
 “همایש زناנ“אرزیابی سخناנ سه زנ در 
 )٢٠٠٣ زور، ژאنویه سایت אخبارچاפ شدה در (

 نیلوفر بیضایی 
 

بنی  گفت  رخشاנ آثارש در فمنیسم جامعه   : אعتماد دربارה هر در مختلف برאساسمباحث אی
زمینه  و موقعیت و می  شرאیط تعریف جامعه آנ فرهنگی عنوאנهای به فمنیسم مנ نظر به شود؛

ست    یכ نگرفته شكل ما جامعه در هنوز جریاנ
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كرد تاكید به: وی نسبت دموكرאتی ذهنیت پیشرو و درست، ذهنیت كسانی كه معناست بدیנ אیנ
و אفرאطی دیدگاههای نیز مقابلש در و دאرند وجود ما معه ج در دאرند زנ جنبشهای مقوله

شكل به دیدگاה مترقی آנ كه زمانی تا دאرند وجود نیفتادتفریطی جا ما درجامعه جریاנ یכ
نمی بگوییم باشد چیزی توאنیم
אفزود می      : وی نام אحترאم אز جریانی با אیدהمנ ما، فرهنگی شرאیط به توجه با جامعه در كه برم

אیدءولوژی  بهو نمیتوאنم شخصا مנ אست، نیفتادה אتفاق یנ كه  زمانی تا كنند عریف رא אی
ب    אیرאنی نساנ حوزהعنوאנ یכ אز تعریف אیנ كه وقتی تا و میكنم دفاع یرאנ در فمنیسم گویم אز

حیطه نیامدה،و در جریاנ یכ صورت به دאرند وجود جامعه كه در بسیاری אفرאد تفكر ی
بدאنم آנ حامی رא خودم  .نمیتوאنم

زی می  یا دفاع אز حقوق زناנ در آثار خانم بنی אعتماد אصولا نقشی با       “ فمینیسم“نمی دאنستیم 
אیشاנ بنا به گفته ی خودشاנ و همچنیנ درعمل نشاנ دאدה אند كه تنها در كنار جریاناتی     .. كند

“ אنقلاب אسلامی   “همانطور كه  . باشند “ محبوب“قرאر می گیرند كه אیנ جریانها در سطح جامعه      
 .آقای خاتمی بود “ אنتخاب “بود و همانطور كه 

“ روسری آبی “ زנ تریנ آثار אیشاנ ، یعنی فیلم    یكی אز ضد “ همایש زناנ“جالب אست كه در   
روسری   “دאستاנ فیلم   . אلبته אنتخاب چندאنی هم در آثار אیشاנ وجود ندאرد        . نمایש دאدה شود  

 :بدیנ قرאر אست “ آبی
دختر جوאنی אز یכ خانوאدה ی فقیر ناچار אست برאی تامیנ مادی خانوאدה אש در كارخانه אی            “

 ساله אست، دلש بحال دخترכ می سوزد و در      ٧٠ یا ٦٠ پیرمردی رءیس كارخانه كه  . كار كند
ی می گردد تا با אیנ دختر אزدوאج كند و אو رא אز אیנ وضع    “ فدאكار“میاנ آشنایانש بدنبال مرد  

می شود و دختر رא        سرאنجام چوנ كسی پیدא نمی شود، پیرمرد خودש دאوطلب       . نجات دهد
رزندאנ مرد پس אز אینكه متوجه אیנ موضوع می شوند، אو            ف. مخفیانه به صیغه ی خود در می آورد     

مرد در مقابل آنها می یستد و سرאنجام پیروزمندאنه بسوی زנ صیغه אی           . رא سرزنש می كنند    
در پایاנ، دخترכ خوشبخت رא می     . خود كه אز نظر سنی می توאنست جای نوה אש باشد، می رود  

كه مرد برאیש خریدה אیستادה و با لبخندی بر لب ،           بینیم كه در خانه אی كه در אیوאנ خانه אی      
 .אلنگوهای طلایש رא كه آنها رא هم مسلما مرد برאی אو خریدה به ما نشاנ می دهد        

و خدאوند عمر مردאنی رא كه بفكر نجات زناנ אز فقر و بدبختی  “ صیغه“زندה باد  “: پیام فیلم
 “! كنید تا אز بدبختی نجات یابید شوهر پولدאر “ “و خطاب به زناנ “ !هستند ، درאز كناد 

آنجا كه نهایت درכ خانم بنی אعتماد אز حقوق زנ رא پیש אز گفته هایشاנ در فیلمهایشاנ           �אز  
نگاה خانم بنی אعتماد    . می توאنست متوجه شد، אنتظار دیگری جز حرفهای بالا אز אیشاנ نمی رود       

ه نگاה همكارشاנ آقای مسعود     به زנ و به جامعه در فیلمهایشاנ بدلایل متعددی بسیار ب       
نیز در مورد    “ אز ترس جمهوری אسلامی چیزی نمی گوید       “فرمول نخ نمای    . كیمیایی نزدیכ אست    

هیچكس אیشاנ رא وאدאر به ساختנ فیلمی با אیנ محتوא  . אیشاנ و دیگرאנ دیگر كهنه شدה אست
برאی אنتخاب  “ ی هنرمندאנستاد تبلیغات “نكردה، همانطور كه هیچكس هم אیشاנ رא به رאה אندאزی   

 ....و  “ אمام“آقای خاتمی مجبور نكردה بود و همچنیנ رفتנ سر قبر   
همچنیנ אیشاנ كه برאی نمایש فیلمهایشاנ به خارج سفرهای متعددی دאشته אند ، باید      

نیست و همچنیנ אینكه فمینیسم “ אیدءولوژی“אلزאما “ אیسمی“درכ كردה باشند كه هر 
אیشاנ چه چیز غیر قابل دفاعی در אیנ وאژה می بینند و . �“ق زناנدفاع אز حقو“یعنی 

 .چگونه אینهمه زנ رא در אیرאנ نمی بینند كه به بی حقوقی خود אعترאض دאرند 



به یכ جریاנ در جامعه ی אیرאנ بدل “ فمینیسم“سخנ آخر با אیشاנ אینكه زمانی كه  
אگر بنا بود دفاعی “ هنرمند“נ زנ אیشاנ بعنوא. شود، دیگر نیازی به אمثال אیشاנ ندאرد

و در “ هنرمندאנ“چرא كه در تمام جهاנ . אز אیנ جریاנ بكنند، آנ روز همیנ אمروز بود
جزو אولیנ پیشگاماנ אیנ جنبש بودה אند و با   “ زناנ هنرمند“مورد مسءله ی زناנ 

وנ אز همه منتها شاید باید بپذیریم كه אیرאנ چ  . آثارشاנ به אیجاد آנ یاری رساندה אند  
אست ، אز אیנ یכ نظر هم אز قاعدה ی بقیه ی جهاנ مستثنی   “ אستثنایی“نظر یכ كشور 

 .باشد
تفكیכ كردנ هر شكلی אز هنر :  گفتنیز معتمدآریا دیگر شركت كنندה אیנ همایש فاطمه

هیچهیچ نیست  آیند�به زنانه و مردאنه برאی مנ خوש در تفكیכ یנ با ندאرم جایی تمایلی
فیلم رאجع هرهایم�به یا سمینار در همایש، كه باشد باری آخریנ אمیدوאرم و شود صحبت

می گردهمایی مردאنه شركت و زنانه شدה می..كنم�تفكیכ אزكنم�  فكر شكلی هر كردנ تفكیכ
چیز هم مנ برאی مردאنه و زنانه عنوאנ به אیנ . نیستخوشایندیهنر یاكه�ضمנ مشكل אگر

دאر אی�مساله  زנ        وجود برאی هم אست، برאی مردאנ هم بگویدها،�د، ست آمدה كسی تاكنوנ آیا
وضعیتی چه אیرאנ، سینمای در نظر: אفزود ویدאرد؟  مرد یرאנمנبه سینمای در مردאנ وضعیت

אسف   אز زناנ   بارتر�بسیار ست
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اנ گماנ كنم خانم معتمد آریا جمله אی مشابه آنچه به غلط در بالا می آورد رא אز زب 
אما אیشاנ دقت نمی كنند كه אیנ حرف فروغ فرخزאد . فروغ فرخزאد אز كسی شنیدה باشد 

به منظور دیگری مطرح شدה و آנ אینكه “ زنانه و مردאنه ندאرد. شعر شعر אست “كه 
אما فرאموש نكنند كه فروغ . אیشاנ معیار سنجیدנ אرزש شعر رא در منظور دאشته אند

 نوشته هایש ، بزرگتریנ آرزویש رא آزאدی و برאبری حقوق  فرخزאد جابجا در گفته ها و
زناנ אیرאנ نامیدה אست ، آنهم در زماנ حكومت پهلوی كه وضع زناנ لاאقل به אسفباری 
אمروز نبود و هنوز سنگسار نمی شدند و هنوز فرزندאنشاנ אز אیشاנ گرفته نمی شد و 

 هنوز آנ لچكی كه خانم معتمد  هنوز خق אعمال خشونت بر آناנ قانونی نشدה بود و حتی 
. ، אجباری نشدה بود)حتی אگر אدعا كنند كه دאوطلبانه אست (آریا بزور بر سر می كنند ، 

جالب تر אینكه در گزرאש مربوط به همایש زناנ نوشته شدה كه خانم معتمد آریا  
ی  بسیار عجیب אست ، אیشاנ كه چنیנ سمتی رא در جلسه א. گردאنندה ی جلسات بودה אند 

آیا אیנ نقש تاریخی     . می پذیرند ، با برگزאری و موضوع هماנ جلسه مخالف باشند 
 نظیر אیشاנ در حكومت אسلامی نیز برعهدה گرفته אند؟“ هنرمندאنی“نیست كه 

. كه אیشاנ אز آنها حرف می زنند برאیم ناروشנ אست  “ فیلمهایم“حرف آخر אینكه אیנ 
ازی كردה אند، אما معمولا אیנ سازندה ی فیلم درست אست كه אیشاנ در فیلمهای زیادی ب 

تا جایی كه مנ خبر دאرم ، אیشاנ   . صحبت می كند و نه بازیگر آנ“ فیلمم“אست كه אز 
تاكنوנ فقط یכ فیلم ساخته אند ، آنهم یכ فیلم تبلیغاتی برאی אنتخابات آقای خاتمی     

عمامه  “شخصیتی یכ   אز آنجا كه تنها فیلم אیشاנ دربارה ی برجستگی های . بودה אست
شاید بد نبود كه  . جایی دאشته باشد“ همایש زناנ“بودה، مسلما نمی توאنسته در “ به سر

مردאנ در سینمای אیرאנ می “ אسفبار“אیشاנ لا אقل طبق אدعای خودشاנ كمی אز وضعیت  
 .برאה אفتد“ ماسكولینسم“گفتند، تا شاید جنبש 

شدپنهاנنیمه “كارگردאנ آن : یادآور אزאز و אست ضروری אمری چنیנ دאرم אعتقاد بندה جایی كه
شب همایש   تر�وאجب  همناנ چنیנ دאرم אعتقاد אست هایی�אست، مثبت پاسخمیلانیبسیار در

ورطه     אیנبه در نیفتادנ در برאی كه تمهیدאتی می  ی�پرسש چه אفرאطی אندیشید،�فمینیسم
می        : گفت אز فمینیسم صحبت ما جامعه در تعریفشود�وقتی אولا چوנ אست، دאر خندה مנ برאی

وجود ندאرد    وאژה یנ אز می      ما . درستی صحبت אنساנ حق حدאقل دربارה جریانات. كنیم�دאریم
رسیدה  جاهایی به دنیا در نمیאند�فمینیستی قد هم جנ عقل رسیدהدهد،�كه كجا אیم؟ � ما

قل   حد در ما بچه  هاست،�كارهای خانمی  (אی�مثلا درس  بتوא) دختر یاאש�ند אدאمه بدهد رא
بگیرد طلاق حق بچه. بتوאند كه مادری به رאجع حتا بزنیم توאنیم�نمیخوאهد�نمیما حرفی



صلابنابرאیנ: אفزود میلانی אست و زیادی مנ نظر به بسته، جامعه אیנ در فمینیسم אز  صحبت
صلا فم       ندאردאمكاנ كه אست كنندה محدود ما جامعه آنقدر شرאیط درو كه مفهومی آנ به ینیسم
ندאریم    אروپا رא אست رאیج
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زנ ”كارگردאנ  شكل     در ” دو دربارה جلسه گفت گیری�دאمه ماجرאیی: אیנ فیلم برאساس زנ دو
אصلی         مساله و אست گرفته شكل وكهوאقعی ست هویت مساله هستم، آנ بدنبال فیلم אیנ در

אنساנ به یכ هویت گرفتנ بزرگ ظر نادیدה אست   مנ، אو حق در جنایت تریנ
. باید אعترאف كنم كه سخناנ خانم میلانی لاאقل یכ אنصاف و صدאقتی در خود دאرد    

جالب אست كه در جایی كه همه معتقدند אصلا فمینیسم وجود ندאرد، אز אیشاנ در مورد  
אیנ دیگر چه صیغه אی אست ، كس . سوאل می شود“ نیفتادנ در ورطه ی فمینیسم אفرאطی“

باید به خانم میلانی گفت ، همیנ مبارزה برאی هماנ حدאقلها بناچار زناנ رא به     . ندندא
بزرگتریנ אشتباה بسیاری אز زناנ . حدאكثر مخالفت با حكومت אسلامی وא می دאرد 

كه جزو فعالیנ אنتخاباتی آقای خاتمی بودند،  אیנ بود كه   ) אزجمله خود אیشاנ(
 אو אز حق خود گذشتند ، چرא كه بدאنها باورאندה بودند   אنتخابات אول و دوم خاتمی ، بنفع

، אصلاح طلباנ ضامנ حقوق زناנ هستند و אیנ بزرگترנ ضربه به شكل گیری جنبש زناנ  
אی  .  بصورت نیمه تعطیل در آمد١٩٩٦جنبشی در حال شكل گیری كه אز سال . אیرאנ بود

 .كاש خانم میلانی به אیנ نكته توجه كنند


