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چکیده
که باید  جنسیت، نه داده ای طبیعی، بلکه پی آمدی اجتماعی- فرهنگی و تأثیری پدیداری پیرامون جنس است. موضوعی 
گیرد. از منظری دیگر، نوع نگرش افراد و جامعه به این  در بافــت تاریخــی ایــران و در دوره هــای تاریخی مختلف مورد تأمل قرار 
موضوع، همیشــه تحت قید و بندهای معرفتی و روان شــناختی بوده اســت. بازنمایی جنســیت در تصاویر عکاســی می تواند 
شــاهدی بــرای عینیت بخشــیدن بــه چنیــن محدودیت هایی باشــد. بنابراین می توان پرســید، چــه رابطه ای بیــن بازنمایی 
گاه جمعی ایرانیان وجود داشــته  گاه و ناخودآ عکاســانه ی جنســیت و هنجارهای اجتماعی و روان شــناختی موجود در خودآ
اســت؟ به بیان دیگر، از طریق چه دیدمانی و چگونه، بازنمایی جنســیت در دوره ی ناصری شــکل گرفته و نقش قدرت در این 
کان، چارچوب مفهومی این نوشتار را  کنار آرای روان شناختی فروید و ال بازنمایی چگونه بوده است؟ نظریات میشل فوکو در 
گفتمان )دیدمان(، روش شناســی متفاوتی را برای فهم دیگرگون مســئله فراهم می آورد. اهمیت نظری این  ســاخته و تحلیل 
که جنســیت در دیدمانی  کی از آن اســت  که در این حیطه وجود دارد. نتایج حا نوشــته به دلیل شــکاف تحقیقاتی ای  اســت 
گرفته اســت و روابط قدرت مردســاالر، نظم جنســی خاصی را به همراه داشــته اســت؛  سیاســی، مورد بازنمایی عکاســانه قرار 

گیرند.  کاوی قرار  که می تواند در ساحات خیالی و نمادین جامعه مورد وا روابط قدرت و نظم جنسی ای 

کلیدی واژههای
عکس، دیدمان، جنسیت، سیاست، بازنمایی، تاریخ.
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ح عــدم مرکزیت جهان آدمی،  کپرنیــک۲ در نجوم، با طر گالیلــه۱ و 
اولین انقالب علمی را رقم زده و اولین ضربه را بر  ســنت بشــری وارد 
نمودند. داروین۳ در زیست شناسی، جایگاه آدمی را با دومین ضربه 
و بــا تئوری تکامل تدریجی خود سســت نمــود. فروید۴ در روانکاوی، 
گاه در سومین ضربه متزلزل ساخت و  نفس آدمی را با تکیه بر ناخودآ
کاری چهارم را، نه یک تئوری، بلکه یک فن آوری  در نهایت ضربه ی 
نویــن بــه نام دوربین عکاســی بر پیکره ی انســان، ســنت و حتی هنر 
که از مقام سوژه ی معرفت  کرد.5 در این روند، این انسان است  وارد 
نــزول یافتــه، ابــژه ی معرفت شــده و مــورد ضربــه، خطــاب و مطالعه 
در علــوم مختلف انســانی و اجتماعــی قرار می گیرد. یــک جابه  جایی 
خ می دهد و انســان ایــن خداوندگار  در حــوزه ی معرفــت شــناختی ر

معرفت در عصر مدرنیته، خود موضوع معرفت قرار می گیرد. 
در  یعنــی  اســت،  و جامعه شناســی همزمــان  پیدایــش عکاســی 
ژانرهــای  اولیــن  از  قــرن ۱۹ام میــالدی6، »پرتره  نــگاری«۷،  میانــه ی 
گیر عکاســی به محض اختراعش بود. عکس، انســان  پرطرفــدار و فرا
عصــر مــدرن را صــورت بیرونــی و واقعی می بخشــید و او می توانســت 
گویــی  کنــد،  بــار دیگــر، واژه ی »مــن« را اینــک بــه تصویــرش اطــالق 
داد.  روی  بشــر  تاریــخ  در  آدمــی  روان  و  ذهــن  در  شــگرف  اتفاقــی 
که می تــوان از آن تحت عنوان یک مرحلــه ی »فتوگرافیک«۸  اتفاقــی 
که صورت  مند شــدن انســان مــدرن، مرحلــه ی مهمی  نــام بــرد؛ چــرا 
در مدرن  شــدن او و جامعــه اش محســوب می شــود. بــا جابه جایــی 
انســان از مقــام »ســوژه«، بــا انســان بــه عنــوان »ابــژه«، ســوژه ی بــه 
تصویــر در آمــده در قالــب عکــس نیــز موضــوع و ابــژه ی شــناخت در 
علــوم مختلــف انســانی قــرار می گیــرد. ایــن، شــاید اشــاره ای موجــز 
اســت.  پیگیــری  قابــل  غــرب  در  کــه  باشــد  رونــدی  از  بخشــی  بــه 
عکاســی خیلی زود، سه ســال پس از اختراعش در غرب، در سال 
۱۸۴۲م. بــه واســطه ی ســفارت روســیه و انگلیــس، بــه عنــوان یــک 
تحفه ی شــاهی، وارد دربار محمدشــاه قاجار شد؛ همچون اسباب و 
گرفت  ابزاری سرگرم کننده در دست ناصرالدین شاه و درباریانش قرار 
و بــه نحو وســیعی از آن اســتفاده شــد.۹ عکاســی در ایــران را می توان 
که ناخواسته از سوی دربار به ایران  کاماًل وارداتی دانســت  پدیده ای 
کاخ و دســت شــاه، دربــار،  وارد شــد و تــا ســال ها اســیر چهاردیــواری 
گرفــت و خیلــی دیــر، آن  هم با  درباریــان و اشــراف زادگان قاجــار قــرار 
کاخ راه یافــت و در  تأســیس عکاس خانه هــای عمومــی، بــه بیــرون از 
گونه جهت  گرفت.۱0 مســئله می تواند این  اختیــار برخــی از مردم قرار 
که یک فن آوری مدرن به یک جامعه ی ســر تا پا ســنتی )قاجار(  یابد 

که چه  پــرت شــده و در یک بافت متناقض با خــود قرار می گیرد. این 
ضربه ای، این فن آوری نوین و چگونه و در چه ابعادی و با چه روندی 
بــر پیکــره ی این جامعــه ســنتی وارد می کند، جای پرســش و پاســخ 
مفصل دارد. موضوع می تواند کامال متفاوت با آن چه در غرب محوریت 
داشت، باشد یا شاید بسته به بافت تاریخی و فرهنگی دوران، بسیار 
گیرد. متفــاوت در آن دوره و حتــی در ادوار بعــدی مورد بررســی قــرار 
ضربــه ی عکاســی به جامعه ی ســنتی آن دوران ایــران را می توان 
کــه در روان کاوی  گرفت. ریشــه ی واژه ی تروما  یــک »ترومــا«۱۱ در نظر 
که  به معنای »روان ضربه« اســت، به زبان یونانی برمی گردد؛ واژه ای 
که  بــه مفهــوم جراحت اســت؛ یعنی هرگونه خراشــی بر جســم و بدن 
هم زمان همچون نقطه ای بر روان نیز حک می شــود و ســوژه را دچار 
ح مسئله. ولی  »نقصان« می کند.۱۲ این مهم مدخلی اســت برای طر
ح مســئله بر محور چه موضوعی؟ »جنســیت«! مراد از جنســیت  طر
کــه ابــدان و اذهــان را پیرامــون  در ایــن مقالــه، آن اتمســفری اســت 
کرده، آنها را شــکل داده و برمی ســازد. خود  مقولــه ی جنــس احاطه 
ایــن اتمســفر، ســاخته ی شــرایط تاریخــی، فرهنگــی و مذهبــی و نیز 
در  اســت.  گذشــته  ادوار  در  ایرانیــان  معرفت شــناختی  بنیان هــای 
ایــن مقاله، بــا »عکس« به مثابه یک »متن« برای بررســی جنســیت 
گرفتــه می شــود،  گــر از دیگــر منابــع و مســتندات بهــره  مواجه ایــم و ا
تنها در ضمیمه ی تصویر اســت. مســئله بازنمایی جنســیت در قاب 
که از طریق چه »دیدمانی«۱۳و چگونه،  تصویر و درک این مهم است 
گرفته و یا  بازنمایــی عکاســانه ی جنســیت در دوره ی ناصری شــکل 

حتی تغییر شکل یافته است؟ 
کــه پیرامــون جنســیت در دوره ی مذکــور  در بیشــتر تحقیقاتــی 
انجام شــده اســت؛ محوریت با متن و تحلیل اسناد مکتوب است نه 
بــا تصویــر. از ســوی دیگر، در حــوزه ی تصویر خصوصــًا عکس و تاریخ 
عکاســی، با فقر بســیار شــدید تئوری در این موضــوع مواجهیم.۱۴ در 
کتــب مربــوط به تاریخ عکاســی ایران، تنهــا به عکاســی از زنان، زنان 
عکاس و یا عکس هایی از زنان اشاره شده است و به ندرت با تحلیلی 
کیفــی و انتقــادی بــا تکیه بــر عناصــر دیــداری تصویــر و نظریه پردازی 
در ایــن حــوزه مواجه می شــویم.۱5 بنابراین با یک شــکاف تحقیقاتی 
بزرگ در این حوزه روبرو هستیم: یعنی تحلیل بازنمایی جنسیت در 
تصاویــر عکاســی به جای مانــده از آن دوران و حتــی در ادوار بعدی. 
از این روی، ضرورت و اهمیت این تحقیق و تحقیقاتی از این دست 
که به قدر  در موضوع مورد نظر ایجاب می شود و  بر نگارندگان است 

توان و مجال خویش به آن بپردازند.

مقدمه

مبانینظری

که مدخلی برای ساخت  در سطور پیشین، از دو واژه نام برده شد 
چارچوب نظری، مفهومی و روش شــناختی این مقاله هستند. اولین 

واژه »دیدمان« است. دیدمان، هم ارزی برای »گفتمان«،۱6 ولی نه در 
حوزه ی گفتار و نوشتار که بیشتر در »تحلیل  انتقادی گفتمان«۱۷ مورد 
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توجه اســت؛ بلکه در حوزه ی دیدن و تصویر اســت. بنابراین دیدمان 
گفتمان  گرفت. فوکــو۱۸،  گفتمــان در نظــر  را می تــوان معــادل دیــداری 
که ما بــر چیزها )تاریــخ( تحمیل  را خشــونتی و یــا عملکــردی می دانــد 
می کنیــم تــا چارچوبی بــرای مطالعه ی آن محقق ســازیم و ایــن روال، 
تنهــا راه قانون مند کــردن رخداد هــای تاریــخ و بازپرســی تاریــخ اســت 
که  گفتمــان بــه مثابه ی میدانی عمل می کند   .)Foucault, 1981, 67(
گاه متضادی قــرار می دهد و  انســان ها را در موقعیت هــای متفــاوت و 
گفتمان هــا، هم ابــزاری برای  درک آنهــا از واقعیــت را شــکل می دهــد. 
گفتمان ها،   .)Foucault, 1978, 100( قدرت و هم نتیجه ی قدرت انــد
نه فقط همواره در قدرت دست دارند، بلکه یکی از نظام هایی هستند 
که قدرت از طریق آنها جریان می یابد )Hall, 1992, 294( و در رابطه ای 
گفته و یا مکتوب  که باید و نباید  دوسویه، مناسبات قدرت هم آن چه 
که  گفتمان ها مشخص می کنند و بدین بابت است  شــوند را در ظرف 

هر دو در دایره ی توجه »تبارشناس« اند.۱۹ 
کلیدی »فرهنگ دیداری«۲۱  گان  میرزایف۲0، دیدمان را یکی از واژ
کارالیــل۲۲ در میانــه ی قــرن ۱۹م.  می دانــد و ابــداع آن را بــه تومــاس 
نســبت می دهــد )Mirzoeff, 2006, 53(. او از »ســوژه ی دیــداری«۲۳ 
که هــم عامل دیدن و نــگاه با توجه  ســخن می گویــد، یعنی شــخصی 
 ،)Ibid, 54( به قابلیت زیســت ریختی اش اســت و هم ابژه ی دیدمان
که در دیالکتیک ســوژه و ابژه برســاخته می شــود. دیدمان  ســوژه ای 
کــه ســوژه ها در آن زندگــی  از ایــن حیــث، ترجمانــی از فضایــی اســت 
می کننــد، از آن منظــر می بیننــد، دیــده می شــوند و یــا حتــی مهم تــر 
از آن، بایــد از آن منظــر ببیننــد و دیــده شــوند. دیدمان بــر این نکته 
کــه بایــد مقولــه ی دیــدن و نــگاه را در عرصــه ی وســیع تر  کیــد دارد  تأ
فرهنگــی و اجتماعــی دیــد و البتــه می تــوان آن را در ارتباط بــا روابط 
کتاب  پیچیــده ی قــدرت در نظر داشــت. همچنین هال فاســتر۲۴ در 
دیــد و دیدمــان،۲5 دیدمــان را در پیوند با بــدن و روان )ذهن( لحاظ 
و  روان، چارچــوب مفهومــی  از  بحــث   .)Foster, 1988, ix( می کنــد 
که پیش ــتر  مبانــی روش شــناختی ایــن مقالــه را حــول محــور دیگــری 
که با  تحت واژه ی »تروما« به آن اشــاره رفت، بنیان می کند؛ محوری 

نام روان شناسی و »روان کاوی« متمایز است.
کیــد بــر شــناخت و  گرچــه تأ روان کاوی بــا فرویــد آغــاز می شــود و ا
کتاب روان شناسی توده ای  کاوی روان سوژه ی فردی دارد ولی او در  وا
که از تحلیل فرد به درک  گو، ســعی دارد آغازگر میدانی باشــد  و تحلیل ا
جامعــه برســد. جامعــه را می تــوان موجــودی روان شــناختی )توده ی 
که موقتی بــوده و از عناصــر ناهمگونی  گرفــت  روان شــناختی( در نظــر 
)فرد( تشکیل می شود که بعد از هم آمیزی این موجود همگن )جامعه( 
کــه می توانــد از تک تک افــراد متفاوت  را شــکل می دهنــد، موجودی 
کان با  ک ال گاه در تناقض باشد. پس از او ژا )فروید، ۱۳۹۳، ۱6( و حتی 
گرچه  شعار بازگشت به فروید، به قبض و بسط آرای او همت گماشت. ا
کان بیشــتر بــه روان شناســی فــردی مرتبــط هســتند، ولی  نظریــات ال
کان  بســط نظریات او به حیطه ی امر اجتماعی امکان پذیر است.۲6 ال
که ســاحت فردی و جمعی، یک ســاحت واحدند و  اســتدالل می کند 
کیس، ۱۳۹۴، ۸۴(. در مجموع  کا هر دو دچار فقدان )به نقل از استاورا
که اهمیت دارد قائل شــدن به چیزی با نام »ســوژه جمعی« و در  آنچه 

گاه« جمعی برای یک جامعه اســت  گاه و ناخــودآ نظــر داشــتن »خودآ
تــا بتــوان تحلیلــی اجتماعی، سیاســی و فرهنگی مبتنی بــر روان  کاوی 
گاه جمعــی انباشــتی  و یــا روان  شناســی اجتماعــی ارائــه داد.  ناخــودآ
که از نســلی به نســل دیگر منتقــل و روح  از ویژگی هــای موروثی اســت 
جمعــی یــک جامعــه را می ســازد )فرویــد، ۱۳۹۳، ۱۷(. از ســوی دیگــر، 
که  گاه جمعی بی ارتباط با مباحث »دیرینه شــناختی«۲۷ فوکو  ناخودآ

کتاب »نظم اشیاء«۲۸ باب می کند، نیست.  او در 
بــه اعتقــاد فرویــد، بــرای فهــم جامعــه بــه مثابــه ی یــک موجــود 
که آنها را بــه هم پیوند  روان شــناختی بایــد به دنبال چیــزی بگردیم 
ک نگرشــی همانند  می دهــد )فرویــد، ۱۳۹۳، ۱۷(، یــک فصــل اشــترا
که در  کــه نظم خاصــی را نیز با خود به دنبــال دارد. نظمی  جنســیت 
گاه، بررســی ســاختار معرفتی  ایــن مقالــه، با دیرینه شناســی ناخــودآ
و روان شناســی ســوژه ی جمعــی در جامعــه ای بــه ماننــد ایــران در 
گــردد، نظم  دوره ی قاجــار و بــا تکیــه بر تصاویر عکاســی باید بررســی 
که حــول موضوع  جنســی موجــود در دوره ی  ناصــری اســت؛ نظمــی 
جنسیت و در بستر دیدمان موجود در تصاویر عکاسی قابل توصیف 
که بــرای فهم بهتر یــک جامعه و  و تحلیــل اســت. فوکــو عقیــده دارد 
تاریخیــت یــک موضــوع، می توان بــه آثار هنــری و تجســمی آن دوره 
کتاب نظم اشــیاء  کــرده و از آنجا آغازیــد. به عنوان مثال، او در  تکیــه 
کالســیک از نقاشــی والســکوئز۳0 با  برای فهم »اپیســتمه ی«۲۹ دوران 
نام »ندیمگان«۳۱ شــروع می کنــد.۳۲ بنابراین، این مقاله نیز بر همین 
رویــه، یعنــی توجه به ماهیــت بازنمایی عکاســانه در تحلیل شــرایط 

تاریخی و موضوع مورد نظر تکیه می کند. 
چرایــی  و  شــرایط  شــکل گیری،  بررســی  مقالــه،  ایــن  از  هــدف 
کم بر فضای تصویری )عکاسی( دوره ی قاجار  شکل گیری دیدمان حا
)ناصرالدین شــاه( و نقــد روابــط قــدرت در حــوزه ی جنســیت اســت. 
بــرای ایــن مهــم، توجه به مذهب، سیاســت و نــوع حکومت توجیه گر 
تحلیل ها خواهند بود؛ به عبارتی، نگارندگان با توجه به مفهوم سنتی 
سیاست و نقش ویژه ی مذهب بنا بر عرف عام در دوره ی قاجار، سعی 
دارد صورت بنــدی دیدمان مســلط، حــوزه و قلمرو دیدمان و اشــکال 
)نمودهای( آن را در دوره ی مذکور روشــن ســاخته و دیدمان عکاســی 
در دوره ی قاجار را مورد تحلیل انتقادی قرار دهد. همانگونه که پیش-
تر نیز توضیح داده شــد، روان شناســی اجتماعی مبتنی بــر آرای فروید 
کان در پیونــد بــا دیرینه شناســی و تبارشناســی فوکویــی، منظری  و ال

متفاوت برای درک دیگرگون موضوع فراهم می آورند.

جنسیت،سیاستمحدودکردن!

دوربیــن عکاســی، چندیــن ســال پــس از اختراعــش در غــرب، به 
عنــوان پیشکشــی بــه دربــار و نــزد شــاه قاجــار، یعنــی باالتریــن مقام 
سیاســی و حکومتی ایران، فرســتاده شد و در ســال های بعد، چشم 
کرد.  شــاه )ناصرالدین شاه( را برای دیدن دنیای پیرامونش تحریک 
کــه لــذت دیــدن را دو صد  دوربیــن بــه مثابــه محرکــی عمــل می کــرد 
کــرده و منجــر بــه نوعــی »رانــش دیــداری«،۳۳ نخســت برای  چنــدان 
شاهنشــاه و بعدتر برای شــاهزادگان، درباریان و اشراف می شد. نگاه 
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که خود عین قدرت و سلطه بود. قرارگیری دوربین عکاسی  و دیدنی 
کشــور؛ برداشــتن اولیــن عکس هــا در  در دســت باالتریــن مقــام یــک 
کاخ و احــداث اولیــن عکاس خانــه در آنجــا؛ مدخلی برای تشــخص و 
کردن عکاســی، بر روی ســاختاری به نام حکومت و دربار،  تعین پیدا
صورت بندی شــدن آن در سیاســت و پیوندخــوردن آن با مناســبات 
گرچــه بایــد سیاســت و حکومت  را بــه مفهوم  قــدرت سیاســی بــود؛ ا
ســنتی آن در نظر داشــت و با درک همین طرز تلقی از سیاست است 
که می توان از شکل گیری »دیدمان سیاسی«۳۴ در این دوران نام برد.
گفتمان قبــل از مشــروطه، به  که سیاســت در  بایــد توجــه داشــت 
حقوق پادشــاه در ســرکوبی، شکنجه، ســربریدن شورشیان )تاجیک، 
۱۳۸۴، ۱۷۱( و حکومــت بــر رعایــا و ممالــک ســرزمین پــدری اطــالق 
می شــده است. به عنوان مثال، در آلبوم شــماره ی ۱۳5 آلبوم خانه ی 
گلســتان، چهار عکس از چهره ی ســارق جواهرات تخت طاووس  کاخ 
که در شــرح یکی از آنها این گونه نوشــته شده است:  گرفته شــده اســت 
»محمدعلی سرایدار، پسر مرحوم کاظم سرایدار سردرب باب همایون 
کاظم ســروری بــوده و این محمدعلــی، به جرم  کــه معروف بــه  اســت 
ســرقت جواهرهــای تخــت طــاووس سیاســت شــد« )طهماســب پور، 
۱۳۸۷، ۱0۷ و ۱0۸(. حکومــت نیــز بــه معنــای قدیم آن لحاظ می شــد؛ 
که بخواهد می تواند انجام دهد، سخنش قانون  که »شاه هرکاری  چرا
است... زندگی و مرگ همه ی افراد خانواده ی شاه در دست اوست... 
حــق ســلب حیــات در هــر حــال فقــط در اختیار اوســت... ســه قوه ی 
حکومــت، یعنی مقننه، قضاییه و مجریه در وجود او متمرکز اســت... 
کشــور اســت« )آبراهامیــان، ۱۳۸۴، ۱۳(.  وی محــور زندگی عمومی در 
کالســیک آن از ســوی عامالن حکومتی  در نهایت قدرت نیز به شــکل 
اعمال می شــد. نخست با شکل عمومی و ســنتی قدرت روبروییم؛ به 
عبارتــی، شــاه در مرکز قدرت اســت و مســتقیمًا بر روی دیگــران اعمال 
کاماًل آشــکار و بیرونی اســت و به  که این قدرت،  زور می کنــد. دوم ایــن  
هیچ عنوان مخفی نیســت و مخفیانه عمل نمی کند. ســوم، با قدرت 
که تعاریفی سنتی از  به مثابه ی توانایی صرف و به معنای حق داشتن 

قدرت اند )هیندس، ۱۳۹0، ۷(، مواجه ایم. 
»دال اصلی«۳5 و محوری دیدمان عکاسی در دوره ی ناصری »شاه« 
اســت. دیدمــان بــر محــور او می چرخد. همه چیز از او شــروع شــده و به 
کــه از این دیدمــان و عکس ها به  او ختــم می شــود. تنها صــدای غالبی 
مثابــه ی متون آن بلند می شــود، صدای شــاه اســت و چشــم دوربین، 
معادل چشم شاه است. عکاس یا خود شاه بود و یا عکاس باشی هایی 
که به دســتور و فرمان رسمی او عکاسی می کردند.۳6 حس تحت فرمان 
کمیت، از طریق گردآوری  بودن مملکت، نوکرها و رعایا و در یک کالم حا
تصاویر آنها برای شاه تقویت می شد و این حس به واسطه ی عکاسی از 
آنها به آنها نیز تزریق می شد. افراد خیره به دوربین، خوب می دانستند 
که تصویرشان به مالحظه ی شاه رسیده و تصویرشان در سایه ی حضور 
گرفت )شــیخ، ۱۳۸۴، ۱۱(؛ بنابراین،  با اقتدار و مجازی شــاه قرار خواهد 
چشــم دوربین را حقیقتًا همانند چشــم شــاه می دانستند. فروافتادگی 
گویی در محضر شاه  که  شــخص به تصویر درآمده، حالت حقیرانه ی او 
که به نشان احترام به  ایســتاده اســت و او را نگاه می کند و دســت هایی 
گره شــده اند، می توانند داللت های ضمنی بر این موضوع داشــته  هم 

باشند )تصویر ۱(. 
کــه در ایــن دیدمــان تصویــر می شــدند، نام  مملکــت و مردمانــی 
دیگــری هــم دارنــد و آن »ناموس«۳۷ اســت. قانون از ناموس منشــاء 
می گیــرد و مســتقیمًا بــا شــاه/مرد/پدر مرتبــط اســت ولــی نامــوس 
برعکس مســتقیمًا با زن و مادر )محارم( در ارتباط اســت. محافظت 
از نامــوس )محارم/ حریم/ حرم/ زن/ زمین/ ســرزمین(، مهم ترین 
وظیفــه ی شــاه در یک نظــام پدرســاالرانه و در یــک »جامعه ی پدر/

کاالی مــورد تملــک شــاه/ مــرد. نامــوس   مردســاالر« اســت و زن نیــز 
لــت دیگــری هم دارد و آن لفظ »نام« اســت، هم ریشــه بــا »ِذکر«،  دال
گفتــن، بیان کــردن و از همــه مهم تر یــادآوری چیــزی و یا  بــه معنــای 
ج کــردن چیــزی از مســتوری و حجــاب و یا حتی پرده برکشــیدن  خار
که واپس رانده شــده، فراموش شــده و یا می شــود. ِذکر از  از حقیقتــی 
که این دو  ســوی دیگر با »َذَکر«،۳۸ در مشــابهت لغوی اســت، چیزی 
لت های معناشــناختی نیز به هم پیوند می دهد.  واژه را حتــی در دال
که تبعًا با  کانونی در موضوع جنسیت است  لت اصلی و  َذَکر اســم دال
کمیت ســاحت »نام پدر«۳۹ نیز پیوسته است. َذَکر  قانون، قدرت و حا
کان دچار فقدان است )موللی، ۱۳۹5،  )فالوس( بر طبق روانکاوی ال
5۸( و این وجود فقدانی فالوس، ســوژه را برای بازنمایی این فقدان 
کرده و محرک نوعی رانش در او می شود.  و در جهت رفع آن تحریک 
در بحــث و دیدمــان مذکور می توان قائل بــه نوعی رانش دیداری 
کــه قصد داشــت به نحــوی ایــن فقدان فالــوس را  بــرای شــاهی شــد 
گفته شود با نگاه کردن دوباره و  که  بوسیله ی عکاسی و یا بهتر است 
چندبــاره به دنیای اطرافش از خــالل عکس ها جبران و رفع نماید.۴0 
مردانگــی متضمــن ژســت، تظاهــر و وانمودکــردن به داشــتن فالوس 
اســت )هومر، ۱۳۸۸، ۱۳۳-۱۴۲( و عکاســی، این ژســت وانمودین و 
گرچه این فالوس می توانست  این تظاهر را برای شاه فراهم می آورد؛ ا
یــک »فالــوس نمادیــن« باشــد.۴۱ فالــوس، همچنیــن نوعــی عالمت 
کــه بــه چهــره می زنیــم، شــیء ، نــام و مقامی اســت  اســت، »نقابــی« 
کــه ســوژه دریافت می کنــد و او را دارای قدرت می کنــد )ژیژک،۱۳۹۲، 
۴۹(؛ در اینجــا دوربیــن و لنز شــق و رق اش، شی نشــانه ای اســتعاری 
کــه به بدن،  از فالــوس اســت، بــه منزله ی عضــو و بدلــی غیرارگانیک 

تصویر1-میرزامحمودخانرموز،منشــیوزارتخارجهومســتوفیالممالکرئیسدفترخانه
وصندوقخانهمبارکه.

ماخذ:)طهماسبپور،99،1387و100(.



۴۳

چشم و چهره ی سوژه )با نام و مقام شاه/عکاس( می چسبد تا اراده 
کشــف »حقیقــت« و اراده  به »قدرت«  بــه »دیدن« را بدل به اراده به 
کند. از این منظر، تصاویر این دیدمان سیاسی می توانند در ساحت 
گیرند.  نمادیــن برای یک جامعه ی ســنتی مــورد نقد روان کاونه قــرار 
نظــم جنســی مردانه بــر محور شــاه/ پدر، بــه عنــوان باالترین مرجع 
کلیــت، بر پیکر و  قــدرت، اســتوار بــوده و تکیه گاه ایــن نظام هرمی به 

قاعده ی مؤنث نمادین پا می گیرد. 
در هرم قدرت و نظام ســنتی این چنینی، هر چیزی به غیر از شــاه 
داللــت مؤنــث )نمادیــن( داشــته و بــه منزلــه ی نامــوس اســت؛ حتی 
کل جامعــه. می تــوان سلســله مراتــب قــدرت  مرزهــای جغرافیایــی و 
کشــاند، ولی نظم جنســی بر همیــن منوال  را بــه ســطوح پایین تــر نیــز 
کــه عین منزلت  پایــدار می مانــد. در قاعده ی هــرم رعیت قرار می گیرد 
کل ســاختار جامعــه، خانــه و خانواده را داراســت.  کاخ )حــرم(،  زن در 
مؤنث نمادین به عنوان ابژه ای مطیع، رام، تحت فرمان و نظارت۴۲ از 
سوی مذکر نمادین است )تصویر ۱(. این ساختار سلسه مراتبی، حتی 
توســط دوربین و عکس نیز حفظ می شــود. به زبان روان شناسانه، در 
بستر دیدمان و در تصاویر عکاسانه این »ایگو« )خود/شاه/مرد( است 
که در مقابل »اید« )دیگری/ مملکت/ زن( قرار می گیرد. جنســیت در 
که چشمی دوربین  کردن است؛ محدودیتی  اینجا، سیاســت محدود 
و قــاب عکــس می توانســت عینیت بخــش آن باشــد. هر چنــد به نظر 
که انحصاراً  که در رابطه ی دوربین و قدرت، این قدرت است  می رسد 
از دوربیــن اســتفاده ابــزاری می کند، ولــی رابطه معکوس نیــز می تواند 
باشــد و دوربیــن خــود، روابط قــدرت را بالذاته موجب شــده و یا حتی 
ســمت و ســوی آن را تغییــر دهــد. حجــاب )پرده پوشــی( بــه معنــای 
فاصله گــذاری مکانــی در نظام و جامعه ی ســنتی قاجــار، هم مختص 
به پادشــاه بود و هم زنان ولی در دو معنای معکوس؛ برای پادشــاه به 
معنــای قــدرت و برعکس بــرای زنان، به معنای عدم قــدرت و انحصار 
)بودن در اندرونی، حرم خانه و نگاه داشت پوشش بر سر و صورت(. در 
موضوع مورد بحث، چنانچه مشروح خواهد گردید؛ این دوربین است 
کــه در نفــس خود تغییرگر روابط قدرت شــده و مانــع از نوعی حجاب و 

پرده پوشی »شاهانه« و حتی »زنانه« می شود.

حجابشاهانه

کمــی پیش تــر از  بــرای شــرح ایــن بی پردگــی، بهتــر اســت بحــث را 
ورود عکاســی در دوره ی ناصــری و بــا یــک »ســوپرایگوی«۴۳ خیالی در 
کرد. شــاه در  کارکرد ذهنــی آن آغاز  روان ســوژه ی جمعــی و همچنیــن 
»ســاحت خیالی«۴۴ جامعه،  به عنوان موجودیتی آغشته به دوگانه ی 
قــدرت و تقــدس، از قرن ها پیش، جزئی الینفک از ســاحت نام پدر در 
ذهن جمعی ایرانیان بوده است.۴5 شاه، دالی اعظم در یک جامعه ی 
ســنتی و نیــز عجین شــده بــا دال ازلــی خــدا، در رأس هــرم ســاختاری 
جامعه قرار دارد. شــاه، به عنوان مثال فتحعلی شــاه، نه بدان صورت 
کــه باید در عرف عام پنداشــته  کــه دیده می شــود، بلکه بــدان صورت 
شود، نقاشی می شود؛ در هیئتی رسمی، هیبتی مقتدر و هیکلی قادر 
که حکومت از جانب خدا به او  )کمال مطلوب( و در شــمایل شــخصی 

تفویض شده و حق مالکیت از جانب خدا بر بندگان و مملکت خویش 
که نه فقط نقاش، بلکه خودشاه و همگان  را دارد. این پنداری اســت 
که  باید نســبت به مقام پادشــاهی داشــته باشــند و این نگاهی اســت 
عمومیت نیز می یابد )تصویر ۲(. بدین اعتبار، مقام شــاهی او را دارای 
»فالوس خیالی«۴6 می کند. زیب و زیور هم نشانه ی قدرت و  قداست 

اوست و هم نشانه ی نوعی حجاب و پرده پوشی شاهانه.  
در دوره ی ناصری، ناصرالدین شاه بنا بر مکتب مسلط نقاشی آن 
که هســت و دیده می شــود، نقاشــی  کــم و بیش همان گونه  دوران،۴۷ 
که مختص  می شــود. البته هنوز بارقه  هایی از چهــره و هیبت آرمانی 
شــاهان پیشــین بود، در چنین نقاشــی هایی دیده می شــود )تصویر 
۳(. در این دوران، عکاسی وارد صحنه می شود. به محض ورودش، 
کــه ابــژه ی عکاســی می شــود، »انســان« اســت، خــود  اولیــن چیــزی 
که هست، نه دیگر تمثال همایونی در  »شاه« است، دقیقًا همان گونه 
که هست  ساحت خیالی، بلکه این واقعًا خود شاه است، همان گونه 
کاخ شاهی  و دیده می شــود. شــاه از این منظر، هیچ تفاوتی با فراش 
کــه ابــژه ی تصویــر عکاســی و عکس هــای ناصرالدین شــاه می شــود، 
ندارد. دوربین عکاســی با تصاویر سیاه و سفیدش، پرده ی خیالینی 
کــه با رنــگ و لعاب نقاشــی صورت پذیرفتــه بود؛ یک  کنــار می زنــد  را 
بازنمایــی تحریف شــده مابیــن آدم و عالــم، مابیــن َملــک و ِملــک. با 
کستری های عکس  مسلط شــدن تصاویر عکاسی، سیاه، سفید و خا

خ و طالیی ها می شوند. جانشین زرد، سر
گهگاه شاه در مقابل دوربین با چنان حاالت، فیگورها و لباس هایی 
کاماًل بعید و دور  که تا آن زمان برای یک شــاه مملکت،  ظاهر می شــود 
از شــأن بود. به واســطه ی عکاسی، شاه نه در جایگاه ثابت و بی تغییر 
وجــود، در ذهــن عموم و حتی مهم تر از آن در ذهن خودش و در میان 
درباریانــش و نه در ســیطره ای بی زمــان و بی مکان )همچون فتحعلی 
کــه در ظاهرش  گذر زمــان، با همه ی تغییراتی  شــاه(، بلکــه در طول و 
که از نوشــته هایش در  ایجاد شــده بود و با همه ی تغییرات باطنی ای 
پای عکس هایش آشــکار می گردد، به تصویر در می آمد و دیده می شد؛ 
چــه در آغــاز پیــش چشــم خــود و درباریانش و چــه بعدهــا در حوزه ی 
عمومی، پیش چشم مردم )تصویر ۴(. این مهم، نه صرفًا در ارتباط با 

رســمی لبــاس در فتحعلیشــاه -2 تصویــر
)مرقوممهرعلی(،1813م/1227ق.

کباز،179،1388(. ماخذ:)پا

کمالالملک، تصویر3-ناصرالدینشــاه،اثر
1881م/1298ق.

ماخذ:)سهیلیخوانساری،246،1368(.

سیاست، جنسیت، بازنمایی



۴۴
نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی  دوره۲۴، شماره  ۱، بهار ۱۳۹۸

ناصرالدین شــاه، بلکه در ارتباط با شــاهان پس از آن نیز صادق است، 
که تزلزل این سوپرایگو و شکستن این پندار  ولی نکته ی مهم آن است 
خیالین از شاه، می بایست از شاه و در ذهن شخص شاه آغاز می گشت 
و شــکل می گرفــت، آن هــم بــه نحــوی نیــز با عکــس و تصاویــر دوربین 
کنــارزدن پرده ی ســاحت خیالــی، وارد  عکاســی. بــه نظر می رســد، بــا 
گویی در پس تصاویر واقع نمای  ساحت نمادین جامعه می شویم. تو 
که به آشکارگی  گاه و ساحت نمادین جامعه است  عکس، این ناخودآ
گردید؛ دوربین عکاســی با وارد کردن شــاه  می رســد. چنانچه مشــروح 
بــه عرصه ی دیدمان، تابویش۴۸ را می شــکند ولــی یک تابوی دیگر نیز 
کشید. چشم  که باید آن را شکست و از پس حجاب بیرون  وجود دارد 

دوربین این بار متوجه زن و زنانگی می شود.  

تابویزنانه

ترومــای عکاســی، مواجهــه ی زودهنــگام جامعه با ایــن فن آوری 
و واقعیت نمایــی افراطــی آن حتــی در مقولــه ی جنســیت بــود. نیــاز 
کاخ نشــینی و شاهنشــاهی،  کــه در زندگی  بــه توضیــح مفصــل نــدارد 
کانونی مهم بــرای تملک نایب الســلطنه )ناصرالدین میرزا(  حرم ســرا 
کســب مقــام شــاهی از چنــگ پــدر )محمدشــاه(  بعــد از تکاپــو بــرای 
باشــد، ولــی راه ورود بــه عرصــه ی شــاهی بایــد از  عرصه ی زناشــویی 
بــرای ولیعهد بگــذرد، تا مقدمات جلوس او بر تحت شــاهی را فراهم 
آورد.۴۹ تــرس محرومیت از پادشــاهی و حرم ســرا، ولیعهــد را نوجوانی 
کاخ می کرد.50  مطیع و نابینا )با شرم و حیا( در مقابل زنان و دختران 
کــه از طــرف پدر و ســاحت نام پــدر ولیعهــد را تهدیــد می کند،  ترســی 

که بعد ها  نوعی ترس نمادین از اختگی5۱ )و یا به تعبیری نابینایی(5۲ 
خود را نه حتی در زناشــویی های متعدد او، بلکه همچنین در نوعی 
کــه بــه صــورت نــگاه از دریچــه ی دوربیــن و از طریق  رانــش دیــداری 
کــه از شــخص  دیــدن عکــس نمایــان شــد، نشــان می دهــد. نگاهــی 
خود شــاه آغاز می شــود و در نهایــت مرز دیگری برای خــود نمی بیند 
و حتــی مرزهای حرم ســرا و محارمش را درمی نــوردد و مانع از هرگونه 

پرده پوشی و حجابی می شود.5۳ 
ورود ناصرالدیــن به عرصه ی زناشــویی، علــی رغم اینکه مداوایی 
کم رویی او بود، جسارت او را برای پادشاهی و داشتن حرم سرا  برای 
نیــز مهیــا می نمود. بــه عبارتی؛ دریدن پــرده ی محجوبیــت برای او، 
عین غلبه ی او بر ترس از محرومیت از مقام شاهی و داشتن حرم سرا 
کــه ســنتی در آشــنایی جوانــان بــا جنــس  بــود. »آییــن تشــرف«5۴، 
مخالــف و ورود بــه بلــوغ در آن دوران بــود، بعدهــا بــه شــکل دیگری 
بــرای ناصرالدیــن شــاه بالــغ اتفــاق افتــاد، ولی ایــن بار به واســطه ی 
دوربیــن عکاســی بــه منزلــه ی »معبــری«55 میــان بــدن او و ابــدان 
زنانــش، بــه منزله ی فالوســی نمادیــن )تصویــر 5(. دوربین عکاســی 
منجر به رفع پرده پوشــی زنان حرم ســرا در همان سال های نخستین 
فعالیت عکاســی پادشــاه می شــود. این نوع رفع حجاب، عین نقض 
که در نتیجــه ی همین رانش  قانــون نانوشــته ی شــاهی بود؛ چیــزی 
دیداری توسط خود شاه )پدر/ حافظ قانون( در دیدمان مذکور و در 
عرصه ی تصاویر عکاسی به وجود آمد و در نهایت به دیگر درباریان و 

کرد. خانواده های متمول سرایت 
کســانی تحریم می شــود؛  که برای  »تابــو«، چیــزی یا جایی اســت 
به عبارتی دارای حریم اســت؛ پرده پوش و پرده نشین است؛ حجاب 
و پوشــش دارد. تابــو در بردارنــده ی دو معنــای متضاد اســت؛ از یک 
ســر دارای قدرت و تقدس و از ســر دیگر دارای ممنوعیت برای دیدن 
و تمــاس اســت. تابــو، قانون پذیــر و دارای قانــون اســت؛ بنابرایــن، 

تصویر5-ناصرالدینشاهوزنانشدراندرونی،عکاسناصرالدینشاه.
ماخذ:)ذکا،29،1384(

تصویر4-خودنگارهیناصرالدینشاه.
ماخذ:)ترابی،81،1384(.

کن برای اینکه معلوم  گر چه بسیار بد افتاده است ال کنارعکس: شــکل خود من است ا نوشــتهی
کســالت دارم، انداخته شــد. حاال پنج ماه اســت اســتخوان آرنج دســت چپم درد می کند با  شــود 

بعضی جاهای دست راست، خوب می شود انشااله تعالی.
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متعلــق به پدر و ســاحت نام پدر اســت و تحت همین ســاحت، مورد 
ممنوعیت قرار می گیرد. ممنوعیت، ماهیت قانون است و هر چیزی 
گاه نیــز همراه اســت؛ میل  کــه ممنوع می شــود، بــا یک میــل ناخودآ
گاه بــه مقــام پــدر و داشــتن فالــوس نمادین. میــل به نقض  ناخــودآ
گاه  قانون، پیش شــرط وجود قانون اســت؛ از این روی، میل ناخودآ
بــه دیــدن )رانش دیداری( هر چیزی در عکس، شــاه را بر آن می دارد 
کــه قانــون محارمش را شکســته، با نقــاب دوربین وارد حرم ســرایش 
شــده و پرده ی حجاب را بربکشــد. دوربین عکاسی به عاملیت خود 
کــرده، اندرونــی را  شــاه )قانــون/ پــدر/ مــرد(، قاعــده و حصارشــکنی 
کــرده و خلــوت را به جلوت مبدل ســازد.56 انــدرون به  کامــاًل بیرونــی 
که به شــکلی  گاه جامعه ای بود  نحــوی اســتعاری، مکانیــت ناخــودآ
که  گاه اصراری اســت  که ناخودآ کشــیده شــد. چرا نمادین به تصویر 
میل از خود نشان می دهد و این یعنی تکرار آن چه در میل درخواست 

کان، ۱۳۹۳، ۴۹( به سوی همان رانش دیداری. می شود )ال
کــه فقــط بــا پوشــش ســر و  زن، در دوران قرون وســطایی قاجــار 
ج از خانــه ظاهر می شــد و عمومًا  صــورت و آن هــم بــه ندرت در خــار
کاخ شــاهی به ســر می برد، امر  در مکانــی بــه مانند اندرونی خانه ها و 
که به صحنــه ی دیدمان مذکور وارد شــد. ایــن مهم، با  حرامــی بــود 
که نخســتین بار ناصرالدین شــاه از زنانش در  عکس های بی پرده ای 
کاخ شاهی،  کاخ بر داشت، آغاز شد )تصویر 6(.5۷ بعد از زنان اندرونی 
نوبــت بــه زنان طبقــه ی اشــراف و متمول شــهری در جهــت تفاخر و 

تجمل پرســتی می رسد و رفع پرده داری زنانه همچنان پیش می رود 
تا به امری طبیعی در عرف جامعه بدل شود. همین توصیف اندک، 
که عکاسی در آن شرایط مذهبی شکسته است  گویای حریمی است 
کــه دیدمان  و هم چنیــن ناظــر بــر رویــه ی طردشــده و حرامــی اســت 

کرده است.5۸  عکاسی حالل 
که »سیاســت مدرن« در  بنابراین جالب توجه اســت؛ پیش از آن 
دوره ی »پهلوی«، حکم دیوانی و قانونی، رسمی و عمومی به »کشف 
که نقض قانون شــاهانه،  کنــد، این ناصرالدین شــاه بــوده  حجــاب« 
کشــف  که بی پردگی و  کرده و این دوربین بوده اســت  پدرانه و مردانه 
حجــاب را بــه شــکلی ضمنــی و از زمانی پیش ــتر موجب شــده اســت؛ 
کــه آشــکارگی، بی پردگــی و منع حجــاب هر چیزی بــرای دیدن،  چــرا 
در نفــس رســانه ی عکــس نهفتــه اســت و بــه عقیــده ی نگارنــدگان، 
گفته ی مارشال مک لوهان60: »رسانه  »نوئمای«5۹ عکاسی است. به 
همــان پیــام اســت« )McLuhan, 1964, 7(. بنابراین پیــام، ِذکر، َذَکر 
و حقیقــت شــاید در نفس رســانه ی عکس نهفته باشــد، نــه در خود 
گاه  گذشــته و به ناخودآ که مــا را مکرراً به  عکــس؛ در نفس رســانه ای 
که  میلمان برای دیدن و دوباره و چندباره دیدن می کشــاند. رانشــی 
کشــید.  البته می توان عملکردش را در دوره های بعدی، به پرســش 
بنابراین، آیا رســانگی عکس در پیوند با عقالنگی سیاست نوین و نیز 
مذهب در ادوار آتی، نقشــی در بازنمایی جنســیت، مفهوم حجاب و 

حتی زنانگی در جامعه و فرهنگ ایرانیان نداشته است؟6۱  
که باید اندکی پیرامون  نکته ی آخر،  نوع خاص چهره ی زنانه است 
گرد و پهن،  که با داشــتن صورتی  کــرد؛ چهره ی زنانی  آن پرســش گری 
گهــگاه با داشــتن ســبیل مردانــه، حتــی از چهره ی  هیکلــی درشــت و 
کامــاًل متمایــز  بــوده و امــروزه بــرای ما نیــز امری  کاخ  زنانــه ی بیــرون از 
که بتوان از منظر روان- گزوتیــک و موجب تعجب اند. به نظــر می آید  ا
شناسی اجتماعی و مبانی نظری این نوشتار، برایش فرضیه ای ساخته 
کــرد؛ یعنــی بتــوان دیگر بــار تعبیــری روان شــناختی تحت  و پرداختــه 
که نقاب، راه بازنمایی فقدان  مفهــوم »نقاب« برای آن قائل شــد؛ چرا
کارکرد نمادین  فالوس نمادین است )هومر، ۱۳۹۴، ۸۲(. این مهم به 
فالوس به عنوان دال فقدان در تفاوت جنســی زنان و مردان بســتگی 
دارد. بنابرایــن، آیــا در یــک جامعــه ی مردســاالر و دارای نظم جنســی 
گذاشــتن و یا شاید کشیدن عمدی سبیل مردانه  مردانه و پدر ســاالر، 
بر چهره، نمایش و آرایشی برای چیرگی بر فقدان فالوس حداقل برای 
زنان دربار شــاه نبوده اســت؟ بــه عبارت دیگر، آیا نمی تــوان آن را دالی 
دانست برای داشتن اقتدار مردانه )مذکر نمادین( برای زنان اندرونی 
کاخ شــاهی در برابــر جماعــت بیرونــی و در حاشــیه )مؤنــث نمادین(؟

تصویر6-شمسالدولهیکیاززنانناصرالدینشاه،عکاسناصرالدینشاه1865م/1281ق.
ماخذ:)طهماسبپور،51،1387(.

نتیجه

سیاســت، قــدرت و حکومــت به مفهــوم ســنتی در دوره  ی قاجار، 
آغازگــر شــکل گیری دیدمــان سیاســی و بازنمایی جنســیت در تصاویر 
که قاب عکس، چارچوب و محدوده ی  عکاســانه اســت. به این معنا 

جنســیت را بازنمایی می کند. یک نظم سیاســی سنتی بر محور شاه، 
یــک نظــم جنســی مردانــه در یــک جامعــه ی مردســاالر را پشــتیبانی 
می کنــد و ایــن مهــم، حتــی در عکس هــای آن دوران نیــز بــه نحــوی 

سیاست، جنسیت، بازنمایی
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نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی  دوره۲۴، شماره  ۱، بهار ۱۳۹۸

پینوشتها

1  Galileo Galilei )1564-1642(.
2  Nicolaus Copernicus )1473-1543(.
3  Charles Darwin )1809-1882(.
4  Sigmund Freud )1856-1939(.

5  »ضربــه ی چهــارم«، برگرفتــه از مصاحبــه ای بــا نــام »عکاســی: ضربــه ی 
که روزنامه اطالعــات حکمت و معرفت با دکتــر محمد ضیمران  چهــارم« اســت 
در اردیبهشــت ســال ۱۳۹5 انجام داده است. خود این ایده، بیشتر به نظریات 
کیــد بــر مقاله ی  والتــر بنیامیــن )Walter Bendix Schönflies Benjamin( بــا تأ
مهــم او بــا نام »اثر هنری در عصــر بازتولید مکانیکی« برمی گــردد. برای خوانش 
کــران اندیشــه،« ترجمــه ی پیــام  ک بــه: والتــر بنیامیــن، در »ا متــن مربــوط ر. 

یزدانجو  )تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۷(.
گالره حقیقی در  ک هاوارد  بکر، »عکاسی و جامعه شناسی«، ترجمه ی  6  ر. 

مجله ی بیناب ۱۲ )آبان ۱۳۸۷(، صص ۱00 تا ۱۳۳.
7  Portrait Photography. 
8  Photographic Stage

مرحله ی فتوگرافیــک در حیطه ی امر اجتماعی، می تواند همانند مرحله ی 
گردد. برای مطالعــه ی مرحله ی آیینه ای  کان لحــاظ  آیینــه ای در روان کاوی ال
گونه  کارکرد من را آن  کان، »مرحله ی آیینه ای به مثابه آن چه  ک ال ر.ک به: ژا
که در تجربه ی روانکاوانه آشــکار می شــود شکل می بخشد«، در »از مدرنیسم تا 
کهون، ویراســته ی عبدالکریم رشیدیان  پســت مدرنیســم«، بوســیله ی الرنس 

)تهران: نشر نی، ۱۳۹۴( صص ۳۳۹- ۳۴6. 
۹  برای اطالع از تاریخ عکاســی ایران ر.ک به یحیی ذکاء، »تاریخ عکاســی و 

عکاسان پیشگام« در ایران )تهران: انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۸۴(.
تهــران  در  ۱۸6۹م/۱۲۸5ق.  ســال  در  عمومــی  عکاس  خانــه ی  اولیــن    ۱0

احداث شد )ذکاء، ۱۳۸۴، 5۸(.
11  Trauma 

 Camera( ِ»کتاب »اتاق روشــن ویکتــور برگین )Victor Burgin( در بازخوانی 
کتابش با عنوان  Lucida( روالن بارت )Roland Gérard Barthes(، در بخشی از 
»پایــان تئــوری هنــر« )The End of Art Theory(، ایــن واژه را معــادل پونکتــوم 
بــارت از پونکتــوم )در مقابــل   .)Burgin, 1986, 71-92( می گیــرد )Punctum(
کــه ضربــه می زند،  اســتودیوم-Studium( بــه چیــزی در عکاســی مــراد می کنــد 
کبودمــان می کنــد )بــارت، ۱۳۸۸، 5۸-6۸(. از  می خراشــد، زخمــی می کنــد، 

سوی دیگر این واژه به معنای سوراخ، خالء و حفره نیز هست. 
کان  ک ال کلید واژه های روان کاوی ژا ۱۲  نقصــان و یا فقدان )Lack(، یکی از 
)Jacques Marie Émile Lacan( اســت. از دیــد او، ســوژه دچــار فقدان اســت و 
همیشــه در پــی رفــع این فقدان. ســوژه ی دچــار فقدان، ایــن فقــدان را نیز به 

کیس، ۱۳۹۴، ۸۴(. کا اجتماع تزریق می کند )استاورا
13  Visuality

نگارنــدگان، ایــن واژه را نخســتین بــار در مکالمه ای با دکتــر محمد ضیمران 
مــورد مداقــه قرار دادند. بعدها ضیمران در مصاحبه ای با نام »عکاســی: ضربه 

گرچه ترجمان فارســی دیدمان هنوز  چهارم« به این واژه اشــاره هایی می کند. ا
کادمیک جای نیافتاده است، ولی به نظر واژه ی پرباری در حیطه ی  در عرف آ

تصویر می آید.
کتابــی از خانــم فاطمه صادقی بــا نــام »بازخوانی یک  ۱۴  در اینجــا بایــد بــه 
کتاب،  که مؤلف در فصل پایانی  کرد  کشــف حجاب« اشــاره  مداخله ی مدرن: 
کشــف حجاب در تصاویر عکاســی ثبت شــده  مختصر و مفید خود به بازنمایی 
در آن دوره می پردازد. او می کوشد روابط قدرت را با تحلیل  موضوعی چندین 
کند  عکــس و در پایــان نقــش فــن آوری را در رونــد مدرن ســازی جامعــه دنبــال 
کتاب دیگر ایشــان با نام »جنســیت در  کتاب و  )صادقی، ۱۳۹۲، ۸۱-۹۳(. این 
کالمی، اخالقی و  که به بررســی جنســیت در متون دینی، فقهــی،  آراء اخالقــی« 
فلسفی از قرن سوم پیش از اسالم تا قرن چهارم هجری می پردازد، نقش بسیار 

کردند. ح ایده و نوشتن مقاله ی حاضر ایفا  مهمی برای طر
گرفتن چارچوب مفهومی و بدون بنیان  ۱5  مطالعات موردی بدون در نظر 
که نمی توان از آنها به  ج از این حیطه قرار دارند؛ چرا کاماًل خار روش شــناختی، 

پایگاه نظری خاصی رسید.
16  Discourse. 
17  Critical Discourse Analysis )C. D. A(.
18  Michel Foucault  )1926-1984(.
19  Genealogist.
20  Nicholas Mirzoeff )1962- (.
21   Visual Culture.
22  Thomas Carlyle )1795-1881(.
23  Visual Subject.
24  Hall Foster.
25  Vision and Visuality.

کلــو )Ernesto Laclau( و موفــه )Chantal Mouffe(، در  ۲6  بــرای نمونــه ال
کان در مــورد ســوژه  بهــره برده اند )یورگنســن و  گفتمــان، از نظریــات ال تحلیــل 
کیس )Yanni’s stavrakakis(، در  کا فیلیپــس، ۱۳۹۱، ۷۸( و یــا یانیــس اســتاورا
کان  کان و امر سیاســی«، به توضیح دســتاوردهای ال کتــاب خــود با عنــوان »ال
برای دیگر اندیشــمندان در جهت تحلیل سیاســی و اجتماعی پرداخته است. 
کارســاز بوده اند  کان بســیار  در حوزه ی نقد هنری و ادبی نیز نظریات فروید و ال
ک به: تری ایگلتون، »پیش درآمدی بــر نظریه ی ادبی«، ترجمه  بــرای مثــال ر. 

عباس مخبر )تهران: نشر مرکز، ۱۳۹۲(.
27  Archaeological.
28  Order of Things.
29  Episteme.
30  Diego Velasquez )1599-1660(.
31  Las Meninas.

ک به: میشــل فوکو، »نظم اشــیاء«، ترجمه یحیی  ۳۲  برای اطالع بیشــتر ر. 
امامی )تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۹(.

منعکــس شــده اســت. دوربیــن عکاســی در ایــن مقطــع، ابــزاری بــه 
مثابه ی فالوســی نمادین در دســت قدرت شــاهانه اســت و ســاختار 
گونه ای متفاوت پشتیبانی می کند؛ به دیگر  سنتی پیشین را البته به 
سخن، مذکر نمادین در رأس هرم است و مؤنث نمادین در قاعده قرار 
که هم در حوزه ی سیاسی مربوط به  دارد. این سلســله مراتبی اســت 
کاخ و دربار و هم در جامعه و حوزه ی خانواده بصورت  نظام شــاهی، 
گاه تنظیم شــده و دیدمان سیاســی نیز نمودار  گاه ناخودآ گاه و  خودآ
که روابط قدرت  آن می شــود. از ســوی دیگر، دوربین عاملی می شــود 

را نیــز دیگرگــون می کنــد. در یک مرحله، تابوی شــاه را شکســته و او را 
از پــس پــرده ی خیالین بیرون می کشــد؛ به عبارتی، تصاویر عکاســی، 
صورت شــاهانه را از ســیطره ی الزمان و المکان به دور و شــاهانگی را 
دچار تزلزل می کند و در ســطحی دیگر، حصار حرم و پرده پوشی زنانه 
را در هــم شکســته، او را پــای تصویر می کشــد تا حجــاب زنانگی اش را 
گاه به دیدن، به تحریک دوربین  بربکشد. رانش دیداری و میل ناخودآ
که خود ناقض قانون پدر شده  عکاسی و عکس، شاه را بر آن می دارد 
کند. کاماًل بیگانــه بیرونی  و نامــوس و محــارم اندرونــی را در شــمایلی 



۴۷

33  Visual drive 
کرامت  کان«، ترجمه ی  گان ال ک به: ژان پیرکلرو، »واژ برای مفهوم رانش ر. 

موللی )تهران: نشرنی، ۱۳۹۴(.
34  Political Visuality.
35  Master Signifier.

۳6  برای اطالعات تاریخی در مورد عکس های دوره ی ناصری، عکس های 
خــود او و یــا فرامیــن او در مــورد عکس بــرداری از موضوعــات و مناطق مختلف 
ک بــه:  یحیــی ذکاء، »تاریــخ عکاســی و عکاســان پیشــگام در ایــران«  ایــران ر. 

)تهران: نشر نی، ۱۳۸۴(.
لت های واژه ی ناموس در لغت نامه  های فارســی دقت شــود،  گر به دال ۳۷  ا
دال های دیگری سر برمی آورند که حوزه ی بازی برای اندیشیدن پیرامون مبحث 
را فراهم می آورند: شــریعت، قانون، احکام الهی، راز )حقیقت(، زن، سیاســت، 
تدبیــر، آبــرو، نیک نامــی، حفــظ صــورت، حرمــت، حیــا، عفــت، عصمــت و ...
 )Phallos( کان، شــاخص اصلی مرحله ی تناســلی َذَکــر ۳۸  بــر طبــق آرای ال
اســت. فالــوس با آلت جنســی نرینه در تمایز اســت و به هیچ یــک از افراد تعلق 
کان بــر خــالف نظریــات فرویــد،  نــدارد )موللــی، ۱۳۹5، 5۸(. فالــوس در آرای ال
قضیــب بــه عالوه ی تشــخیص یا عدم تشــخیص غیــاب و فقدان اســت )هومر، 
مطلــوب  نمادیــن(  )فالــوس  نمادیــن  ســاحت  در  فالــوس   .)۸۴-۷۸  ،۱۳۹۴
که  آرزومندی است و وجود آن فقدانی است و سوژه را دچار فقدان می کند چرا

سوژه همیشه در جهت فائق آمدن بر فقدان آن است.
کان، اســتعاره ای از قدرت، نظم، قانون و قراردادهای  ۳۹  نام پدر از منظر ال
اجتماعی اســت. اســتعاره ی پدری )نه صرفًا وجود مادی پدر( به قوم، خانواده 
و جامعــه تعیــن تاریخــی  می بخشــد )موللــی، ۱۳۹5، ۱0۷(. ســاحت نام پــدر در 

گاه ما ایرانیان عجین شده با شریعت و مذهب است. ناخودآ
کنش های  گر »تولید«، »توزیع« و »مصرف« عکس را به عنوان اعمال و  ۴0  ا
دیدمانــی در نظــر بگیریــم، در ایــن دیدمــان، تولید و مصرف عکــس محدود به 
شــاه و درنهایت برخی درباریان اســت و نه تنها با توزیع عکس به مثابه ی یک 
کاخ مواجه  ایم.  متــن روبرو نیســتیم، بلکه برعکس با انباشــت و بایگانــی آن در 
عطش ســیری  ناپذیر شــاه، خود و عکاس باشــی هایش را بر آن وامی داشــت تا از 
هر آنچه ممکن اســت عکســی در دســت و پیش چشــمش داشــته باشــد. این 
گنجینه ی تصویری از  کنون شاهد بزرگ  ترین  که ما ا موضوع باعث شــده است 
کاخ  دوره ی قاجار، یعنی بالغ بر ۴۲000 عکس و سند تصویری، در آلبوم  خانه ی 

گلستان باشیم )ذکاء، ۱۳۸۴، ۲۷(.
کان« )تهران: نشر ققنونس، ۱۳۹۴(. ک ال ک به: شون هومر، »ژا ۴۱   ر. 

۴۲  در ایــن مقطــع، »نظــارت«، )Surveillance( نــه بــه جهــت »دیده بانی« 
و   )Visibility( »رؤیت  پذیر«کــردن  جهــت  بــه  صرفــًا  بلکــه   ،)Monitoring(
مرئی ســاختن و قابــل رؤیت  کــردن قلمرو قدرت شــاه بوده اســت )تبدیل قلمرو 
که جهان پیرامونش  که ناصرالدین شاه از هر چیزی  قدرت به میدان دید(؛ چرا

را شکل داده بود، عکس داشته است. 
43  Superego.

 The( نمادین ،)The Imaginary( کان، ســاحت خیالــی ۴۴  در روان کاوی ال
کودک و نفس سوژه را  Symbolic( و واقع )The Real(، سه مرحله در رشد روانی 
شکل می دهند. می توان این سه  گانه را به سطح جامعه و امور اجتماعی بسط 
که بخشــی از روش شناســی این نوشــته را فراهم می آورد. برای درک  داد، امری 
کان«، ترجمه ی  ک ال ک به: شــون هومــر، »ژا و فهــم تمایز این ســه ســاحت ر. 
محمدعلــی جعفــری و ســید ابراهیــم طاهایــی )تهــران: نشــرققنوس، ۱۳۹۴( و 
کان« )تهران:  کرامــت موللی، »مبانی روان کاوی فروید و ال همچنیــن بنگرید به 

نشر نی، ۱۳۹5(.
که قدرت شــاه در پیونــد آن با مذهــب و تأیید آن به  ۴5  الزم بــه ذکــر اســت 
دســت مراجــع مذهبی مشــروعیت می یافت. شــاه ظــل  اهلل نام داشــت و مظهر 
که  قهــر و لطف خداوند. »از اواخر صفویه علمای تشــیع رســمًا اعــالم نموده  اند 
حکومــت بر مســلمین حــق الهی آنهاســت و آخرین پادشــاه صفوی یعنی شــاه 
ســلطان حســین نیــز ایــن حــق را بــه جهت مقــام اجتهــاد خــود بدســت آورد« 

)دادبه، ۱۳۸۴، ۹۳(.
کــه ایــده ی تمامیــت و یکپارچگــی  ۴6  فالــوس بدیــن بابــت خیالــی اســت 
ک بــه : شــون هومر،  کاذبــی بــرای ســوژه فراهــم مــی آورد. بــرای فهــم بیشــتر ر. 

کان«، ترجمــه ی محمدعلــی جعفری و ســید ابراهیم طاهایی )تهران:  ک ال »ژا
نشرققنوس، ۱۳۹۴( صفحات ۷۸ تا ۸۴. 

۴۷  در دوره ی ناصــری، نــوع جدیــدی از تصویرگــری بــر مبنــای طبیعــت و 
واقعیــت امــور و پدیده   هــا، شــیوه ی مســلط در تولیــد تصویــر می شــود؛ دوران 
که اوجش را در اواخر دوره ی قاجار و در مکتب »کمال  الملک«، نقاش  جدیدی 
دربار ناصرالدین  شاه بروز می کند. بی  شک عکس و عکاسی نقش مهمی هم در 

شکل گیری و هم در اوج  گیری این جریان داشته است.
48  Taboo

ک به : زیگموند فروید، »توتم  برای مطالعه ی بیشتر این مفهوم و موضوع ر. 
و تابو« )تهران: نشر راستین، ۱۳۹۴(.

۴۹  بهمن میرزا، عموی ناصرالدین میراز، که از حمایت دول خارجی برخوردار 
کاری انجام  گزینــه نخســت پادشــاهی ایران بعد از محمد شــاه بــود و هــر  بــود، 
کم آذربایجان هم نشــود چه رســد به پادشــاهی  مــی داد تــا ناصرالدین حتی حا
ایران )امانت، ۱۳۹۳، ۹۱(. برای آماده داشــتن ناصرالدین برای والیت عهدی، 
کــه رســیدن او  به ســن بلــوغ در چهارده ســالگی را بــه عموم  عاقالنــه می نمــود 
که این مهم با ازدواج زودهنگام او میسر شد )همان، ۹۴-۹۳(. مردم برسانند 
50  شکل و شمایل ناصرالدین تازه بالغ دل پاره ای از زنان حرم را ربوده بود. 
که بعدها برای زن ها  که نشــانه ای از شور و حرارتی  گرچه ســر به زیرتر از آن بود  ا
کرد، بروز بدهد )امانت، ۱۳۹۳، ۹۴(. »زنان پارسا... محو انتظار بودند...  پیدا 
کــه عفــت ذیــل آن  و چهــره ی آراســته ی خــود را بــدو می نمودنــد. ولــی از آنجــا 
حضــرت بود ابــدًا به احدی رغبت و میل نمی فرمودند. آزرمی به جالل آمیخته 
و شرمی از وقار انگیخته داشت و جز با محرمان خود تکلم نفرمودی« )همان(.
کسترســیون )Castration( یــا محرومیــت از َذَکر، ترس از دســت  5۱  عقــده ی 

دادن َذَکر در پسران تحت تهدید پدر است.
5۲   بدون در نظر گرفتن کشتن، تبعیدکردن و یا به زندان افکندن شاهزادگان 
کورکردن  توســط شــاه )پــدر( بــرای حــذف و یــا طــرد آنهــا از رقابــت شاهنشــاهی، 
که قصد داشتند در مقابل پدر نافرمانی  شاهزادگان نوعی تنبیه برای پسرانی بود 
کــه پدر  کننــد و یــا نوعــی سیاســت بــرای پســرانی بود  کــرده و در برابــرش قدعلــم 
کرده و قصد به زیرکشیدنش از تخت  می پنداشت شاید توطئه  و شورشی علیه او 
شــاهی را داشــته باشــند. این موضوع در تمامی ادوار تاریخ حکومت های ایران 
نوعــی رســم معمول بوده اســت. به عنوان مثال، در دوره ی ساســانیان، خســرو 
کــرد )زرین کــوب، ۱۳۹۴،  کور  انوشــیروان، پســرش انوشــه زاد را بــه همیــن دالیل 
کرد و  کور  ۲۳۷( و یــا در دوره ی صفوی، شــاه عباس بزرگ، دو تــن از فرزندانش را 
حتی یکی از آنها را کشت )همان، 6۹۷(. این رسم به شکل فزاینده ای در دوره ی 

افشاریه، زندیه و تا دوره  ی آقا محمد خان قاجار نیز قابل پیگیری است.
5۳  جعفر شــهری در باب افراط ناصرالدین  شــاه در عکاسی، عکس و تصویر-
نمودن هر آنچه که می دیده و می خواسته است، در کتاب »تاریخ اجتماعی تهران 
در قرن ۱۳« گفته است: »او از هر چه که از آدم و حیوان و منظره و باغ و گل و دشت 
که مــورد عالقه  اش  خوشــش می آمــد از او عکــس می گرفت، مخصوصــًا از افرادی 
بودند مانند ملیجک و زنان  مقرب... و محارم را هم به  همین خاطر فن عکاسی 
آموخته بود تا بتواند از خلوت و جلوت و امور پنهانی خود نیز عکس تهیه بکنند، از 
جمله بوس و کنار با زنان و هم  خوابگی و هم  بستری و ... » )شهری، ۱۳۷۸، ۱5۴(.

54  Ritual of Passage. 
55   Passage.

56  غالمحسین خان صدیق السلطنه معروف به موچول خان یکی از افرادی 
که نقشی در ظهور و چاپ عکس های ناصرالدین شاه داشته است  بوده است 
و اعتمادالسلطنه در خاطراتش از او به خست و بخل و نانجیبی و پست فطرتی 
و جعالــی و دو بــه هــم زدن یــاد می کنــد و می افزایــد هنــگام چــاپ عکس هــای 
گاهــی نســخه هایی از آنهــا بــه دیگــران هــم مــی داد )ذکاء، ۱۳۸۴، 5۷(. زنــان، 
5۷  عکس هــای برهنــه ی زنــان ناصرالدین  شــاه در مجموعــه ی »بیوتــات« 
گلستان موجود است. جعفر شهری توصیف مفصلی  کاخ  بایگانی آلبوم  خانه ی 
که ناصرالدین شــاه از  گونــه تصاویــر برهنه و بی پــرده ای  در مــورد جزئیــات ایــن  

گرفته است، ارائه داده است )شهری، ۱۳۷۸، ۱6۱(. زنانش 
خ چهارشــنبه ۱5  مــور 5۸  در جلــد دوم، شــماره ی ۳0۱ مجلــه ی اطــالع، 
کــه عکاس  خانه ای  رمضــان ۱۳0۹ق. ۱۳ آوریــل ۱۸۹۲م/۱۲۷۱ش. آمــده اســت 
که اجــزای عکاس  خانه و عکاس همه زن هســتند و  برای نســوان مفتوح شــده 

سیاست، جنسیت، بازنمایی



۴۸
نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی  دوره۲۴، شماره  ۱، بهار ۱۳۹۸

کــه دیوارهای مرتفع دارد تا مشــتریان از چشــم  عکاس  خانــه در عمارتــی اســت 
نامحرمان محفوظ باشــند و می گویند شــرعًا نقاشــی حرام است نه عکاسی زیرا 
ع مقدس حکم به حرمت عکس  که در اول اسالم علم عکس نبوده است و شار

نفرموده« )به نقل از زنگی آبادی، ۱۳۹0، ۱0۴(.
59  Noema

نوئمًا واژه ای مشــتق از واژه ای یونانی به معنای اندیشــه، محتوای اندیشــه 
کلیدواژه های  که به آن اندیشــه می شــود، اســت. ایــن واژه یکــی از  و یــا چیــزی 
 Edmund( هوســرل  ادمونــد   )Phenomenology( پدیدارشناســی  فلســفه ی 
کــه هــر ابــژه ای در جهــان بــه ســوی آشــکارکی  Husserl( اســت؛ بدیــن توضیــح 
کــه آشــکار می شــود )احمــدی، ۱۳۷۳،  میــل می کنــد و نوئمــا آن چیــزی اســت 
که به آشــکارگی  55(. نوئما می تواند به محتوا یا ذات یک چیز نیز اطالق شــود 
می رســد. بــه عنوان مثال، روالن بــارت نوئمای عکاســی را "آنجابودگی" در نظر 
می گیرد )بارت، ۱۳۸۸، ۹۷(. به عقیده ی نگارندگان نوئمای عکاســی و یا ذات 
نوئماتیــک عکاســی ظهــور و آشــکارگی خــود و چیزهاســت، چیــزی و ابــژه ای با 

عکاسی مخفی نخواهد بود و در پرده ی حجاب باقی نخواهد ماند. 
60  Herbert Marshall McLuhan )1911-1980(.

6۱  بررســی بیشــتر و بهتــر ایــن موضوع و یافتن پاســخی برای این پرســش را 
که در نوشتاری دیگر به آن پرداخته  کرد. امری  باید در دوره ی پهلوی پی گیری 

خواهد شد.
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