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ایدئولوژیک کنترل تا مردسالارانه خشونت از

رری طیف پنجاه« فیلم ی باره در انتقادی یادداشتی »گ

.ش مصی

سلطه  طیف پنجاه

رر»ی)طیف( سایه پنجاه« فیلم) ولنتاین سنت( عشاق روز بهانه به فرانسه، در در. آمد سینما پرده رو»ی به» گ
دنیییا در فیلییم اییین دلر میلیون 410 از بیش کنون تا و دیدند را فیلم این نفر میلیون سه هفته دو عرض
ها»ی شییبکه و ها رسییانه. باشیید می عنوان همین با 1پرفروشی کتاب از اقتباسی فیلم این. است  داشته درآمد

)اسییت گانه   سییه فیلم و کتاب( فیلم اول بخش اما بردند؛ می نام» سال فیلم« عنوان به فیلم این از اجتماعی
.گرفت قرار شمار»ی بی ها»ی انتقاد مورد

که ا»ی سلطه باشد؛ می) سکس ئ حوزه فقط نه( زندگی ها»ی عرصه تمام در مردانه تسلط از تجلیلی فیلم این
و مردسییالرانه سییرکوب از آشییکار»ی شییکل اینجییا در تسییلط اییین. است خورده گره کنترل و سرکوب با

.کند می سلب زن از نیز را» خود« توسط اندیشیدن آزاد»ی که کند می ارائه دارنه سرمایه

زندگی های حوزه تمام در مردانه تسلط تجلیل

رک بییه تیین ا»ی           بییاکره جوان زن که نیست تصویر این حتی فیلم، آور شوک جنبه مازوخیسییتی-سییادو پراتییی
فراتییر زنییدگی ها»ی عرصه تمام در مرد تسلط از تجلیل بیشتر بلکه ،دهد می جنسی) آزارخواهی-آزارگر»ی(

.باشد می جنسی حوزه از

22 آناسییتازیا یعنییی فیلییم زن شخصیت دگردیسی به بیاندازیم نگاهی ست کافی مسئله، این فهمیدن برا»ی
اش تحصیییل هزینییه پرداخت برا»ی کرده، ترک سیاتل در تحصیل جهت را تولدش محل شهر که او. ساله

تهیییه جهت را او اتفاق یک و لوحانه ساده کنجکاو»ی. است مشغول فروشندگی به افزار سخت مغازه یک در
آن در گییر»ی شرکت که شیکی و لوکس بسیار برج سمت به عظیم شرکت یک عامل مدیر با ا»ی  مصاحبه

این. دارد سال 27 و است گر»ی کریستین نامش شرکت این پرنفوذ و جوان مدیرعامل. کشاند می باشد،  می
.شود می شرکت عامل مدیر جذب زن. شود می دو این بین رابطه ایجاد و آشنایی سبب مصاحبه

۱Cinquante nuances de Grey »رر»ی» یا سایه پنجاه ست. انگلیسی نویسندهء ال. جیمزا»ی. از اروتیک رمانی خاکستر»ی»؛ طیف «پنجاه گ
شییهرت  از2011 سییال در کییه اسییت گانه    سییه یک از جلد اولین است،  بوده2011 سال ها»ی کتاب ترین فروش پر از یکی که کتاب، این

رم و شد. کتاب برخوردار فراوانی رر»ی»، سایه «پنجاه فیل شدند. تبدیل ساز پول ماشین یک به دو هر گ
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اراده بییدون موجود»ی دختر از تدریج به و آورد در خود دلخواه تصویر شکل به را دختر که دارد سعی گر»ی
بییدون زن دارد، وجییود زن زنیدگی در حییال همییه و جییا همییه در گر سلطه مرد این. سازد می شخصیت و

.ندارد را عملی هیچ اجازه او مشورت

به هم زیاد البته که باشد می اش کودکانه لوحی ساده گیرد، نمی) آنستازیا( آنا از کریستین که را چیز»ی تنها
داده نمی ا»ی وسوسییه هیییچ به تن و است، بوده رویاهایش شاهزاده انتظار در که او خورد؛ نمی زن شخصیت

کییه کنیید می فکییر آنییا. بدهد مثبت پاسخ او ها»ی نیاز تمام به است حاضر کریستین دیدن با ناگهان است،
مطیییع و دلخییواه زن« بییه او دگردیسییی عوامییل از یکی هم شیفتگی این شاید! است شده کریستین عاشق
!باشد» شدن

اییین در و کییرده اغییوا را دیگییران توانند می هم غول و شیطان حتی که دهد نشان خواهد می نوعی به فیلم
بییرا»ی کریسییتین مثل گر»ی سرکوب و انگیز   نفرت و گر تسلط شخصیت که طور»ی به نمایند، خود مطیع راستا

.است جذاب تماشاگران

مییا فیلم این در که دیگر»ی ئ جنبه. دارد تسلط دادن نشان  باشکوه و تجلیل در سعی فیلم این تردید، بدون
دد. باشد می جنسی رابطه در خشونت دادن جلوه عاد»ی برد، می فرو فکر به را .شود می داده جلوه شهوانی در

و دیدنیید را فیلم که کسانی که کنیم می یادآور»ی را نکته این تنها و شویم نمی باره این در جزئیات وارد ما
.گویند می سخن زن بدن و شلق رو»ی بر فیلم ها»ی کلوزآپ از کردند، نقد یا

فیلم. بیابند رمانتیک را فیلم شخصیت دو بین ئ رابطه تماشگران تا است شده فراوانی کوشش فیلم این در
تنهییا نییه شود، نمی وحشت باعث فیلم در شده داده ارائه چارچوب. است بوده موفق زمینه این در حد»ی تا

است؟ عشق چیز»ی چنین آیا ولی. قدرت و پول دنیا»ی: هست نیز جذاب حتی که کند نمی ایجاد ارعاب

است؟ عشق این آیا

عهییده بییه فیلییم اصلی شخصیت دو که را ا»ی رابطه تماشاگران که است شده داده ترتیب طور»ی چیز همه
کییه فضایی واقع، در. شدند امر این به موفق مسلما فیلم اندرکاران دست که کنند؛ ارزیابی رمانتیک دارند،
جذابیت است، جذاب حتی بلکه کند، نمی ایجاد ارعاب و ترس دهد، می ارائه خود تسلط تحمیل برا»ی گر»ی

ما سینما پرده رو»ی بر اغلب و ندارد تازگی سینما در چیز»ی چنین البته! لوکس زندگی یک شکوه و قدرت
.هستیم دست این از هایی فیلم شاهد

برا»ی قرارداد»ی است؛ عشق بدون جنسی رابطه خاص نوع یک ایجاد برا»ی نامه توافق یک فقط رابطه این 
.کریستین علقه مورد جنسی رابطه داشتن

.باشید می مبهیم توانید می مییوارد بسییار در طرفیین رضیایت اسییت؛ حساس نامه توافق و رضایت کلمات
ه اسیت، عاشیق و شییفته کنید می تصیور آناستازیا که زمانی بیعی نظیرش ب نیازهیا»ی بیه کیه ایید می ط
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درخواسییت را چیز»ی چنین هم) آنا یعنی( خودش او آیا اینکه بدهد، مثبت پاسخ کریستین  خودمحوربینانه
.نیست روشن زیاد کند، می

اسییت؟ رضییایتی چگییونه نیست، خودش توسط کردن فکر به قادر دیگر که ،آناستازیا مثل فرد»ی رضایت
)پول المللی بین صندوق پیشین رییس( کان استروس دومیینک دادگاه آمد، پرده رو»ی به فیلم این که زمانی

تند، رابطه المللی بین صندوق پیشین رییس با هتل یک در که فروش تن زن چندین. بود جریان در در داش
ی آزار مورد جنسی رابطه هنگام که گفتند و دادند شهادت دادگاه ط جنس ک توس تروس دومین و کان اس

. گرفتند قرار شرکایش

رسیییدگی ها شییکایت اییین بییه توان می چگونه شود، می داده جلوه نرمال و عاد»ی آزارجنسی که وقتی آر»ی،
کرد؟ ثابت را فروش تن چند به تجاوز اتهام شرایط این در توان می چگونه کرد؟

توسییط جویی لییذت از شکلی هر برا»ی محلی به آن، پی در و قدرت اعمال برا»ی محلی به زن بدن که زمانی
چنییین بییه رسیییدگی و شییکایت جییا»ی چییه دیگییر خرنیید، می را زنهییا کییه شود می بدل قدرتمند»ی مردان

!  هایی شکایت

. ماند جواب بی کان استروس دومیینک صرف به ایی نتیجه  هیچ بدون شکایتها این که است چنین

زند آمی می در هم به اجتماعی خشونت با مردسالرانه خشونت که هنگامی

تییوان می چگونه گیرد، می صورت فیلم این وسیله به که تسلط و خشونت پذیرفتن و دادن جلوه موجه برا»ی
و خشییونت. نکنیییم فکر شوند، می متحمل روزمره طور به کشان زحمت و کارگران که خشونتی و استثمار به

کار، به نیز دلبستگی نوع یک زمان هم ولی دهد، می قرار اذیت و آزار مورد را شان جان و روح که ا»ی سلطه
کشییان زحمت و کییارگران از بسیییار»ی که طور»ی به دارد، وجود کارگران جانب از کار، مالی  ئ جنبه از جدا
شییاید. کننیید می خودکشییی مییوارد»ی در حییتی و شییوند می افسییردگی دچار کارشان دادن دست از از پس

دل قییدرت نمییاد یک عنوان به کریستین به هم و شود می اذیت و آزار هم زمان هم که ،آناستازیا موقعیت
.کرد نمایان ما ذهن در را ا»ی مقایسه چنین بندد، می

همییه مییا ولییی گییوییم، نمی سخنی شود می استفاده جامعه در زنان علیه که نامی بی و پنهان ها»ی خشونت از
ر»ی که دانیم می دی و مد دیکتاتور معیارها این اغلب و کند می پیاده را مردسالرانه جامعه یک معیارها»ی زیبای

.باشد می زنان بودن آزاد برا»ی بزرگی موانع

تولیدکننده خود بریم می سر به آن در ما که نظامی که دهد می نشان ما به ها مثال این زن، جهانی روز در
خییود خییود»ی بییه سیسییتم اییین! جهییان در زن هییا میلیون بییر سییتم و ظلم عامل و است خشونت و تسلط

.  است خشونت ئ    تولیدکننده
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از برخیی اینکییه اسییت،  شییده مطیرح» خاکسیتر»ی سییایه پنجیاه« فیلیم بیه که دیگر»ی ها»ی انتقاد جمله از
در: کییه داشییتند اظهییار و کییرده انتقییاد فیلییم زن شخصیت بودن مرید و مطیع و عملی بی به ها فمینیست

ن آمدن ن بیرو و کتاب این  انتشار است، موجود تجاوز و سوءاستفاده اقسام و انواع که ا»ی دوره ی چنی فیلم
. است انجامیده) متحده ایالت ها»ی دانشگاه صحن در خاص طور به( زنان به ها تجاوز تعداد افزایش به

دار»ی خود تنهایی به عنوان این. ست خاکستر»ی رنگ یک ها»ی روشن سایه بیانگر خود فیلم، و کتاب نام هش
نظییر به شیک و زیبا چیز همه روبنا در و ظاهر در که هرچند گوار، نا و تلخ آمد پی یک برا»ی باشد تواند می

. برسد

201۵ مارس 10

Cinquante nuances de domination است:  منبع این از آزاد برداشتی نوشته، * این
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