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  یامر مدرن شهری در سینمای موج نو ۀ مثابزن جدید به 
( و  بلوچ 1349های آقای هالو ) : مورد مطالعه، فیلمپیشاانقالب
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 2علیرضا صیاد ، 1*اللهیجواد نعمت 
 11/1400/ 15پذیرش:     ؛30/06/1400دریافت: 

چکیده
  ۀ نتیجر  پهلو  و دن   دونۀ ها  اجتماعی، دن  فعالیت   ۀ خصوص دن زمیم به ها  نسبی  زن جدید ایرانی با آزاد  

شهرها ظاهر شد. اما ایرن آزاد  بره مر ار مرردان ایرانری، شتری قشرر  فرایمد مدننیزاسیون، دن سطح کبن 
سریمما  ایرران دن آن    ۀ عموان شرکل نوشرمفکران سیمما  مو  نو بره  ، مثال  برا  نوشمفکر آنان خوش نیامد. 

شتری نویکررد     ی شرا  داشرت و گراه ۀ  زمان، کهمگراهی انتالراد  نسربت بره فرایمرد مدننیزاسریون آمرانر
تصرویر     ئرۀ فریبایی ظاهر  و پوچی باطمی زن جدید، و انا   با بازنمایی ًا  عموم و    اد د تجددستیزانه نشان می 

. ایرن  داشرت و نماد زوال فرهمگ اصیل ایرانی، سعی دن تالبریش     جدید مظهر سبک زندگی  ۀ  مثاب از و  به 
لرو ،  شد  است، بازنمایی زن جدید نا دن دو فیلم آقرا  هرالو و ب   نوشته   تشلیلی ر که به نوش توصیفی   مالاله 

ها   کمد زن جدیرد کره همنرون دیگرر پدیرد  گیر  می نتیجه ، و برنسی ، ایران    متعلق به سیمما  مو  نو 
سابق مردان شد  است، سیمماگران نا به تصرویرکردن و  همنرون    ۀ نفتن سیطر زندگی مدنن باعث ازدست 

یگرر  با د  همراستا شود که ا  می پدید  او  کمد.  مدنن مجا: می   شهر کبن کاال  ج ا:، سطشی و پرخطر  
ایرن    ، د. دنواقر  ان کشرمی ایرانی نا بره قهالررا  ها، مردان و فرهمگ  ها  مدنن و شتی دن نأس و اهم آن دید  پ 

ها   گرایی و انتالراد از مدننیزاسریون نراقشا شرا ، بره تجددسرتیز  و دفرات از سرمت ها دن قالب بومی فیلم 
اهمیت بسرزایی دن   ، جمسیت  بازنمایی سیمماییا  د. خیزن نفته برمی گیر  کمترل ازدست مردساالنانه و بازپس 

ممد مرو  نرو، بره  با برنسی نمای  زن جدید دن سیمما  دغدغه   مالاله شماختی همر داند و  مطالعات جامعه 
کمد. می ایران اشان    ۀ عمق مشکبت جمسیتی دن جامع 

 شهر مدنن، آقا  هالو، بلو  کبن زن جدید، سیمما  مو  نو،    : ها کلیدواژه 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

 مسئول( )نویسمدۀ ایران تهران، همر، دانشگا  تئاتر، سیمما دانشکدۀ سیمما، انشد کانشماس .1
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 . مقدمه  1
گیر  مدننیزاسرریون و شررکلشماسرری آن بررا فرایمررد تررانیظ ظهررون سرریمما و تکامررل زیبایی

مدننیترره، اهمیررت   ۀبازنمایی سیممایی تجرب،  نواست. ازهمینزمان  همشهرها  مدنن  کبن
. همنمررین سرریمما مانمررد همرهررا  دیگررر، داند   شماختی مدننیتهبسزایی دن مطالعات جامعه

   آنهانیشه داند و نمایانگر مشخصرره  ،دن بافت اجتماعی که از بطن آن ظهون نمود   عمیالاً 
هررا  اجتمرراعی توان به شررماختی نسرربی از وی گیآثان سیممایی می  ۀبا مطالع  بمابرایناست.  

گیر  نالررد با شکل ،از طرف دیگر . (6، 1379، 1دست یافت )دوویمیو ا  از یک جامعهدون 
مدننیترره و   زمیمررۀممد دن  هررا  جمسرریتمیستی، پ وهشررگران متالاعررد شرردند کرره تشلیلیفم

زیسررت زنانرره و دیرردگا    ۀجمسرریت، تجربرر   ۀچراکرره مالولرر   ؛ مهم داند   یمدننیزاسیون جایگاه
 ،ترتیباینهدستخوش تغییرات اساسی شد  است. برر   جدیدجامعه نسبت به ایشان دن دونان  

جمسرریت اهمیررت ثررانو    ۀسمتی از مفهوم مدننیته کرره دن آن مالولرر   ها  اخیر ادناکدن سال
از این ممظررر، یکرری از مبرراشثی کرره دن (.  62،  2005،  2)آندیس  است  شد ، بازنگر   هداشت
بازنمررایی زنرران دن آثرران   ۀ است، نشررو  جلب کرد ها  اخیر توجه پ وهشگران نا به خود  دهه

ها  جمعرری دن بررا: مطالعرره  ۀسیممایی است. برخی پ وهشگران، سرریمما نا بهترررین نسرران
(، چراکرره از ابررزان بیررانی و 121،  1380،  3گیرنررد )اسررتریماتیمربوط به جمسیت دن نظر می

جمسرریت   ۀمالولرر   هررا  مرررتب  بررامسررائل و چال   دادنرا  نشررانب  فرد هتکمیکی ممشصرب
 برخوندان است. 

و   داشررتها   سیمما  ایران چه پی  از انالب: اسبمی و چرره پررس از آن، اهمیررت ویرر   
 مردسرراالنانه دن مرروند زنرران نا نشرران داد  اسررت  ۀخوبی نواب  جمسیتی و دیرردگا  جامعرر به

چهل، به پیرو  از نوشمفکران و همرممدان فعررال دن   ۀاز اواخر ده(.  106،  2011،  4)تلطف
سرریمما واند شرردند کرره   ۀشعر و ادبیات، جوانررانی برره عرصرر   مد  ماندیگر  ها  فرهمگی  هعرص 
بودن آن نا برره برراد انتالرراد دغدغررهفانسی و بیونوش و تفریح کاذ: تصویرشد  دن فیلمعی 
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گرفته، و دن واکم  به نویکرد سیمما  غالب، به سرریمما  انتالرراد  نو  آوندنررد. م ررمون 
آثرران همررر  انتالرراد  آن دونان،  هررا  مررو  نررو، همنررون دیگررراساسی و کلرری بیشررتر فیلم

، فرهممرردیان، پونمشمدنضررا، و )شبیبی  تر، تجددستیز  بودگرایی و دن مواند افراطیبومی
این انتالادها متوجه اقدامات و نوند مدننیزاسیون شکومررت پهلررو    . (53  ،1394  ،شکوهی

یررب زعم این همرممرردان و نوشررمفکران، بررا تخربه  چراکه و بود  شا   خصوص مشمدنضابه
هررا  مرراد  و کردن انزش هررا  اصرریل ایرانرری و اسرربمی، سررعی دن جررایگزینانزش 

دهررد کرره تر ایررن مالولرره نشرران میغربی داشت؛ گرچه تمرکز و برنسی عمیقۀ  گرایانمصرف 
با مدننیزاسیون تشمیلی و پرایررراد شکومررت پهلررو  دن ایررران   مشکل این همرممدان نه صرفاً 

هرشال، آننه جالب توجه است این اسررت کرره شترری ت. بهبلکه با مفهوم مدننیته دن کل اس
و بررا   (106،  2011)تلطف،    جمسیت نداند   ۀممد  هم توجهی به مالولچمین سیمما  دغدغه

 دهد. ش قران میا شفظ نگا  مردساالنانه، زن جدید و مدنن نا نماد  از موضوت انتالاد
خصرروص شکومررت بهتوان به دونان پهلو ،  ظهون »زن جدید« دن ایران نا می  ۀتانیخن

هررا و شالررور مدننیزاسیون، آزاد   طرح دن ناستا     دن این دونان ونسبت داد.    مشمدنضاشا 
که پررس   گردیداعطا    طون که خواهیم گفت، به شکل پرایراد و ناقش()همان  جدید  به زنان

وکان و امکرران ش ررون دن  ، فعالیررت و کسرربأق نخوانرردن، شرر از چمدین قرن امکان دنس 
برره نمرراد اصررلی   ، تغییر اوضات زنان،کرد. از برخی جهاتسطح شهر نا برا  زنان فراهم می

 ۀ بررا تمرکررز بررر نشررو  (. این مالالرره49-50)همان،    تبدیل شد  پهلو  دوم مدننیزاسیون    طرح 
شررد ایررن نکترره نا آشررکان کودن سیمما  مو  نو  پیشاانالب: ایران، می  بازنمایی زن جدید

 ۀخصرروص مدننیترر بهمدننیترره )  ۀعموان نمود تجربرر سازد که چگونه دن این آثان، زن جدید به
شود، و از انز دن نظر گرفته میشهر مدنن همگرایی سطشی کبنشهر ( با فریبایی و ماد 

گیررر  از با بهر    مالالهاین    ،. از سو  دیگرشودمیسو  سیمماگران مو  نو نکوه  و تالبیح  
که این   کمدمیمفهوم مدننیته، این بشث نا مطرح    بانۀدن  مشهونپردازان  آنا  برخی از نظریه

گرانه دن آثان سیمماگران مو  نو نسبت به ظهون زنررانگی جدیررد دن ایررران، دن دیدگا  نکوه 
تشلیلی و بررا اسررتفاد  از ربه نوش توصیفی  مالاله  سمتی جامعه نیشه داند.   ۀنگا  مردساالنان
مرروند    ۀدو نمون   ۀاست و برا  تشکیم استدالل خود به مطالع  نوشته شد ا   مماب  کتابخانه
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هررا برره نوش فیلم ایررن پررردازد. تشلیررلاز سرریمما  مررو  نررو  پرری  از انالررب: می
ها  بصررر  و نوایرری ساختانگرایانه، نشررانه  ۀ به شیو  ،تشلیل  این  پساساختانگرایانه است. دن

سرر س   (. 1974،  1)متررز  شودها براساس زبان سیممایی استخرا  میفیلم کشف و معما  آن
آن است   ۀپساساختانگرا، این معانی با توجه به نواب  اجتماعی و سیاسی که اثر زاد  ۀدن شوز

 (. 36  ،1399شود )کهررون،  طلب اثر آشکان میها  قدنت شود و داللتساختانشکمی می
ها  لررونا برگرفترره از نظریرره  گیرررد،شررکل میانشکمی براسرراس آن  که ساخت  ا مبما  نظر  

 به بازنمایی زنان دن سیمما است. ناج  3و بانبانا ممل 2مالو 
ها  موند  این پرر وه  انتخررا: عموان نمونهبه  دو اثر شاخش از آثان سیمما  مو  نو

 ۀسرراخت(  1351)  بلاام   دانیوش مهرجررویی و  ۀ( ساخت1349)  آقای هالم  ها فیلم   اندشد 
آشررکانند.   ها  تجددستیزانهم امین و داللت  شد انتخا:  مسعود کیمیایی. دن هر دو فیلم

نوعی مصرردار زنررانگی جدیررد ها زنی فریبا و افسونگر است کرره بررهنال  مکمل دن این فیلم
 ۀالگررویی برررا  تجربرر ۀ  بمثاها  خود انداخته و بهاست و قهرمان مرد فیلم نا دن دام وسوسه

کمد.  عمل می مرد ۀ مدننیت
 
 ایران و معضل جنسیت  مدرنیزاسیون.  2

کمد؛ شهرمعرفی میان و زودگ ن زندگی دن یک کبنفر    ۀمدننیته نا تجرب  ۀتجرب  4شانل بودلر
خاصی با زمان، مملو از گسستگی تانیخی، گسستگی زمررانی و   ۀا  که به شکل نابطتجربه

( . آننرره دن ایررن تعریررف 13 ،1995 شود )بودلر،پ یرابودن نسبت به تازگی آیمد  متبلون می
بودن بودلر از مدننیته مهم است، شس گسستگی زمانی به دلیل ناپایدانبودن جهرران و نررا:

از این شالتا تغییر دائمی با عبررانت »هررر   5زمان شال است. از ممظر  دیگر، کانل مانکس
، 1397  ،6کمررد )برررمننود« یرراد میشود و به هرروا مرریآننه سخت و استوان است، دود می
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توان بشررث کرررد کرره تغییررر و تشررول، کلیررد دیدگا  بودلر و مانکس، میپس با توجه به    (. 14
 اساسی دنک مدننیته است. 

ی طبیعی است، اما دن جوامرر  غیرغربرری، مدننیزاسیون دن غر: گرچه یک فرایمد تانیخ
، نرره یررک جوامرر مدننیزاسیون دن ایررن  ،شود. دنواق ها  غربی اخ  میدن مواجهه با تمدن

-136،  1395،  ، و صررمیمسرررو خواجهکاوند،  شود )است که آغاز می  طرشیفرایمد بلکه  
دونان   و دن  آغاز شرردپهلو   ممد دن ایران با سلطمت نضاشا   فرایمد مدننیزاسیون نظام.  (137

دن سررطح صررمعتی، اقتصرراد  و شررهر  بررا   ،چهل  ۀو از شوالی ده  شا شکومت مشمدنضا
 . (42،  1395شررد )اجبلرری،    دهیهایی چون طرح جررام  تهررران، مرردون و سررازمانبرنامه

کرره   ا فرهمگرری  ۀاسرریون فرهمگرری داشررت. برنامرر به مدننیز  وی     یشکومت توجه  همنمین،
اشیا    ،از یک سو  ؛ شدشخش شا  دن نظر داشت، از دو عمصر کمابی  مت اد تشکیل می

عموان فرهمررگ تانیخی این سرزمین و معرفی آن برره  ۀنمایی گ شتفرهمگ کهن ایرانی و بزنگ 
رهمگ غربی )علررم، ترویج مظاهر و سبک زندگی و ف  ،فرد ایرانی، و از سو  دیگرممشصربه

نظر داشت که با الگوبردان  از مدننیزاسیون غربی، موفالیت و   (. شا  دن707،  2   ،1394
نا دن ایران تکران کمد غافل از ایمکرره یی  مریکااآمد  دن کشونها  انوپایی و  دستپیشرفت به

 ها تغییر و تشول، آزمون و خطا و شل تماق ررات موجررود دنمدننیزاسیون غربی شاصل قرن
ونود فرهمررگ غربرری برردون   به همین سرربب،ها  مدننیزاسیون بود.  بطن تفکر مدنن و شیو  

هررا  صونت دستون  و آمرانه از باال، ممجر به ایجاد مغاکچیمی و آموزش الزم، و بهمالدمه
کرره مراکررز تجلرری مدننیترره  ،شررهرهاخصرروص کبنایرانرری و به  ۀفرهمگی و هویتی دن جامع

 شررد. البتررهنوز بیشررتر میشهرهایی چون تهران نوزبررهندگی دن کبنماو عالب  گردید  ،بودند
 ۀتجرباا آننه مانشال برمن دن کتررا:    شبیهماندگی، نه از نوت شهرها  سمتی، بلکه  این عالب

واق  . مدننیسررمی کرره بررهبود  ،کمدنیافتگی« یاد می، از آن با عموان »مدننیسم توسعهه یمدرن
شررت ا  از آن برا  پیشرربرد مالاصررد سیاسرری و تبلیغرراتی وجررود دا پوستهد و فال   ا دنخ نمی
خصوص تهران دن زمان پهلررو  دوم، شهرها  ایران، بهکبن  (. 259-260،  1397)برمن،  

ها  موجود، مصدار مدننیزاسیونی بودنررد کرره برره تعبیررر برررمن نخ ها و برنامهنغم تبش به
 داد. نمی
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ایررن   ۀجملرر از    کان  مانررد. خوند  یررا نیمررهکسررتپوی  مدننیزاسیون پهلو  دن عمررل ش
اقررداماتی پهلررو     . مشمدنضررااشرران  کرررد شالور زنان    شود به طرح میکان ،  نیمه  ها طرح 

هررا  خرران  از خانرره ها مشانکت زنان دن امررون اجتمرراعی و فعالیتتدانک دید که دن اثر آن
ازدوا  و مسررائل اقتصرراد  و   ۀزنان اختیان بیشررتر  دن زمیمرر ترتیب،  اینبهیافت.  افزای  می

ها  مدننیزاسیون، شالت آمرانرره فرهمگی کسب کردند، اما این اقدامات همنون دیگر شوز 
شجررا:   کشررف  ۀشررباهت برره برنامرر بی  شا ضاو تشمیلی داشتمد. اقدامات جمسیتی مشمدن

هررا  مالرردماتی برنامرره و برردون آموزش ها  جمسرریتی، بیاجبان  پدنش نبود. ظهون آزاد 
آمیررز دن نظررر ایررران قبحها، تبلیغررات و کاالهررایی کرره  صونت گرفت. دننتیجه، ناگهان فیلم

، 2011،  )تلطررف  شهرها  مدنن برره نمررای  دنآمدنرردکبن  ، دن س هرها  عمومینمودمی
سمتی ایرانرری   ۀها  اجتماعی شدید  دن جامعها و تم و این ظهون ناگهانی با چال   (86

 مان بود. أتو
ایررن بشررث سررودممد  تعریف مدننیته از ممظر  دیگر برررا  پیشرربرد و آشکانسرراز   ۀانائ

، تعریف مدننیته نا مجموعه مسررائلی 2گفهار فلسف  مدرندن    1خواهد بود. یونگن هابرماس
گیرررد. مسررائلی کرره برره شررکل طبیعرری از دل عصررر غربی دن نظر می  ۀزمان دن جامع  دنبانۀ

گرراهی و  و و به تعبیر هگررل شررول شررکل  اندنوشمگر  انوپا زاد  شد  گیر  سررو، ، خودآ
چرره طبیعرری   آزاد  فرد و گسیختن او از بمد هر نوت پایگا  اعمال قدنت، چه سمتی و  متعاقباً 

مدننیترره، انسرران مرردننا  ۀ، از دیگررر پ وهشررگران شرروز3فوکویامررا  ۀقران دانند. براساس نظری 
، سرربب  همررینبرره  هگلی، برآمد  از شرای  ان مامی، تانیخی و اجتماعی خرروی  اسررت.  

شود که به زبان علوم اجتماعی و مدنن سخن گفته اسررت هگل اولین فیلسوفی مشسو: می
سو،  مایل و قررادن اسررت متماسررب بررا   ،ترتیباینهب  (157،  1395،  زاد  دهکرد )نشمانی

کمد، اقدام به همجانساز  کمد و هابرماس ایررن امررر نا هایی که با جامعه برقران میگووگفت
 ۀگیر  سررو،شررکل(.  2-18،  1990داند )هابرماس،  می  ترین دستاوندها  مدننیتهاز بزنگ 
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هررم از   خیر دن ایرررانأدیگر، »زن جدید« دن غر:، و با چمد دهه ترر   ت مستالل زنانه و به عبان
 . استدستاوندها  همین عصر و تشوالت آن 

ناتمررام و دنشررال تکرروین و تکامررل طرشرری  هابرماس نوشمگر  و فرزند آن مدننیترره نا  
چه دن جوام  غربی   ،و نسبت به اجرا  ناقش یا پرایراد آن(  351،  2012،  1)کالهون  داندمی

گا  است و نا  شل تماق ات و مشکبت فرایمررد مدننیزاسرریون   ،دن جوام  جهان سوم و چه   آ
او خواستان این است که   ،کمد. دنواق معرفی می  2گرایی و شل دنون ماندگانگووگفتنا دن  

 ۀتفاوت مدننیته )شرایطی تررانیخی، فرهمگرری و فلسررفی( و مدننیزاسرریون )سرروی   ازممتالدان  
گا  باشمد و به ممتالدان و نوشمفکرانی که مدننیته نا برره   عملی و اجرایی مدننیته دن جوام ( آ

دهد که بررا ایررن کلی طرد کرد  و به دنبال عبون از آن یا بازگشت به گ شته هستمد هشدان می
پتانسیل مفید خررود نا بانهررا برره مررا   نویکرد و جمگ با یک نوند تانیخی و طبیعی )که اتفاقاً 

بهبود و اصرربح مدننیزاسرریون نا از     خود نا تلف کرد  و فرصتنشان داد ( نیروها  انتالاد
 بررانۀگیر  از دیدگا  هابرماس دن. از همین ممظر و با وام(1990)هابرماس،    دهمددست می

کرره واکررم  نوشررمفکران و همرممرردان ایرانرری دن   کرررد توان این بشث نا مطرررح  مدننیته، می
پهلررو  دن ایررران نیررز از جررمس همررین  ۀخوند مواجهرره بررا مدننیزاسرریون آمرانرره و شکسررت

هررا  اصرریل گ شررته، بازگشت به انزش   ،ترتیباینهب  نویگردانی و طرد کلی مدننیته است. 
ها  جمله فعالیتازشود و اقدامات شا   تبدیل به گفتمان اصلی نوشمفکران و همرممدان می

اصیل ایرانی و زوال ها   شدن ایران و زدودن انزش او دن ناستا  شالور زنان، مصدار غربی
زدگرری و ایشان، زن جدید و مدنن، مصرردار غر:   بیشتربرا     شود. ایرانی لشاظ می  ۀخانواد

بشررث و دن   ۀطون که دن ادامرر زوال فرهمگ ایرانی است و بایستی با آن مالابله شود. اما همان
ها  موند  نشان داد  خواهد شررد، ایررن تمررام مرراجرا نیسررت و واکررم  بخ  تشلیل نمونه

هررا از تبعررات ناشرری از ترررس آن ها  مردسرراالنانه ووشمفکران و همرممدان، شامررل سررمتن
مدننیته،   ترین نمودها یکی از مهمبرابر  گرفتن دن  و جبهه  مدننیته بود که به شکل مخالفت

 یابد. گرفتن زنانگی جدید بروز میظهون و قدنت   یعمی
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 مع بت زندگی مدنن شهر  تر این موضوت الزم است مختصر  به  برا  تشلیل عمیق
»بون،واز  تمررامی وقرران و شرررف شخصرری نا دانا  انزش    کمدمی  بیاناشان  کرد. مانکس  

انررد، یررک آزاد  فاقررد هایی که آدمرری برررای  جمگید مبادله ساخت و به جا  تمامی آزاد 
توان استمباط کرد چمررین وضررعیتی، (. می14،  1397)برمن،    اساس گ اشت، تجانت آزاد«

هایی چررون ا  کرره براسرراس اسررطون ایران، جامعه  ۀبه چه مع بت هویتی دن جامع  ممجر
آوند. مشکل دیگررر  از پررس ایررن به وجود می ،گر  بما شد اخبقیات، معمویات و پهلوانی

دادن کمترل و انسجام و پیوستگی هویتی سررابق آوند و آن ازدستزیست شهر  نیز سربرمی
ادناکرری برره   ۀاز دگردیسی بمیادین دن تجرب  1، گئونگ زیملشماس بزنگ مدننیتهاست. جامعه

(. دن چمررین شرررایطی مرررد 177،  1390)فکرروهی،    کمررددلیل ظهون شهرها  مدنن یاد می
دهررد. او دن بر زندگی و مشرری  پیرامررون  داشررته نا از دسررت می  اً کمترل و تسلطی که سابال

 ا مالی شهر به دام افتاد  و دیگر سلطه  ۀشمان و مشالات نواب  پینیدها  بیگیرودان ج به
نا  اوبرره نسبت اش عیان گ شتهبر شرای  نداند. یکی از موضوعاتی که مرد شهر  کمترل تمام

نگا  کاالیی برره   ۀخرامد و مرد که سابالشهر می  انه دن. زن جدید آزاداست  از دست داد ، زن
به چمگ آوند. همررین او نا  تواند  همنون بسیان  از کاالها  فریبا  شهر  نمی  داند،نا  زن  

جمله سرریمما. اززن جدید دن همر ایران    آلودکیمهآمیز و  موضوت دلیلی است بر نمای  خصم
و ناتوانی از تسل  و کمترررل بررر آن، دن آثرران خشم مردان از این آزاد  و هویت مستالل زنانه،  

ها علیرره مدننیزاسرریون گرایانه و فعالیت سیاسی آننوشمفکران و همرممدان به تمایبت بومی
 شود. شا  فرافکمی می

پرر یر جالب و کمایی این اعتراضات این است که از آنجا که گریز از مدننیترره امکان  ۀنکت
گررا ، نفررس اعترا   ،نیست، شتی ممتالدان ضد مدننیته هم گررا  یررا ناخودآ شرران ممد خودآ

کمررد کرره پررس از دونان امر  مدنن است. هابرمرراس بررا توجرره برره آنا  هگررل اسررتمباط می
توانررد گیرررد و نمیذیل خردگرایی مدننیته جا  می  ناچانبه  نوشمگر ، هر بشث و گفتمانی

 ۀاز سمت هررم دن شرروز  دان که شتی بشث ایمان و جانبطون مستالل از آن باشد به  کامبً 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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پررس ایررن ممتالرردان اصررل   . (25-27،  1990)هابرمرراس،    گیرررد عالل و خرد مدنن قررران می
گاهیمدننیته، بی گا  باشمد، با خودآ عرضه داشررته بررود برره   هاآنکه مدننیته به    ا آنکه خود آ

دونان توان استدالل کرد که پوی  نجعت به گ شته دن  ترتیب میاینهنوند. بجمگ با آن می
وجو  بازگرداندن غیرت و زنررد  نگرره ا  مدنن بود و مردانی هم که دن جستپهلو ، پدید 

انررد و نرره همرران مررردان مدننیته  ۀند که زاداداشتن مفهوم خانواد  هستمد، مردان جدید ایرانی
پمداشتمد. شرراهد ایررن ادعررا ایمکرره نوشررمفکران و می  آننمان که خود اشتماالً   ،سمتی گ شته

خود بهررر    ۀمدنن سیممایی برا  بیان عالید  موند بشث این مالاله هم از زبان کامبً   انهمرممد
هررا مشررخش خواهررد شررد، ایررن بیرران عالایررد شاصررل نرروعی نه از تشلیلنگیرند و چمامی

گاهی همرممد     اجتماعی و سیاسی خود و جامعه است. یشرا  ازخودآ
 مدرنیزاسیون پهلوی در ایران. ظهور زن جدید در نتیجۀ فرایند  1-2

، 1)لی شودعموان »زن مستالل و آزاد« شماخته میبه  مدننیته است و عموماً   نتایجزن جدید از  
دن جوامررر  مررردنن و جهررران کاالهرررا  جررر ا:، فریبرررا، مصررررفی و  . (134، 2005
او )زن جدید( شخصیتی مهررم و کلیررد  دن افررق امیررال مررردان اسررت و »اش،  کممد سرگرم 

مردسرراالنانه و   یا نگررا  سررمت(.  301،  2001،  2)شرریه  شررود«ناگزیر به نماد این امیال بدل می
زن جدید   ،مردساالن   ۀشود. جامع  میها از زن جدید دیداز زن دن تمام این تعریف  ن اکاالو 

که تبلون غایی ظررواهر سررطشی و پوشررالی زنرردگی مرردنن   داندمیشهر   کبن  ۀنا یک پدید
گررا  نا شال شوم و خطرناک که سو، عینآلود و دنپینید  و وهم  است ها  م کر ساد  و ناآ

زن جدیررد   ۀچهررر  ،بترتیاینهکشرراند. برر برره تبرراهی می  و دن نتیجرره  ،ها  خودبه دام وسوسه
ها  مردانه است و هم شامل قدنتی فانتز   ۀ شود که هم اب غربی می  ناستا با زن مرگبانهم

زعم . برره(113،  2004،  4)برررونفن  کشررانداست که سلطه و اختیان مردانه نا برره چررال  می
و   شررودمیجدال مرد با امر مدنن، ف ا  شهر و فریبررایی آن      اززن جدید تبلون  ،5استیونز
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بودن آن از طرف دیگررر، عالاید مت اد دن موند ج ابیت زنانگی جدید از یک طرف و م موم 
ها  کرره هررم جرر ابیتا  اسررت  مدننیته  خودا   نسبت بهمت اد    و اشساسات  مواز  با عالاید

و بیگررانگی نا دن سررو،ۀ مفتررونا گسرریختگی دهررد و هررم خطررر ازهمانکانناپرر یر  انائرره می
 (. 82-83،  2003پروناند )استیونز، ها میج ابیت

دن جوامعی چون ایررران پرری  از انالررب: کرره مدننیزاسرریون همنررون امررر  وانداترری و 
هررا  مررد نوز برره تمهررایی دن شد، زن جدید  که آناسته برره لباسصونت آمرانه اعمال میبه

هررا  مید، از این ظرفیررت برخرروندان بررود کرره انزش خرا می ها و ف اها  شهر مدننخیابان
. دن دفرهمگ مردساالنانه نا تهدید کمد و اقتدان سمتی مردانرره نا برره چررال  بکشرر   ۀشدتثبیت

 ا ا ، تصویر زن جدیررد نشررانی از زوال فرهمررگ اصرریل جامعررهدیدگا  مردانا چمین جامعه
 مادنانرره،  نفتن زنررانگیا بینکه فرهمگ غربی بدان واند شد  است. فرهمگی که عامل ازاست  

هررا، تبلیغررات و هایشرران برره فیلمشررود. ایشرران دن بشثسررمتی شررماخته می  مطی  و ایثررانگر
زنرران   ۀبرهمرر کردند که برا  جرر : مخاطررب از تصرراویر برهمرره و نیمههایی اشان  میعکس

امریکایی یا به سبک زندگی ۀ اخبقی و اشاعترویج بیۀ  مثابکردند و این کان نا بهاستفاد  می
هررا و امررا تشلیل(؛ 24، 2011)تلطررف،  کردنرردتعبیررر  امریکانیزاسرریون ایررران مطرررح می

مطالعات مربوط به امون جمسیتی دن دونان پی  از انالب: ایررران کماکرران برره مشرردودبودن 
کمررد و زن جدیررد ایرانرری نا همنررون کید میأتساالنانه  مرد ۀ فرهمگ  زنان، کاالوانگی و سلط

نیافتگی، نه هست و نه نیست الخلاله که مانمد تمام مشاصل مدننیسم توسعهاقشموجود  ن
ناشرری از اشسرراس   ۀپس تالبیح زن جدید یررک اقرردام پیشررگیران(.  87)همان،    دهدنشان می

خطر است. این موضوت کمابی  دن تمام جوامرر  سررمتی و مردسرراالن و مصررادیق مدننیسررم 
کرره برره زن   ا ۀ فریبمد میستی، چهریطالعات فمنیافتگی صادر است. برا  همین دن متوسعه

شررد  ا  برساخته و پرداختهباشد، اسطون   شود، بی  از آنکه امر  واقعیجدید ممسو: می
زن  دن تشلرریل  مبمرری بررر بررازنمودویویرران لرری  . (7، 2012،  1است )بوهانمردان    از سو 
لفرران ؤشهر مدنن دن آثرران م  گیرد کهشهر مدنن دن آثان همر ، چمین نتیجه میۀ  مثابجدید به

لف/ناو  مرد اسررت. ؤم  ۀموضوت نگا  خیره  شود کضدقهرمان زنی متبلون می  ۀمرد، دن چهر
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 ذهن مردان اسررت  ۀنث ساختؤعموان موجود  شائز جمسیت مترتیب شهر و مدننیته بهاینهب
ها، تشرروی   ۀمررردان، نشرران  ۀشرردپس زن جدیررد دن عمرروم آثرران خلق(.  142،  2005)لی،  

انگیز و گیرد که هم ج ا: و وسوسررهمدننیته قران می  ۀها  تجربخطرات و توأمان،ج ابیت
ترروان می  ،از ممظررر  دیگررر  . (5-3،  2001،  1)پیترسررون  هم ویرانگر و غیرقابل کمترل است

بشث کرد که دن جوامعی چون ایران پی  از انالب:، چین و کشونها  امریکررا  جمرروبی، 
کمررد. »دیگررر « مصدار »دیگر « تهدیدآمیز زندگی مدنن نیز عمررل می  ۀثابمزن جدید به

هررا آمررد  و پرننگ برا  جوام  جهان سوم، نیروها  ام ریالیستی هستمد که برره سرررزمین آن
انررد. ایررن شررکل از »دیگررر « دن بسرریان  از آثرران ایررن مماب  و فرهمگ ایشان نا غانت کرد 

نیروها  ام ریالیستی برررا  بلعیرردن و کشرریدن  ۀادجوام  به شکل زن جدید  که گویا فرست
 .  (133-134،  2005)لی،   شودبازنمایی می  ،زندگی اصیل مردان آن جامعه است رۀشی

 نمایش زن جدید در سینمای موج نوی ایران. 2-2
مرردنن   ۀتجربرر   خصرروص بهامررر مرردنن )  ۀمثاببه شکل زن فریبا( به  زن جدید )معموالً   تبلون

مهم   ۀبا برنسی سه دون  2بانبانا ممل  ا  طوالنی داند. شهر ( دن آثان همر  و سیممایی ساباله
فرانسرره نتیجرره    سیمما  شهر  یعمی سیمما  وایمان، سرریمما  نرروآن و سرریمما  مررو  نررو

سیممایی نا از طریق فرافکمرری زنررانگی خطرنرراک و  ۀت هر سه بره یجمس ۀ»... مالول   گیرد می
زنا ]زن[ خیابررانی دهررد. پرسررهثیر قررران میأبه ف اها  عمومی شهر، تشررت ترر زد   جمسیت

 ۀ ابرر   ۀمثابرر یابد و دن قالررب زن بهسیمما  وایمان دن شمایل زن افسونگر فیلم نوآن تجسم می
دهررد. چمررین فرانسه برره شیررات خررود ادامرره می   غیرقابل اعتماد هوس دن سیمما  مو  نو

رد  همرا  است که... از سو  زن شهر  خطرناک و ها  مشخصیتشمایلی از زنانگی با  
گردند؛ این همان زنی است که با شهرها  موند بشث عجین و مترادف اغوا می  واجد جاذبه

شرردن برنسی سیمما  خیابانی وایمرران برررا  نوشن  ،میاندناین.  (37،  1396است« )ممل،  
هررا  سرریممایی بررا تکمیک  عمبً کمد چراکه دن این سیمما زن جدید شهر   مالصود کمک می

 خیابااانفرریلم  )مررثًب دن    گیرررد انز شهر برلین مدنن قررران میمثل دابل اکس و،ن و مونتا،، هم
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کرره همرممرردان و   کرررد ث نا مطرررح  شرر ترروان ایررن باز ممظر  می(.  1( اثر کانل گرونه1923)
ا و مدننیزاسرریون هوایمان نیز همنون نوشمفکران و همرممدان ایرانی، نسررانه  ۀسیمماگران دون

دانسررتمد کرره امریکایی نا عامل زوال فرهمگ اصیل آنیایی و انشراف جوانان و زنان خررود می
یاپرداز  و تاللید از آنان اقدام ؤوبرر و ج ا: ستانگان امریکایی، به نتصاویر پرزنر  ۀفریفت

ه دن آثان شهر و مدننیت  ممدبازنمایی جمسیت  نو،ازهمین  . (87،  2003،  2)دولیمگ  کردندمی
هررا  سیاسرری اسررت. زن داللت  شررائزشماسانه نیست، بلکرره  زیبایی   نویکرد   اً ایشان صرف 

ها  شرریطانی، اغررواگر و خشررن اسررت و جمبرره  دانا که    مریکانیزاسیونی استاجدید تبلون  
42-، 1997، 3)پترررو کشرراندها  انسانی اصیل نا به تباهی میاصالت، اخبقیات و انزش 

با تمبیه این شخصیت همرررا  اسررت نا   زن افسونگر که معموالً   بازنمایی  4مان  آن دوان(.  41
 ۀان نسرربت برره مالولرر سو،  و الگررویی از برریم و هررراس مرررد   ۀ»صیانت از مردانگی تهدیدشد

 . (2-3، 1991)دوان،    داندمی  شود،که مدنن مشسو: می ا مالوله  میسم«،یفم
شررود، ایرانی پی  از انالب: که زن جدید دن آن ظرراهر می  ها خ  نوایی نایج دن فیلم

گیر  و ها  آشکان  برخوندان است، امررا نتیجررهفانسی و مو  نو از تفاوت فیلم  ۀدن دو گون 
هررا  نوش سرریممایی، از ابزانهررا و    ۀها یکسان اسررت. ایررن دو گونرر آن   اخبقی هر دو  ۀنکت

برند اما تشلیلا تفسیر  آثرران هررر دو گونرره، برره دادن مالاصد خود بهر  میمتفاوتی برا  نشان
ها برره هایی از این شباهتانجامد. نمونهها میها  این فیلمها  متعدد  دن داللتشباهت

ممظر ذهمی شهر دن   ۀتخیل تهران، مطالع»  ۀشهر تهران دن مالال  ۀایی مدننیتبازنم  ۀ لشاظ نشو
دگرگمن  اجهماااع  ( و کتا:  1394مشمود ،    )ناودناد و  «چهل و پمجا  ایران  ۀسیمما  ده

توان ادعررا کرررد می  ،اند. دنواق ( برنسی شد 1395)اجبلی،    ایران  های سینمای  درو فیلم
فانسرری دن برابررر ها )لشن سرربک فیلمنو، فال  دن شکل آن  مو فانسی و  که تفاوت آثان فیلم

فانسررری دنبرابرررر بعرررد  فیلمپرداز  تکلشرررن جرررد  و تلرررظ مرررو  نرررو، شخصررریت
فانسرری دن برابررر بیرران پسررمد فیلملوشانه و عامهتر مو  نو، بیان ساد پرداز  عمیقشخصیت
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 هررا و اهررداف اجتمرراعیبیمی سررازندگان آنمو  نو( است وگرنه جهرران  ۀگرایانتغزلی و واق 
گا  این آثان شباهت فانسرری زن جدیررد . دن آثرران فیلممهمرری بررا یکرردیگر داننررد  ها ناخودآ

شررود. او که دن مشی  کابان  مشغول به نقاصی است تصررویر میی فریبا  دن قالب زن  معموالً 
سطشی و ظاهر  مدننیته و پوچی و خطر ج ابیت  از مشی  خانه جدا افتاد  و مظهر    کامبً 

فرد    گیرد که قهرمان مرد که معموالً داستانی فیلم از جایی شکل میباطمی آن است. کم   
کمد تا او نا از تباهی نجات و تبش می  دست، غیون و جوانمرد است عاشق این زن شد تهی
 انوتیررکوضرروح فالرر  کررانکرد  ها  نقش که بهبا وجود صشمه  . (95،  2011)تلطف،    دهد

برند. با اسررتفاد  عبانتی از استانداند دوگانه ننج می  ها عملکرد  دوگانه یا بهدانند، این فیلم
، وجررود ایررن «ل ت بصر  و سرریمما  نوایرری»  سازش،تانیظ  ۀلونا مالو  دن مالال  از دیدگا 

مخاطب مرررد   ۀزعم و  قهرمان مرد فیلم نمایمدتوان توجیه کرد. بهدوگانگی استانداند نا می
گیرررد. مخاطررب نا می  ۀ  نگررا  و تجربرر او، جررا  ۀشود و به نوعی نگررا  و تجربرر مشسو: می

زنانرره و   ۀ اش برره ابرر شود. یکی نگررا  خیررر  قهرمان مرد به دو شکل عامل ل ت مخاطب می
او به جانشیمی از مخاطب مرد  که امن و امرران پشررت  ۀدیگر  مخاطرات و اعمال قهرمانان

ب همررین شررود چراکرره سرریمما دن قالرر ا  نشسررته اسررت. کرران دن ایمجررا تمررام نمینالر    ۀپرد 
 مخاطرات قهرمان مرد، یادآون ترس مخاطب مرد از اختگی است.  

با اقدامات خطرناک    فیلم با تمبیه و سرجا  خود نشاندن شخصیت زنی که مخصوصاً 
به او، دننهایت این ترررس نا برطرررف کرررد  و   1وان نماد اختگی قران گرفته است یا با نگا  بت

کمررد قدنت قهرمان مرررد و از طریررق او قرردنت و جایگررا  برتررر مخاطررب مرررد نا تثبیررت می
تر از اما نمای  زن جدیررد دن آثرران سرریممایی مررو  نررو پینیررد .  (87-89،  1382)مالو ،  

 مالالررهشد  دن این موند  انتخا: ۀدو نمون  مثبً ها  مو  نو )فانسی است. فیلمالگو  فیلم
 دنبررانۀگیرنررد و دن انتالادشرران ( از دیالکتیررک مرر کون بهررر  میبلاام و  آقااای هااالمیعمرری 

 ۀمدننیترر   مدننیزاسیون ایران و مدننیته دن کررل، زن جدیررد نا نمرراد  از مدننیترره و خصوصرراً 
 ها انز جاذبررهپردازنررد. ایررن آثرران زنررانگی جدیررد نا هررمشهر  قران داد  و به تالبرریح او می

برانگیز سطشی، فریبا و خطرناک شهر مدنن قران داد  و او نا به سررطح یررک کرراال  وسوسرره
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ها، شخصرریت زن جدیررد از این گونه   دهمد. جالب آن است که دن هر دوشهر  تاللیل می
برررا  نهررایی و  برررد و اگررر قهرمرران مرررد نباشررد، زن از شانسرریانفعررال شرردید  ننررج می

توانررایی و آزاد  زن جدیررد   ،دنواق   . (222،  1395لی،  )اجب  یافتن برخوندان نیستنجات
شود و اگر اقدام جد  هررم انجررام گرایی و خرابکان  او تاللیل داد  میبه فریبکان ، مصرف 

 اشمالانه و اشتبا  است.  دهد، معموالً 
 آقای هالو .1-3

، سومین فیلم بلمد دانیوش مهرجررویی، داسررتان مرررد کانممررد نوسررتایی صرراف و آقای هالم
هررا  مهانت بررا  شود تا همسر  اختیان کمد، و از آنجررا کرره  ا  است که عازم تهران میساد 

گیرررد. اهررالی شررهر قررران می  ۀاستفادءنیست، موند سوآشما  شهر     ۀزندگی دن نواب  پینید
  اواند.  ی است که آلود  به نواب  ماد  و پو  شهر  نشررد دل آقا  هالو نماد نوستاییان ساد 

هررایی کرره انزش  ؛ ها  اصیل ایرانی اسررتو پاسدان انزش ممد  عبقهبه فرهمگ و اد: ایرانی  
ثیر أچهل و پمجا  است کرره تشررت ترر   ۀدیگر دن شهر مدنن جایی ندانند. او از نوستاییان ده

له دن ایررن ئشررود. ایررن مسرر ازم تهران میها  شهر مدنن، نوستای  نا ترک کرد  و عوسوسه
شد. دن زمرران وقرروت انالررب: اسرربمی، شرردود سرره ا  اجتماعی مشسو: میمالط  پدید 

ناسررتا بررا هم  . (450-050،  1377،  1)فررونان  ندمیلیون جمعیت مهاجر دن تهران ساکن بود
ر و ها با م مون اخطان به نوسررتاییان نسرربت برره مخرراطرات شررهاین پدید ، موجی از فیلم

زندگی دن قالب زنرردگی سررمتی نوسررتایی سرراخته شرردند )اجبلرری،   ۀها به ادامدعوت از آن
 . ستهاهمین فیلمنوت از  آقای هالم.  (287،  1395

اش، به ممظون شود، و هالو بعد از خداشافظی با خانواد دن ابتدا مشی  نوستا ترسیم می
مهرجویی سفر هررالو از نوسررتا برره شود.  ن خود، نهس ان شهر میأمماسب ش    یافتن همسر

گ ان از جهان آنام سمتی به سو  جهان پرهیرراهو و آشرروبماک مرردنن نمررای    ۀمثابشهر نا به
ها  شررهر مرردنن و ها  ابتدایی ونود به شهر برره دام جرر ابیتدهد. هالو از همان لشظهمی

ممد یتگر  تصرراویر جمسرر جلو  بر  افتد. مهرجویی با هوشممد   همنمین مخاطرات آن می
و  ،داند کیررد أآقررا  هررالو از همرران برردو ونودش برره تهررران ت نشررهر مرردنن دن برابررر دیرردگا
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برره نمررای    یرراؤشررهر  نا دن قالررب یررک ن  ممدا جمسیت  شدن او دن مواجهه با افسونا وسوسه
 ۀطون که شرریفتزند، همانکه دن شهر پرسه میپس از ونود به تهران دنشالی  گ اند. هالو  می

شود، مسشون تصاویر زنان مدنن به نمررای  شهر می  ۀپیشرفت صمعتی و معمانانها   جلو  
کمررد، برره کرره دن خیابرران شرکررت میگررردد. دنشالیگ اشررته شررد  دن سررطح شررهر نیررز می

سررردن     ها وفروشرریها  نوزنامهها، دکررههایی از زنرران جدیررد دن ویترررین فروشررگا عکس
زنی دن ف ا  شهر  و دن تهران نا پس از پرسه  شود. او اولین شب ها  تئاتر خیر  میسالن

کمد. دن ابتدا  شررب، هررالو نا شهر ، دن هتل س ر  می ۀها  فریبمد  و زنانمواجهه با جلو  
بیمیم که دن تراس اتار هتل که مشرف به خیابانی شررلوو و پرهیرراهو اسررت، بررر دن شالی می
ۀ زمیمرر دن پس  ،شررال. بااینهای  اسررتانداختن کف مشغول برر  ا  نشسته ونو  صمدلی

کمررد. گر  میشهر مدنن است که جلررو    ۀها  دنخشمد  تصویر، باز  نونها  نئونی و جلو
شررود. شرردن ف ررا میباز  این نونها دن ف ا  داخلی اتار هالو نیز موجب تانیک و نوشن

از   شهر مدنن دن نظر گرفررت، و  ۀتوان از یک طرف نمایانگر قدنت اغواگراناین صشمه نا می
نفتن مرزها  میان ف اها  داخلی و خانجی دن شهر مدنن. برره سو  دیگر داللتی به ازبین

کمد و اتار نا از شررون و نسد که آشو: شهر  به ف ا  دنونی اتار هالو سرایت مینظر می
کمد.  دقیالاً هیجان می بعد از همین صشمه است که مهرجویی نخستین فانتز  آقررا  هررالو   آ

هررا  اتررار کتابی، به همگام خرروا: شرربانه چراو  ۀگ اند. هالو پس از مطالعنا به نمای  می
شدن باز  نونها  شهر  دن قالب نوشن و خاموش   کمد. ناگهان مجدداً هتل نا خاموش می

مدننی با ظرراهر  غربرری دن اتررار   فریبمدۀ  شود. س س فیگون زنف ا  اتار نمای  داد  می
یایی نا تمثیررل و ؤتوان این زن نشود. از ممظر  میقا  هالو ظاهر میآ  هتل دن برابر دیدگان

ممد شهر مدنن برا  هالو دن نظررر گرفررت. برره تعبیررر ا  از ظهون اغواگرانه و جمسیتجوهر  
دهررد. او از دل تهررران قررران می شهر ۀانز مدننیتیایی غربی نا همؤدیگر، مهرجویی این زن ن

 . شودشلوغی و نون و تشرک شهر  زاد  می
سمتی و مدنن، دن قالب تالابل نوستا و شهر با نمایمرردگی آقررا     ی میان امر دیالکتیک فیلم  دن  

مرردنن    ۀ سرراز نالرردهایی کرره برره جامعرر و فیلم   گیرد شکل می هالو از نوستا و مهر  خانم از شهر  
گرفته از  سازد. برداشت آقررا  هررالو از تهررران شررکل تهران داند نا دن شخصیت مهر  متبلون می 
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ها و مجبت و... صررونت گرفترره اسررت.  ا  از تهران است که دن قالب فیلم ها  نسانه بازنمایی 
    دهد اش از زندگی شهر  به مهر  جوا: می دادن آگاهی آقا  هالو برا  نشان   گویی و گفت دن  

امررا آننرره ونا  جرر ابیت    . کمم« دن مجبت هم بع ی مطالب اسررت کرره بمررد  مطالعرره مرری » 
عظیمی است کرره پشررت   اخبقی و خل شود، پوچی، بی ظاهر  شهر، دن عمل با آن مواجه می 
چهررل و پمجررا  نا    ۀ شرردن نوابرر  اجتمرراعی دن ایررران دهرر این ظاهر فریبا پمهان شد  است. پولی 

زاسیون آن دونان تلالی کرد. تهران دن این دون  به شهر  تبدیل شررد   ها  مدننی توان از وی گی می 
و مرردنن تهررران،    انتهررا بی ناند چراکه برا  بالا دن جمگل  بود که عواطف شهروندان نا به قهالرا می 

پررول، عواطررف،    ۀ تفاوت شد  بودند و دغدغرر نواب  بایستی مبما  عالبنی داشته باشمد. مردم بی 
مهر  به نابطرره   ۀ میل و عبق  . ( 11، 1392و نضایی،  بلعید )شبیبی می  ها نا ها و هویت آن انزش 

است. آننه باعررث آشررمایی هررالو و    با آقا  هالو هم دن نواب  مالی و مظاهر ماد  خبصه شد  
شود که لبرراس عروسرری نا بررر تررن مهررر  ببیمررد، و  شود این است که هالو وسوسه می مهر  می 

گیر  آشررمایی،  شررود. پررس از شررکل با آقا  هررالو آشررما می زد  از امتشان لباس زیبا  مهر  ذور 
انتظان مهر  از آقا  هالو دن تمام برخوندها شالت ماد  داند. مهر  دن تمررام اوقررات مشررغول  

 کمد. ناستا می ساز این فریبایی نا با ج ابیت شهر مدنن هم است و فیلم   گر  غمز  
ان مبقررات کمررد، او دن شررالی برره  لشظاتی پی  از آنکه آقا  هالو مهر  نا برررا  اولررین برر 

هاست. او ابتدا دن پشررت  شود که مفتون تصویر زنان پشت ویترین فروشگا  تصویر کشید  می 
آنایشرری    ۀ نگرد که تصویر زنی نا دن شررال تبلیرر  یررک وسرریل می   عکسی ویترین فروشگاهی، به  

  ۀ کممد تصویر زن تبلی  هالو، دنشالی مفتون ج ابیت تصویر کاال )و همنمین    دهد. نمای  می 
ت و چه مصرفی داند. س س دن فروشررگا  بعررد   یس داند خود کاال چ کاال( شد  است که نمی 

ا  که لبرراس عروسرری برره  هالو ابتدا از پشت ویترین به مانکن زنانه   )مکان مبقات  با مهر (، 
شررود و  یی می کمد. دن هر دو صشمه، ج ابیت زنانه دن پیوند بررا کاالهررا بازنمررا تن داند نگا  می 

به تعبیر دیگر، آقررا  هررالو دن ایررن نماهررا    گیرد. کید قران می أ کاالیی زنانگی مدنن موند ت   ۀ جمب 
دیرردزنی و    2والتر بمیامین   ها( است. )نگریستن به ویترین فروشگا    1مشغول عمل ویمدوشاپیمگ 
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مطرررح   انگیز شررهر  ها  وسوسرره ها  ج ابیت ها نا از خصیصه نگریستن به ویترین فروشگا  
اساسرری و    ی گرا، جایگاه مصرف   ۀ فروش کاالها دن جامع   . ( 539،  1999)بمیامین،    کرد  است 

خریررد نا    ۀ ا  این کاالهررا نا تبلیرر  کرررد  و وسوسرر کرد  ها به شکل بزک مهم داند. ویترین مغاز  
اسررت،    ها  شهر  شررد  ج ابیت   ۀ نسد که آقا  هالو هم که شیفت به نظر می  دهمد. افزای  می 

،  1زعم تررام گانیمررگ میل خریررد و مصرررف اسررت. برره   ۀ کممد که تالویت دهد  می تن به این عمل  
  ر سرراز برر . فیلم ( 285-288،  2000)گانیمررگ،    مصرف همیشه شالت فتیشیستی داند   ۀ وسوس 

  . سرر س گرر اند این واقعیت که کاالها  پشت ویترین تصویر زنرران جرر ا: اسررت صررشه می 
او بررا مهررر  و تماشرراکردن او    ۀ وشاپیمگ آقا  هالو با مواجه کردن ویمد مواز    و خرید    ۀ وسوس 

شررود کرره  . مهر  همنون کاال  ج ا: و فریبایی از شهر مرردنن معرفرری می شود ناستا می هم 
ناسررتا بررا  دهررد. مهررر  هم شهر پس از ترغیب آقا  هالو به خریررد، او نا سررر ناهرر  قررران می 

دن ادامه نیز مهررر  همیشرره بررا    است. ه آن   ۀ ها  سطشی شهر  است و دنواق  نمایمد ج ابیت 
یا،  ؤ دن غالب یک ن   مهرجویی مجدداً   کمد. دن این صشمه، فریبایی آقا  هالو نا مفتون خود می 

دن تفرراوتی    ، شررال دهررد. بااین نا نمررای  می   « زن جدید » آوندن  چمگ آنزو  آقا  هالو برا  به 
شود و هالو خررود نا  د  برجسته می نهاد خانوا  آشکان با فانتز  اول دن اتار هتل، دن این فانتز ، 

 . عموان عروس دن کمان خود داند بیمد که مهر  نا به دن قامت داماد  می 
زنی فریبمد  که اتفاقًا نوس ی نیررز اسررت، تصررویرگر    عموان مهر  به جالب توجه است که  

گر   نوسرر ی بلکه او نماد زن جدید شهر  است و زن جدیدبودن به نوعی مترادف با  شود  نمی 
دانسته شد  است. اطبر این صفت به زن جدیررد کرره خواسررتان اسررتالبل مررالی و هررویتی از  

،  2011)تلطررف،    نایررج بررود  اسررت   ۀ این دون  ها و آثان نوشمفکران شتی دن نشریه   ، مردان است 
  ۀ ایررن اسررت کرره نابطرر   نیز از همین الگو پیرو  کرد  است. شرراهد ایررن ادعررا   آقای هالم .  ( 82

بین امر سمتی به نمایمدگی آقا  هالو و امر مدنن برره نمایمرردگی مهررر  دن سرراختان  دیالکتیکی  
  ، دهد که مهر  نوس ی است و پرری  از آن ها  داستان لو نمی فیلم مشهود است. فیلم تا میانه 

هررا  آزادانرره دن خیابان   ، نگر برداشت از مهر  یک زن شهر  است کرره مسررتالل، فریبررا و مرراد  
مخاطررب    ۀ و بمد مرد  نیست. شتی برداشررت آقررا  هررالو کرره نمایمررد کمد و دن قید  شرکت می 
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یررک زن شررهر  و جدیررد اسررت. او دن همرران    تا انتها  فیلم این است که مهر  صرررفاً ،  است 
هررا  کمررد، دخترخانم گوید که »بمد  اطبت دانم دن تهران تفرراوت می اتار مهر  به او می ۀ  صشم 

دهررد کرره مهررر  برررا  آقررا  هررالو و  ز نشرران می سا معاشرتی هستمد...«. دن این دیالوگ، فیلم 
یک زن جدید تهرانی است. همنمین هالو پس از آنکه از فریب مهررر     مخاطب، صرفاً   متعاقباً 

دهررد. مهررر   وجو  همسر مماسب ادامه نمی شود، دیگر به اقامت  دن تهران و جست آگا  می 
افی است. او نرراتوان از نجررات  ا  که داشته ک زنان جدید تهرانی برا  اوست و تجربه   همۀ نماد  

مهر  و تبدیل او به زنی نجیب و سمتی، دنسرر  نا فراگرفترره و برررا  نجررات خررود برره نوسررتا  
بازگشت هررالو برره   ۀ مهرجویی با هوشممد ، دن انتها  فیلم و دن صشم   ، شال گردد. بااین بازمی 

عموان عررروس  ر  به دهد که به همرا  مه یا  آقا  هالو نا نمای  می ؤ نوستا، آخرین فانتز  و ن 
کرره    اسررت یا داللتی بر این نکته  ؤ نسد، نمای  این ن دن شال بازگشت به نوستاست. به نظر می 

ها و اخبقیات  نا بر ذهررن و خیررال آقررا  هررالو  ساز، شهر و جهان مدنن، فانتز  از ممظر فیلم 
مردانگی سمتی شکاکی کرد  است، و و  شترری بعررد از بازگشررت برره نوسررتا،   ۀ عموان نمایمد به 

کرره پررس از    اسررت   ا  از ایررن نکترره استعان    ؛ و این تواند همان هالو  آغاز فیلم باشد دیگر نمی 
 یا  بازگشت به آنام  جهان سمتی ناممکن است. ؤ مواجهه با مدننیته و مظاهرش، ن 

آقااای دن بخرر  پیشررین دن    موند بشثۀ  دوگانجالب توجه است که نویکرد و استانداند  
و  برهمگرری نا مسررتالیماً  ها فانسرری، صررشمهبرخبف فیلمآقای هالم شود. هم دید  می  هالم

ها  جرر ا: دهد اما دن طول فیلم، آقا  هررالو نگرراهی خیررر  برره پدیررد هدف نشان نمیبی
ها، میزانسررن نا طررون  بانوان و مهررر  داند. فرریلم دن بسرریان  از صررشمه  شهر  مخصوصاً 

جملرره ازها  شررهر   آقا  هررالو برره پدیررد   ۀناستا با نگا  خیرچیمد که نگا  مخاطب هممی
خرروند کرره دن زبرران سرریممایی برررش می 1نظرمهر  باشد. بیشتر اوقات نگا  او به نما  نالطه

ساز فیلم(.  23،  1965،  2)ماسنلی  شودنگا  می  پمدان  مخاطب با صاشبباعث هم ات
او ۀ ها  شهر  نا خوند ، نگا  خیرعموان فرد  ساد  که فریب ج ابیتبا تطهیر آقا  هالو به

 . کمدنا توجیه می
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مدننیزاسیون تهران بلکرره از مفهرروم  ۀ ساز نه از نشودننهایت باید اشان  کرد که انتالاد فیلم
 نررداند هررا  آن سیاسی و مستالیمی به مدننیزاسیون تهررران و مغاکمدننیته است. فیلم انتالاد  

بلکه تفاوت تهران و تهرانیان با نوستا و نوستاییان که نماد  از تالابل امر نو و مرردنن بررا امررر 
اش ها  آتیشود. دانیوش مهرجویی چمین نویکرد  نا دن فیلمسمتی است نمای  داد  می

 کرد  است. هم اتخاذ  (1357)مینا  ۀدایرهمنون  
 بلوچ.  2-3 

سیمما  ایران است که پی  از      سازان مو  نو ترین فیلم اثر مسعود کیمیایی از مهم بلم   
کاا   و  رضااا ممتاامری  ،  قیصر ها  مهمی چون  فیلم   ساخت آن،  نا دن کاننامرره داند.  داش آ

از مردان شهر  است که برره همسرررش    ، گر انتالام مرد  نوستایی به نام بلو  نوایت بلم   
نیررز قابررل مشرراهد   بلم   پی  ذکر شد دن    دیالکتیکی که دن بخ    ۀ اند. نابط تعر  کرد  

سررمت، فرهمررگ ایرانرری، غیرررت، پهلرروانی،    ۀ عموان مرررد نوسررتایی نمایمررد است. بلو  به 
مدننیترره، شررهر، غررر:،    ۀ عموان زن شررهر  نمایمررد سیرتی، و فرنگیس برره مردانگی و نیک 

بررا جمسرریت    عمرربً بلاام   و شررر دن    خیررر بمدوبان  و زنانگی جدیررد اسررت. دو قطررب  بی 
وضوح کانکرد  نمادین دانند. قهرمان مرد فرریلم  ها  آن به شوند و شخصیت مشخش می 

نام یکی از مماطق کهن ایران است که به دالون  شهر  اسررت. او نمرراد فرهمررگ نو برره  هم 
  عموان که توس  مدننیته و غر: موند تجاوز واق  شد  است. فرنگیس به   زوال ایرانی است 

  دۀ شال خطرناک اسررت. فرریلم پدیرر بمدوبان، ج ا: و دنعین نماد زندگی غربی و شهر، بی 
ناسررتا     امررر  اجبرران  و دن ۀ  مثابرر مهاجرت از نوستا به شهر نا نه امر  اختیان  بلکه به 

کمد. نوسررتاییان  بردن فرهمگ ایرانی معرفی می ین پهلو  و با هدف ازب   ۀ مدننیزاسیون آمران 
دن  دیگر مشاغل سطح پررایین    یا   عموان خدمتکان شوند و به دلیر به تهران آمد  و »اخته« می 

 کممد. می   کان اغمیا    خدمت 
کمد. بلو  پرری  از ونود برره ، زندان همنون مرز  میان نوستا و شهر عمل میبلم دن  

شود. کررانکرد الب قواعد زندان مواجه میق  گر جهان مدنن دنقانونممد و کمترل   ۀ شهر با جلو
زندان نماد  اسررت از سرربک زنرردگی شررهر  کرره تررا انتهررا  فرریلم   ۀکممدگر و کمترل نظانت 

توسرر  قرروا  شررهر  تشررت   از طرف فرنگیس شاکم است. نفترران بلررو  دائمرراً   خصوص به
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ر توس  فرنگیس و امیر. فیلم به تواز  زندان دن ابتدا دن زندان و دن سطح شه  ؛ نظانت است
 . کمدکید میأها  شهر  تو شهر با برش از نما  دیوان زندان به بلو  پشت میله

شررود. او بلو  دن سطح شهر و شلوغی و مخرراطرات آن نهررا می  ،پس از آزاد  از زندان
ها  جرراوز، گمجیمررهکمررد. متفروشی پیدا میعتیاله  ۀزود  متجاوز اول، عبدالله نا دن مغازبه

دیان امثررال بلررو  نا خررالی از انزش معمررو  کرررد  و دن قالررب کرراال و برره خرراطر پررول، برره 
غربی که   ۀشدن نواب  هستیم. پسربنفروشد. ایمجا هم شاهد پولیها و غربیان میتونیست

کشد، بیانی استعان  از وضعیت استثمان ایران دن دیررد باز  میاسبا:  ۀبه نو  بلو  اسلش
کممد. دن ساز است. افراد ضعیف غربی با سبح پوشالی مردانی چون بلو  نا تهدید میلمفی

 ،هرنو . بررهیابرردمینث او تجسد ؤاین عامل تهدیدگر دن قالب فرنگیس و جمسیت م  ،ادامه
اند به قتل بلو  عبدالله نا دن زیرزمین مغاز  و میان اموالی که از سرزمین بلو  به غانت نفته

افتد. و  که امیررر نررام داند، ها دن چمگ او نمی. اما هدف دوم بلو  به این سادگینساندمی
که صاشب کلو: و دیسکو است که همگی بخشی از زنرردگی است  مرد  قدنتممد دن شهر  

نرراجون  پرسرره   ۀشررهر همنررون وصررل   غربی هستمد. بلو  گمگشته و سرگردان دن هیاهو
 ۀسرراز، اولررین لشظرر جالررب ایمجاسررت کرره فیلمبرد.  ها  شهر ل ت میزند و از شگفتیمی

ها  دنخشمد  گ اشتن نماها  متعدد  از جلو  نمای بلو  با فرنگیس نا بعد از به  ۀمواجه
توان بشث دهد. از ممظر  میبلو  قران می  ۀزد و افسونگر شهر مدنن دن برابر دیدگا  شیرت 

ۀ اغواگر شهر  است کرره زمیمرر ها   شدن بلو  دن مالابل جلو  کرد که همین افسون و طلسم
ها  بلو  زنیها  پرسهبه دنبال سکانس مونتا،  کمد. دن برابر فرنگیس فراهم مینا    لغزش او

برره نظررر   د. شرروها  شهر ، ناگهان فرنگیس ظاهر میشدن او دن دنیا  ج ابیتو مستغرر
هر مرردنن و ها  شرر نسد که کیمیایی از این مدخل، میان فروافتادن بلو  دن دام ج ابیتمی
 سررببکمررد. نوز  پلرریس بلررو  نا برره فریبررایی و افسررون فرررنگیس انتبرراط ایجرراد می ۀتلرر 

کمررد. دن ایررن شررین فرررنگیس، دن قانون به همگام عبون از خیابرران جریمرره می  نکردننعایت
دهررد و همرررا  خررود شررود و او نا نجررات میثروتممد و جرر ابی ظرراهر می    غالب زن شهر

زد  اسررت. او مسررتالل تصون نایج آن زمان از زن جدیررد غررر:   ۀنمون   برد. فرنگیس کامبً می
هررایی هسررتمد کرره هررا وی گیاین  و تمام  برد کمد، از مردان فرمان نمیاست و تمها زندگی می
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 «فاجعرره»تر از تالبیح این چهر ، نشانگر این  کمد و مهمعموان »غیر ایرانی« تالبیح میفیلم به
غالررب تهررران شررد  اسررت و دنشررال نررابود  مردانگرری   ۀاست که این فرد، زن جدید، چهر

هرشال زن و موجود  ضعیف است، به شمایت مرد  چون ایرانیان است. فرنگیس چون به
ها  خود انداخته و برره نرروعی او نا غرربم و بلو  نیاز داند و برا  همین او نا به دام ج ابیت

. سازد خود می  ۀبرد 
فیلم و پس از این مواجهرره، فرایمررد مدننیزاسرریون بلررو  توسرر  فرررنگیس آغرراز   ۀدن ادام

برد و لباس مشلی بلررو  نا از تررن او کمررد ، و شود. فرنگیس بلو  نا به بوتیک مدننی میمی
کمررد. او نا برره شدن هستمد به تررن او میها هم نماد  از غربیکت و شلوان و کراوات که این

برررد و همنررون جررواهر  کمیررا: برره دوسررتان  هر  میش  ۀها  مخصوص جامعاجتمات
کمد که شسادت تمام زنان آشما  فرنگیس نا کرره همنررون او زن جدیررد هسررتمد، معرفی می

و موجررود نایررابی برخرروند   ها مردم با بلررو  همنررون غریبررهانگیزد. دن تمام این مکانبرمی
مرران زائررل شررد  اسررت کرره شود. فرهمگ ایرانی دن شهر چکممد که دن تهران مشاهد  نمیمی

 . دهد کرره »ایرانرری هسررتم«کید جوا: میأد و او به تمکممردم به ملیت و زبان بلو  شک می
گیرررد. او جسررانت و کردن بلو  توس  فرنگیس با موفالیت صونت مییمد شهر  ا باالخر  فر

دهررد. دهد و دیگررر شترری دنبرابررر ترروهین هررم جرروا: پررس نمیغیرت خود نا از دست می
بودن، به بلررو  تشمیررل و به عبانت دیگر، مدنن  بودنبودن نا دن قالب متمدنبونفرنگیس ز

افسان خود نا دن دست فرنگیس نهاد  و »اخته« شد  است. نوز    بلو  دیگر کامبً .  کمدمی
شررود. دن ایررن او با امیر می  گو وگفتمونیتی برا  فرنگیس، شاهد  أبلو  دن شین انجام م

که به امیر داند، مشررغول   ا مون امیر بود  و به خاطر بدهیأنگیس میابیم که فرصشمه دنمی
کردن او بود  است. فرنگیس به بلو  دل باخته است و نسبت گرفتن مردانگی بلو  و شهر  

گوید که دست از سرش برداند چراکه مرررد کمد. فرنگیس به امیر میبه او اشساس ترشم می
آسیبی نخواهد نساند. امررا امیررر دن   امیردننتیجه به  بیموا اخته شد  و عان  از غیرت است و  

اشرران  برره مسررتالیمًا این صررشمه    گو وگفتگوید، »فال  یکم دیگه داغون  کن«.  پاسظ می
کردن و گرررفتن مردانگرری از بلررو  نا شدن داند. امیر دنخواسررت مثلررهاختگی دن اثر شهر  

بمدوبان ، ش ررون مردانگرری کرره یکردن ایران و نوا  فرهمگ بعموان عامل غربیداند. او به
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داند. تمام مررردان فرریلم، جررز نانی خود میبودن است نا تهدید  برا  شکممساو  با ایرانی
کممررد ها یا همنون زنان نفترران میاند. آنبلو ، که نالشی اصلی یا فرعی دانند فاقد مردانگی

یررد زن جدیررد بررود یررا دگرباش بوتیک( یا پادو  زنان هستمد. دن شهر مدنن یررا با  ۀ)فروشمد
لونا مررالو  مبمرری بررر خطررر   ۀاخته شد و زنانه نفتان کرد. فیلم به شکل مستالیم نشانگر نظری 

فیلم و ایجرراد کررم  دناماتیررک بررا ایررن تهدیررد اسررت  فریبمدۀاختگی قهرمان مرد توس  زن 
ر بیمی مالو  ممطبررق اسررت. خطرر با پی   پایان فیلم هم کامبً   ( و اتفاقاً 78،  1382)مالو ،  

 شود. وانگی اندام او نف  میاختگی با تمبیه زن و بت
هررا  گونرراگون و بودن دن ف رراها و معمان شهر  به شکل پخ   ۀمدننیت  ۀ نوانیتجرب

هررا و ها و نیررز نررون نئررونی خیابانها و ماشررینها  متشرک همنون خیل عظیم انسررانجلو  
ایررن   . (2،  1395  ،مظاهریرران، و صرریاد، پیررراو  ونررک،  شود )قهرمررانیها متجلی میمغاز 

مرردنن، هررویتی  ۀسررو، ۀعموان نمایمررداتفاقی است که برررا  فرررنگیس نخ داد  اسررت. او برره
گرر نانی بمرردوبان و خوش ناپایدان و نوانی ننجون داند و این همه ناشی از سرربک زنرردگی بی

ها  پی  ر فیلمنویکرد تجددستیز کیمیایی که دن دیگ  . کمدا  است که او تجربه میوقفهبی
دهد. دید  شد که ایررن شود، گفتمان اصلی این فیلم نا هم شکل میاز انالبب  هم دید  می

گیرررد. زد  انجررام میبیرران مسررتالیم جمسرریت  ها و گاهرراً دن قالررب نمادهررا و اسررتعان   دغدغه
 دهرردا  نشرران میداند و او نا همنون زن هرررز ساز زن جدید نا نمود زندگی مدنن میفیلم

اش نا به تباهی کشاند . آننه زندگی ،که عدم اطاعت از مرد و زیر بیرر فرهمگ ایرانی نبودن
مردانه و مردانگی است کرره   ۀنفتن سیطرساز شد  است، ازدستدن مدننیته باعث ترس فیلم

 شود. گرایی بیان میدن قالب بومی
 
 گیری . نتیجه4

مدننیزاسیونا پرایراد دونان پهلو  با مخالفت نوشمفکران و همرممدانی مواجه شررد کرره   طرح 
گاهی با لزوم تانیخی مدننیته و مشاسن آن، به جا  نالد فرایمد مدننیزاسیون ایررران  دن اثر ناآ

عموان یک مفهوم پرداختمررد. م ررمون به نالد و طرد مدننیته به  و سعی دن اصبح آن، عموماً 
مخالفت بررا مدننیترره برره   معموالً ممد و جد  قبل انالب: اسبمی ایران،  دغدغهاساسی همرا  
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شدن ایررران اسررت. ایررن شا  و غربیۀ  ها  ممفی فرایمد مدننیزاسیون آمرانشکل نمای  جمبه
ا  ا  کرره شالررت اسررطون ا  خیالی )گ شتهدن قالبی از تمجیدا گ شته  ها معموالً مخالفت

و جمسرریت    ۀمالولرر   دنبرابرررکه  مالاله بشث کرد  گیرد. این  جام میگرایی انیافته است( و بومی
بلکرره گرفررت،  ا  از طرررف نوشررمفکران صررونت نمینف  تبعیض علیه زنان اقرردام شایسررته

ممد سیمما  مو  نو دن همرران قالررب نویکرد مردساالنانه نسبت به زنان شتی دن همر دغدغه
ا  از مررین نویکرررد  جلررو  شررود. برنسرری شررد کرره چخیررالی دیررد  می ۀتمجیررد از گ شررت

دادن سلطه و کمترل مردان بر زنانی است که دن اثر مدننیزاسرریون مردساالن  و ترس ازدست
ناقش شکومت پهلو  و نیز نفوذ تفکر مدنن دن ایران، تا شررد  آزادانرره، خرران  از خانرره و 

نیزاسرریون کردند. دنواق  این اقدام نه مبررانز  و اصرربح جریرران مدنکمترل مردان فعالیت می
 ۀا  است که دن قالب زنرردگی شررهر  سرریطرایران، بلکه واکمشی تهاجمی نسبت به مدننیته

اش نا از او گرفته و او نا دن کبف دنهم نواب  مالی شهر  گیر انداخترره بر زندگی  مرد سابق  
ا  که مرد به شکل تانیخی به او تسررل  داشررته پرننررگ عموان سو، زن به  ،میاناست. دناین

دادن سیطر  بررر زنرردگی دن سابق مرد بر زن، نماد  بر ازدستۀ  نفتن سیطرود و ازدستشمی
گرایانه و انتالاد  ایررن آثرران از وضررعیت گیرد. این جلو  دنون ظاهر بومیشهر مدنن قران می

ممتالرردان و مخاطبرران دن تشسررین خبقیررت و   ش ون داند و عمومرراً   آشوبماک و تلظ جامعه
. دن این آثان، دننهایررت زن طرراغی یررا تمبیرره مانمدمیاز آن غافل   جسانت همرممدان مو  نو،

طون ( یا پایان فیلم تلظ است و همررانبلم شود )همنون  دان میشود و تبدیل به زن خانهمی
پ یر نیست، گمراهی زن جدید نا هم عبجی نیست که گریز از مشالات زندگی مدنن امکان

 (. آقای هالم)همنون 
 ممد،دغدغه  همر    آثان  دن  مردانه  قدنت   دادنازدست  ترس   و  مردساالن   برنسی  و  کشف

 و  برررداند   پرررد   نوشررمفکران  و  عمرروم   جامعرره،  بطن  دن  موجود  ۀمردساالنان  ۀچهر  از  تواندمی
 ها سررو،   برره  کرره  آزاد   و  مرردنن  ذهمیررت  مشاسن  به  توجه  با  که  کمد  مجا:  نا   پ وهشگران

 سررو   برره  نا   انتالرراد  پیکرران  اسررت،  کرررد   اعطررا  زنانرره،  ۀسو،  همنون  شد ،  واق   ظلم  تشت
 جامعه  و  بگیرند  ایران  دن  تجددستیزانه  پیکانها   ۀمردساالنان  نفس  و  مدننیزاسیون  مشکبت

گا   اقشان ذهن دن آنان  جایگا  و  زنان  مشکبت عمق از نا   کممد.   آ
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