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   بـه اختـصار، فـيلم   .را در يكي از سينماهاي تهران ديـدم   " تسويه حساب "چندي پيش    .۱

،  بـوده ان  پدر خويش فراري و گريز مادر و  از خانه    كند كه      دختراني را روايت مي    داستان
 .انـد وچند صباحي طعـم زنـدان را چـشيده    ها دست و پنجه نرم كرده      دردها و رنج   با انواع 

بندند  عهد و پيمان مييكديگربا آيند و    پس از آزادي از زندان، در منزلي گردهم مي    ،آنها
گيرنـد و   رو، دختـران جـوان بـر سـر راه مـردان قـرار مـي                از اين .  از مردان انتقام بگيرند    که

از دختـران جـوان سـوء     خواهنـد     كنند كه مي    هاي خود را از ميان مرداني انتخاب مي       شكار
ي و اخـذ وجـه    آنها با تهديـد و آزار و اذيـت جـسم   .  به همسرانشان خيانت كننداستفاده و 

 . ... كنند  كرده، رها ميشانمتوجه كار ناپسند مردان را  به زعم خويش،،قابل توجهي

 كـه بـا    را بـه تـصوير بکـشد   ييهـا  دختران و خانواده وشد تا   ک  فيلمساز می  رسد  به نظر مي  
اي   فاقـه  فقـر و كننـد؛   دست و پنجه نرم ميفراواني فرهنگي ـ معيشتي ـ اجتماعي   مشكالت

در عين " تسويه حساب.  "كند ها را متالشي مي     د و خانواده  كن   مي كه تا عمق استخوان نفوذ    
. كننـد   و خانواده خويش خيانـت مـي  به همسردالنه  غ  كه فار را  نشان می دهد مرداني حال  

 اتفاقـاتي اسـت كـه    ض از سـاختن فـيلم برآفتـاب افكنـدن     كه غـر  چنين انگاشت می توان 
ی بـرای  ي و چنين تلنگرهـا  بسياري از ما از آنها غافليم      احتماال و زيرپوست شهر جريان دارد   

امـا  . يد فايده است    با آنچه پيرامون ما می گذرد مف        يآشنايی عميقتر و جامع االطراف تر     
هاي  ستبر دختران قربـاني   رو خورده شده و كينههاي فبغض. شود قصه به همين جا ختم نمي     

   . ...زنند حساب مي  تسويهرو دست به  خواهند؛ از اين  براي بروز ميشده مجالی
 برخـی نکـات   ي بـه می کوشم  از منظر اخالق ،ی مطالب مطرح شده در فيلم    به بهانه برخ  

  .   اشاره کنمدر ذيل
بنا بر آموزه هاي مكتب فايده گرايي كالسيك، در سنت فلسفه اخـالق، كـه جرمـي            .۲

نه شدن درد و رنـج   بيشينه شدن فايده و كمي  بنتام و جان استوارت ميل از قهرمانان آن اند،        



راسـت گـويی    "اينكـه .  ي اخالقـي موجـه اسـت   بخش كنش و داور  بيشتر افراد جامعه قوام   
بـه لحـاظ   هستند كـه   گزاره هايی ...و"  است کردن به ديگران خوب    کمک"،  "خوب است 

 و كمينـه  فايـده  روست كه صدور اين افعال متضمن بيـشينه شـدن    از اين  ند، ا اخالقی موجه 
سـيب رسـاندن بـه    آ "اگر يگر، از سوی د. افراد جامعه استبراي اكثريت درد و رنج    شدن  

ل اسـت کـه بيـشينه شـدن درد و رنـج را             قابل قبول است ، بدين دلي      " ديگران مذموم است  
محـور   قاعـده  گرايـان  گرايـان، فايـده   فايـده در ميان .  برای اكثريت افراد جامعه در پی دارد

(rule – utilitarians)در سطح جامعه  ایصورت قاعدهه  بر اين باورند كه اگر فعلي ب 
اي اكثريت افراد ور آن موجب بيشينه شدن درد و رنج و كمينه شدن فايده بر       ددرآيد و ص  

منـد   عـده  اگـر قا  از سوي ديگـر، . غير اخالقي و ناموجه خواهد بود فعليفعل مذکور شود،  
 شـدن درد و رنـج      و حـداقل    شدن يك فعل در سطح جامعه متضمن حداكثر شـدن فايـده           

 .وجـه خواهـد بـود    كنشگران اخالقي م  ور آن فعل از جانب    بيشترين افراد جامعه شود، صد    
 توان دريافت كه اگر كـنش گـروه دختـرانِ          قرار دادن مالك ياد شده، مي      با مد نظر     ،حال

 و نتـايج مخـرب و    چـه آثـار  اي در سطح جامعه  درآيـد،  صورت قاعدهه  ب" تسويه حساب "
يست گروه جاي يك گروه چهار نفره، دوه  ب،فرض كنيد. در پي خواهد داشت باری زيان

 بـر  حقوق ضايع شده خـويش   احراز برایشود ؛ گروه هايی که        متشكل از قربانيان تشكيل     
ها متشكل  ه برخي از اين گرو در عين حال،   . از ساير شهروندان انتقام بگيرند        آن باشند كه  

ــاني  ــسران قرب ــه  اي  از پ ــود ک ــد ب ــات      خواه ــشتر، لطم ــدرت جــسماني بي ــه ق ــه ب ــا توج ب
 كـه در    هـايي   چه بر سر انـسان     ،در آن صورت   . ي بر جاي خواهند گذاشت    ترناپذير  جبران

ديگر سنگ   در چنين جامعه ای   به تعبير مشهور، خواهد آمد؟كنند  زندگي مي جامعهين ا
 مـدلول ايـن سـخن ايـن اسـت كـه تمـسك جـستن بـه چنـين                     .روی سنگ بند نمـی شـود      

 ناموجه؛ بگذريم از ی است و     حقوق از دست رفته قوياً غير اخالق        كارهايي براي احقاقِ    راه
 انگارنـد  هاي خـود مـي   ها و بدبختي مسئول ناكاميمرداني را  " يه حساب وست "اينكه دختران 

 و القيغيراخ" تسويه حساب" مردان بدون ترديد، رفتار . اند شتهكه نسبتي با گذشته آنها ندا
 امـا  اشـت و نفـي كرامـت انـساني اسـت؛      د متـضمن خوار ، به تعبيـر كانـت    ، و  است ناموجه

مين سبب است كه اخالقـاً      ه به.  نيست قي مردان ير اخال كنش غ  واكنش دختران متناسب با   



توان بر  نگون بختي آنهـا گريـست و     دلي كرد؛ بلكه تنها مي    توان با دختران قرباني هم      نمي
 . ترحم آوردبر ايشان 

 برخالف آنچه ممكن ،"تسويه حساب" در ي از زنان يها   به تصوير كشيدن چنين چهره     . ۳
وزگـارکنونی ايـران مـا    کـه بـرای ر    فمينيـسم ئتـی از  قرا باست به ذهن برخي متبادر شود،  ا

 دسـت آوردن  ه  در پـي بـ  ابل تـوجهی از  فمينيـست هـا    ق بخش   . ندارد نسبتیکارآمد است   
 دفاع از زناني كه به حقوق  از آنها يااي خشن  نه ترسيم چهره،ند انانه زحقوق از دست رفت

 ردن حقـوق بنيـادين مـردان      پايمال ك  ها در پي تخفيف و       فمينيست  .كنند  مردان تعرض مي  
هـا    عمـوم فمينيـست  . كننـد  دفـاع مـي  مـان  ا   از حقوق بنيادين  زنان و مردان تـو         نيستند؛ بلكه 

نتقام گرفتن از ديگران   و ا   حساب   هتسويرده شده را محمل مناسبي براي       هاي فروخو   غضب
قرار  اگر.  خطاست مورد هر دو و چه زنان،به اين عمل مبادرت ورزند چه مردان .دانند نمي
 ،نديبنـش " تسويه حساب "ن   مخاطبا نيستي به تصوير كشيده شود و به جان       هاي فمي   ايده است

  .  انجام شودتر  و سنجيده دقيق، غير شعاري مي تواند در قالبياين مهم 
سازان زن مشهور معاصـر،    در ايام تحصيل در انگلستان، يكي از فيلم        كه به ياد مي آورم   . ۴

پـس از اتمـام   . هايش، بـه دانـشگاه مـا آمـده بـود      بررسي يكي از فيلمبراي نمايش و نقد و      
و ديگـر آثـار  خـانم      " دو زن "نظر ايشان را درباره     .  دست داد  گفت وگويي جلسه، فرصت   

هايـشان زحمـت      خانم ميالني براي ساختن فـيلم     : در پاسخ گفتند  . تهمينه ميالني جويا شدم   
ه انتقادهايشان به مردان و سلوك ايشان در كشند، اما اشكال كار در اينجاست ك    زيادي مي 

. واقعيـت نيـست  نماي  محيط خانواده و جامعه آيينه تمامتنظيم مناسبات و روابط با زنان در   
هـا   هاي همين جامعه و در فضاي همـين خـانواده     مردان امروز را، كه پسرهاي ديروزند، زن      

اوتي قائل شوند، که می شوند، ان  تف اگر مادرها ميان تربيت دختر و پسرش      . كنند  تربيت مي 
 اگر نقصاني در كار همسران و پدرهاي .شوند فردا همسر و پدر مي    فردا و پس   همين پسرها 

ايـشان  . مادران آنها در گذشـته اسـت      بينيم، بخشي از آن  برآمده از نحوه تربيت            امروز مي 
ر كـشيدن   ، هنگـام بـه تـصوي   كرد كه اكنون كه چنين است، هيچ فيلم سـاز زنـي          تأكيد مي 

وبـر روی بخـش    گـذرد توجـه كنـد          آنچه در جامعه مـي     بخشي  از  معضالت، نبايد تنها به     
انتقادهاي تند و گزنده را در اين ميان تنهـا متوجـه مـردان             . دديگری از واقعيت چشم بپوش    

 .كند كردن به اصالح و تنبهي نمي انجامد و بار ما را بار نمي



 بـه ديـده     انة همكار خـويش     در مالحظه مشفق  " تسويه حساب "كارگردان محترم   اي كاش   
گـذر مـا مـشكالت فرهنگـي ـ اجتمـاعي        جامعه در حال . کار بندنده آنرا بعنايت بنگرند و

فرهنگـي نظيـر شـاعران، رمـان        در عداد ديگر كنشگران      سازان  شك فيلم   بي.   دارد يفراوان
 نقـش  ،گـذرد  ن مـا مـي    رمندانه آنچـه پيرامـو    كشيدن هن  با به تصوير     ، می توانند  ... و نويسان

 فمينيسم  و نگاه  فمينيستی   قرائتی از   .كنند قاء آگاهي عمومي شهروندان ايفا   مهمي در ارت  
 نـه نگـاهی   ،مال شده زنان انگشت تاکيد می نهـد   ير ما می آيد که بر احقاق حقوق پا        کاه  ب
ا و علـل  هـ  صورت مسئله را تغيير دادن و بـه ريـشه  . ه در پی تسويه حساب با مردان است    ک

غيـر  قرائتـي ناكارآمـد  و   و  نـشاندن   اتهـام موضـع    نيمي از جمعيـت را در         تنها نپرداختن و 
 وافــي بـه مقــصود نيــست و گرهـي از كــار مــا    كــشيدنر از فمينيــسم را بــه تـصوي رهگـشا  

  .گشايد نمي
  
  

  
 


