رخ  اغلب طبقات  با    ، ی جمعی 

سرمایه شبهکلیت  خورد/کینزی    داری  پیوند  انقالب  از  پیش  و  )است    هفوردیستی 

ی روند دوگانه  ،اما در این دو دهه  (،است  بخش پایگاه اجتماعی این طبقه بوده مشروعیت 

تمرکزیابی و تمرکززدایی نولیبرالی در جریان است. این روند مشابه روندی است که 

طور که او همان   است.  خوبی پیگیری کرده به   شمال افریقاآدام هنیه در خاورمیانه و  

می  این»دهد،  شرح  بر  دولتافزون  مشی که  نولیبرالی  چرخش  به  معترضان  علیه  ها 

پایگاه اجتماعی داخلی های جدید به ایجاد  ست سیا این  سرکوبگرانه پی گرفتند، پیشبرد  

شدت وابسته بود. بسیاری از کنشگران نهادی در فرایند ساخت پایگاه اجتماعی  هم به 

های کلیدی دولت، خانههای حاکم، وزارتجمهورها، خاندانسهیم بودند؛ از جمله رئیس 

های صنعت و اتاق رح، البی ویژه وزارت اقتصاد، پرسنل بانک مرکزی، دانشگاهیان مطبه

آنگذاری ستسیابازرگانی،   منتخب  در   -هاهای  که  قدرتمندی  بورژوازی  حمایت  با 

به پیشبرد تغییر در ساختارهای   -بالیدکرد و می شکاف اقتصاد در حال تغییر رشد می 

خود دولت کمک کرد... موفقیت این پروژه به بازآرایی تمام عیارِ ویژگی نهادی دستگاه  

ی دیگر استبداد بود که سرشت بیش از بازآرایی همان سویهدولت بستگی داشت. این  

سپرد. می گو  های کوچک غیرپاسخ گیری سیاسی را به فرد یا کمیته پیش متمرکز تصمیم

تدریج در ید اقلیتی اندک نهاد که بهست اقتصادی را  یا واقع، این بازسازی نهادی سبه

تر دولتی جدا بودند؛ و بدین ترتیب، راه هر گونه مخالفت از آگاهانه از نهادهای وسیع

دیوان برابر  درون  در  جامعه  یا  بست« ساالری  را  اقتصادی  جدید  تمهیدات   این 
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نیز به بخشی از این روند   استقرار مکتب آموزشی نیاورانی  قاله (. م۱۲۳:  ۱۴۰۰)هنیه،

 است.  در ایران پرداخته

کند که  ی قدرت سیاسی تأکید می تمرکزیابی فزاینده »دهد که  آدام هنیه ادامه می

به  نه آن  ای دولت محور استشدت پروژهنولیبرالیسم  اغلب تصور مو  شود ی گونه که 

گیری همزمان با  تمرکزیابی تصمیم ای در پی تضعیف یا حذف دستگاه دولت. اما  پروژه

داده رخ  تمرکززدایی  معکوس  زمینه   روند  در  دولتی  ادارات  به  که  روندی  ی است؛ 

دهد.  بودجه استقاللی فزاینده می تر، در تصمیمات مربوط به  ریزی و از همه مهم برنامه 

متکی است که   مدیریت جدید عمومیبه منش  تمرکززدایی از لحاظ ایدئولوژیک  این  

یابی به تأمین مالی مرکزی با یکدیگر بر مبنای آن، ادارات دولتی مجبورند برای دست

بدین و  از محاسبات سان، مشوق رقابت کنند  به بخشی  از پیش  بیش  بازارمحور  های 

تبدیل می بودجهبودجه  از طریق طرح  اداره  اتی ریزی عملیشود. میزان موفقیت یک 

کارامدی مالی محصوالت را دارد.   -ی هزینهشود که در نهایت دغدغهگیری می اندازه

عطاف بیشتر ان  وتر  توان با صفات کارآمدتر، با بوروکراسی کم این راهبرد را هر چند می 

کند مسئولیت بیشتری به بازار فروخت، اما در اصل هر یک از ادارات دولتی را مجبور می 

توجه به نیازهای گسترده و در برابر امور مالی )هم هزینه و هم درآمد( تقبل کنند. با  

ی ها به عملیاتی کردن ایده کمبود عمومی منابع، انتقال مسئولیت مالی از دولت به اداره

های بخش عمومی سازی فعالیتعبارت دیگر، به کاالییکند؛ به خدمات پولی کمک می

 . (۱۲۵ -۱۲۶« )همان: بخشدتاب می ش

ی  شده این روند دوگانه، طبقات متوسط را نیز درگیر رقابت بازاری در جهان کاالیی

. حال آنکه در اقتصاد کینزی سابق، طبقات کنددانش و فرهنگ و خدمات عمومی می 

م اظی ندلیل استقالل از بازار، امکان آن را داشتند که کلیت استثمارگرایانهمتوسط به 

 یا به غنای فرهنگ و دانش بشری کمک کنند.   داری را درک و نقد کنندسرمایه

طبقه  موازات  به  سرمایهالبته  می ی  شکل  که  جدیدی  بخش دار  از گرفت،  هایی 

ها که البته قابل قیاس با  ی متوسط نیز از مواهب مالی رشد اقتصادی این سال طبقه 

(. با این حال  ۱۴۰۰)صداقت،    شدمند میه بهر،  های پیش از انقالب نبودرشد در سال 

بهره  اقتصادی شکل  از مواهب رشد  مالی مندی طبقات متوسط جدید  ، بیشتر شکلی 

 تردر ساختار دموکراتیک  با دولت  غلیهای شزنی گروه است تا بر مبنای چانه   شده داشته 
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متوسط    ی طبقه اقتصاد کینزی. البته در دوران اصالحات، درآمد/حقوق برخی از اقشار  

جمعیبه مالی   طور  شکل  همزمان  اما  یافت  درآمدهای  شده افزایش  از   حاصلی 

یا هاسازی کاالیی دولتی  مدیران  میان  در  صرفاً  )نه  هنر  و  فرهنگ  و  دانش  ی 

و    مداران(ست سیا یافت  درون وکم رواج  متوسط  طبقات  ساختاری  موقعیت  بر  بیش 

این    های میدان با  گذاشت.  اثر  حوزهبوردیویی  هنوز  کاالیی حال  تماماً  مذکور  های 

دارد تا صنعت    این زمان  ی بوردیو همخوانی بیشتری با شرایطاند و در نتیجه نظریهنشده 

 . شصت میالدی ی دههفرهنگ 

پیوند خود را با مکانیسم اخذ ارزش اضافی در   مرورطرفه آنکه طبقات متوسط به 

همچنان بخش بزرگی از طبقات متوسط  حال آنکه  .  کنندفراموش می  دارینظام سرمایه

سهمی غیر مستقیم در خلق ارزش از طریق بهبود بارآوری و شرایط بازتولید نیروی »

کارگر را ی  شده توسط طبقه کار مولد دارند و در عین حال خود بخشی از ارزش خلق

ی ارزش اضافی هستند، اما  کننده ای تصاحبکنند و از این منظر تا اندازه تصاحب می 

ستم و سرکوب همزمان خود نیز به درجاتی در سلسله مراتب شغلی و سازمانی تحت  

این رو، شاهد یابند. از  گیرند و از منظری دیگر جایگاهی مشابه طبقه کارگر می قرار می

وگانه در طبقه متوسط هستیم. از سویی کارکردی مشابه سایر کارکردهای طبقاتی د

ای که به نیابت از او بخشی بگیران و از سوی دیگر کارکردی همچون طبقه مزد و حقوق

 .)همان( «کنددارانه را اعمال می از نظارت و اقتدار سرمایه

کارگر دار و  سرمایه  اتطبقفراموشی جایگاه ساختاری طبقه متوسط در نسبت با  

در   ذهنی  تربیت نیروی کار  بسیاری از آنان،رسد که دیگر الگوی موفقیت  به اینجا می

جدا از خواهند  می که    است  چارچوب اقتصاد کینزی سابق نیست بلکه تربیت افرادی 

و کار خصوصی راه بیندازند. در کسب  ،گرو سرکوب  گرمداخالت دولت/حکومت مداخله

افراد، چندان های خصوصی برای فرهیختگی  و کالسوکار خصوصی کنکور  کسب نتیجه  

نمی  واقع  انتقادی  تأمل  می شود  محل  امکان تالش  تا حد  متوسط   تا   کنندو طبقات 

ی متوسط وابسته به  طبقه   وکار خصوصی تربیت کنند و نه کسبافرادی خصوصی برای  

 .دولت
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شدن سبک زندگی  بورژوایی  تر، شاهدموازات تغییرات اقتصادی کالنبدین ترتیب به 

لیبرالی  فراخوانی هستیطبقات متوسط و   زنان طبقه شناسی  نیز    ی هستیم.  متوسط 

شکل اند اما درگیر  شده ی پدرساالر پیشین رها  گرچه )بعد از انقالب( از فشار خانواده

تر و پیشرفته   شوند که مبتنی بر تقسیم کار جنسیای می زندگی لیبرالیِ مردساالرانه

باید فرزندان و شوهران است  چه بسا مضاعفی های حقوقی و اجتماعی  رابری ناب آنها   .

لحاظ روحی خود را در فضای رقابتی جدید هم به لحاظ آموزشی و مهارتی و هم به 

کنند اما بار همکاری و مشارکت می یند  افر. گرچه مردان در بخشی از این  حمایت کنند

برنامه  مدیریتاصلی  و  ت  ریزی  و  روحیزمانی  و  و   ربیت جسمی  است  زنان  بر دوش 

مرور و بیش از این تقسیم کار، آنان را به کند.  شدت محدود می های آنان را به آزادی 

و بر شکل مبارزات سیاسی   کندگذشته از تغییرات اجتماعی و سیاسی روز مجزا می 

 کند. و فرودستی آنان را مضاعف می گذاردآنان تأثیر می 

مراقبت دائمی و  به    درستیبه   فروپاشی اجتماعینگاه سراسربینی که در مصاحبه  

ی هم حاکی از غلبه  شده است،  لدین برای موفقیت در کنکور نسبت دادهنگرانی وادل

زنان را خود جز فرزندان، ه است و هم ب در میان طبقات متوسط سبک زندگی بورژوایی

ز هر نوع زندگی خصوصی و دنیای خلوتی که هر انسان مدرنی به آن محتاج است، ا

و    های اجتماعی و اقتصادی دلیل شکل متفاوت پراکسیسبهمردان  اما  کند.  میمحروم  

و حقوقی خود اجتماعی  متفاوت  ،امتیازات  آزادی   سرنوشت  تجربه   بیشتری   های و  را 

بهبود شرایط اقتصادی طبقات متوسط، خرید و گونه است که همزمان با  این کنند.  می 

های اقتصادی و سرمایه  شودمصرف کاالهای جدید به ضرورت بقای روحی زنان بدل می 

ها در رقابت  خانواده  درگیری بیشترو    شدنبه کاالییبلعد و  میو فرهنگی خانواده را  

مردانهظهور سوژه  زند. دامن میاقتصادی   لیبرال  ی  مردانو سلطه ی  پیامدهای   هی  و 

 است.   سوی دیگر این روندشناختی آن نیز روان

است و  نمایش در آمده  به   خطکاغذ بی   چون  ابعاد مختلف این تغییرات در فیلمی

ی مردانه تأکید  شناختی سلطهگرچه برخالف بسیاری از آثار این دوره بر تبعات روان

داری را در پس این سلطه آشکار کند. با این  تواند تغییرات نظم سرمایهکند، نمی می 

نمای   در  او که  و ترس  مرد  ماهی جلوهظاهراً  حال حسادت  پاک کردن  گر ترسناک 

ی کند، خیالی یا مضحک نیست. در نظم روزمرهرا تداعی می   های زنجیرهشود و قتلمی 
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گرایانه ی سلطهکه فیلمساز درصدد آشکار کردن سویهـ زندگی)برخالف رؤیای شبانه( 

از  شناسی فردی در حد همین وقفهروان  ـ  آن است ین ا  ی اشیاها و تصاویر برگرفته 

خشم ناخودآگاه مرد انه و  ی مردشناختی سلطهشود. اما تداعی روانزندگی اعالم می 

عرصه  در  خشونت  با  سیاسیخانواده  سطوح  میانجی   ،ی  اقتصادی  و  اجتماعی  های 

اجتماعی واقعیت  می   متفاوت  باقی  ناگفته  اقتصادی   گذاردرا  و  اجتماعی  به جوهر  و 

ی سازنده خود،  خطای پرتکراری است که  این امر  پردازد. و  های سیاسی نمی سرکوب

 آن خواهیم پرداخت.   اقتصادی  ست و به پیامدهای هال ی عمومی سیاسی این ساعرصه

را پی   ت متوسطتوان رد تغییرات شکل زندگی طبقا می در همین فیلم  با این حال  

ی صنعت بیش به غلبه  ، کم وزندگی روزمره در ایران مدرنالجوردی در کتاب    گرفت.

و مصرف کاالهای فرهنگی مربوط به سبک زندگی    در میان طبقات متوسط   فرهنگ

البته این    (.۹۹:  ۱۴۰۰)الجوردی،    کند مثابه نشانگان روشنفکری و تجدد اشاره می به

 ی سیاسیتحت الشعاع نقد مردساالری و سلطه در خانواده و عرصه انتقاد در خود فیلم  

و نه نقد   گیردی مدنی( قرار می گر و جامعهکوبی دیگری از تقابل دولت سر)نسخه

 داری. اقتصاد سیاسی و نظام سرمایه

  شودداده و نقد می   نمایشعموماً زنانه    گراییِمصرف  نیز  چتری برای دو نفرفیلم  در  

در واقع   شود.شده و تقسیم کار جنسی فراموش میبورژوایی  ی اما پیوند آن با خانواده

بنیان  »از    کم و بیش  شودآن رذالتی که در فیلم چتری برای دو نفر در زنان عیان می 

کار ی شوهر بر دارایی و گیرد، یعنی قدرت سبعانه سیاه نهاد ازدواج بورژوایی نشأت می

انگیزد که یک عمر مسئولیت  ای که مرد را بر می تر سبعانهزن و سرکوب جنسی نه کم 

تمامی اینها    -است  بخش بوده آغوشی با او برایش لذتزنی را بپذیرد که روزگاری هم

خزند و رو طرف باال می ها به ها و پی و پایه ریزد، از زیرزمینهنگامی که خانه فرو می 

شود زیرا که امر جزئی یعنی  ی چونان نشانِ خجلت امر جزئی برمال می آیند... امر کل می 

 (۱۳۹۶« )آدرنو، ازدواج در این جامعه قادر نیست تا امر کلی حقیقی را تحقق بخشد

و   ها زندگی مشترک مالک هیچ چیز نیستزن بعد از سال ، چتری برای دو نفردر 

تعبیر  بهحدی از آزادی فردی    یعنی که از مهمترین امتیاز اقتصاد پولی  ناست  مع  دانب  این

نه    و  دلیل تقسیم کار خانگی، نه ارزش اجتماعی تولید کردهاو بهزیمل، محروم است.  
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اجتماعی و فرهنگی دارد که برحسب ضرورت بتواند آن را به    ی مالک است و نه سرمایه

نتیجه  اقتصادی بدل کند  ی سرمایه موقعیت فرودستی در ناخواسته    یااسته  خو  و در 

کرده پیدا  اقتصادی جدید  سوق تنش   است.  نظم  سو  این  به  را  او  موقعیت  این  های 

ازای  ی خود یعنی خانواده دهد که تنها سرمایهمی  را در  یعنی   آزادی تعین اخیر  اش 

تار بلکه در ساخ  نیسم منفیِ او انتخابی و فردی نیستیفمکند.  مبادله  آزادی مصرف،  

 . داردی جدید ریشه بورژوایی شده  ی خانواده

  شود:تر میروز به تصویری که آدرنو ترسیم کرده نزدیکبهروزاین شکل خانواده  

گر مسئولیتِ ظاهری کارهای توطئه  وای است برای صیانت نفس: دازدواج امروزه حقه»

به گردن دیگری می را  با  واقعیت در مردابی گل اندازند در حالی که در  بد خود  آلود 

زیند. یگانه ازدواج نجیبانه ازدواجی است که به هر یک از دو طرف اجازه یکدیگر می

دهد که زندگی مستقلی را در پیش گیرد که در آن به جای پیوندی که ناشی از می 

اج اتحاد تحمیلی منافع اقتصادی است، هر دو آزادانه مسئولیتی دوجانبه را بپذیرند. ازدو 

نفع است و این از بدعهدی معنای تحقیر طرفین ذی تردید بهمثابه اتحاد منافع، بی به

تواند از دام چنین تحقیری بگریزد حتی اگر از آن کس نمیجهان است که هیچ  امورِ

آگاه باشد. بنابراین شاید این اندیشه از اذهان خطور کند که ازدواجی که از فضاحت  

اند، یعنی ثروتمندان. جویی معاف شده مختص آنانی که از نفع   دور است، امکانی استبه

ولی این امکان، امکانی کامالً صوری است زیرا که ثروتمندان دقیقاً کسانی هستند که 

توانند ثروت را  در غیر این صورت آنان نمی  -است  جویی طبیعت ثانوی آنان شده نفع 

  .)همان( «دارندنگه 

از  نیز  چهارشنبه سوری فیلم    زن در  دهشت نابرابری    فقط ناشی  با  مواجه شدن 

بیرون  حقوقی زنان و مردان از حاکمیت مردساالرانه در خانه و  بلکه   و ترس  نیست، 

امر کلی در   .انتقام امر کلی در متالشی شدن ازدواج هم هست»مواجه شدن با    ترس از

ر قاعده است، آن را تابع  رسید استثناء بگذارد که به نظر می طالق، دست بر چیزی می

کند و آنانی را که در امنیتی موهوم زندگی کرده ی حقوق و دارایی می شده نظم بیگانه 

 ( ۱۳۹۶ )آدرنو،.« کشدبودند، به سخره می 

که بر عشق رمانتیک    زندرا به هم می ای  امنیت موهوم خانوادهنیز  لیال  ناباروری  

چون فرمانبرداری و سکوت و صبر   خصایصیم  در این فیلاست.    بنا شده   بورژوایی سابق
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و نه نمادی از اسارت او در جهان   ناشی از همین ایدئولوژی است  زن/و بردباری لیال

 خانواده لیال  شکل مناسبات و چیدمان خانه، حکایت از آگاهی تاریخیسنتی. کمااینکه  

 در این شکل.  از مدرنیزاسیون سیاسی پیش از انقالب خصوصاً سنت ملی مذهبیون دارد

خانواده در   بورژوایی  ی از  همچون  عاشق،  وجدآمیزِ  پرستش  در  زن  بالفعل  »بندگی 

پایان استحاله کند، به طرزی بیحد و حصری که معشوق در جواب ابراز می تحسینِ بی 

اند:  ا بر مبنای تصدیق این بندگی با هم آشتی کرده یافت. هر دو جنس، بارها و بارهمی 

شود و مرد نیز آزادانه پیروزی را به او رسید زن، آزادانه شکستش را پذیرا مینظر می به

نیز بخشی از این داستان (. حتی دین ۱۵۶  :۱۳۹۶)آدورنو،  دارد« ارزانی می داری لیال 

ی نی یوغی که نظام مردانهها، یعمراتبِ جنسسلسلهی مسیحیت،  است: تحت سیطره

ها در ازدواج آرمانی شد و ی وحدت دلمنزله مالکیت بر خصلت زنانه تحمیل کرد، به

)همان(. ارضای این    ی جنسیت ارضا شد ی بهتر و ماقبل پدرساالرانهی گذشته خاطره

روانخاطره آرامش  در  بارزی  تجلی  ایرانی،  لیبرال  مذهبی  )نزدیک   شناختی ِطبقات 

 خانواده دارد.  ازشدن به قرائت پروتستانی از دین( 

کار بستن  رغم به نمادی از افراد مدرنی نیست که »علی صرفاً    لیالبه این ترتیب  

، الجوردی )  ی زندگی سنتی تن دهد«تواند به سبک و سیاق دیرینهتمام توان خود، نمی

رمانتیک۱۳۶:  ۱۴۰۰ عشق  تناقض  متوجه  که  است  کسی  بلکه  وجود    (  ضرورت  با 

فرزندی است  شده   وارث/فرزند دارایی  ؛  وارث  باید  خانوادهکه  بورژواییهای   شده ی 

  دقت نظر کارگردان و جذابیتدر این میان    شدن زمین و ملک( باشد.دلیل کاالیی)به
 ارث فراخوانده شده ی  لهأمسی  واسطه در این است که ایماژ سنتی از زن را که به   لیال

ای مرفه رساند. زنی زیبا، از خانوادهآورد و به انتهای منطقی آن میاست، روی زمین می 

کند. او چینش ناهنجار موقعیت،  و اصیل، فعاالنه در زن گرفتن ِشوهر خود مشارکت می 

از قواعد   اوتبعیت    و  ر تحقیر شدن خود در چارچوب این شکل زندگی و انفعال شوه

کششی بیند.  می   هادر موقعیت انضمامی و نه در قلمرو ایده  ی این شکل رامردساالرانه

ی تداوم درک سنتی از زن در تجربه  دهد که همانا ای سوق میرا به تجربهلیال  درونی  

 است.  ی مدرن جامعه
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ترتیب   این  سنتی  لیال  ی لهأمسبه  ایماژ  فرودستانه   فراخوانی  زن    و    رغم بهاز 

زندگی  بورژوایی سبک  است  های خانوادهشدن  مذهبی  اصیل  و  نتیجه قدیمی  در   .

های که لیال درگیر آن است به این گزارهرا  توان تناقض درونی سبک زندگی جدیدی  نمی

»انسان که  داد  تقلیل  میکلی  ناگزیر  زود  یا  دیر  حاضر  عصر  و های  تضادها  با  شوند 

شوند، در نتیجه مجبور است مواجه    ها را در بر گرفتهابهاماتی که افکار و زندگی آن

دورهمی  سنتی  فکرهای  طرز  و  رفتارها  و  ابزارها  ناکارآمدی  برای  پیشین  شوند  های 

(. سکوت نهایی او نیز ابزار سنتی زنی نیست که به جنگ ۱۳۶  همان:)  جویی کنند«چاره

 روزمره درزبان  نشان از درک حسی او از ناتوانایی    بلکه  (۱۳۸  همان:)  نظم سنتی رفته

ها خانواده بورژوایی دارد. حتی قدرت لیال بیش از آنکه ناشی از قدرت   اتتناقض  ترسیم

یابد  ای باشد که با تأمل و تفکر و قضاوت سنجیده، عینیت میی انسانی های بالقوه و توان

ی شیوه(، قدرت فردی است که به ۱۴۰)همان:  دهدتأثیر قرار میو دیگران را نیز تحت

بر   در ناخشنودی منفی  خود  با  های  مواجهه  جامعه  هنگام  سرمایهتناقضات  داری ی 

 رسد.حقیقت می  حدی از  واسطه بهکند و بدینپافشاری می

کند اما  دهد، قهر می اما در سوی مقابل شوهر لیال به این بازی تحقیرآمیز تن می 

های نهایی به شود. ضربه ی مادر خود میکند و تسلیم خواست مردساالرانهمقاومت نمی 

شود. مراسم کامل و آبرومندانه است، لباس زندگی مشترک آنها در روز عروسی زده می 

 زیبایی تزیین شده  گیرد و ماشین عروس به های خانه، ضرب پایکوبی می عروس بر پله

 کند.  گریزد و تا زمان نامعلومی سکوت اختیار می است. لیال از خانه می 

ای متفاوت  فیلم در قالب زن آرام و مطیع، وجود خود را بر تجربهگرچه لیال در این  

ی پدری پناه  شود اما مجدداً به خانهگشاید و عامل تغییر مناسبات خانوادگی میمی 

شود. این پایانی است که بیننده انتظارش ماند و مستقل نمی ها در آنجا می برد و سال می 

اقتصادی کل این تنش و اشکال متفاوت دارایی کشد چرا که از همان ابتدا مبنای  را می

ی ابهام است. تسلیم شدن شوهر در مقابل مادر نیز از این ابهام و وابستگی هر دو در پرده

خانوادهاقتصادی/روان به  به    سابقی  شناختی  چندانی  کمک  فیلم  اما  نیست  جدا 

نمی آن  نتیجهکند.  آشکارسازی  س  لیال  در  تناقضات  آشکارسازی  زندگی  باوجود  بک 

شناختی آن نفوذ ی اقتصادی/روانتواند به هستهبورژوایی و مردساالری درونی آن، نمی
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 لیبرالی  ی شکل دینی و سنت سیاسیواسطهبه کند. در واقعیت اجتماعی نیز این سطح  

 .  مانداین خانواده پوشیده و مبهم باقی می 

از انقالب، تغییر مهمی  تغییرات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بعد  هر ترتیب  به

خانواده ساختار  خانوادهدر  عموماً  که  کرد  ایجاد  می هایی  خوانده  اصیل  و های  شوند 

یعنی    ی نمادین مبنای تمایز آنان از بورژوازی است. سه فیلم این دورانتبعیت از مبادله 

ی نظام مالکیت  جریان غلبهدر  را  ها  ت این خانوادهسرنوش،  سلطانو  لیال  و    روسری آبی

 اند. بازنمایی کردهدارانه سرمایه

آبیفیلم  در   شبه    روسری  سرنوشت  که    مدیری مالک  لیرِیشاه شاهد  هستیم 

آصف بیات مدیریت سنتی پیش  کند.  خود را براساس مدیریت سنتی اداره می   ی کارخانه

این را  انقالب  می از  شرح  پیشاسرمایه زمینه »دهد:  گونه  اقتصادی  اجتماعی  داری ی 

نیروی  داری برای استثمار  های پیشاسرمایهبورژوازی صنعتیِ داخلی باعث شد تا روش

مالک ناظران،  از  یکی  اظهار  طبق  شود.  صنایع  وارد  مازاد  کارخانهکار  این  ها مدیران 

بازاپیش  تاجران  را  رتر  کارخانه  عملکرد  و  بودند  به ی  گامصرفاً  نه  عنوان  آغازین  های 

دادند تا به هدف خود یعنی منفعت فروش محصول مدنظر قرار می سوی  جالبی به چندان  

 .  (۶۲:  ۱۴۰۰)بیات،  «سود باال برسند ی سنتیِ بازدهی سریع با حاشیه 

با   تقابل  در  را  پدر  سنتی  مدیریت  تحقیق،  این  برخالف  آبی  روسری  فیلم  اما 

سوداگرایانهروحیه دختی  جدید  ی  نسل  و  می ران  انتقادات   کندستایش  از  خبری  و 

اینچنینی نسبت به گذشته نیست: »در این گونه واحدها، کنترل مستقیم حاکم بود و 

سلسله عنصر  واسطههیچ  بین  مراتبیِ  روابط  ای  نداشت.  وجود  سرمایه  و  کار  نیروی 

می  را  صنایع  این  در  غالب  مشخصهصنعتی  رابطه توان  نوعی  فئودالی  دانست.  ی  ی 

مالک زمین  به  که  سابق  را دار  کارگران  و  روستا  را  کارخانه  بود،  شده  تبدیل  مدیر 

و سخترعیت  بیشتر  بودند  ملزم  که  زیردست  می های  کنند،  کار  بی تر  از دید.  تردید 

شده    های مدرن استفادهزدن و تنبیه فیزیکی و زندانی کردن حتی در کارخانهکتک

 (.  ۶۳)همان:  است«

 یاین فیلم متأسفانه شاهدی از غفلت برخی از طبقات متوسط جدید از نقد گذشته 

دلیل نیست که این فیلم همچون در ایران و تمرکز بر نقد دولت است. بیداری  سرمایه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B5)


 منصوره خائفی  16 

و سپس پذیرش واقعیت  گزینی با معشوق  بسیاری از آثار ایرانی به نوعی عرفان و عزلت

شود تا مثالً تقریر برمن از شکسپیر: شکسپیر  منتهی می   (هاقصه در فیلم  )  نابرابر  ی جامعه

جایی است که باید    «خانه و کاشانه انسان بی»گوید واقعیتِ عریان و ترسناکِ  به ما می 

تواند بر روی خانه را بر رویش بنا کرد، این یگانه زمینی است که اجتماعی واقعی می 

 . (۱۶۰)برمن، رازدآن قد براف

از خانواده  سلطاندر فیلم   با سنخ دیگری  داری/  ی زمین با زمینه  های اصیلنیز 

سازان به برج قدیمی پدر را  ی  به دنبال آن هستند که خانه  وارثان  اشرافی مواجهیم. 

تا مفید شهرسازی مدرن که همانا شهرسازی نولیبرالی است، واقع شود. واحد   بفروشند 

ی آن حفظ خواهد شدهدر شکل کاالییی پدری را  برج نیز شکل سابق خانه همکف این  

تواند به  تعهد به سنت و امر قدیمی میرغم فروپاشی اقتدار سنت،  در نتیجه بهکرد.  

 ها را تضمین کردهی آنهایی بدل شود که بازار انتخاب آزادانهتعهد به سبک زندگی 

آ نمودن  منتزع  و  کردن  کاالیی  با  و  اجتماعی  ناست  کلیت  از  تنش می ها  و تواند  ها 

گروه  رضایت خاطر  موجب  روند  این  کند.  فعلی خنثی  نظم  با  را  آنان  های تضادهای 

شد   مختلفی  عرصهاجتماعی  در  فرهنگ  که  قلمرو  و  سیاسی  نمایندگان ی  را  خود 

 کنند.  معرفی کرده و می  و متضاد های اجتماعی مختلفهویت

روایت برخالف  ترتیب  فیلم  ساده  بدین  و  کیمیایی،کاالیی سلطان  ی  سازی زمین 

یا حرص و آز فرادستان و طرد فرودستان    زادهاخانه   باملک تنها به تنش میان اربابان  

پیامدهای   اکنون شاهد آن هستیمطور که هم. شهرسازی نولیبرالی همانشودمنجر نمی

سازی فرهنگ و خود به کاالیی  باری داشتهفاجعهمحیطی  اجتماعی و اقتصادی و زیست

 است.  و متأثر از آن بوده زدهسازی دامن و صنعت فرهنگ

تر خواهد بود چرا که  تر و سهل از این نقطه به بعد روند تغییرات نولیبرالی سریع

مشتری را   سمیشماتبا قدرت بیشتری     تجسدیافته در معماری شهری صنعت فرهنگِ

براساس شماتیسم کانتی، مکانیسمی سرّی گوید:  می   درنو آطور که  همان  کند.می   تأمین

بیند  ای تدارک مییش به شیوهپ  واسطه را از های بی در روان آدمی نهفته است که داده

است.    شده  امروزه این سرّ افشا  ها را در نظام عقل ناب جای داد. امای آنکه بتوان همه

عملکردهای این مکانیسم را همان کسانی    ی ظواهر حاکی از آن است کهاگر چه همه

سازی، کنند یعنی صنعت فرهنگ های تجربه را عرضه می کنند که دادهریزی میبرنامه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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برنامه  این  را  ولی  میجامعه  لختیِریزی  تحمیل  بر صنعت  به ای  که  همهکند  ی رغم 

  است   غیرعقالنی باقی مانده ،    ]کردن بگوییم دموکراتیک[  کردن آنها برای عقالنی تالش

 .(۱۷۹ ۱۳۹۶)آدرنو،

غلبه  این حال  روانبا  تغییر  و  فرهنگ  ظهور  بهو  )  فردی شناسی  ی صنعت  مرور 

  است.  محقق نشده   مذکور  میانجی تغییرات عینی و اقتصادی تنها به   های نولیبرال(سوژه 

ست انتقادی پیش  سیا حتی در میان نمایندگان  ی مدنی تأکید بر تقابل دولت و جامعه

های مختلف اجتماعی بودند،  از انقالب و آنانی که مدافع برابری و آزادی زنان در عرصه

غلبه  نتیجه همراهی  به  در  و  نولیبرال  و سپس  لیبرال  فمینیسم  با  ی  آنان  ناخودآگاه 

 .  است برخی از تغییرات نولیبرالی شده 

 

 سمنولیبرالی همزمان با بسطتغییر جنبش رهایی زنان 
و تهمینه میالنی    اعتمادتغییراتی که در آثار کارگردانان زن و از جمله رخشان بنی 

این دو دهه رخ داده برای    است، سرنخ   در  زنان    اتتغییردرک  خوبی  جنبش رهایی 

   .ی در این زمینه را مرتفع کندترتحقیقات کامل تواند نقصاناما نمی  دهددست می به

 بهدر ابتدا  برخالف بسیاری از کارگردانان مرد،  اعتماد  بعد از انقالب، رخشان بنی

عنوان نمونه فیلم  به پردازد.  در ایران میداری  نظام سرمایهاقتصادی اجتماعی  تغییرات  

منبعث از آنومی بعد   است، بر روند سوداگری   که در زمان جنگ اکران شده   زرد قناری 

انقالب کشاورزی  سیاست و    از  حوزه  اقتصادی  اسهای  سودای به و    ت متمرکز  خوبی 

احتمااًل   –از امکانات روستا را    نشینان(پایتخت خصوصاً  )   برداری تجاری شهرنشینانبهره 

   کشد.به تصویر می  - حفر چاه جدید زدایی و امکاناتهای محرومیت سیاست به خاطر 

کم و بیش به تبعات اجتماعی    پول خارجیاز سوی دیگر او در این فیلم و در فیلم  

»دولت اسالمی پس    است:   گونه شرح دادهاینپردازد که آصف بیات آن را  یمای  لهأمس

نبود. پس    ی صنعتی ویژه سرمایهاز انقالب قادر به تعریف موضع خود در برابر سرمایه به 

، هنوز نتوانسته بود چگونگی مالکیت  ها مناقشه و برگزاری سمینارهای گوناگوناز سال 

یا سرمایه ناامنی سیاسی،  خصوصی  و  این موضوع  تعیین کند. به سبب  را  ی مشروع 

گذاری گذاری کند. ارزش سرمایهخصوصی راغب نبود در بخش تولید سرمایهی  سرمایه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AF_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
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هنوز   ۱۳۶۲و    ۱۳۶۱های  پس از سقوطی جدی در طول آشوب انقالب در سالصنعتی  

سبب بحران های کوچک بهبود. اما کارگاه   ۱۳۵۷و    ۱۳۵۶های  یک سوم ارزشش در سال

نشده و احیای روابط  ی پرداخته صنایع بزرگ، اقدام محافظتی مانند معافیت از حق بیم

گرای  ها را ایدئولوژی تودهسیاست این  توجهی کردند.  استاد شاگردی در تولید، رشد قابل

موقعیت  ست که در میان روحانیون حاکم رایج بود، حمایت کرد. کمبود  اکوچک زیب

برای سرمایه بهمناسب  به شکوفایی سرمایه ی صنعتی،  ی تجاری شد که ناچار منجر 

داری، سرمایهتقریباً در هر موقعیتی، در جنگ یا قحطی یا در تشکیالت اجتماعی پیش 

 . (۱۹۹: ۱۴۰۰)بیات، ماهیتی عملگرا دارد

یابد اما اعتماد تجلی می های کوچک در آثار بنی ی تجاری و کارگاه ی سرمایهغلبه

در   کار  مناسبات  با  آن  و سرنوشت سرمایه پیوند  حدود  )م  های صنعتی گذاری صنعت 

غلبه و  انقالب  از  بعد  آن  سرمایهشدن  و ی  ی  نولیبرالی  روندهای  از  منتج  مالیِ 

شکل نوعی فساد و بیش به وکم در نتیجه  ها( این دوران روشن نیست و  سازی خصوصی 

در فیلم روسری آبی به ستایش  گونه است که  . اینکندجلوه می ساختاری  ای  له أمسنه  

های کوچک )که نیز پیوند کارگاه  زیر پوست شهرفیلم  پردازد و در  مدیریت سنتی می

قانون کار و نظارتاز محدودیت با آن معافهای  بازار سیاه  شده  های متناسب  با  اند( 

نمایاند که بیش از همه فرودستان  نشانگان فسادی بازمیمثابه  را به)قاچاق مواد مخدر(

 کند. را قربانی می 

خواسته یا ناخواسته، نگاه دیالکتیکی    زیر پوست شهرفیلم  اعتماد در  متأسفانه بنی 

  ؛کندی ژانر مطالعات فرودستان را اعالم میغلبهو  به طبقه را هم تاحدی کنار گذاشته

ب نیز  آکادمیک  و  روشنفکری  فضای  در  که  زبانژانری  پسااستعماری    ا  بیان نظریات 

 شود. می 

سازنده  دهد که  ارجاع میای  به تجربه  زیر پوست شهررغم تحسین فیلم  الجوردی به

ها که میلیون رغم اینعلی»زعم او است. به گفتار جدیداین   و ساختاریافته در چارچوب

کنند،  زبان مشترک زندگی می   تن از افراد در درون مرزهای جغرافیایی واحد و با داشتن

نحوه و  افکار  چنان  ملت،  این  از  بخشی  مردان  و  زنان  خواستهولی  و  زندگی  و ی  ها 

های دیگری از افراد این ملت دارند که گویی نه فقط در پایین  متفاوتی از بخشنیازهای  

اما او به پیامد    .(۱۴۳:  ۱۴۰۰)الجوردی،  «کنندشهر، بلکه در جهانی دیگر زندگی می 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1
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بعد   ی طبقات متوسطمختلف و خصوصاً فقر تجربهی طبقات  شکاف مذکور میان تجربه

گفتاری که   ی یعنی غلبهپردازد.  نمیمطالعات فرودستان    ژانر  ی غلبه  از انقالب یعنی

ها سپاری در همین دوران را )برون  ساختاری رنج طبقات کارگر  و  های اقتصادی میانجی 

بینی کند که ای را پیش و قادر نیست آینده   گیردنادیده می     ها و غیره(زداییمقرراتو  

از متوسط  بسیاری  همی   ناچار  نیز  طبقات  حق  طوبامچون  شوند  و  بیمه  از  تنها   ،

 بازنشستگی و مسکن سخن گویند.  

نیز قادر نیست به کلیت زندگی طبقات کارگر و سایر اقشاری   انتقادی  سینمای 

اند.  ی نولیبرالیهای توسعهتخریبی  بپردازد که پیش از طبقات متوسط، در حال تجربه

برخی   حال  این  پاره  وبیشکم با  زندگی  به  این  خالل    اندپرداختههای  از  شاید  و 

تصاویرهم بر این  یادآوری   نشینی  کنونیو  زندگی  ،  های  کلیت  از  طبقات ایماژی  این 

 آشکار شود.  

  است(   کارگر  یزن   )که   طوباگرچه به زندگی    زیر پوست شهر  فیلم   اعتماد نیز در بنی 

مشکالت  می  و  و  تنیدههمدرپردازد  اقتصادی  تصویر ی  به  را  او  فرهنگی  و  اجتماعی 

شد، اما برای او طوبا بیش از آنکه کارگر باشد، زنی فرودست اما مدرن و خردمند  کمی 

تجربیاتی بنیان  است.  توانمند  سازنده   و  اوست،  که  شخصیت  کلیت  در ی  کار  یعنی 

زندگی  ها و سال  های سیاسی پیشین(ها و آگاهی حساسیت  )با بقایای   مدرن ی کارخانه

زنانی چون طوبا عموماً  شود. حال آنکه خرد  پرورانده نمی اعتماد  در آثار بنی   شهردر کالن

و اقتصاد پولی غالب    شهرکالن حیات ذهنی و عینی  با    آنان  ترمنبعث از آشنایی طوالنی 

سنت و  روستا(  از  مهاجران  سایر  با  قیاس  )در  شهر  فرهنگی  در  و  سیاسی  های 

 ای مدرن شهری است. شده در نهادهنشستته

هیچ ردی از خودآگاهی   شود و نهشهر بازنمایی می نه کالناعتماد  اما در فیلم بنی 

خورد )حتی اگر طبقاتی کارگران و شکلی از مشارکت و همیاری میان آنان به چشم می

کارگران و استفاده از   ی ماهرانهپردازی  شخصیت دالیل سیاسی مانع این امر شده باشد،  

بازنمایی بلوغ اجتماعی و سیاسی این طبقه  توانست امکانی برای  مطرح، می   بازیگران

شهر روشن  فراهم آورد(. از سوی دیگر پیوند مدرن بودن طوبا با تاریخ زندگی او در کالن

های توان وجوه مدرن شخصیت خوبی می شود، حال آنکه در سینمای کیمیایی به نمی
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تاریخ  استانید در  کالن  را  در  آنها  تهرانزندگی  سینمای   شهر  البته  کرد.  ردگیری 

دلیل غفلت از اقتصاد، قادر نیست بلوغ و مردانگی را در زنانی چون طوبا  کیمیایی نیز به 

گردد و قدیمی و سینمای او همچنان حول غیرت مردانه می   تشخیص دهد و در نتیجه

 آید. نظر می گذشته به تاریخ

جامعه و تاریخ و حتی بقایای آن حضور    زیر پوست شهر،  از سوی دیگر در فیلم

مهمان گونه نیست. فیلم  کمرنگی دارد، حال آنکه در سینمای کیمیایی و مهرجویی این
را   مامان اقتصاد  او  آثار  از  بسیاری  مانند  و  دارد  نوستالژیک  گرچه شکلی  مهرجویی، 

ماعی و نمادین و تاریخ زوال افراد و طبقات مختلف بقایای امر اجت ، اما  گیردنادیده می 

 .  کشدتصویر می را در بازنمایی زندگی طبقات پایین دیده و به 

اعتماد  در فیلم دیگر بنی   زیر پوست شهربه هر ترتیب مفهوم مادر/زن توانمند فیلم  

ی زن فیلمسازی به اسم فروغ درصدد تهیه  شود.ظاهر می نیز    بانوی اردیبهشت  یعنی

عنوان مادر ها، یکی را بهاست تا بتواند از میان آن  فیلمی مستند از زندگی مادران نمونه

رود  او به همراه پسر خود به دیدار تعداد زیادی از زنان و مادران نمونه مینمونه برگزیند.  

به  کشند. آنها  میرا به دوش    زندگی خانوادگی  تنه بار مسئولیتیککه در نبود همسر،  

روند، اما فروغ از انتخاب یک نمونه از نام هم می صاحبسراغ زنان و مادران موفق و  

  کند.اعالم می   دکتر رهبر/ی کار به مافوق خودن آنها ناراحت و انصراف خود را از ادامهمیا

خود فروغ نیز مادری است که ظاهراً بعد از وقایع سیاسی دوران انقالب از شوهر خود 

ی عاشقانه  اکنون درگیر رابطه. او هماست  و شوهر او از ایران مهاجرت کرده  جدا شده

و از خالل ساخت مستند، در حال تأمل در مفهوم مادری در جهان دکتر رهبر است  با  

 مدرن است.  

ها جهانی است که خانواده   مادری است،   مفهومی تأمل او در  اما جهانی که زمینه 

فروپاشیدهو حمایت سنتی  اجتماعی  آسیب  های  مختلف  انواع  و  زندان  و  فقر  های و 

   کند. تحمیل می فشار مضاعفی را بر مادران    ،اجتماعیهای حقوقی و  و نابرابری   اجتماعی

شود اما انتقاداتی  در این فیلم نبود چتر حمایتی قانون بر سر زنان و مادران نقد می 

 ی . مادران نمونهشودو فرم فیلم تاحدی خنثی می از این دست حول مفهوم مادر نمونه  

ی فقر و فرزندان خود را از مهلکهاند تا  نحوی قربانی شده این فیلم، زنانی هستند که به 

شده  های اجتماعی اموری داده. در این فیلم/مستند، فقر و آسیب اعتیاد و غیره برهانند 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
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  کنندهستایش قربانی جایگزین نقد منطق و ساختار قربانی آیند و  نظر می تاریخ بهو بی

  شود.می 

همواره مبین تالش برای کردن    قربانی   آموزد کهحال آنکه دیالکتیک روشنگری می 

تر است که پیش   بقای جامعه و صیانت نفس در مقابل نیروهای فرافردی و مخربی بوده

می  تجلی  طبیعت  اسطورهدر  با  همزمان  اما  و یافت.  مدرن  علم  در  طبیعت  از  زدایی 

مثابه امری  فراگیرِی ناعقالنیِ عقالنیت صوری، کلیت اجتماعی حیثیتی مشابه یافته و به

و طبیعی   امان و فرافردی و در واقع نوعی طبیعت ثانویه، خواهانِ قربانی انسانی خودس

، قربانی طبقات پایین و فرودستان شهری گونه است که رنج جسمانی و طبیعی  است. این 

شود که در اصل بر انتزاع استوار است و انتزاع نیز  ای می آرمان پیشرفت نظم اجتماعی

امر خاص در پای امر کلی، حال در پای آینده، غریزه چیزی نیست مگر قربانی کردن  

 در پای عقل، فرد در پای جمع و طبیعت در پای تکنولوژی. 

شناسی پوزیتیویستی مواجه هستیم که  متأسفانه در این فیلم نیز با نوعی جامعه

آنچه میان  پیوند  نیست  که  قادر  می آسیب   را  خوانده  اجتماعی  بهای  کلیت  شود  ا 

و اقتصاد انتزاعی نولیبرالی روشن کند.    بازارو  داری  تصادی جهان سرمایهاجتماعی و اق

تا تالش  ی آن در گفتارهای سیاسی  این فیلم و قرینه   ی در نتیجه از ایماژ مادر نمونه 

ماند. جز می ی چندانی باقی ننولیبرالی برای توانمندی زنان ذیل گفتار کارآفرینی فاصله

چنان پیشرفت  سازی دانش و سالمت آناین فیلم روند کاالیی  ی در زمان تهیه که  این

با کمک نهادهای عمومی به  نکرده بود و برخی از زنان سرپرست خانوار قادر بودند تا  

حول  ست  بنا اکنون  موفقیت تحصیلی و کاری فرزندان خود کمک کنند. اما زنانی که هم 

مومی دیگر برای موفقیت تحصیلی توانمند شوند، از حمایت نهادهای عگفتار کارآفرینی،  

ارتقای موقعیت اجتماعی فرزندان خود محروم ناخو استه مفاهیمی و  نتیجه  اند و در 

 است.   چون مادر نمونه از یادها رفته

  ی مستند، تهیه خالل  از    عنوان زنی مدرنیست،ست که فروغ به بنا ترتیب    این  به

تمایز ساختاری رنج   داری واریخ سرمایهمفهوم مادری را بکاود بدون آنکه پیوند آن با ت

زنان/مادران طبقه متوسط با فرودستان شهری آشکار شود. در نتیجه مجدداً با تکرار  

لیبرالی مواجهیم.  ایماژهای خانواده بورژوایی و گفتار  زن همچنان معشوق است و ی 
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صویر تی اقتصاد. عشق  مظهر زنانگی و عاطفه و فرهنگ است و مرد عاشق و نماینده 

شده نیز هیچ معما و پیچیدگی در آن وجود ندارد، عاشق همان خصایصی را در معشوق 

نشان   آن را  ستاید که معشوق خود را وقف آن کرده و به بارزترین شکل بیند و می می 

 در اینجا نیز ردی از میل زن و سوژگی او در میان نیست. دهد. می 

ی که مردساالری چگونه از خالل رابطهشود  خوبی متوجه می ، فروغ به این  با وجود

پسرش با  طبقه   او  جدید  بازنمایی   متوسط(  ی )نسل  به  فیلم  و  است  تکرار  حال  در 

از گذشته آشکار شده همشود که  ختم می  ای لهأمس است، یعنی مسایل   اکنون بیش 

سیاسی  روان و  اجتماعی  و  طبقه شناختی  جدید  متوسطنسل  هم  ی  که  مسایلی   .

و هم جامعه  گرایانتوسعه فرهنگ  منتقدان  و هم  انتقادی در همین  قدیمی  شناسان 

و در بخش بعدی بدان خواهیم پرداخت. اما در بسیاری از    انددوران به آن اشاره کرده 

ی مردساالری زاییدهمسایل نسل جدید عموماً    ،اعتمادآثار فمینیستی، از جمله آثار بنی

 است.   حکومت و چه در خانواده طرح و نقد شده ی چه در  ای فرهنگمثابه پدیده به

ی  آثار تهمینه میالنی نیز از این امر مستثنی نیست و متأسفانه سیر آثار او غلبه

نولیبرال   و سپس  لیبرال  فمینیسم  بهتدریجی  میرا  نشان  های بچهفیلم    دهد.خوبی 
بورژوایی بعد از   ی است، بر مسائل خانواده  ساخته شده   ۱۳۶۸در سال  که  میالنی    طالق

است متمرکز  و جنگ  فیلم  .  انقالب  این  سوژهدر  لیبرال  ظهور  و مردانهی  زخمی  ی 

به تصویر در   -چه در حق زن خانواده و چه در حق فرزندان-سته از آن  خاخشونت بر

اماآیدمی  اقتصاد    ؛  از  پوزیتیویستی  سشنا جامعهنوعی  بهغفلت  و ی  مسائل  مورد  در 

مردساالر   ی و خشونت علیه زنان و کودکان در خانوادهنهاد خانواده    های اجتماعیِآسیب 

. این دهدمیدان می   شناختی و نه اقتصادی(نو روا  فرهنگیای  لهأمسعنوان  ایرانی )به

  ،های واقعیت اجتماعی و اقتصادی این سالانگارانه خام و سادهغفلت در کنار بازنمایی  

 کند. می کد ؤمتقابل مرد سنتی )مانده( با زنِ خواهان استقالل و هویت مدرن را 

، افسانهشود. زن/می   نیز ظاهر  عشق و مرگتقابل مرد و زن در فیلم بعدی او یعنی  

که در دوران جنگ به جای نقد اجتماعی و سیاسی ی است مهربان و فداکار  پرستار

و نجابت و ایمان و هوش و ذکاوت و  مهربانی ودوستی ظاهراً رادیکال و مردانه، از »نوع 

ایران« سخن می  قناعت و صبوری مردم  و  روان  باالی سالمت  گوید، مردمی که  حد 

دهند و در زمان جنگ خودشان را نشان می زعم او در زمان مقتضی امتیازات اخالقی  به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D9%88_%D9%85%D8%B1%DA%AF_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B9)
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و پوزیتیویست او که ظاهراً انقالبی و   شناسدر مقابل نامزد جامعه  کنند.فداکاری می 

. در ادامه  کند قلمداد می  ماندهفرهنگ و نامتمدن و عقب چپ است، مردم ایران را بی

انفجار بمب( در تقابل  رقابت مردانه و میل به تخریب )همزمانی گالویز شدن مردان با  

 گون فیلم اما جالب آن است که زن فرشتهگیرد.  زنانه قرار میدوستی  با همکاری و نوع

شده  قادر نیست تنش پیش آمده بین خود و سر پرستار را که ظاهراً زنی سرکوب   حتی

پزشکِ بخش به    ی خردمندانه حل کند و ناچاراً پای قدرت مردانه   است با نوع دوستی

 آید. میان می 

 سیاست ها نقد  انگارانه و متناقض فیلم، زمینه اصلی این تقابل های ساده جدا از تقابل

. پزشک خواه( پیش از انقالب و رادیکال خواندن آن استخواه و آزادی )برابری   انتقادی 

من در تمام عمر دنبال حقیقت بودم »گوید:  ی فعالیت سیاسی دارد می بخش که سابقه 

نیافتم، در عشق نیافتم و بعد هم در   سیاست اری کردم، حقیقت را در  و برای آن هر ک

و همچنان در جستجوی آن هستم«. او    ...ی پزشکی ندیدم و باالخره در تنهاییحرفه

دهد و او را مشابه نسل پیشین  در ادامه نسبت به قدرت تخریب نامزد پرستار هشدار می

 شدهزعم او با بیماری شک و یأس و ناامیدی و بدبینی بزرگ  به نسلی که    یعنی  داند،می 

  پیشین،   های سیاسییأس ناشی از سرکوب  ورزی وسیاست در نتیجه در نگاه او  است.

گر قلمرو مردانگی تخریب  سیاستو    کند پیدا می   شناختیشناختی و روانتعبیری آسیب 

   شود.معرفی می 

ترتیب   این  می بهبه  رد  مرور  کتاب  های  تحلیلتوان  در  ایلوز  گیری شکل ایوا 
کاوی و را در آثار میالنی یافت. ایلوز در این کتاب به پیوند روان  داری هیجانیسرمایه

متوسط(  فمینیسم طبقات  میان  در  می   )خصوصاً  و  اشاره  که کند  است  باور  این  بر 

رواننهادینه  کامل  نهاسازی  در  قرینه  تصویری  آمریکا،  فرهنگ  در  سازِی دینه شناسی 

اندازه کامل فمینیسم در دههبه از آنجایی که   داشت.  ۱۹۷۰ی  همان  از سوی دیگر، 

تری داشت،  فمینیسم موج دوم در خانواده و در قلمرو سکسوالیته حضور بسیار پررنگ

هایی طبیعی با روایت درمانی  داد، قرابت ها قرار می و چون رهایی خود را در این حوزه

بخش پیشین  رهایی  سیاست جای  به  مروردر آثار میالنی نیز به .  (۴۵:  ۱۳۹۹)ایلوز،    داشت
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و تأکید بر صمیمیت هیجانی و جنسی   ی رهاییی عرصهمثابه با ارتقای سکسوالیته به 

 .  مواجه هستیم

با دفاع از کودکان آزاردیده،   ۱۹۸۰ی  در دهه  فمینیسمزعم ایلوز  از سوی دیگر به

ی روان درمانی برای انتقاد از خانواده و پدرساالری یافت؛ زیرا، مقوله  تاکتیک جدیدی در

آزاری فمینیسم را قادر ساخت تا مقوالت فرهنگی، مثل کودک را که جذابیت  کودک

جهانیگستره  و  کند...تر  بسیج  داشتند  مقولهفمینیست   تری  از  نقد  ها  برای  تروما  ی 

ید و مبارزه با خشونت مردانه علیه زنان خانواده، حمایت از کودک، تصویب قوانین جد

با گسترش نقد سیاسی خود از خانواده و با پذیرش کردند. آنها  و کودکان استفاده می 

مقوله کمال  و  روانتمام  زبان  به  ناگزیر  هیجانی  آسیب  به ی  وابسته  شناسی  شدت 

 .  ( ۸۹ -۹۰)همان:  شدندمی 

نزدیک است اما نقد   گفتاربه این    وبیشکم  های طالقبچهنگاه میالنی در فیلم  

  هادر آثار فمینیست  ی سیاسی( مردساالری و پدرساالری )چه در خانواده و چه در عرصه

با تمرکز بر مسایل روانخصوصاً در دههایرانی    و کارگردانان شناختی نسل ی هشتاد 

کودکان(  جدید می   )نه  باد   :شودظاهر  در  و    پوران  خیسیای  ؤرو    شمعی  درخشنده 

اند. در  جملهاز این    داریوش مهرجویی  سنتوری علی  رخشان بنی اعتماد و    بازی خون

و نقد مردساالری در خانواده   تمام این موارد نیز نقد اقتصاد سیاسی کنار گذاشته شده

 . داردی سیاسی داللت بر نقد مردساالری و پدرساالری در عرصه

این   بهبا  تغییرات  این  بازنمایی  میالنی،  آثار  اهمیت  و    سیاستنقد  همراه  حال 

غلبه بازنمایی  و  انقالب  از  پیش  سیاسی  هستی مبارزات  لیبرالیی  سپس    شناسی  و 

در ارائه مدل فرهنگی    شناسی،رغم غیاب روانمیالنی نیز به   دو زننولیبرالی است. فیلم  

را نشان (  هالیبرال شده )در این سال   شناسی و فمینیسمِصمیمیت ایدئال، پیوند روان

آل  »این تیپ ایده:  که  این گونه تعبیر کرد  . زندگی زناشویی رؤیا را شاید بتواندهدمی 

دهد که اگر در حال حاضر که شاید به نظر اتوپیایی دست نیافتنی بیاید، این نوید را می

برابری زنان و مردان در سطح قانونی میسر نیست، ولی در سطح زندگی خانوادگی این  

میالنی  اما با نگاهی به آثار قبل و بعد  .  (۱۲۰:  ۱۴۰۰)الجوردی،    «برابری میسر است

دهد که شامل ئال صمیمیتی را تجلی می اید  ،یاؤتوان گفت که زندگی زناشویی رمی 

است که در قرن بیستم به هویت    عمدهها و نمادهای اصلی دو مسلک فرهنگی  انگیزه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B9%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A4%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%DB%8C%D8%B3_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D8%B2%D9%86_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B7)
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های خنثی،  رویهبرابری، انصاف،    شناسی و فمینیسم لیبرال(:داد )روانزنان شکل می 

گری  ه، غلبه و بیان هیجانات پنهان و محوریت خودبیانارتباطات هیجانی، سکسوالیت

 .  (۵۰:  ۱۳۹۹)ایلوز، اند، همگی در قلب ایدئال صمیمیت مدرن زبانی

آشکارا بیان    بسآتشی این تلقی از صمیمت زناشویی در فیلم  کاوانهوجوه روان

داری سرمایه  ظهوردهد پیوند این تغییرات با  خوبی نشان میاما آنچه ایلوز به  شود.می 

اگر در شرکت  او  به زعم  زبانِ درمان سامان هیجانی است.  را ها  دهی مجدد مردانگی 

آغاز کرده بود، در خانواده زنان را نیز به ادعای منزلت  های زنانه از خود  پیرامون برداشت

می سوژه  ترغیب  نفس  بر  مسلط  و  )مردانه(  خودآیین  شرکتاگر  کرد.  های  ها  در 

وری را به امری هنجاری تبدیل کردند، در قلمرو صمیمیت، لذت و شناسان بهرهروان

های منصفانه و تصدیق و صیانت از حقوق اساسی  سکسوالیته را منوط به تحقق رویه

زور قصد داشتند روابط صمیمی را از  بهشناسان  تر، روانبیان دقیقدانستند. به  زنان می 

ی قدیمی قدرت و عدم تقارن آزاد  سالمت هیجانی یا روابط سالم از سایه  ی طریق ایده

 . (۵۰همان: ) کنند 

روانجااینله  أمس که  مذکور  ست  بازاری  می شناسی  تفوق  شرایطی  که در    یابد 

قانون، پدر، شوهر و مزاحم با چهار زبان و چهار نوع به شهادت فیلم دو زن،    همچنان

ی واحد، حق انسانی زندگی کردن را از  نهایت با یک شیوهادعای خیرخواهی ولی در  

هشیارترین و تواناترین زنان و  .(۱۱۵:  ۱۴۰۰)الجوردی،  گیرند ها( می )و فرشته   فرشته

توانند  نمی   ـ  ستگاه خانوادگی فرودستی داشته باشندخا  نیز ـ چنانچه  متوسط  ی طبقه 

م مناسبات اقتصادی جدید که هم سنت و ه گذر کنند  ی  سادگی از سد حقوق نابرابربه

 . کند بر آنها تحمیل می

، فیلم قادر نیست  هاشناختی در این سال روزافزون نگاه روان  یافتن  اهمیترغم  اما به 

با تغییراتی،   دو زنحال آنکه روایت    .ی زنان ناآزاد را تصویر کندشناختی تجربه وجه روان

آزارهای عاشق اسیدپاش و سمج، گرچه توانست باشد.  پذیرفتنی و روشنگر می   کامالً

می  نشان  را  قضایی  حقوق  ضعف  نهایی  اما  حد  شبح   همزماندهد  و حضور  گون 

گذشته روان مردساالری شناختیِ  و   را  ی  نهادها  و  اجتماعی  ساختارهای  پس  در 

شناسی فردی و جمعی روان. با این حال در شرایطی که  دارداعالم میهای سنتی  خانواده
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به   (های تحصیلی و کاری های بازگشت دوباره آنها )بعد از موفقیت ز میانجیزنان یکی ا

 . کند و هست، فیلم به روایت رئالیستی بسنده می  ی سنتی بودهآغوش خانواده

ی اجتماعی اقتصادی ضعف تخیل اینچنینی را در خود فیلم و در مناسبات زمینه 

ی طبقات متوسط  دوست فرشته )نماینده توان تاحدی درک کرد.  میان دو زن نیز می 

ی له أمسرا فراموش کرده و آن را    مردساالری ای  ی دورتر خشونت اسطورهمدرن( گذشته 

تر ی نزدیکگذشته فرشته    دوست خویش است.  کند ولی دلسوزفردی دیگری قلمداد می

ست. این شکل از دوستی نشان جویی خردمندانه ادنبال چارهو به   تاحدی تجربه کردهرا  

میان  می  در  ادبیات  و  هنر  که  از  دهد  رسالت  برخی  مدرن،  متوسط  طبقات 

و  کننده یادآوری  وانهاده  تاحدی  را  خود  امکان  بدین ی  ورزی  سیاست واسطه 

 است.  کرده  محدودرا    بالغانه/خردمندانه و حمایت برادرانه/خواهرانه )نه از روی دلسوزی(

  د:کنبخشی دیگر از پازل تغییرات این دوران را نمایندگی می   نیز   ی پنهاننیمه فیلم  

عرصهیعنی   از  عمدفاع  از  ی  پیش  ادبی  و  فرهنگی  عرصه ومی  با  تقابل  در  ی انقالب 

زدایی سیاست سازی فرهنگ و  ی کاالییکه نتیجه ای  لهأمسآن دوران.  عمومی سیاسی  

مشهودتر و ی طبقات متوسط جدید با گذشته  دو دهه است و خصوصاً در مواجههاین  

است. البته در این فیلم برخالف ایدئال صمیمیت لیبرالی، درکی از عشق   ترسازسرنوشت 

شود اما متأسفانه در آثار بعدی او فراموش شده و در نهایت  فردی برجسته می   و بلوغ

 شود.منتهی می  بسفیلم آتش نوعی قوانین جذابیت نولیبرالی در به 

پردازد که  می مهمی  ی  لهأمسبه    زن زیادی فیلم  میالنی در    ،بسآتش  اما پیش از

های عشقاستان  د)خصوصاً فضایی مشابه با مجموعه    ی فضای شبه کوندرایی غلبه همانا  
  .و پیامد آن برای زنان است( در میان طبقات متوسط مدرن  اثر میالن کوندرا  دارخنده 

زنان ی  لهأمس،  زنان با مردان  های حقوقیمیالنی در این فیلم به جای تأکید بر نابرابری 

. با این تفاوت که در کندمطرح می فردی  را در نسبت با مفهوم خوشبختی و سعادت  

تحقیر زنان در خانواده و روابط جنسی و    نگاه او ایده صمیمیت لیبرالی سابق رنگ باخته

  زنان قربانیِطلب با  زن/ معلم این بار در تقابل با مردانگی نفع شود.  جدید برجسته می

نوعی همدلی  میان او و پلیس نیز    و حتی  شودمتحد می ی جدید  مردساالری سوداگرایانه

. با این حال مجدداً یکی از گیردشکل می   های جنسی نولیبرالیارتجاعی در نقد آزادی 

ترین تغییرات اقتصادی این دوران یعنی نزول موقعیت اجتماعی و اقتصادی معلمان مهم 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85)
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از سوی دیگر   طلبی نولیبرالیی نفع از یک سو و غلبه  دانشسازی  ی کاالییواسطهبه

 . شودشود و تنها بر تحقیر زنان در نظام مردساالر جدید تأکید می کنار گذاشته می 

بازاری برای تحقیر زنان در نظام   خواسته یا ناخواسته راهکار  بسآتشحال فیلم  

 ی هالیوودی آن یعنیفضای فیلم شباهت بسیاری با نمونه کند.  مردساالر جدید ارائه می

پیوند راهکار مذکور با   ،بستش دارد. عنوان این فیلم در قیاس با آ قوانین جذابیت فیلم

های حقوقی و رابری توان نابسادگی نمی به کند. اگر  فضای نولیبرالی را آشکارتر بیان می

در ساحت روابط بینافردی، زنان   ،اجتماعی و اقتصادی زنان را در سطح اجتماع حل کرد

می  بهمدرن  چه  روانتوانند  کمک  با  چه  و  غریزی  از صورت  حدی  و  بازاری  شناسی 

مالی تمکن  و  آزادی   ، استقالل  فضای  در  تا  بیاموزند  را  جذابیت  جنسی  قوانین  های 

  باشند. و در انتخاب شریک عاطفی/جنسی امکانات برابری داشته    شوندنولیبرالی تحقیر ن 

یابی جایگزین ایدئال بلوغ و رهایی دوست  بدین ترتیب آزادی انتخاب و برابری فرصت

برای حفظ  شود و آنان را درگیر بازی کودکانه ولی ظاهراً مهیجی  زنان می   شناختیروان

 کند. می جدید  ی بورژواییخانواده

کند اما بنیان  شناسی فردی، کودکانه بودن این بازی را نقد میاز نگاه روانمیالنی  

تحلیل  گیری بازار ازدواج را  و شکلداری  ی شکل جدید سرمایهیعنی غلبه اقتصادی آن  

باقی   نولیبرالگذارد.  می نشده  جهان  برابری    آزادی ،  در  به و  کسب زنان  معنای 

. اما  است   انتخاب سبک زندگی   برابر با مردان و آزادی   های اجتماعی و کاری موقعیت 

کهکاال   نیز  زندگی   سبک است  مختلف  یی  بازارهای  می   در  نتیجه شودعرضه  در   .

های حیات اجتماعی، نقصان برابری تتمامی ساحو برابرسازی    سازی کاالییی  واسطهبه

عنوان شود. به پذیر ظاهر میهای دیگر جبراندر یک حوزه، در حوزه  برای زنان  هافرصت 

های خود در بازار کار نمونه چنانچه زنان نتوانند با توجه به سطح تحصیالت و توانمندی 

در بازار ازدواج و روابط  توانند آن را  موقعیت برابر و مناسبی برای خود فراهم کنند، می 

ی موقعیت  واسطهپذیرتر شوند و حتی بهگذاری کنند و در آنجا رقابت دوستی سرمایه 

ی خویش را مجدداً به بازار کار منتقل کنند  کاری و تحصیلی دوستان خویش، سرمایه

 و در این جریان قیمت باالتری نیز کسب کنند.  
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رزی و کسب حقوق برابر میان مردان وسیاست جای  بدین ترتیب حیات اجتماعی به 

دنبال کسب ارزش افزوده در یابد که به گری افرادی اختصاص می و زنان، به محاسبه

ی اند. خصوصاً دختران و زنان طبقه های واقعیو حل فردی نابرابری   بازارهای مختلف

ی  های اجتماعتر به دنبال رقابت کاری و تحصیلی برای کسب موقعیت متوسط که پیش 

بر و مکمل پیشرفت  های میان راهشوند که  بهتر بودند، ناخواسته به این سو متمایل می 

 و عاشقانه پیگیری کنند.  یرا از طریق روابط دوست

شدن روابط دوستی و عاشقانه و ناخشنودی مالزم با آن، نشان خود را در  بازاری 

کودکانه رقابت  فیلم  های  می   بسآتشی  جا  بهگذاردبه  اما  نقد  .  ساختارهای جای 

ی فمینیسم فمینیستی و غلبه   سیاستدر  تغییری کیفی  اقتصادی و اجتماعی، خبر از  

در میان طبقات متوسط )خصوصاً اقشار باالیی آن( و اتحاد   شناسی نولیبرالو هستی

بورژوازی جدید می  با  اقتصاد و سرمایه  دهد.آنان  اتحاد که درونی  نولیبرال این  داری 

  یا تقابل سنت و مدرنیته  ی مدنیان اصالحات حول تقابل دولت و جامعه، در دوراست

 شدت را برای نقد گفتار کارآفرینیِ در حال رشد به  سیاست و امکانات    شودمی پنهان  

 .  کندتضعیف می 

ی  متوسط با بورژوازی جدید با فراموشی نقد توسعه   ی اتحاد برخی از اقشار طبقه

اقتصاد ایران نفتی و رانتی   رغم اینکهدر این دوران به  است.مان  أتوصنعتی بعد از انقالب  

مثابه کلیتی  را به   صنعت نفتاغلب طبقات متوسط حتی خود  شود اما  معرفی و نقد می 

. حال آنکه خوّاجیان در مقدمه کتاب دموکراسی  کنند اجتماعی اقتصادی فراموش می 

به  رسدمی   شرحخوبی  کربنی  نظر  به  گونه  این  اگر  که  کشورهای   دهد  در  نفت  که 

شود، این خود را در تولیدکننده عمدتاً پس از تبدیل آن به جریان پول تأثیرگذار می 

ی مالکانه و دیگر ترتیباتی نشان یابی پاالیشگاه، مذاکره بر سر بهرهساخت لوله، مکان

ند  یافته، در پیودهد که از آغاز، در تالش برای دور زدن مطالبات نیروی کار سازمانمی 

اندازه برای نفت به درآمدهای هنگفت و بی با مسائل دموکراسی کربنی بودند. تبدیل  

ی مهندسی روابط  های ویژهی راهساز مشکل دموکراسی و نفت، که نتیجهدولت نه سبب 

 .  (۱۷:  ۱۳۹۵)خواجیان،  سیاسی از درون جریان انرژی است

با همزمان  طرح  متأسفانه  توسعهاجرای  نفت ی  های  صنعت  در  سایر    فاوستی  و 

مادر و    صنایع  سو  یک  به از  کار  نیروی  استثمار  برونواسطهافزایش  و سپاری ی  ها 
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موقتی زداییمقررات و  عرصه  هاسازی ها  دیگر،  فرهنگی  از سوی  و  سیاسی  عمومی  ی 

و جامعهدل دولت  تقابل  است. سرکوب طبیعت مشغول  مدرنیته  و  یا سنت  مدنی  ی 

و پیامد    (های فنی مهندسیو به تبع آن دانشگاه)ر کل نظام صنعتی  درون و بیرون د

مدیران  روان و  مهندسان  و  کارگران  بر  آن  همچنین  شناختی  و و  اجتماعی  مسایل 

به محیطی  زیست عرصهآن  در  گذاشته  ندرت  بحث  به  هنری  و  فرهنگی  عمومی  ی 

ی شاخهخصوصاً  ی تکنولوژی  ی فلسفهاغلب به حوزهشود و انتقادات مطرح شده  می 

های ها و تنشها و اضطرابدر سینما نیز خبری از ترس  .ماندآن محدود می   هایدگری 

صنعتیمحیط  نیست.    های  میان  اغلب  در  متأسفانه  آنکه  های گذاری سیاست حال 

 دست افرادی رقم خورده بعد از انقالب، به   محیطیاقتصادی و سیاسی و حتی زیست

ی اجتماعی غالب آنان از جهان مدرن، تجربه   که  رقم بخورد(کماکان  )یا شاید    است

 .  است فضای صنعتی بوده

توانستند  می نگرایان  در نتیجه هم کارگران و هم مهندسان و مدیران و و توسعه

. حتی هنرمندانی که برخالف  بازشناسند   این دوران  خود را در تصاویر هنری  یاتتجرب

نولی  شهرهای  در  غالب،  پیش روند  را  انسانی  جهنم  کردهبرال،  تصویر  و  به  بینی  اند، 

های صنعتی  تر در تأسیسات عظیم نفتی در جنوب ایران یا کارخانهجهنمی که پیش

   اند.، نپرداختهاست برپا شده  مشابه

  

 منابع 

 . ۱۶ شماره،ارغنون، ترجمه هاله الجوردی، هایی از اخالق صغیرگزیده(، ۱۳۹۶آدرنو، تئودور ) -

 ، ترجمه مراد فرهادپور، امید مهرگان، تهران: هرمس.دیالکتیک روشنگری(، ۱۳۹۶آدرنو، تئودور ) -

 . ۱۹، شماره آفتاب، گفت وگو با یوسف اباذری،  فروپاشی اجتماعی(، ۱۳۸۱اباذری، یوسف ) -

ر مکتب آموزشی نیاوران، تاریخچه ایجاد نهادهای (، استقرا۱۳۹۴اباذری، یوسف، پرنیان، حمیدرضا )  -

 .۲شماره  ، ۲۲ دوره  شناختی،دولتی آموزش مدیریت و اقتصاد بازار، مطالعات جامعه 

ترجمه روژان مظفری، تهران:    ، در نقد صنعت روانکاوی  داری هیجانیسرمایه (،  ۱۳۹۹ایلوز، ایوا )  -

  نگاه.



 منصوره خائفی  30 

 ، ترجمه محمد دارکش، تهران: اختران.  ۵۷انقالب کارگران و (،۱۴۰۰بیات، آصف ) -

 ، ترجمه مراد فرهادپور، تهران: طرح نقد. تجربه مدرنیته(، ۱۴۰۰برمن، مارشال ) -

 ، در میانه، در حاشیه، زمانه مدیا.بسط و قبض طبقه متوسط در ایران(، ۱۴۰۰صداقت، پرویز ) -

 ، تهران: ثالث. زندگی روزمره در ایران مدرن(، ۱۴۰۰الجوردی، هاله ) -

 ، ترجمه شهریار خواجیان، تهران: ققنوس. دموکراسی کربنی(، ۱۳۹۵میچل، تیموتی ) -

،ترجمه الدن احمدیان داری معاصر در خاورمیانهتبار خیزش: مسائل سرمایه (،  ۱۴۰۰هنیه، آدام )  -

 هروی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. 

 

-  Morrison , Kevin , A. (2010), “Whose Injury Is Like Mine?” Emily 

Brontë, George Eliot, and the Sincere Postures of Suffering Men, Novel: A 

Forum on Fiction 43:2. 


