
تحلیل خاص

در تاریخ ســینمای پــس از انقالب، 
فریــدون جیرانــی یــک خبرنــگار، 
پژوهشــگر، تاریخ شــناس، سناریست 
و نهایتاً یک  کارگردان نســبتاً مستقلی 
اســت که هم در نوشــته ها و هم در آثار 
نمایشــی اش دغدغه ها و مســائل تالیفی 
خودش را دارد. البتــه جیرانی به معنای 
کامل کلمه، فیلمساز مولفی نیست، چون 
اساســاً در ســینمای ایران تئوری مولف 
کارکرد درستی ندارد، چون هنوز به غنای 
فرمالیســتی اش به عنوان یک مکانیسم 
نرسیده اســت، اما با این وجود، جیرانی 
در کنار سینماگران دیگر در طول مدت 
کارنامه  پرفرازونشــیب خود توانســته 
اسم و رسمی برای خویش بیابد و همچون 
سینماگرانی مانند کیمیایی و مهرجویی 
که الگویش بودند، درگیری های شخصی 

خود را به عرصه  تصویر تبدیل کند. 
شــاید نام فریدون جیرانی اساســاً با فیلم 
بحث برانگیز آن ســال ها یعنــی »نرگس« 
اثر رخشــان بنی اعتماد بیشــتر در نظرها 
ســایه انداخت و از آن به بعد نــام او در مقام 
فیلمنامه نویس مهم شمرده شد. »نرگس« یکی 
از نقاط عطف زندگی هنری جیرانی در بســط 
افکارش به مضمون های اجتماعی و کاراکترهای 
مورد عالقه اش یعنی ایجاد چالش های اجتماعی 
برای زنان محسوب می شــود؛ از این فیلم به بعد 
اســت که جیرانی همان جیرانی »قرمز« و »آب و 
آتش« و »شام آخر« می شود و تا به امروز او را تبدیل 
به یکی از فیلمســازان اصلی ای تبدیل کرده که در 

آثارش، زنان نقش بسیار پررنگی دارند. 
جیرانی زمانی »قیصر«بین بود و »گاو« را ســتایش 
می کرد و مدل فیلمسازی امیر نادری و ناصر تقوایی 
را می ستود، برعکس ســینمای هنری کیارستمی ها 
و شــهیدثالث ها. نقطه نظر فیلمیک جیرانی از دغدغه  
مخاطب عام می آید و اساساً می خواهد طبقات جامعه 
را درگیر کند و از ابتدا هم معضلــش همین بوده و در 

مدیوم فیلمسازی هم تمام تالشش را کرده که این مهم 
را به کرسی بنشاند. جیرانی فیلمساز جشنواره ای نیست 
که با فیلم هایش برود در کن و ونیز و برلین تا برایش کف 
بزنند، از سوی دیگر فیلمفارسی بی مسئله و بی ارزش را هم 
پس می زند، بلکه برای او مسئله  روز جامعه و چالش های 
فردی و اجتماعی در مفهوم یک کشور جهان سومی اما رو 
به پیشرفت است که او را دوربین به دست می گیرد و به 

کف خیابان می برد.
حال با این معرفی و مقدمه به ســراغ بررســی الیه های 
ســینمای فریدون جیرانی برویم و موتیف ها و ســطوح 

مضمونی اش را کمی باز کنیم.
در ســینمای ایران، به خصــوص پس از انقالب شــاید 
به جرات بتوان گفت که فریدون جیرانی یک فیلمســاز 
نیمه فمنیست اســت که زنان، نقش بســیار موثری در 
سینمایش ایفا می کنند. او مانند تهمینه میالنی به دنبال 
شعارهای مردســتیزانه و به تصویر کشیدن تخطئه های 
سطحی و اگزوتیک زنانه نیســت، بلکه جیرانی با این که 
یک مرد اســت اما زن ها را به خوبی می شناسد و به جای 
شعار، به درون اجتماع آن ها می رود و در طبقات شهری، 
فردیت و هویت اجتماعی شان را مورد کاوش قرار می دهد. 
جنس زنان فیلم های جیرانی نه لوس و گریه کن هستند 
و نه مردســتیزهای ادا و اطواری که فقط از دست جامعه  
مردســاالر ناله می کنند، بلکه زنــان او در کش وقوس 
سرکوب های هویتی در یک اجتماع معلق میان سنت و 
مدرنیسم درگیر فردیت خویش هستند و تا آخرین نفس 

مبارزه می کنند. 
»قرمز« نخســتین فیلم جیرانی به نوعی مانیفست یک 
عمر کارنامه  هنری اوســت که تا به امروز پس از گذشت 
22سال هنوز فیلمساز ما در حول همان محور می چرخد 
اما تالش می کند که مانند کیمیایی به دام خودتکراری 
و خودارضایــی محتوایی نیفتد و ســاالنه »قیصر«های 
گوناگون نسازد. با این که جیرانی کارنامه اش پرفرازونشیب 
است اما او بسیار تالشگر است تا موتیف های داستانی اش 
تازگی و طراوت داشــته باشــند. با این حال پاتولوژی 
اجتماعی او در عمق اجتماع در یک محور ثابت می چرخد 
و به قول معروف از این شاخه به آن شاخه نمی پرد و مانند 
برخی سینماگران نان به نرخ روز نیست.  جیرانی خودش 

است، همان جیرانی فیلم »نرگس« با کمی تغییر! 
اما پس از »نرگس« گویی همان جیرانی که مد نظرش بود 
متولد می شود؛ جیرانی  که دغدغه اش تقابل زنانی از نوع 
»نرگس« است که در دل اجتماع میان یک مرد و یک زن 

         این زنان کنش گر 
        سرکوب نشده!
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