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 «زن شهری»بازنمایی تأثیر آن بر و  ی پهلویدوره اقتصادی تحولات

 نویسنده: طلیعه حسینی

 

 بلکه. بفهیم را آن توانیممی نه و دانیممی نه ما داده؛ رخ چیزی چه که این اما افتاده، اتفاق گذشته» 

این مقاله تلاشی  (۱۰۴۱، آبادی)نجم .«کنیم بازنمایی داده رخ احتمالا که را آنچه تا کنیم تلاش توانیممی فقط

 به تبع آن زنان در ایران رخ داد؛ ی فرهنگ وساز در حوزهی سرنوشتچه طی دو دههاست برای بازنمایی آن

 از زن، شدهکه در تصویر بازنمایی های فرهنگیساختارهای اقتصادی، تحولات اجتماعی و سازهای از مجموعه

نیست، بلکه هدف یافتن  وقوعب به ترتی تاریخی اتفاقات وجویجستاما در این مقاله هدف صرفاً  .کارگر افتادند

ها که در اکثر تحلیلها را به هم گره زده و کلیتی را ساخته ی باریکی است که چون نخ تسبیح این روایتتهرش

 .از قلم افتاده است

 منجر وایران بود  درنشینی حاشیه رشد به تبع آنی شهرها و سابقهرشد بی آغازی انقلاب سفید نقطه 

همین  .بودند پا به شهرهای بزرگ بگذارند که در سودای رفاه، آسایش و زندگی شهری زیادی روستاییانشد 

رت در زندگی هایی که به ندنشینهحاشی ؛طبقات فرودست بعدتر به یکی از نیروهای تأثیرگذار انقلاب بدل شدند

روشنفکران وقت با  ای قرار گرفتند کهاصلی محصولات فرهنگی مخاطبادغام شدند و  مرفه طبقات بالاتر شهری

 سهم که جدیدی هایطبقه رشد و ظهور پیشینه، بررسی .دادندمیمورد عتاب قرار ها را آنترین عناوین سخت

. داریم را هاآن به گوییپاسخ قصد دوم بخش در که کندمی مطرح را هاییپرسش داشتند، ۷۵ انقلاب در سزاییبه

 از دور قیام این به هاآن پیوستن شان،زندگی باراسف وضعیت و شهری هاینشینحاشیه روزافزون فقر به باتوجه

 یطبقه زن از دیگری تصویر نیز ۷۴ یدهه از پس خصوصبه ایران در مصرفی یجامعه رشد و ظهور. نبود ذهن

 که بود عواملیجمله  از مصرفی یجامعه رشد ،چنینهم. بود مصرفی کالاهای یکنندهمصرف که ،ساخت متوسط

 بسیاری دل در عمیق ولی پنهانی نفرتی و زد دامن پیش از بیش را ۷۴ یدهه محسوس اجتماعی تبعیض و فقر

  .کاشت دستانتهی از

 انقلاب در کنندهمشارکت هایگروه اکثر انگیزحیرت دستیهم کرد، ظهور ۷۵ انقلاب پسِ از چهآن اما 

 که گروهی اولین. بود زنان حقوق تضییع برابر در سکوت و انگاشتننادیده در( بنیادین نظرهای اختلاف رغمبه)

 دیگر بار ۷۵ اسفند در که بودند زنان همین نیز زدند اعتراضی تظاهرات به دست خود حقوق تضییع برابر در

 الگویی گویی. گرفت شکل اجباری پوشش یمسئله طرح از پس ها،مقاومت نخستین. کردند تسخیر را هاخیابان

 و پوشش یمسئله با مرتبط اقتصادی مناسبات در جز به را آن یریشه که الگویی. بود اجرا حال در پیشینی

 به که دیگرانی دست در سرمایه انباشت نفع به هاعرصه یهمه در هازن از گسترده مالکیت سلب) زنان حقوق

 .کرد وجوجست نیز فرهنگی مناسبات در توانمی ،(بودند آمده خواهیسهم
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 از گرفتهصورت هایبازنمایی و پهلوی عصر در عامه فرهنگ یمسئله به دوم بخش در منظور همین به 

ی عقیدهفارسی که به فیلم .پرداخت خواهیم انقلاب در فعال شهریِ  فرودست یطبقه همان برای شهری زن

 ،دو دهه تقریباً به مدتشد،  زادهاز دل جریان انقلاب سفید و برای تبلیغ دستاوردهای آن  منتقدین برخی

، لزوم ، زن شهری، صفا و صمیمیت روستاییو طبقات مرفه های شهریوقفه تصاویری از شهرنشینی، دسیسهبی

لق به که متع ۷۵از انقلابیون  ایکمینهبرای بود الگویی  گوییکه  ،ساختو ... های سنتی بازگشت به ارزش

های که در سال هولناکی گردید اتفاقات منجر به که شمردبر عواملی  توان آن را ازمی وی فرودست بودند طبقه

 رقم خورد.  هاخصوص در مورد زنبه ،بعد از آن

موجود صغیری که باید به راه راست هدایتش  درمقام) فارسیفیلم الگوی زنهدف این نوشتار تقلیل  

فرهنگی نیست. هدف  یک تصویر صرفاً خورده، رهاشده و البته موجودی با مازادهای جنسی( بهکرد، طفلی فریب

مسلط  یبدل به انگارهکنکاش تصویری است که از دل مناسبات اقتصادی و اجتماعی روزگار پدید آمد و بعدتر 

 زن شد. از

فر برای از محمدرضا مهدوی. من را همراهی کردندبسیاری به عناوین مختلف  یارانن مقاله در نوشتن ای 

مندانه سخاوت کهمنابع گسترده و متنوعی و  سازندهبرای نظرات  طاها رادمنشاز هایش سپاسگزارم و فکریهم

 .قرار داددر اختیارم 

* 

 تحولات اقتصادی و سیاسی: بخش اول

 انقلاب سفید و مراحل ها و مفادانگیزه .1

، انقلاب شاه و مردم( حکومت پهلویل ی انقلاب سفید )یا به قودر قسمت اول این متن به مسئله 

گران برای وقوع اصلاحات ارضی  کنیم که تحلیلآغاز می ایاصلیی دو انگیزه بحث خود را با بررسی پردازیم.می

 اند.برشمرده

وجو جست ۱۳۳۱در کودتای  ها قبل وی انقلاب سفید را در سالهای تاریخریشه یکی از امانتعباس  

 و بود ناکامل بسیار که البته سیاسی مشارکت یدوره یک بر بود پایانی ۱۳۳۱ سال کند. از نظر او کودتایمی

. کرد خارج سیاسی فرآیند از به کل تقریباً را مردم که پهلوی یسالارانهتک حکومت دوم یدوره بر شد آغازی

 از سفید انقلابی بابه قول آبراهامیان  نیاز بود تا و سیاسی بسته و اختناق حاصل از آنمتعاقب این کودتا و ج

ی انقلابی از کارگران برنده، جابجایی نیروی پیشبیستمهای دهقانی در قرن جنگ .شود جلوگیری سرخ انقلابی

ی در اوایل دهه همگی ،های انقلاب کوبای چریکی و چالشی مبارزهنظریهی انقلابی، رواج به دهقانان در نظریه

  (۱۱۴الوقوع دهقانی در جهان سوم را اشاعه داد. )اشرف،چهل هراس از انقلاب قریب
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کند و برای این مدعا اشرف دهقانان ایران را غیرانقلابی توصیف می احمدها، رغم این تحلیلبه اما 

مانع از پیدایش یک جماعت منسجم یا یک  در ایران ساختار طبقاتی روستا کهاول اینآورد: چندین دلیل می

سازمان کار گروهی تولیدی دوم  رگری؛ایعنی شرط لازم برای وقوع انقلابی دهقانی یا ک-شدجماعت پرولتری می

ها طت کدخدا و سربنهوسا دار و دهقان بهبنه( به نظم و ترتیب کارآمدی میان زمیندار )نظامدر روستاهای نسق

پراکندگی جمعیت روستایی در بیش از پنجاه هزار روستای کوچک با متوسط پنجاه خانوار در سوم  منجر شد؛

وستاها و عمل متحد روستا که در سطح کشوری وسیع و کوهستانی پراکنده بودند، مانع از ایجاد ارتباط میان ر

سازی و بازار کار شهری  مفری برای نسل جوان روستایی بود نامکان کاریابی در ساختماچهارم  شد؛دهقانان می

مفهوم  ،و در آخر های کشاورزی انجامید؛یی و فعالیتها به زندگی روستاعلاقگی آنکه در موقع خود به بی

ای در مهارکردن بری تا اندازهداری و سهماسلامی حرمت مالکیت خصوصی و نیز قرار و مدارهای مربوط به نسق

 سیل انقلابی دهقانان نقش داشت. پتان

 از اجتماعی گروه هیچ»ندی که ی دولت کِ بینانهانگارانه و کوتهاحمد اشرف معتقد است این بینش ساده 

 سنگین هایاجاره که آنان یا زمینکم دهقانان از اجتماعی گروه هیچ و کارترمحافظه مالک خرده دهقانان

. بود چهل یدهه اول هایسال در پیشرفت برای آمریکا بردیراه هایسیاست ، کانون«نیست ترانقلابی پردازندمی

 با روابط ساختنعادی و کندی دولت رضایت جلب: شماردگونه برمیارضی را این اصلاحات برای شاه اشرف علایق

 کردنسردرگم و قراردادن الشعاعتحت دهقانان، حمایت کسب و دارزمین یطبقه قدرت پایگاه نابودکردن آمریکا،

توان ها می. به همۀ این(۱۱۲ و ۱۱۷ اشرف،. )گراچپ هایگروه و ملی یجبهه از اعم شهری مخالف نیروهای

های اسلامی، و گرفتن گروهترس بیمارگونۀ شاه از کمونیسم را نیز اضافه کرد؛ ترسی که ماحصلش یکی نادیده

تقسیم اراضی و ... بود که از رهگذر آن، اقبال مردم و  ظاهر سوسیالیستی مثلهای بهدیگری اقدام جهت سیاست

 ها ظاهر گردد.ها از جریان چپ کمرنگ شود و شاه بتواند چونان ناجی تودهمشخصا توده

شد، نیاز به انباشت  گران چپ برای اجرای اصلاحات ارضی برشمردهکه از سوی تحلیل دومیی انگیزه 

 . اما احمد اشرف این نظریه رابودداری متعاقب آن ی سرمایهبرای ایجاد توسعه )انباشت بدوی( ی سرمایهاولیه

 روند با ارزهم را ایران در ارضی اصلاحات که زیرا از نظر او تحلیلیکند رد می داند وای کاذب میاسطورهنیز 

 به فئودالی یجامعه از انتقال برای که داندمی انگلستان در[ کشاوری هایزمین] محصورکردن تاریخی

 غافل زد رقم را ایران یدارانهسرمایه یتوسعه جهت و ماهیت که عامل چند از است، گرفته صورت داریسرمایه

 اصلاحات از پیش هامدت کشاورزی شدنتجاری ایران، یدارانهسرمایه از پیش مشخص اجتماعی شکل: »است

 و نفت فروش از شوندهافزون درآمدهای جمعیت، سریع رشد سرمایه، یاولیه انباشت در آن نقش و ارضی

 به و نظر دیگری داردباره در اینصمد راد  البته (۱۱۳ اشرف،.« )بیستم قرن دوم ینیمه در فنی هایپیشرفت

ی ایرانی شدن جامعهموجب مصرفیکند که می اشاره جهانی گسترش بازارهایداری به رشد و نیاز مبرم سرمایه
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کردن بستر مناسب از رهگذر انقلاب آمادهها بدون ی اینکه همه ،شودکالاهای مصرفی به ایران میو سرازیرشدن 

 به این بحث خواهیم پرداخت. در ادامه سفید ممکن نبود.

 که کردذکر  باید این نکته را یا حداقل کاتالیزور بخششتابعنوان عامل اما به سومی نه به عنوان انگیزه 

. ایجاد کرد های منطقهدر سایر کشورهای همسایه نیز اصلاحاتی پاگرفته بود که رقابت پنهانی را میان رژیم

 از که بود رو آن از ۱۳۰۴ یدهه اصلاحیِ اقدامات دیگر همچنین و اراضی تقسیم برای پهلوی نظام طرح فوریتِ

  (۵۱۵امانت، . )نماند عقب عراق و مصر سبک به انقلابی ارضیِ اصلاحات

ی در مرحله باشند،« و مردم شاه»ی آن ه و مردم که بنا بود برندهایا انقلاب شاما محتوای این اصلاحات  

 ؟ دادهایی را هدف قرار میچه بود و چه گروه اول

 ی انقلاب سفید عبارت بودند از:گانهاصول شش

 رعیتی و ارباب رژیم الغای و ارضی اصلاحات 

 مراتع و هاجنگل کردنملّی 

 ارضی اصلاحات یپشتوانه عنوان به دولتی کارخانجات سهام فروش 

 هاکارخانه سود در کارگران کردنسهیم 

 مردان با سیاسی برابر حقوق و زنان به رأی حق دادن منظور به ایران انتخابات قانون اصلاح 

 دانش سپاه ایجاد 

 سه به که گرفتبرمی در را جمعیت کل از دوسوم حدود ایران روستایی جمعیت ۱۳۰۴ یدهه آغاز در 

 به) مستأجر هایخانوار و برانسهم ؛[رصد ۱۷] مالکانخرده و مالک دهقانان: شدندمی تقسیم عمده یطبقه

 پایین در که[ درصد ۳۷] نشینخوش به معروف ،زمین بدون روستاییان و[ درصد ۰۴( ]رعیت کلمه واقعی معنی

 اعضای ،۱۳۰۴ دی ۱۱ در ارضی اصلاحات برنامه اعلام هنگام (۱۴۳اشرف، . )داشتند قرار روستا طبقاتی ساختار

 مالک دیگر هایخاندان از تن صد چند و دارزمین بزرگ طوایف و ایلات روسای از تن صد سلطنتی، خاندان

 وادار را مالکان ۱۳۰۴ یدهه در ارضی اصلاحات برنامه (۵۵، همان. )بودند کشور زراعی هایزمین دوسوم تقریباً

 اراضی از هکتار میلیون ۵-۲ مالکیت» نتیجه در. بفروشند برانسهم به را خود املاک از بخشی یا همه کرد

امانت به  (۱۴۰، همان. )شد منتقل داراجاره و برسهم هایخانواده به( اراضی کل از درصد ۲۱-۷۱) کشاورزی

 اجازه ملّاکین به قانون»نویسد: میکند. او های قانونی در این مورد اشاره میی تقسیم این اراضی و حفرهنحوه

 اعضای به را امکان این بدنام قانونی یحفره یک ولی دارند نگه خود مالکیت تحت را روستا یک]تنها[  دادمی

 . (۲۰۵ امانت،) «.دارند نگه را روستا یک خود برای کدام هر تا دادمی مالک اول درجه یخانواده
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 جنبش یک ارسنجانی، رهبری به اول یمرحله: شد انجام مرحله سه در ارضی اصلاحات یبرنامه 

 پیشرو و انقلابی نیروی به اعتقاد بود، کشاورزی وزیر ارضی اصلاحات زمان در که )ارسنجانی بود انقلابیشبه

 از پس نتیجه در. زد کار این به دست بود ترسناک دربار برای که شدتی و سرعت با و داشت ایران در دهقانی

 نظام تابوت بر را میخ آخرین: »بود گفته مشهور قولینقل در ،۰۱ بهمن ۲ پرسیهمه از بعد زمانی اندک او عزل

 ضدانقلابی[ ایمرحله] درستی به ارسنجانی حذف با دوم یمرحله. («امکوبیده شاه تابوت بر نیز و رعیتی-ارباب

 یمرحله(. کوچک و متوسط دارانزمین از حمایت قانون، و نظم یبرقرار دهقانان، سرکوب دستور) شد نامیده

 و دارینسق قراردادهای اساس بر را زمین مالکیت حکومت، آن طی که بود بالا از و معتدل اصلاحاتی سوم

 (۱۱۱ اشرف،. )کرد واگذار زارع دهقانان به داریاجاره

 تاحد که دانش سپاه مگر نبود چیزی سفید انقلاب اصول ثرترینمؤیکی از  ارضی، اصلاحات از جدای 

. بود چین و شمالی ویتنام ،شوروی سوادآموزیِ  منظمِ هاینهضت همچنین و کندی صلح سپاه از ملهم زیادی

 خدمت از بخشی عنوانبه و ،سازماندهی را( زن سپس و) مرد دبیرستانیِ  التحصیلفارغ هزاران برنامه این

کن کردن این اقدامات برای ریشه (۲۷۷امانت، . )کرد گسیل کشور سراسر روستاهای به سربازی یدوساله

  به آن خواهیم پرداخت. بعدترایجاد کرد که  ماندگار در بافت روستایی تغییراتیسوادی کافی نبود اما بی

 اصل شش یدربارهکند توصیف می «شدهپردازیصحنه»رفراندومی که امانت آن را  ،۱۳۰۱ بهمن در 

ها در آن حق شرکت تاریخ ایران بود که زن این اولین رفراندوم. آورد یأر میلیون شش از بیش سفید، انقلاب

ی که البته با مقاومت شدید بسیاری از علمای وقت مواجه شد، مسئله ایران ی حق رأی زنان. مسئلهداشتند

اما جالب توجه  ی این متن خارج است.در نوشتاری جداگانه به آن پرداخت و از حوصله بایدمهمی است که 

خصوص در بخش چه جلوتر و بهچنان .شدمی ریخته مردها از هایی جدادر صندوق ۱۳۰۱ در هازن آرای کهآن

پیشرفت اقتصادی و اجتماعی چندانی  ،رغم این اصلاحاتبه ی پهلوی خواهیم دید،های کارگر دورهیت زنوضع

شدت تصویری به فارسی نیز خواهیم دید()در بخش سیمای زن فیلم کهها حاصل نشد و بدتر آنبرای زن

این  ناپذیری به همراه داشت.جبرانبه نمایش گذاشته شد که تبعات  متمدنو  شده و منحط از زن شهریجنسی

برای آن بلکه  ،ها نکردآن زندگیبنیادین  های صوری در وضعیت زنان نه تنها کمکی به بهبودیِشکل از تغییر

شان با مدرنیته، تغییراتی صوری و ظاهری بود، تصویرهایی هایی که تنها مواجههنشیندسته از حاشیه

  کرد.شان را تهدید میتکننده برساخت که هستی و هویمضطرب

 انتقادها به انقلاب سفید .2

 پرسیهمه به را آن خورشیدی ۱۳۰۱ بهمن ششم در شاه محمدرضا که سفید انقلاب یگانهشش لوایح 

از  آناولین انتقادها به یکی از گرفت.  قرار صنفی و سیاسی هایجریان و هاسازمان شدید انتقاد مورد ،گذاشت

 انقلاب یدرباره ایران ملی یجبهه یبیانیهی ملی حتا پیش از برگزاری رفراندوم صورت گرفت. سوی جبهه
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 از پس: »گویدباره میدر اینمنتشر شد  ۱۳۰۱ بهمن که در سوم ۱۳۰۱ بهمن ۲ سفید انقلاب پرسیهمه و سفید

 رفراندوم یوسیله به خواهند می امروز که کسانی همان) ملی دولت به زدن شبیخون و مرداد ۱۲ کودتای

 میان از را رفراندوم درخشان نتایج همه روز آن در( بتراشند محملی خود غیرقانونی حکومت ادامه برای ساختگی

 همان. ]...[ دادند قرار تعقیب تحت "چیرفراندوم" عنوان به را کشور فرزندان ترینشریف از گروهی و بردند

 فکر به امروز کشانیدند ورشکستگی به را کشور است سابقهبی تاریخ در که چپاولی و غارت و تجاوز با که کسانی

 قانونی یپایه خود غیرقانونی حکومت به خواهندمی "کشاورزان حقوق" تأمین یبهانه و اندافتاده رفراندوم

 .«دهند

 مبتنی بر دلایل از دوتا که کنداین بیانیه چهار دلیل عمده برای مخالفت با این اصلاحات بیان می 

 و گیرد، قرار پرسش مورد موضوع یک باید عمومی افکار به مراجعه در: »رفراندوم است این خواندن غیرقانونی

 دیگر برخی یا و موافق موضوعات آن از بعضی با مردم و شود گذاشته عمومی آراء به جا یک موضوع چند هرگاه

. «کنند؟ اظهار مختلف موارد به نسبت را خود نظر نه، یا آری یک با فقط توانندمی چگونه باشند مخالف

 دولت هیأت در قبل ماه چند و سال یک است رفراندوم به توسل اصلی بهانۀ که ارضی اصلاحات طرح» همچنین

 شده اجرا که موضوعی برای چگونه. است رسیده پایان به تقریباً آن اجرای دولت ادعای به بنا و شده تصویب

 رفراندوم این در است که آن تر کند که عجیبدر ادامه بیانیه تأکید می «شود؟ می مراجعه عمومی آراء به است،

 کارخانجات فروش طرح شود،می سوسیالیستی روش به تظاهر ارضی اصلاحات کشیدنپیش که با ساختگی

 .مطرح شده است علنی و رسمی صورت به دارانسرمایه به دولتی

 اصلاحات یبرنامه از روستایی جمعیت از سوم یکاصلاحات ارضی کم نبود. ی برنامهاما انتقادها به  

 قدریآن غالباً کشاورزان به شده داده تخصیص هایزمین تکه ،علاوه بر این .نبردند مستقیمی یبهره ارضی هیچ

 و محدود آبِ منابع که کشوری در همآن بخورد،( پیشاصنعتی معیارهای با حتی) سودآور زراعتِ درد به که نبود

 کافی یسرمایهبه  «آزادشده کشاورزان» زمان آن دولتیِ هایرسانه قولِ به این. بود اندک محصول بازدهی

 قدیمی هایروش به بایستمی و بودند کشاورزی مدرن آلاتماشین با کار یتجربه فاقد و نداشتند دسترسی

 شد حتا انجام ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۵ هایسال بین که ارضی اصلاحات سوم و دوم مراحل. کردندمی تکیه

 دولت علاوه،به. دارند نگه خود برای را بیشتری زراعی هایزمین داد اجازه ملاکان به و هم بود ترکارانهمحافظه

 که - کشاورزی نوظهور هایتعاونی شرکت برای آلاتماشین آوردنفراهم همچنین و کافی وام یارائه در غالباً

 تعاونی شرکت ۲۷۴۴ از بیش ایران سراسر در ۱۳۰۵ سال پایان تا. بود ناکام -دهند انجام را اربابان کار بود قرار

  (۲۰۵امانت، . )داشتند اقتصادی رقابت قدرت هاآن از کمی خیلی تعداد ولی بود شده ایجاد روستایی

 برای و گذاشت اجرا به ضدفساد اقدامات و ریاضتی هایسیاست ارضی، اصلاحات از غیر به امینی، اگرچه 

 یضربه ،۱۳۰۴ یدهه اوایل جهانی رکود ،کرد دریافت بزرگ وام یک متحدهایالات از بودجه، کسری پرداخت

 واردات و نفت صادرات دلیل به غربی، بازارهای به کشور وابستگی افزایش. آورد وارد ایران اقتصاد به سختی
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 عملاً  دولت کرد اعلام امینی که شد تبدیل بحران به وقتی رکود روانیِ  تاثیرات. داشت دردآوری نتایج خارجی،

 و واردات و پاشید هم از اعتباری بازار. دانست هاتقلب و هاسوءمدیریت متوجه را آن تقصیر و است ورشکسته

 ارضی اصلاحات یبرنامه که ایزمانه در همآن داد، رخ زنجیرواری هایورشکستگی بازار، در. شد متوقف صادرات

از سوی دیگر باید اشاره کرد  (۲۷۴، همان. )کردمی محروم کمکی درآمدهای از را بزرگ تجار از بسیاری داشت

ی اقتصاد ایران بود و که اصلاحات ارضی و پیوند با اقتصاد جهانی سبب گردید که کشاورزی که پیشتر برگ برنده

چندوچون  حاشیه رانده شود و جایگاه اولای خود را از دست بدهد.های تولیدی قرار داشت، به در مرکز فعالیت

ی روستا را بالا برد، اما تولید در عرصهدارانه در روستا، نقش بخش پیوند با اقتصاد جهانی و نفوذ مناسبات سرمایه

 ی آن وضعیت نسبتا خودکفا وتر محصولات کشاورزی شد که در نتیجهحال موجب واردات گستردهدر عین

 ی لاغر تولید سنگینی کند. مستقل موجود در بخش کشاورزی آسیب ببیند و چربیِ مصرف بر پیکره

 تولیدی واحدهای گذشته قرون مثل دیگر و بودند شده دولت دوش بر باری روستاها ۱۳۷۴ یدهه در 

 نفر هزار چند شانبزرگترین که منزوی غالباً و خودپا و کوچک یدهکده و روستا هزاران. نبودند کشاورزیِ 

 زودی به روستاها. رفتند زوال به رو آرامی به شدند،می خانوار چند شامل هاترینکوچک و داشتند جمعیت

 شهرها به را خود جوان کارِ  نیروی و شدند دولتی خواروبارهای و اییارانه اقلام کنندگان مصرف به تبدیل

 روستاهای آن و شدند شهر از جزوی تقریباً  شهرها نزدیک روستاهای. باشند خانواده خرجِ کمک تا فرستادندمی

بدین ترتیب  (۲۰۲ ،همان) .نامیدند شهرک و شهر را خود مفتخرانه بودند دور شهری مراکز از که بزرگی

ی ناشی از اصلاحات ی مهاجرت به شهر را به وجود آورد. مهاجرت گستردهیابندهاصلاحات ارضی موج گسترش

 ی کارگر شهری را نیز متاثر کرد. بر اقشار مختلف روستایی، طبقه ارضی علاوه

 یک به تبدیل مجموع در ،۱۳۷۴ یدهه اوایل از بود، خود داخلی تولیدات به متکی مدید هایمدت که ایران

 محصولات و شکر و غلات تا گرفته استرالیا و نیوزیلند از وارداتی گوشت از شد، غذایی محصولات یواردکننده

 بازارهای ژاپنی و آمریکایی و اروپایی واردات قلمهمه (۵۳۲)همان،  .متحدهایالات و کانادا و روسیه و اروپا لبنیِ 

 رشد اشرف البته .شد انجام فروشانخرده و خرد تولیدکنندگان و بازاریان زیان بهای به این و کرد پر را ایران

 عامل را ،۱۳۷۷ سال در نفر میلیون ۳۰ از بیش به ۱۳۳۷ سال در نفر میلیون ۱۱ تقریباً از جمعیت، انفجاری

  .داندمی شهر و نیاز به واردات به روستا از افراد مهاجرت بخشتسریع

 در زنان بیشتر حضورچنین هم و ،و تمام تبعات ذکرشده ارضی اصلاحات خصوصبه و سفید انقلاب 

و انتقادها از حکومت پهلوی بالا  افزود ایران یجامعه کار محافظه قشرهای نگرانی به به طور کلی عمومی، سپهر

 گرفت. 
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 شمسی ۰۴و  ۰۴ی دهه ینفت تحولات .3

گیر تأثیرات رشد چشم ی پهلوی دوم سخن گفت و ازدوره اقتصادی و اجتماعی تحولات توان ازنمی 

 نفت تولید از ایران مستقیم عواید ۱۳۱۱ سال دری ایران چشم پوشید. جامعه بر ف آنژر قیمت نفت و تبعات

 به و شد برابر بیست از بیش ۱۳۰۲ سال در و دهه دو از ترکم ولی بود آمریکا دلار میلیون ۰۷ از بیش کمی فقط

 بین کهحالی در. کرد پیدا گیریچشم افزایش هم کشور کلی درآمد در نفت سهم .رسید دلار میلیون ۱۴۷

 این ۱۳۰۰ سال در داد،می تشکیل را ایران عواید کل از درصد ۳۵ نفتی درآمدهای ،۱۳۳۷ تا ۱۳۱۲ هایسال

 نفت مصرف افزایش با و ۱۳۷۴ یدهه در. یافت افزایش سال به سال هم ۱۳۷۱ سال تا و رسید درصد ۲۵ به رقم

 را IOP بود توانسته شاه که بود آن دلایلش از یکی و یافت افزایش پیوسته نیز ایران نفتی درآمدهای جهان، در

 وام دلار میلیون هاده ،۱۳۰۴ یدهه یمیانه . تادهند افزایش را تولید سطح باطنی میل رغمبه کند راضی

، همان) .شد واریز ایران یخزانه به -نشد پرداخت هرگز ولی شد داده قول مصدق پولِبی دولتِ  به که –بلاعوض

 (۲۳۱ و ۲۳۱

. نمودند رخ دولتی یبودجه بر آن تاثیر و نفت قیمت افزایش با همگی ایران اقتصاد در آشکار تغییرات 

 افزایش دلار میلیارد هشت به دلار میلیارد یک از سرعتبه ایران یسالانه یبودجه ،۱۳۰۷ - ۷۴ هایسال بین

 حیران هم نفت تولیدکنندگان حتی که بالارفت طوری هاقیمت ،(اسرائیل و مصر) اکتبر جنگ از پس کمی .یافت

 رسیدمی نظر به اوایل که هم طورهاآن نفت قیمت هنگفت افزایش که کرد ثابت بعد هایسال وضع اما. ماندند

 را ایران سیاسیاجتماعی ثباتیبی خود، موقعِ در و داد تکان را ایران اقتصاد نفتی شوک که چرا نبود، خیر یمایه

 نیز آینده هایسال در و شد درصدی ۱۱ تورمی دچار ایران ،۱۳۷۱ سال در (۲۱۲ و ۲۱۵ ،همان. )داد افزایش

 کهاین هم شد،می تزریق هنگفتی وجوهات محدود ظرفیت با اقتصاد به هم چراکه بود، منوال همین به وضع

 (۵۴۴ ،همان. )رسید درصد ۱۷ به سالانه تورمِ ،۱۳۷۴ یدهه اواخر در .بود بزرگ تورمیِ جریان یک دچار جهان

افزود. و  ی پولی شد و بر میزان تقاضای انواع و اقسام کالاهاتزریق درآمدهای نفتی باعث رشد نقدینگی و پایه

 طبیعی بود که به موازات افزایش تقاضا، دولت ناچارا واردات را نیز گسترش داد.

 هاینابرابری سبب پهلوی حکومت پایانی سال ۱۷ درنفت افزایش قیمت ناشی از  اقتصادی رونق 

 از یکی ایران ،هم۱۳۷۴ یدهه اوایل در نفت قیمت افزایش از قبل حتا. شد طبقات بین در اقتصادی ترعمیق

 روستا به شهر درآمد نسبت ۱۳۷۴ یدهه ارزیابی اساس بر. داشت را دنیا در درآمد توزیع الگوهای تریننامتقارن

 درصد ۲۲ و برق از برخوردار شهری خانوارهای از درصد ۲۳ ،۱۳۷۱ سال در (۱۴۵ اشرف،. )بود ۱ به ۰ معادل

( ۱۴۱ ،همان. )بود درصد ۷ و ۱۱ ترتیب به روستایی خانوارهای برای ارقام این. بودند کشیلوله آب از برخوردار

 در بود روستاها سهم برابر چهار به نزدیک ایران شهرهای خصوصی مصرفی هایهزینه سهم ۱۳۷۰ سال در

 ۱۳۷۰ سال در تهران شهر در فقط خصوصی مصرفی هایهزینه. است بوده برابر هاهزینه این ،۱۳۳۲ در کهحالی

 .است ایران روستاهای کل در خصوصی مصرفی هایهزینه برابر دو تقریباً تنهایی به
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 افزایش بود؛ شاه یطلبانهجاه هایسیاست ،۱۳۷۴ یدهه خصوصهب دوم، پهلوی یدوره یمشخصه 

 مخفی پلیس دستگاه و امنیتی نیروهای یسابقهبی افزایش و تکنوکرات متملق یطبقه گسترش و نفتی عواید

 صد ایبودجه و نیرو هزار پنج ساواک ،۱۳۷۴ یدهه یمیانه در (۲۱۱ امانت،. )کند تقویت را تصویر این توانست

 ( ۵۳۱ ،همان. )آمدمی حساب به کشور هایسازمان کارآمدترین از یکی و داشت دلاری میلیون

 ی مصرفیظهور جامعه .۰

 نویسد:می ۷۴ی خصوص دههو به ۰۴ی ی مصرفی ایران بعد از دههی ظهور و رشد جامعهامانت درباره 

 فرهنگ یچکیده( "باشد داشته پیکان یک بتواند ایرانی هر که روزی امید به") تلویزیونی تبلیغ یک شعار»

 (۲۱۲ ،همان) «.یافت ادامه ۱۳۷۵ انقلاب از پس تا و گرفتمی شکل داشت ۱۳۷۴ یدهه در که بودای مصرفی

شده از سوی متفکران های ارائهی مصرفی در ایران و عواقب آن، تحلیلبرای بررسی دلایل ظهور جامعه 

 به جامعه تقسیم داری،سرمایه نظام پیدایش قدم اولین راد صمد نظر گشاست. طبقراهبیش از همه چپ 

 این از پس(. سرمایه تکوین یمرحله اولیه، انباشت همان یعنی) است «آزاد» کارگران و تولید ابزار دارندگان

 خودگستری یمرحله) زندمی دست خود گسترش به اضافی ارزش تولید و کار نیروی استخدام با سرمایه مرحله

 تمرکز اول، از است عبارت( انباشت بعدی یمرحله) دارانهسرمایه انباشت آغاز برای لازم هایشرطپیش(. سرمایه

 کنندگانتولید دوم،. تولید ترعالی هایتکنیک از یاستفاده برای محدود ایعده دست در سرمایه از حداقلی

 سوم،. هستند کارشان نیروی فروش به مجبور معاش امرار برای که( «آزاد» کارگران) تولید ابزار از جداشده

  .کندمی فراهم دارانهسرمایه کالایی تولید برای را لازم مادی هایپایه که کالایی اقتصاد مساعد یتوسعه

 افتادهعقب کشورهای به سرمایه صدور تنها سرمایه اشباع بحران حل برای مامپریالیس یمرحله در 

 شتابان هاینوآوری ،)مونوپولی( هاآن کردنانحصاری و غیرانحصاری هایبخش تصرف بلکه ،نیست گشاراه

 و خدمات بخش جنگی، اقتصاد یتوسعه) «اضافی بازارها» یتوسعه ،(«تولید وسائل دائمی «انقلاب)» تکنولوژیک

ی صادراتی به مرحله سرمایه همیندر  (۰۱ و ۰۲، بخش اول راد. )هستند کارآمد نیز( اجتماعی کارهای

از نظر تر به تولید کالاهای مصرفی برای بازار بومی این کشورها علاقمند شد. افتاده هرچه بیشکشورهای عقب

 مراکز از یکی به ایران تبدیل برای موجود مالی منابع برانگیختن برای لازم یزمینه ارضی اصلاحات طریق ازراد 

از کل  ۱۳۰۱در سال برای مثال . شد آماده صنعتی یپیشرفته کشورهای ایسرمایه کالاهای صادرات جذب

درصد در مواد خام  ۲۱درصد در تولید کالاهای مصرفی بود ) ۱۰۴۱ گذاری خصوصی خارجی در ایران فقطسرمایه

درصد  ۳۲۴۷شد )درصد بالغ می ۷۳۴۵رقم مذکور به  ۱۳۷۱که در سال در وسایل تولید( در صورتیدرصد  ۳۴۱و 

 یکی توان یافت،که دو دلیل عمده برای این موضوع می ( ۷۵، هماندر وسائل تولید( )درصد  ۵۴۲در مواد خام، 

 کشورهای در داخلی مصرفی بازار رشد و دیگری خام مواد به نسبت مصرفی کالاهای بخش در سود افزایش

  .افتادهعقب
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. نباشند آن از استفاده به قادر هاآن اگر فروخت افتادهعقب کشورهای به ایسرمایه کالاهای تواننمی 

 بومی حاکم طبقات تبلیغات و...(  و صنعتی یتوسعه هایبانکه ایجاد ارضی، اصلاحات) «توسعه» ایدئولوژی تمام

 از نه و گیردمی سرچشمه اساسی نیاز همین از رابطه این در امپریالیستی محافل هیاهوی و کشورها این در

اواخر در ترین تغییرات مهم (۲۱ و ۲۱، همان. )ضدامپریالیستی بخشآزادی هایجنبش به تاکتیکی واکنش

تغییرات در مقررات گمرکی، اصلاحات ارضی، ایجاد اطاق عبارت بود از  (۱۳۰۱-۱۳۳۰)ی دوم سالهی هفتبرنامه

ی ریال و ایجاد موسساتی مانند بانک کردن مقدمات ایجاد بازار بورس، تغییر پشتوانهصنایع و معادن، آماده

، بخش دوم )راد ایران و صندوق ضمانت صنعتی ایران و آمریکا. ی صنعت و معدننعتی، بانک توسعهاعتبارات ص

را در پیش گرفت و جالب « جویی ارزهای خارجیصرفه»و « تحدید واردات»( در این دوره دولت سیاست ۵

برابر شد )بدون در  ۱۷ی همین سیاست سال، واردات ایران در نتیجه ۱۴تر از ای کمکه در طی دورهآن

ی ی مهمی از تلفیق سرمایهایران مرحلهی صنعت و معدن گیری بانک توسعهشکل .نظرگرفتن واردات نظامی(

 ۲۷بانک با گرفته، موقعیتی بسیار ویژه پیدا کرد. مختلط شکلهای داخلی و خارجی بود. این بانک در بین بانک

ی خارجی ایجاد شد؛ دقیقا مشابه مدلی که پیشتر در کشورهایی درصد سرمایه ۱۷ی ایرانی و درصد سرمایه

ها در این نوع گذاری خارجیهر چند درصد مشارکت سرمایهنیز ساخته شده بود.  چون پاکستان، ترکیه و هند

کردند، قدرت اصلی و کلیدی را در اختیار هایی که اعطاء میبانک کم بود، اما دول امپریالیست به مدد وام

 ی مصرفی ایران داشت.داشتند که همین، نقش مهمی در رشد تصاعدی جامعه

 نشینیر و بروز معضل حاشیهمهاجرت از روستا به شه .۰

 ملی درصد درآمدهای ۳۴ فقط دادندمی تشکیل را کشور جمعیت کل درصد ۲۴ از بیش که روستاییان 

زایش سطح بهداشت و به دلیل اف سفید، انقلاب دولتی اصلاحات یمجموعه (۲۰۵ امانت،. )کردندمی تحصیل را

 کوچک و بزرگ شهرهای به که کرد ایجاد روستاها در مازادی جمعیتهای جمعیتی، خدمات درمانی و سیاست

 مستقل جمعیت از درصد ۰۵۴۷ حدود ارضی اصلاحات از پس شودمی زده تخمیناز سوی دیگر . شدند سرازیر

 هزارنفر صدها شهرها، در بالاتر مزدهای ۱۳۰۴ یدهه اواخر در (۱ ،بخش دوم راد. )نکرد دریافت زمینی روستایی

 و آبادهاحلبی در اغلب هاآن کهجایی. انداخت بزرگ شهرهای به مهاجرت یوسوسه به را زمینبی روستاییان از

 رشد آمار بررسی»نویسد: باره میراد نیز در این (۱۴۲ اشرف،. )کردندمی زندگی محدوده از خارج مناطق

 از نفر میلیون ۱ از بیش ارضی اصلاحات از پس اول سال ده در که دهدمی نشان ایران در شهری جمعیت

  (۱ ،بخش دوم راد. )کردند مهاجرت شهرها به کار یافتن برای ایران روستاهای

 سه ایران سراسر در ۱۳۰۱ سال. بود سوادبی روستایی جمعیت ٪ ۲۷ حدود چیزی هنوز ۱۳۰۷ سال در 

 تقریبا مدارس این در نویسینام طرح، آغاز از پس سال پانزده یعنی ،۱۳۷۲ سال در. بود شده ساخته مدرسه هزار

  (۲۷۷امانت، . )بود روستا از مهاجرت برای دیگری یانگیزه یافتند روستاییان که آموزشی. شد برابر هفت
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 نفر میلیون چهار حدود به ۱۳۷۷ سال تا و کرد تجاوز نفر میلیون سه از تهران جمعیت ۱۳۷۴ سال در 

 از درصد ۲۴ و ملی هایگذاریسرمایه کل از درصد ۰۴ ،۱۳۷۴ یدهه میانی هایسال در (۲۱۷ ،همان. )رسید

  (۱۲۲ کریمی،. )بود متمرکز پایتخت در کشور صنایع

 جهانی جنگ از بعد درست و قبل هامدت از که خصوص در شهرهای بزرگبه مسکن مشکل از طرفی 

 در ناتوانی خاطر به را دولت ها،روزنامه. شد تبدیل حل غیرقابل ایمسئله به پیش از بیش بود شده شروع دوم

[ ۱۳۷۱ سال تا. ]شد هم تشدید شاه سفید انقلاب از بعد مسکن بحران. کردندمی سرزنش مسکن مشکلات حل

 شکوفایی اوج دربه همین دلیل  (۱۱۳ و ۱۱۱ ،همان. )کردندمی زندگی تهران در کشور کل فقیران از درصد ۳۲

 هانشینزاغه جمعیت ،۱۳۷۳ تا ۱۳۷۱ هایسال یفاصله در نفت قیمت شدن برابر ارهچ از پس کشور اقتصادی

 زندگی یشیوه و روستایی مهاجران انگیزرقت فقر بین آشکار تضاد (۱۱۷ ،همان. )شدمی بیشتر مدام پایتخت در

نیز از ذکر این نکته  (۱۴۲ اشرف،. )کرد ایجاد دولت برای را هاییگرفتاری شهری مرفه هایخانواده برخی تجملی

 با و بود ایویژه وبویرنگ دارای بزرگ شهرهای یحاشیه به روستاییان مهاجرت ایران در غافل ماند که نباید

 دولت «شهری یمحدوده از حفاظت» قانون موجب به ۱۳۷۷ سال در. شدمی روبرو مرکزی حکومت ممانعت

 خارج جنبش» وخشن تند هایواکنش با که کرد آغاز نشینحاشیه مهاجران هایبیغوله به را ایجانبههمه تهاجم

  ( ۱۴۱قیداری، . )گرفت پاسخ ۱۳۷۲ سال در «محدوده از

 کارهای در کثیری هایگروه شدند، جذب بزرگ صنایع در ییروستا مهاجراناین  از کوچکی بخشتنها  

 را ایآیندهبی و هدفبی زندگی شهرها یحاشیه در بسیاری و شدند کار به دست هاپزخانهکوره و ساختمانی

 (۵۷۴سوداگر، . )کردند شروع اجتماعی یناشناخته و شناخته دردهای و شهرنشینی زندگی تناقضات از سرشار

 اصطلاح به بخش» در شاغل دستتهی خودفرمای کارگر نفر میلیون نیمنیز  کار نیروی پایینی هایرده در

 مناطق در و هازاغه در هاآن از بسیاری. کردندمی دریافت اندک حقوق که بود خدماتی کارگران و «غیررسمی

 (۱۴۴ اشرف،. )کردندمی زندگی روستایی فقیر مهاجران کنار در شهر ایحاشیه

 ایران صنعتی جمعیت محیط بررسی در( ۱۳۷۵ شهریور انتشاریافته در) شهری شناسیجامعه گروه 

 دیگر کارگران خاستگاه دادننشان برای الگویی تواندمی وبیشکم که تهران شهر کارگران خاستگاه یدرباره

 :نویسدمی باشدنیز  کشور صنعتی مناطق

 شهر در یکی فقط کارگر ۳ هر از زیرا: اندبرخاسته ایران روستاهای از...  صنعتی پرولتاریای تهران در»

 خانواده ۱۴ هر از و باشدمی تهران متولد نفر یک تنها کارگر ۱۴ هر از گذشته این از. است شده متولد

 کارگران از نفر یک حتا ...اندشده ساکن تهران در طرف این به پیش نسل ۱ از هاآن از یکی از کمتر

 (۵۰۲سوداگر، .« )است نبوده عشایری منشأ دارای
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 های کارگرزن بررسی وضعیت.  6

 انجام هایی که برای امرار معاش بهزن کارگرهای زن از این هم بدتر بود؛ اوضاع برایاما طبق معمول  

...  و فرزندآوری و خانه کار کنار در خانه از بیرون در کار به هازن اجبار .روی آوردندسود ای و کمکارهای حاشیه

 معنی به فقط بلکه ،نبود( هارژیم تبلیغات طبق) هاآن آزادشدن معنی به ناعادلانه و نابرابر شرایطی در هم آن

 .بود درآمدن حاکم طبقات منافع خدمتِ به و هاآن کار نیروی آزادشدن

 زنان از درصد ۵۷ زن سوادهایبی و جمعیت از درصد ۲۴ کشور سوادهایبی کل تعداد ۷۱ سال در 

 محسوب باسواد نیز داشتند سواد کلاس سه یا دو که زنانی آمار این در که آورد نظر در را نکته این باید. )بودند

 یطبقه زنان مورد در بیشتر کنند،می بیان آمار به اتکا با پردازهانظریه برخی که نیز زنان اوضاع بهبود( اندشده

خواهیم دید و در قسمت دوم انگیزی بعدتر شکل حیرتکه بهجالب آن .حاشیه زنان تا بود صادق شهری متوسط

قهرمان داستان شد و  خوش الکی سوادبی یک لمپن فارسیفیلم در بعد به ۱۳۰۳ سال خصوص ازکه به

 مضحک یا و منفعل منفی، شخصیت باسواد هایکه آدمتا جایی گرفت جبهه سواد مقابل در وضوحفارسی بهفیلم

ها و فارسی به میدان آمد تا سرکوبیلمف گذارند کهاین مدعا صحه میاین آمارها به خوبی بر داشتند. 

را ی اقتصادی تا فاجعه و پررنگ گردید، ی سرگرمیِ نازل ساخته شدبه عبارت های پهلوی را توجیه کند.شکست

 کمرنگ جلوه دهد.

از وضعیت  ی شاخصبه ذکر چند نمونه بهتر استشدند برای درک عمق تبعیضی که زنان متحمل می 

 یم:بسنده کن زن کارگر

 کارگر ۷۴۴ از بیش با هاییکارخانه در( صنعتی کار نیروی سوم یک) کارگر ۱۱۱۳۴ ،۱۳۱۴ ابتدای در 

 درصد ۲۴۷ به درصد ۱۷ از صنعتی کار نیروی کل به فصلی کارگران نسبت دوره همین در. »بودند مشغول

 میانگین ،۱۳۱۴ و ۱۳۴۴ هایدهه طی .یافت افزایشتنها اندکی  دهه سه یا دو طی دستمزدها اما «یافت کاهش

 کاری با ایغیرحرفه کارهای در زنان .بود قران ۲ تا ۵ ماهر کارگر و قران ۳ ساده کارگر برای روزانه دستمزد

 (۱۵اشرف، . )گرفتندمی روز در قران ۱۴۷ معادل مزدی مردان مشابه

که متوسط ریال بوده در حالی ۱۲و  ۲۱، روزی ۷۱و  ۷۴مرد در سال  متوسط دستمزد کارگران کشاورز 

ی کارگرهای زن کارخانه ۷۳ریال نبوده. یا مثلاً در سال  ۷۱و  ۰۲تر از ها بیشدستمزد زنان در همین سال

 ریال برسانند و این درحالی ۲۴ریال به  ۷۷سازی رشت بعد از اعتصاب موفق شدند حقوق خود را از روزی لامپ

ریال بود. در روستاها و مناطق دورافتاده وضعیت  ۱۳۴بود که در همان زمان حقوق کارگران مرد روزی حداقل 

 ۱حتا بدتر هم بود. مثلاً در رهنان از توابع اصفهان، دختران و پسران روستایی بعد از دو سال کار مجانی، روزی 

شدند شان خریداری میهایاف در ازای پول از خانوادهبدژ، دختران قالیگرفتند و در اطراف پهلویتومان مزد می

 العمر مجبور به کارکردن بودند.و مادام
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 و بود ساعت ۱۱ حدود آمدورفت احتساب با و روز در ساعت ۱ بزرگ هایکارخانه در هازن کار ساعت 

 از بیش دولتی آمار مطابق. »رسیدمی هم روز در کار ساعت ۱۱-۱۱ تا آمدورفت احتساب بدون نیز هاکارگاه در

  (۳۱، جاسمی-چیانطواف.« )کردندمی کار هفته در ساعت ۲۷ تا ۳۲ از شهری شاغل زنان از نفر هزار ۱۲۴

 کشاورزی کارگرهای حتا و شدندنمی اجتماعی اجباری یبیمه شامل مرد چه و زن چه روستاها، در 

 بیمه باید قانوناً اینکه گو شهری کارگر هایزن. نبودند مندبهره کارگران اجتماعی یبیمه قانون از نیز روستاها

 با زن کارگرهای کل تعداد. )اندبوده بیمه نفر ۱۲۱۰۱ تنها زن کارگر ۲۱۴۴۴ از ،۷۱ سال آمار مطابق ولی باشند

، همان( )است رسمی آمار از بیشتر بسیار کنند،می کار منازل یا و کوچک هایکارگاه در که زنانی تعداد به توجه

ی رژیم در مورد رغم تبلیغات گستردهبه ،ی جالب دیگری که در این آمار وجود دارد این است کهنکتهاما  (۳۱

 ۲۴۴۴ و سوادبی نفر ۱۷۴۴ ،۷۱ سال در شدهبیمه زن کارگر نفر ۱۲۱۰۱ از کار وزارت آمار مطابق سپاه دانش،

 ( ۳۷ ،همان. )اندداشته ابتدایی پنجم تا تحصیلاتی نفر

ای که به طور سنتی داری از فرزندان است، وظیفهی نگهمسئله همواره یکی دیگر از مشکلات زنان شاغل 

 درها طبق گزارشکه اینانگیز حیرتاما که او نیز شاغل باشد. ی زن گذاشته شده است ولو اینو به غلط به عهده

های مجرد را استخدام زن داری از فرزندان زن شاغل، تنهای نگهی مینو برای حل مسئلهکارخانه ۷۴ی دهه

نفر کارگر زن و  ۰۱۴۴۴۴برای » ۷۰. طبق آمار رسمی سال کردهای متأهل خودداری میرش زنو از پذی کردمی

« رد )اکثراً هم در تهران(شیرخوارگاه در سراسر مملکت وجود دا ۱۷مهدکودک و  ۱۵کارمند زن، فقط  ۱۴۱۴۴۴

 (۳۳، همان)

عموماً خشم عموم و حتا  ،های این دورهگسترده و وضعیت زن اما رویکرد دولت و خاندان پهلوی به فقرِ  

 در که بود حدی به آنان آییگردهم و زنان بیداری از پهلوی رژیم هراس. انگیختبسیاری از فعالان زن را برمی

 ،بودند مرفه طبقات زنان از مرکب و خیریه هایسازمان اکثراً که را زنان تشکیلات یکلیه ،۷۴ یدهه اوایل همان

 نظیر صنفی هایسازمان حتا. کرد اشرف ریاست به خود، ساختدست زنان سازمان به منضم را همگی و ،منحل

 .نبودند مستثنا ماجرا این از نیز پرستاران انجمن

شد های مستقل زنان تشکیل میهای زنان که از شماری از سازمان، شورای عالی سازمان۱۳۰۰در سال  

تر از بالا منحل شد. بدین ترتیب سازمان زنان ایران تحت ریاست پارچگی و همگونی و کنترل سختبه سود یک

. شورای مرکزی این سازمان شدشکیل ی بانو فریده دیبا )مادر ملکه( تی اشرف پهلوی و نیابت ریاست عالیهعالیه

مرد که مناصب ریاست سنا، ریاست مجلس، وزارت  ۱وپرورش و رو پارسا، وزیر آموزشاز یک زن، فرخ

تهران را داشتند  دادگستری، وزارت اقتصاد، وزارت کشور، وزارت بهداری، شهرداری تهران و ریاست پلیس

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره شده بود و ا به فعالیتی سازمان زنان تنهنامهدر اساسشد. تشکیل می

یک سازمان »گوید ی این سازمان میآبادی دربارههای سیاسی در آن کاملاً خالی بود. افسانه نجمجای فعالیت
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ل زنان های مستقای از فعالیتاین تحول به دورهاما زنان دولتی تشکیل شد تا راه آزادسازی زنان را هموار سازد؛ 

 (۱۳۲۵ حافظیان،« )پایان بخشید

  ۰7کننده در انقلاب نیروهای اصلی مشارکتپایگاه اجتماعی  .7

 شامل مسلط اقشار از بودند عبارت اشرف، احمد نظر طبق ،۷۵ سال در عمده اجتماعی طبقات 

 کارمندان) شهری پایین متوسط و متوسط اقشار رشد، به رو بورژواهای و دولت کارمندان و گراغرب متخصصان

 و ورانپیشه و کسبه خرد، تاجران و علما) سنتی پایین متوسط و متوسط طبقات ،(خصوصی و دولتی بخش

 متوسط یطبقه از که هاییآن خصوص به روشنفکران از زیادی تعداد ۱۳۰۴ یدهه ینیمه در (.شاگردانشان

 یدهه ینیمه در خصوص به روند این. برگزیدند را انقلابی اسلام ایدئولوژی بودند، روستایی یپیشینه با و پایین

  (۲۲ اشرف،. )کرد بروز بودند، روستایی و بازاری یپیشینه با هاآن سوم یک حدود که دانشجویانی بین در ۱۳۷۴

، همانی مالی انقلاب را تدارک دیدند: )از نظر اشرف سه گروه رهبری، مبانی ایدئولوژیک و پشتوانه 

۱۱۱) 

 ها. تر بازاریروشنفکران جوان، علمای مبارز و نسل جوان 

 ( ی اقتصاد را تا آستانهو کارمندان دولت و کارگران صنعتی که در واپسین مراحل انقلاب به آن پیوستند

 .ورشکستگی پیش بردند(

 گاه دست به گهو کردند )ای شرکت میتهیدستان شهری و مهاجران روستایی که در تظاهرات توده

 .زدند(شونت میخ

 پهلوی اصلاحات حامی ابتدا در گرچه که آورد وجود به مردمی نیرویی شهر، به روستاییان مهاجرت 

 هاینشینحاشیه( ۲۰۱ امانت،. )دادند جهت تغییر دیگر آلترناتیوهای از حمایت سمت به نهایت در ولی بودند

 علت به شدند، دستمزدها سریع بالارفتن مانع ارزان کار نیروی فراوان یعرضه با کهآن از نظرصرف شهری

 و تقویت برای مناسبی یزمینه به مترقی فرهنگی تربیت نداشتن و فرهنگی و سنتی خانوادگی، روابط پیوندها،

 نیروهای موقت گراییهم( ۵۷۴ سوداگر،. )شدند تبدیل تاریخی بزرگ بزنگاه یک در سنتی رهبری پیروزی

 و بکشد پایین را پهلوی نظام توانست ها،بازاری و شهری پایین به رو متوسطِ طبقات بسیج به اتکا با ناراضی،

 فعالان به اسلامی انقلاب شد، آشکار همه بر بعد کمی که طورهمان( ۵۱۱ امانت،. )برچیند را آن قدرت ساختار

 و جویاندانش و جوانان به کوتاه مدتی برای حداقل و بازاری تجار شهری، فقرای رادیکال، عمدتاً گرایاسلام

 دهقانانکه جالب آن (۵۱۳ ،همان. )بود گرمپشت فرودست شهریِ  زنان و مردان و حکومتی یپایهدون کارمندان

 ونانقلابی به نیز جدید متوسط یطبقه .نکردند ایفا ایبرجسته نقش انقلابی جنبش مراحل از یک هیچ در

 شاغل صنعتی کارگراناما  .شغلی مزایای دیگر و حقوق افزایش برای هاییخواست طرح حول بیشتر اما پیوستند

 (۱۱۷اشرف، . )ماندند باقی غیرفعال نسبتاً انقلاب طول در خصوصی بخش در
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ها در روستاها شکل ماییدرصد از راهپی ۱نداشتند )تنها در انقلاب که روستاییان مشارکت فعالی با این 

 روستایی مهاجران و شهری تهیدستان ،کردندهای ضدانقلابی هم شرکت میدر راهپیمایی حتا بعضاًگرفتند( و 

 .یافتند پررنگی نقش ۱۳۷۵ بهمن تا مهر از و شدند جلب ایتوده تظاهرات از بسیاری در

* 

 های شهرینشینفرهنگی حاشیه مصرف به نگاهی :دوم بخش

 تحول رادیو و تلویزیونو  های دولتیگزاریسیاست .1

 به را کشور یبودجه کل از درصد ۱۴۵۵ مجموعاً دولت ۱۳۷۵ تا ۱۳۱۱ سال از رسمی هایگزارش طبق 

 از خارج هاییهزینه همواره «مخصوص دفتر» و «ایران سلطنتی فرهنگی شورای» داد. اختصاص فرهنگ

 وپهلوی  فرح دوره، این بازیگر دیگر .دادندمی اختصاص هنری آثار تولید و حمایت به را دولت مصوب هایبودجه

. داشتند سیطره ۷۴-۱۳۰۴ هایدهه فرهنگ بر که بودند او اطراف ینورسیده هنرمندان و روشنفکران یجرگه

 من که مدتی تمام در فرح: »است کرده توصیف گونهاین هنردوستی افزایش در را دیبا فرح نقش غفاری، اما فرخ

 و بود انداخته راه بود، نداشته بهش زیادی اعتقاد اول که را کاری یک که بود هاییبچه مثل داشتم تماس باهاش

 فرح، جز نقش به اشاره ایران، مدرن هنر تاریخ از بحث برای واقع در... «کردمی ذوق خیلی بود گرفته کار وقتی

 ایگسترده تبلیغات حجم القاعدهعلی ایران هنری تحولات در فرح نقش شدنبرجسته دلیل. نیست غلط آدرسی

 آن از بخشی عنوانبه صرفاً باید را تبلیغات این. داشت وجود مملکت دوم شخص عنوانبه او گرد که است

 و ۱۲۲قلی پور، . )دهد نشان جهان به ایرانی مترقی زن عنوان به داشت قصد دولت که آوریم نظر در تصویری

۱۲۵) 

 ،کند القاگیری مدنظر خود را های دولتی به حیات فرهنگی جامعه جهتپهلوی سعی داشت با حمایت 

 یبرنامه دولتی، هایحمایت اولین از شد.وف به طبقات متوسط و بالا میهای دولتی صرفاً معطاما اکثر سیاست

 موسیقایی میراث یزمینه در هنرمندانه آثار یارائه هدفش و شدمی تولید ایران رادیو در که بود گلها معروف

در میان  کهدر حالی (۵۷۷امانت، . )داشت هماهنگی متوسط یطبقه ذوق با تراما این برنامه بیش ،بود ایرانی

 که پرتعدادی هایتلویزیون ۱۳۰۴ی در دههدر جریان بود.  سره متفاوتییکی مردم تحولات گسترده و توده

 نماد کردند،می پخش هالیوودی خرجِکم هایفیلم مشتریان، برای و بودند شده نصب هاخانهقهوه یتاقچه بالای

 انحصار این ملی، تلویزیون رادیو گیرچشم گسترش (۵۷۷، همان) .بودند مردم بر تسلط برای دولت جدید ابزار

 ظریف یبرنامه نوعی بلکه خود آشکار سیاسی هایپیام فقط نه تا داد پهلوی حکومت به را مندقدرت

 ،(مسکن مشکلات فقیر، همسایگان زندگیِ  یدرباره) طنز هایاما سریال. کند پیاده را سکولار ناسیونالیسم

 رشد شدند، بلعیده شهرها توسط که آن از پس روستاها یچهره تغییر گرد،دوره کارگران خانمی، قمر هایخانه
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 بهداشتی گرچه آنان هراسیبیگانه و قدیمی نخبگان نابجای تفرعن قانون، و نظم نبود و شهرها در جنایت و جرم

 (۵۷۱، همان. )کردند ایجاد را اجتماعی آگاهی از سطحی ولی بودند غیرسیاسی و

فارسی که فیلم دستان شهری ظهور کرد؛های تهیرمییکی از تأثیرگذارترین سرگکه  بود در همین بین 

 .جانی تازه گرفت ۷۴خصوص و به ۰۴ی سایه انداخته بود، در دهه همان ابتدای ورود سینما در ایران بر آناز 

 زارلاله تئاتر و فارسیفیلم .2

فارسی گیر هنرمندان شد. فیلمگریبان و خفقان پساکودتا ۱۳۳۱سرخوردگی عمیق پس از تابستان  

ی فقرا و ...[ امید پوچی شبهشدن یکمندستاند، ثروتمردی که حق ضعفا را می]پیروزشدن شرافت، لات جوان

 مخاطبش و فارسیفیلم (۱۳۱۳ ،شکیبادل)کاربرد داشت. آن دوره پراکند که در برابر یأس عمیق را در فضا می

 رفاه هایوعده و گراییمصرف رواج با همراه( فارسیفیلم و) زاریلاله تئاتر سترشگ .بودند اختناق یزاییده دو هر

  .دادمی کاهش را اعتراضات بروز احتمال کودتا از پسبود که  سرگرمی ایجاد و

 ؛بود تئاتر داروام هرچیز از بیش سینما این که بود این فارسیفیلم مورد در جالب بسیار نکات از یکی 

 در بازی به ۳۴ یدهه اواسط در که بازیگرانی اکثر .بود رفته محاق به ۱۳۳۱ مرداد ۱۲ کودتای از پس که تئاتری

 اواخر از که حالتی رفیع. شدندمی محسوب تئاتر مشهور هایچهره کودتا از قبل در آوردند، یرو فارسیفیلم

 هایک. بود تئاتر در معتبری یوزنه شد، «فارسیفیلم» سه و دو هاینقش بازیگر ۰۴ یدهه طول در و ۳۴ یدهه

 طوفان فیلم که دریابیگی علی. بودند تئاتر کارگردان دو هر ساختند فارسیفیلم که فکری دیوان معز و کاراکاش
 یتماشاخانه یکردهتحصیل کارگران، کرد کارگردانی ایران در را فارسیفیلم دوم یدوره فیلم نخستین زندگی،

 ترینمعروف نوشین، عبدالحسین همسر کرد، بازی سعادت همای در را «فردین» مادر نقش که لرتا. بود تهران

 از فارسیفیلم نوعی به. گرفت رونق فارسیفیلم تولید ،۳۴ یدهه اوایل در تئاتر رکود با. بود ایران تئاتر کارگردان

 تهران یتماشاخانه در «آمریکا بریم» نمایش در وقتی ۳۴ یدهه اواسط در. آمد بیرون تهران یتماشاخانه دل

 تئاتری اولین پارس تئاتر بعد سالیک. شد تئاتر وارد آتراکسیون رقصیدند، عریاننیمه آلمانی موطلایی دختر چند

 یورطه به ایحرفه تئاتر ها،تماشاخانه به آتراکسیون ورود با. کرد استفاده خود یبرنامه بین در رقاصه از که بود

 را موزیکال و عشقی اجتماعی، اخلاقی، هایداستان همان ترکم پول با توانندمی دیدند چون مردم. افتاد ابتذال

 در و شد کاسته تهران هایتماشاخانه تعداد از مدتی از پس نتیجه در. رفتند تئاتر به ترکم ببینند سینما در

 رقص با تربیش( باربد جامعه دهقان، نصر، پارس،) ماندند باقی زارلاله در که هاییتماشاخانه ۰۴ یدهه اواسط

 (۱۱۱ جیرانی،. )کردندمی ارتزاق بازاری خوانندگان آواز و عربی

فارسی به آن فیلم»نویسد: میفارسی ابداع او بود در تعریف این سینما سی که نام فیلمهوشنگ کاو 

برد یک داستان شود که در مجموع تکنیک ساخت فیلمی و در پرداخت و پیشدسته از آحاد سینمایی گفته می

ارزشی در  "صفر"شود. اگر حدی برای یک نقطه های فاحش دستوری و املایی و انشایی دیده میفیلم غلط
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و ساختمانی که در فرم و مضمون خود دارند در زیر علت تکنیک ناقص بیانی ها بهفیلماین سینما قائل گردیم 

نامیم و این اصطلاح از ما نیست از فرهنگ و می« زیرفیلم»ها را گردند و به این جهت آناین حد واقع می

 و نویسدمی سینما این از نیز امانت (۱۳۰۲ کاوسی،).  «هاستبندی فیلمالمعارف جهانی سینما و تقسیمدایره

 ولی سخت زندگی که فقیری هایخانواده هاآن در چراکه نامیدند،می «آبگوشتی» را هافیلم این است معتقد

  .شدندمی جمع آبگوشت یکاسه دور غالباً داشتند ایشرافتمندانه

 (۱۳۲۵فارسی از نظر آذین به این شرح است: )آذین، فیلم هایویژگیبرخی  

 اند.نامهها فاقد فیلمفارسیتمام فیلم 

 اند و فاقد شخصیت.افراد تیپیک 

 مایه است.وگوها بیگفت 

 شود نه اسلحه.از چاقو و قمه و ... استفاده می 

 .ضرب و شتم حتمی است 

 .)حتماً دو زن حاضر است )یکی خوب یکی بد 

 .رقص و آواز دارد 

 .پایانی خوش دارد 

 سکس حتما حاضر است از کلامی تا تصویری. 

 گنج» ،«بیستم قرن آقای» ،«پاریس در آبرام: »شده عبارت بودند ازساختههای فارسیفیلم برخی 
 ازدواج» ،«پهلوون شمسی» ،«ما شهر موطلایی» ،«خوشگلا خوشگل» ،«قهرمانان قهرمان» ،«قارون
 ،«نانجیب» ،«شراب نام با زنی» ،«تهران عروس» ،«ستارهبی مرد» ،«جداگانه بسترهای» ،«ایرونی

 .«دلبر یک و دل دو» ،«خاطرخواه» ،«رقاصه»

ی حاشیه ،فارسیگران بر سر آن اتفاق نظر دارند این است که فیلمچه اکثر منتقدین و پژوهشآن 

سازها توانستند تحت شرایط و بعدتر بعضی فیلم ابتدا متن و مرکز آن بوده،همان سینمای ایران نیست بلکه از 

همین امر گواهی است بر اهمیت و  از این جریان خلق کنند.ی را خارج های جدیدفرد، تجربهبهخاص و منحصر

 سال در قارون گنج فیلم برای مثال های ابتدایی سینما.به خصوص در سال ،فارسی در ایرانمحبوبیت فیلم

 درآمد( دلار میلیون ۵۴۷ حدود) ریال میلیون ۷۳ فیلم و ی سینما کردرا روانه نفر میلیون دو از بیش ۱۳۰۰

 . بود گیریچشم عدد ایران سینمای تاریخ در که داشت

ی گر این است که درصد مخاطبان غیرفرهیختهپژوهانه بیانهای مخاطببررسی شکیبادلی به گفته 

 ایدر مقاله نیز جیرانیفریدون ( ۱۳۱۳، شکیبادلتر از سایرین است. )فارسی به طرز غیر قابل اغماضی بیشفیلم
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این های پایگاه اجتماعی مخاطب در مورد پردازد وفارسی میبه فیلم که حاوی نکات درخشانی است مفصل تاًنسب

 با شاه مدرنشبه یجامعه تناقضات دل در استبداد دوران آغاز با فارسیفیلم مخاطبمعتقد است که  نوع سینما

 ،شهرپایین درآمدِشهری و اقشار کمبندی کارگران با این تقسیم گرفت. شکل جنوب و شمال به شهر بندیتقسیم

فارسی برای ارتباط با مخاطبش تفاوت فرهنگی دو منطقه فارسی شدند. در جو اختناق، فیلممخاطبین اصلی فیلم

ها که متأثر از فرهنگ غربی بود موضع شهریرا اصل قرار داد و درمقابل طرز رفتار، منش و نوع زندگی شمال

اش از دوران امید، اعتماد و کار و خلاقیت در راه سازندگی ایران آباد حرف انیگرفت. وقتی که شاه در سخنر

کرد. به همین وجو میگام با این تبلیغات دوران امید و سازندگی را در جنوب شهر جستفارسی همزد، فیلممی

ه در فرهنگ شهری ها حرف زد. بخشی از کارگران کفارسی به رویاپردازی پرداخت و با زبان خود آندلیل فیلم

آمیز طبقات را تبلیغ زیستی مسالمترژیم هم جاکهاز آنفارسی قرار گرفتند. تر مورد توجه فیلمادغام نشدند بیش

فارسی شکل خشن و طبقاتی پیدا نکرد و در آخرالامر با تفاهم این دو طبقه کرد، تقابل این دو طبقه در فیلممی

نیافته و پر از ای آشفته، مبهم، شکلجامعه این جامعه و مختص ایران بود؛ بفارسی بازتایافت. فیلمپایان می

 (۲۱)جیرانی، تضاد بعد از انقلاب سفید. 

ها، هدف اصلی چیز دیگری است. کسب لذت در این نوع فیلم« گریز از واقعیت»در شدت یافتن جریان  

ای در قبولاند که هر حادثهن پس به خود میشود و از ایپنداری سطحی غرق در اوهام میذاتمخاطبی که با هم

دل های روستایی همواره پاک و سادهها شخصیتدادن و پذیرفتنی است. در این فیلمخاش قابل رروند زندگی

تر های فردین مردم فرودست خالصباز و فریبکارند. در فیلمکاراکترهای شهری افرادی نیرنگ ،هستند و درمقابل

های فساد و جرم و تباهی در جامعه است، اند و اصولاً آثار او با این تلقی که فقر یکی از راهدهتر تصویر شو پاک

 ( ۱۳۱۳، شکیبادلبه کلی بیگانه است. )

 و مشتری جلب برای گرفت تصمیم فارسیداشت. فیلم حتواییمهای چرخشفارسی نیز اما خود فیلم 

 طی ابتذال این. بغلتد هرزگی دامن به بارهیک و کند نظرصرف چهل یدهه یگرایانهاخلاق فیلم از بحران از گذر

فارسی در مقابل به بعد در فیلم ۱۳۰۳از سال  (۱۳۲۵ گیتی،. )داشت ادامه ۱۳۷۵ تا ۱۳۰۴ از سال ۱۵

به بعد  ۰۳از سال  اد الکی خوش الگو قرار گرفت. در واقعسومآب یک لمپن بیهای فرنگیشهریشمال

سواد های بیفارسی آدمدر فیلم ۷۴ی و حتا دهه ۰۴ی فارسی در مقابل سواد جبهه گرفت و در طول دههفیلم

 و این درحالی است که ،صیت منفی، منفعل و یا مضحک داشتندشخهای باسواد آدم قهرمان قصه بودند. برعکس

 .بودند یافته راه دانشگاه به روستاییان از درصد یک وشهری  رکارگ یطبقه فرزندان از درصد ۱ فقط ۷۱ مرداد تا

تر نیز به که پیش ی این سینما برای جلب رضایت مخاطبان خود بودوقفهتلاش بیگر این امر بیان (۱۳)جیرانی، 

 محلات و فقر از واقعی البته این بازنمایی دروغین از فقر به این مسئله نیز مرتبط بود که تصویر .آن اشاره شد

 فرخ ۱۳۳۵ یساخته «شهرجنوب» فیلم مانند. شدمی هافیلم و سانسور توقیف به منجر معمولاً  فقیرنشین

 ... و خاچکیان ساموئل یساخته «بهشت قاصد» و غفاری
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 از حمایت برای «هنر و فیلم» یمجله ایران، فیلم صنایع یاتحادیه تشکیل دنبال به ۱۳۰۳ سال آغاز در 

 این با که نویسندگانی چون اما آمد، میدان به حمایت شعار با مجله این. شد منتشر هفتگی صورت به فارسیفیلم

 مجله این در نبود، فارسیفیلم مخاطب طبقه این و داشتند متوسط یطبقه در ریشه کردندمی کاریهم مجله

 دیگری مخاطب با چون نشستند مصاحبه به فارسیفیلم اندرکاراندست وقتی حتا. شد انتقاد فارسیفیلم از هم

 از کرد بیان ایمصاحبه در که فردین محمدعلی مانند( ۱۱۰، همان. )کردند انتقاد خودشان از داشتند سروکار

، احساس ۰۴ی فارسی در اواسط دههرغم رشد و فروش بالای فیلمبه .دارد شرم خودش هایفیلم تماشای

  سازان از میان نرفت.فارسیساری میان فیلمشرم

 موج برابر در که شودمی فرهنگی گذاریسیاست نوعی تنظیم به مجبور دولت ۱۳۰۲ از پس هایسال در 

 کارگزاران و سینما منتقدان برای آن فروش و سیفارفیلم زیرا باشد، داشته تازه ریزیبرنامه پسندعامه سینمای

. بود جامعه ینیافتهپرورش ذوق ینشانه ترینملموس پنجاه، و چهل یدهه دوم ینیمه در فعال فرهنگی

 سانسور خدمت به که رسید حدی به فارسیفیلم با منتقدین که ضدیتجالب این (۱۴۳ و ۱۴۱پور، قلی)

 مخاطب آمریکایی فیلم هایکمپانی( ۱۴۲ جیرانی،. )نگرفتند موضع وارداتی فیلم مقابل در گاههیچ اما درآمدند،

 نمایش برای شهر بالای در ممتاز سینماهای ساخت سبب همین به و. کردندمی وجوجست شهرشمال در را خود

 یکلیه اروپایی و آمریکایی مبتذل هایفیلم ۰۴ یدهه اواسط در. یافت گسترش هاکمپانی معروف محصولات

  (۱۴۵ ،همان. )کردند اشغال را مرکزشهر و بالا سینماهای

قبل از انقلاب »نویسد: فارسی میی دولت و فیلمی رابطهساز آن دوران دربارهرضا صفایی پرکارترین فیلم 

ی امور سینمایی وزارت فرهنگ و هنر کرد. ادارهکننده سنگینی میهای تهیهمشکلات سینما فقط بر روی شانه

های معنوی. بخش خصوصی خود فعال کمکداد و نه نه وام می -نمودکنندگان نمیترین کمکی به تهیهکوچک

تر به کارهای بیش شد که سینماگران در پی سودِهمین مسئله موجب میم او به زع( ۱۴۳پور، )قلی« بود.

ی طبیعی نوعی ها نیز نتیجهفارسیاعتراض در این فیلمنمایش پور پسند و پرفروش روی بیاورند. از نظر قلیعامه

سازان مشکلات معیشتی را پوششی در برابر فقدان شم مشروع زیباشناختی فارسیماستقلال اقتصادی بود. فیل

ها قطعاً فارسی کمک کند، آنکردند که اگر دولت به تولید فیلمها اعتراض میدادند و در برابر انتقادقرار می

 های بهتری خواهند ساخت.فیلم

 کارآب توبه بر سر زن گناهفارسی: فیلم:  .3

های فرهنگی و در رسانه« زن»یعنی بازنمایی  :گردیممیی اصلی این مقاله بازبه هسته در این قسمت 

ای که در طی تمام تحولات اقتصادی و اجتماعی .دستفضای اجتماعی آن دوران، مختص طبقات متوسط و تهی

رفی ظهور ی مصکننده به دلیل رشد و ظهور جامعهی متوسط عموماً در هیئت زنی مصرفزن طبقهذکر شد، 



Tajrishcircle.org 
3فصلنامه درخیابان :مقاله   

 

مرد داستان باید او را به گمراه بود که جوانهویت و زنی بی ،کرد و زنی که برای طبقات فرودست تصویر شد نیز

 کرد.راه راست هدایت می

بود و  مصرفی تبلیغات کالاهای بازارای مصرفی مخاطب کننده که در جامعهدر مورد زن مصرف ایوا ایلوز 

 اشباع سبب به و ۱۱۲۴ یدهه از پس»نویسد: داری بر امر جنسی و سکسوالیته میسرمایهبیش از حد تأکید  نیز

 نتیجه در شد، مواجه مرزهایش یتوسعه به نیاز با داریسرمایه ،استاندارد و "اطمینان قابل"اجناسی  از بازارها

 به نفس، به خود الحاق با داریسرمایه. شد برجسته تربیش هرچه نیز اروتیک جوهایی ساختن در هاابژه نقش

 کرده شدنتجاری به آغاز شدت به که هاییجنبه آن یهمه یعنی یافت، گسترش عواطف و خودمانی زندگی

 اشتریک: ولفگانگ به قول (Illouz, 69) «.بودند

 از پس اشباع، بازارهای کابوس از داریسرمایه نجات]...[  اجتماعی زندگی سازیتجاری از هدف

 و هاخانواده که بودند ایدوره ۱۱۲۴ و ۱۱۵۴ هایدهه این، بر علاوه. ]...[ بود اشعطف هایسال

 کردندمی عرضه بازارها به را فرصت این و دادندمی دست از را شانقدرت سرعت به سنتی هایاجتماع

 عصر آغاز با را آن معاصر، خواهآزادی پردازهاینظریه که خلأیی کنند، پر را اجتماعی روزافزون خلأ که

 )همان(. گرفتند اشتباه رهایی و خودآیینی از جدیدی

است  مصرفیی کالاهای کنندهدر مورد تبلیغ تصویر زن مدرنی که پیش از هرچیز مصرفهیلز  

 پیوند مصرف بخشلذت هایفرم به را زنان که" زنان، تجربیات و مسائل پوشش به ژورنالیستی میل»نویسد: می

 به شدنتبدیل به تشویق را زن که آیددرمی جور بزرگ شهرهای خرید مراکز محبوبیت با ،"زندمی

 (۱۱۱۲، )هیلز .«کنندمی مدرن یکنندهمصرف

، الگویی جنسی از زن ۷۴ی در دهه ی ایرانیشدن جامعهدلیل نیست که در اوج روزهای مصرفیبی پس 

مبتذلی که بنا به اما از قضا شکل نازل و  ،را به روی سرمایه بگشایدشود که بناست بازارهای جدیدی ارائه می

 که سرمایه از پیش غارت کرده است؛ دهدهایی را مخاطب قرار میگیرد، هماناقبال گیشه به خود می

مند زن زیبای ثروت یابی بهبا سودای دستگری لوتی تنها وبرق شهری احتمالاًهایی که از زرقنشینحاشیه

 .شدشان نصیب

 یا) مرد: داشت ساده پیرنگ یک غالباً خود مصری و هندی همتایان مانند ایران پسندعامه سینمای 

 یک هایوسوسه معرض در آمده روستا یا فقیر شهری یمحله یک از که دستتهی اما شریف( زنِ  یک ندرتبه

. شودمی روزیسیاه از پر یا خطرناک زندگی در غرق و گیردمی قرار کاریخلاف و سکس و پول مانند بزرگ شهر

 رستاخیز این و یابدمی نجات - شودمی شاد پایانی یک به منجر که - اخلاقی رستاخیز نوعی یواسطهبه فقط او

 در غالبا رقاصی، و خوانیترانه هایصحنه. شودمی تصویر پاکدامن زن یک با وصلت شکل به غالباً اخلاقی

 و ایثار هایارزش نماد شده،اصلاح است. قهرمان همراه کافه در دعوا و بدمستی با معمولاً پایین، سطح هایکاباره
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تنیده با همبه بیان دیگر شهر همواره در (۵۵۱ امانت،. )شودمی مردانه غرور البته و والدین از مراقبت و بخشندگی

کرد و در ت و فضا را از آلودگی پاک میخواسبه پا می آن تعارضی بود که قهرمان قصه علیههای ناپاک و مارزش

. برای مثال محمدعلی نموددامنی و نجابت تشویق میه پاککرد و بکار را نیز با خود همراه میاین بین زنی گناه

 شدمی باعث هایششیطنت و رقاصی و آوازخوانی ورزیده و فارسی بود با آن انداممثال فیلمی بیفردین که ستاره

 باعث چیزها این ولی ،شود باز شبه روی ثروت و امتیاز درهای و شوند او عاشق فیلم« پولدارِ هایخوشگل دختر»

بود.  خوشایند بینندگان برای به خصوص که پیامی کند؛ فراموش را خود یفقیرانه فیلم اصالت قهرمان شدنمی

حال دل ما در عینا ،راهه کشیده شدهمند و زیبایی که به بیعمدتاً ثروت ( میل به بازنمایی زنِ ۵۵۳)همان، 

همان تصویری بود که همواره از زن شهرنشین  ،یابدخود را درمی« ارزش واقعی»کمک قهرمان  پاکی دارد که با

ین و در برابر عشق فرد ،شد. تصویری مخدوش از زنی که هرچقدر هم سرکش بودبازنمایی می ۷۴و  ۰۴ی دهه

 گشت.کرد و به راه راست بازمیوثوقی قد خم می

 دارندبیان می هاکنند. آنارائه میفارسی های زن فیلمی شخصیتی دربارهچیان و جاسمی توضیحوافط 

ی روابط ها دربارهترین داستانترین نوع مجلات و حاوی کثیفمخصوص زنان و جوانان از مبتذل مجلاتِکه 

ی آن و عنوان وسیله برای ارضای شهوت و برانگیزندههای سینمایی زن را بهدر فیلم .جنسی زن و مرد است

ها فقط ی مخصوص زنان در مجلات و روزنامه. در صفحهکنندمیانگیز معرفی مغز و فتنهموجودی حقیر و سبک

ی پیشرفت نمونه عنوانهای دیگری که بهصحبت از چگونگی آرایش و یا مدهای لباس است. زنان درباری و زن

در ( ۳۱جاسمی، -چیانترین وجهی آراسته هستند. )طوافاند همیشه به کاملجا گمارده شدهجا و آنزن در این

های مختلط و تشکیل مجالس های جوانان و خوابگاهاشاره به کاخی این سبک ترویجی زندگی نباید از ادامه

 یهمه غافل ماند؛ -های تصنعی از سبک زندگی اروپایییالگوبردار -و تفریح در مراکز رفاه خانواده  صرق

انگیخت. برنمیجز خشم و نفرت  ،ها نداشتندی که هیچ راهی به آنفرودستاقشار های در لایه که چیزهایی

مصرفی مثل  کالاهایالبته به فروش  اروپایی که سبک زندگیترویج در بود  خلاصهسازی پهلوی ی مدرنپروژه

 کرد.می کمکبسیار  لوازم آرایش و لباس و... به زنان

 دریافتند. برای مثال می متفاوتیهای هویت این سینماها در طی دوران رونق فارسیهای فیلمزن 

 در یا خوردمی را شهری جوان گول که روستایی دختر هیئت در خلاصه بود زن، هویت ۳۴ یدهه هایفیلم

 در ۰۴ یدهه «فارسیفیلم» در سبرعک. باختمی را اشزندگی و شدمی کشیده فساد به که شهری زن هیئت

 سرگردان فرهنگ دو میان که بود هویتیبی یچهره ،جدید دارسرمایه دختر هیئت در زن سفید، انقلاب عصر

 مجامع در برهنه نه و کشیدمی سیگار نه و خوردمی مشروب نه ۳۴ یدهه هایفیلم مثبت زن اگر. بود مانده

 لباس یک صحنه هر در که بود بندوباریبی و ولنگار زن ۰۴ یدهه «فارسیفیلم» مثبت نقش زن شد،می ظاهر

 فیلم پایان در و خوردمی مشروب راحتی به و شدمی عریان گشت،می ول شب آخر تا تنهایی به و پوشیدمی تازه
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جیرانی، ) .رفتمی شهر جنوب به و پوشیدمی چیت پیراهن و کردمی سر به روسری گراسنت لمپن عشق برای

 (۱۴۳ و ۱۴۱

طور ناگهانی تحول اند و بهمتحرکرسند، میها در حد تیپ به نظر شخصیتفارسی جا که در فیلماز آن 

دید. توان های نوعی میپرداخت شخصیتدر ای را کلیشه یهایمؤلفهاز قضا  کنند،یابند و به سادگی تغییر میمی

اند، در مقابل زنان به حال خود رها شدهالبته هستند که  دامنپاک خورده عموماً مادرانیهای سالبرای مثال زن

اند و طلب و قربانی ارضای تمایلات انحرافی مردانها موجوداتی منحرف، تزئینی، آزادیجوان در این فیلم

ی جاهل یک جاهل به درآیند و به سواستفاده ی نفوذشان آن است که در بهترین حالت از حیطهسرنوشت

 های مختلففارسیزن را در فیلم چهار نوع شکیبادلکند تن بدهند. ساز او را مثبت معرفی میدیگری که فیلم

توانند به آسانی می هااز این زن هریک .صفت، دختر نجیب، زن بدکارهمادر فداکار، زن شیطانکند: میشناسایی 

شوند و شوند پاک میای که بر سرشان ریخته میهای بدکاره با آب توبههای دیگر تبدیل شوند. زنبه تیپ

 (۱۳۱۳، شکیبادلشوند. )ی تمایلات جنسی مردان میدختران نجیب به سادگی بازیچه

 قدر ویژگی یک در ،صوری هایتفاوت وجود با شوند،می ظاهر فارسیفیلم در که زنانی مختلف هایتیپ 

 متعاقب جنسیِ هایجلوه و شهرنشینی از ناشی اضطراب بازنمایی در که است نقشی همان ،آن و دارند مشترک

 مجسم نیز فیلمفارسی آشنای هایدوگانه دیگر انواع در که اضطراب این. کنندمی ایجاد مرد هایشخصیت در آن

 در غالباً ...(  و غیرتبی و مردجوان سواد،بی باسواد غنی، و فقیر شهر،جنوب و شهرشمال روستا، و شهر) شودمی

 که( فیلمفارسی معیارهای با البته) اغواگر زن شود؛می رجوع و رفع دوگانه این ارتجاعی قطب نفع به هافیلم این

 اخلاقیات. شودمی هدایت راست راه به است، کرده اخلال دچار را مرد شخصیت صمیمیت و صفا و «جوانمردی»

 یا اغواگر زن کند؛می متبلور را خودش کامل طور به که است چرخش همین در دقیقاً  فیلمفارسی یریاکارانه

 باید اما نشاند،فرومی را اولیه اضطراب و رساندمی جوییکام به را( تماشاگر چرانیچشم البته و) مرد نهایتاً هرزه

 و خانه فضای به و شدهرام و مطیع سلوکی و پوشش در و بکشد دست گرینمایش و گریجلوه از همزمان

 کند. «پاکیزه» را شهر فضای و بازگردد خانواده

 هاینمونه جهان سینمای در زن هایشخصیت آوراضطراب و زنندهبرهم حضور از شکل این البته 

 با تاریخی تناظرات از برخی جهت به وایمار جمهوری دوران در آلمان سینمای یمقایسه اما دارد، پرشماری

 هایفارسیفیلم با دوره این هایفیلم هنری کیفیات یمقایسه که البته. باشد روشنگر تواندمی ما نظر مورد بحث

 سلوک و بازنمایی تفاوت البته و) مشابه هایشخصیت ظهور شرایط یمقایسه اما ندارد، اعراب از محلی ایرانی

 .باشد مفید تواندمی( هاآن
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 فتال در سینمای وایمارشهری: ظهور فم هایاضطراب .۰

پسند ایران بازنمایی شود، تصویر دیگری از زن شهری در سینمای عامهکه تصویر زنتر از آنبسیار پیش 

سینمای فتال میلادی ظهور کرده بود که نیای فم ۳۴و  ۱۴ی ی وایمار آلمان در دههاغواگر در سینمای دوره

گونه به بازنمایی انحطاط فارسی داشت اما میلی وسواسنوآر بود و اگرچه ظاهر و سرنوشتی متفاوت با زن فیلم

 شد.ها نیز تکرار میفارسیداد که در فیلمزنانه را نشان می

زند چه این موضوع را به بحث ما گره میدلایل زیادی برای ظهور و بروز این شخصیت ذکر شده است، اما آن

 فرآیند وارد دیر بسیار آلمانهای معنادار در پیمودن مسیر مدرنیته از سوی آلمان است. برخی شباهت

 از جدا ناگهانی ورود این. کرد طی را آن قهری و سریع بسیار فرانسه و انگلستان برخلاف و شد شدنصنعتی

 فرهنگی هایشوک و عواقب ،گذاشتبرجای  کشورگشایی و ارضی سیاست و اقتصاد در که هاییماندگیعقب

 گسست اند؛پرداخته آن به فراوان ،متفکران و مورخان که داشت همراه به آلمان برای هولناکی بعضاً  و شدید

 کالایی هایوبرقزرق انواع با مدرن صنعتی هایشهرکلان ظهور و فئودالی و اشرافی اخلاقیات و هاارزش از ناگهانی

 یدوره این هنری محصولات یعمده بخش که کردمی آشفته را آلمانی منظم ذهن چنان تفریحی، و جنسی و

باره به گسست تاریخی شخصیت فاوست برمن در اینمارشال  .شد معطوف تجلیات این برابر در واکنش به آلمان

فرانسه و آمریکای  ی کشورشان با انگلستان،که روشنفکران آلمانی عصر گوته در مقایسهکند و اینگوته اشاره می

شد و گاه )از دیدگاه شان میساریکردند که گاه موجب شرمنیافته را درک میرشد، هویتی توسعهروبه

ای در آلمان غالب شد که گرایانههای ملیی غرور و مباهات. بعدتر گفتمانکاران رمانتیک آلمانی( مایهمحافظه

یک اما حداقل در بعضی از عناصر احساس بهی تقارنی یکخود بستر ظهور فاشیسم قرار گرفت. نه به معنا

گرایانه همگی بیانگر اضطرابی هستند که نیاز بود به های ملیزدن به بحثماندگی از سایر کشورها و دامنعقب

 نوعی تسکین یابد.

 یتوده مذاق به که برساخت را ایعمده تغییرات جدید، کارگر زن پیدایش و شدنصنعتی انقلاب، جنگ، 

 یانگاره در همین دوره .نیامد خوش بود انداخته وحشت به را هاآن متعاقب تورم و سیاسی آشوب که مردمی

 .شدمی تکرار وایمار محققان و دانشمندان از بسیاری آثار در است برانگیخته را آن اروتیک تمایل که سقوطی

 اوایل و ۱۱۱۴ یدهه اواخر تا که وایمار جمهوری تورمی یدوره طی آلمان متوسط یطبقه اقتصادی تنگنای

حتا . های فرهنگی آن دوره سایه افکنده استبسیاری از برساخت که بر است ایپدیده داشت، ادامه ۱۱۳۴ یدهه

های زن در تابلوهایش )مانند شده از شخصیتمثله و تکهتکه هایبدن خلق با هنرمند نقاش وایمار نیز مرد

به شدت  اول جهانی جنگ طی که چیزی یعنی همان کرد؛می احیا دوباره را اشنرینگی (۱اوتو دیکس ۱کلانشهر

 .بود رفته سوال زیر

                                                           
1 : metropolis 
2 : Otto Dix 



Tajrishcircle.org 
3فصلنامه درخیابان :مقاله   

 

 ایجاد ارتباط تبهکار زن و جنسی امر میان دوباره زنانه، تبهکاری علت شناخت یابیریشه جهت تلاش در 

 مرتبط روسپی با مرگ و جرم آن در که بود خطرناک فضایی شهوانی کلانشهری درمقام برلین آن زمان .شد

 جنسی انحرافات و صنعتی یتوسعه سیاسی، مبارزات پول، وانتقالاتنقل آن در که بود فضایی چنینهم. بودند

 حد از بیش بدن یک است، دال یک تبهکار بود. زن برده یورش سنتی بورژوایی یجامعه بافت به محسوس

ی زن تبهکار، ( انگاره۱۱۱۲است. )هیلز،  شده استفاده محض شیطان یانگاره ساخت برای که شدهبازنمایی

های سینمایی مند است که در بسیاری از فیلمدار و تاریخای پرطرفعین حال بسیار جنسی، انگارهکار و درگناه

 نمود یافته است.

 از است جازیمَ هایش،فرم شماربی در جنسی یجاذبه دارای به قول هیلز و اشاره به نشریات وایمار، زنِ 

 طور به مدرنیته از وایمار یجامعه ناخرسندی صفت بدکاره، مظهرزن شیطان .بالقوه خطاکار و توده جمع، شهر،

 و وایمار نشریات در تبهکاری با گونهوسواس بنا به ادعای هیلز درگیری. بود خاص طور به جدید زن ظهور و کلی

 تغییر از ترسی بود بلکه. نداشت تبهکاری آمار واقعی افزایش با هیچ تطابقی زمان، آن شناسیجرم مجلات در نیز

. کردمی توصیف را آلمان ۱۱۳۴ یدهه اوایل و ۱۱۱۴ یدهه که شدنصنعتی و شهری زندگی سبک تهدید و

 . آلمان جمهوری نوپای طبیعت از نیز و شهر یتازه اهمیت از زنان، آزادی از ترس بر شد دالی تبهکار زن یسازه

داد و زنی که فریب مییعنی آن  ،هرگز در ایران ظهور نکرد سینمای وایمار و نوآر فتال از نوعی فمچهره 

 شد که به عشق لمپن فیلمای در سینما تکرار میخوردهدرعوض زن فریبدر سینمای ایران  .کشاندهی میابه تب

ترس از زندگی  گذاشت. ظاهراًدگی جنوب شهری احترام میها و سبک زنبه سنت شد وبه راه راست هدایت می

خورده داد که لوتی داستان های آن، به عوض فرافکنی در زنی اغواگر، جایش را به زنی فریبشهری و کشمکش

دلزدگی از زندگی شهری و به سبب  کرد. میلی به اصلاحی ننگ را پاک میکشاند و این لکهاو را به راه راست می

 های کهن. بردن به آغوش سنتپناهدر آخر 

فتال غربی قابل مشاهده های فمفارسی هم تفاوت عیانی با نمونههای فیلمحتا در پرداخت ظاهری زن 

های ساخت اما زنمقاومت را ناممکن می بود کههای زنانه د تمام ظرافتزیبا، اغواگر و واج یفتال زناست. فم

های زنانه اند که حتا به لحاظ فیزیکی نیز واجد آن جذابیتخوردهوم و فریبدخترکانی معصاغلب  یا فارسیفیلم

توان زمختی حاصل از محیطی شده که در تمام حرکات، گفتار و رفتارشان مینیستند، یا زنانی بدذات و تباه

 مسموم را یافت.

* 
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 فارسیفیلم الگوهای تکرار به میل :گیرینتیجه

 رسید فراخواهد روزی گمانبی: »نوشت سینما نام به دکانی در کتاب ۱۳۰۵سال  در یزدانیان حسین 

... دهند نشان سوزانفیلم با را خود بیزاری و آیند تنگ به( اشکنونی سانبه) تلویزیون و سینما از مردم که

 را فریب و نیرنگ هایدکان این که آورند فشار خود دارانسررشته به هاتوده که رسید فراخواهد روزی گمانبی

 یآستانه در بسیاری سینماهای و از آب درآمد صحیح وبیشکم او گوییپیش( ۱۱۲ پور،قلیبه نقل از ) «ببندند

 . سوختند آتش در انقلاب

 شهری هایزن سخیف علیه تبلیغات هاسال برای که بود تاوانی ترینکم سینما هایسالن سوختن اما 

باشی صورت ها و تزریق خوشها و سرکوبلوحانه به هدف توجیه تبعیضتبلیغاتی که ساده شد. پرداخته

 نفرتی ،به سبب تمام این مظاهر فرهنگیتر روشن شده بودند. های انقلاب خیلی پیشکه شعلهگرفت حال آنمی

بر ست هالسا کهکاشته شد  های شهریدستخصوص تهیبه دلشهری و هر شکلی از تجدد در  زن از عمیق

ی این نفرت را در تمام مظاهری یافت که به زور به مردمی شاید بتوان ریشه. ه استسایه انداخت سرنوشت زنان

روستاهایی دورافتاده و پرت که شد که عمدتاً در تأمین معاش اولیه نیز مشکل داشتند. مردم تحمیل می

متوجه  به خوبی ناگهانی با مظاهر شهری داشتند عموماًای های سپاه دانش و بهداشت مواجههی طرحواسطهبه

 ،نشینی همها مهاجرت و غربتشدند، شکافی که حتا طی سالشکاف فرهنگی عمیق خود با مرد و زن شهری می

ها هایش مدام آنهایی که هرگز در نظم شهری ادغام نشدند و شهر و اضطرابنشینحاشیهبه این آسانی پر نشد. 

  .زدرا پس می

در وقوع  ی فعالها نقشاولین گروهی که پس از انقلاب به محاق رفتند زنانی بودند که بسیاری از آن 

دستی پنهانی همعقیدتی، های به ظاهر متفاوت اکثر گروه ،که در این حذف و سرکوبتر آنانقلاب داشتند. جالب

ها به سکوت در برابر خطری که زن ردند؛ها را به سکوت تشویق کبه خرج دادند. بسیاری از این مبارزین زن

سنگرها نیز حذف و کردند و برای اعتراض علیه آن به میدان آمدند اما از سوی بسیاری از هموضوح احساس می

  طرد شدند.

. کرد حذف خود یکابینه از را زنان امور وزارت پست امامی شریف ایران، در انقلابی جنبش گرفتناوج با 

 اکثریت نظر از و بود داده انجام زنان امور وزارت که اقداماتی برخی سبب به که است این گرنشان مسئله این

 و دهد نشان خود از مذهب دارطرف سیمایی تا بود صدد در امامی شریف رفت،می شمار به غیراسلامی مردم

همان عملی که بعدتر نیز از  .دانستمی زنان فیزیکی حذف را انقلابیون حمایت جلب برای اقدام مؤثرترین ظاهراً

های امامی یکی از مهرهفارغ از این مهم، باید اشاره داشت از آنجا که شریف گرا تکرار شد.سوی انقلابیون اسلام

مجمع فقهی مسلمانان مبنی بر مغایرت داشتن این باشگاه با اصلی باشگاه روتاری در ایران بود، متعاقب فتوای 

 ز نظرگاه شخصی نیز مجبور بود خود را ظاهرالصلاح نشان دهد.قوانین اسلام، ا
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های جمعی بر ناخودآگاه مخاطبین ی تأثیر رسانهدرباره« ی تاریخ هنرفلسفه»آرنولد هاوزر در کتاب  

ناپذیر عمدتاً غیرارادی ی صنعتی جدید، نظم ماشینی زندگی شهری و انطباق اجتنابساختار جامعه»نویسد: می

کند. ای ترغیب میجمعی یا تودهها را به داشتن ذهن دستههای مشترک رفتار انسانی فرد با شکلانهو ناآگاه

بیند و گوش چه چشم میاین حالت در اثر فعالیت مطبوعات، رادیو، سینما، انواع آگهی، پوسترها و درواقع آن

ها ی آنهرند، مسائلی که باید تصمیمی دربارشود. واقعیاتی که باید مورد توجه قرار گیشنود، دائماً تشدید میمی

جا وند که یکشهایی که باید پذیرفته شوند به شکل یک کل در اختیار مردم گذاشته میحلگرفته شود و راه

 (۱۳۱۳)شکیبادل، « بلعیده شوند.

 آن به مربوط روانی هایتست و فیلمولوژیک هایآزمایش: »نویسدمی در مورد مخاطب سینما کاووسی 

 است مانده متوقف کودک حد در مغزیشان یتوسعه که سالانیبزرگ در یا کودکان در سینما که کندمی ثابت

 به فارسیفیلم هایمخاطب تحقیر و توبیخ مقاله این هدف اما( کاووسی) «.دارد را راهنما و زندگی مدل نقش

 مناسبات به و کند گذر طبقه این تقبیح از دارد نظر در برعکس بلکه. نیست کاووسی چون منتقدینی سبک

 طورهمین و دهندنمی به این طبقه زندگی از دیگری شکل برای مجالی که ای بپردازداجتماعی و اقتصادی

 سازوکار سمت به را اتهام انگشت. شودمی فربه و کندمی تغذیه مناسبات همین از غیرمستقیم طوربه که نظامی

 مسیر همین از قضا از و ربود افراد از بسیاری از را مغزی یتوسعه و رشد فرصت که گیریممی ایاجتماعی بیمار

 برخورد صغیر هاییطفل مثابهبه خود مخاطبان با که حال حاضر خارجی هایشبکه انبوه چونهم .کرد ارتزاق هم

 .است شده سازی ساده سرحدات تا که کلامی تا گرفته رنگارنگ و کودکانه هایدکورپردازی از کنند،می
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 ۳۳ تا ۳۱ صفحه ،۲۴ شماره ۱۳۲۵

 «(ها چالش و ها ریشه) فارسی فیلم ظهور و پسند عامه سینمای زندگی؛ سبک فرهنگی های آسیب و تحولات پایش» .۷

 ۰ شماره ۱۳۱۳ آبان زندگی سبک پایش: منبع شکیبادل، محمد: نویسندگان
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