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  :ناظر ةواره به سوژ بتة زني زنانه و گذار از ابژ پرسه
  7تا  5كلئو از موردي فيلم  مطالعة

  3، ميالد ستوده2، سجاد ستوده*1عليرضا صياد

  چكيده
ة مدرنيتـ  و مـدرن  كالنشهر ظهور از برآمده تكنولوژية مثاب در غالب موارد به سينما اخير، هاي سال فيلمة نظري در

 غلـب ا مدرنيته، ادراكية تجرب سرنمونمنزلة  به ،)فالنور(مرد  زن پرسه ادراكية تجرب .شود مي تهگرف نظر در شهري
زني  آنكه پرسه رغم به ،حال بااين .گيرد مي قرار مطالعه مورد فيلم تماشاگر ادراكية تجرب تحليل براي الگوييمثابة  به

نـوزدهم كوشـيدند جايگـاه خـود را     ة انتهـايي سـد   هاي د، زنان در سالش مردانه محسوب مي ها عملي ذاتاً تا سال
اين مقاله تالش دارد با تمركز بر چگونگي ظهور زنان . دست آورند ناظر متحرك در ميان فضاهاي شهري بهعنوان  به

زن مذكر  را مشخص كند و تمايزهاي آن را با پرسه) فالنوس( مؤنثزن  هاي پرسه زني، ويژگي يند پرسهادر شهر و فر
تواند در به چالش كشـيدن   مي مؤنثزن  هاي ادراكي پرسه دهد تمركز بر ويژگي اين پژوهش نشان مي. دكنآشكار 
ة مقال. رسان باشد ياري ،گيرند ادراك و نگاهي مردانه در نظر مي كه ادراك و نگاه سينمايي را ذاتاً ،هاي مسلط نگره

زنـي زنانـه را بازشناسـي     فرد پرسه هاي منحصربه آينس واردا، مشخصهة ساخت ،7تا  5كلئو از حاضر با بررسي فيلم 
  .كند ميزني را بررسي  بازنمايي تعامل سوبژكتيو زنانه با شهر به هنگام عمل پرسهة كند و نحو مي

  گانكليدواژ
  .شهرية ، مدرنيت7تا  5كلئو از  ،، سوژه ناظرمؤنثزن  واره، پرسه بتة ابژ
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  مقدمه
. تاريخ سـينما دارد ة رينه و طوالني است كه قدمتي به اندازاي دي ميان سينما و شهر رابطهة رابط
ها، فضـاهاي   ها، ساختمان هميشه به مكان ،اند زماني كه در آن ساخته شدهة فارغ از دور ،ها فيلم

 ؛سـينما و شـهر اسـت    تنگاتنـگ   ارتباطة دهند اين مسئله نشان. اند داخلي و خارجي توجه كرده
ان را جلب كـرده اسـت و سـبب شـده آثـار      گر پژوهشپردازان و  ارتباطي كه همواره توجه نظريه
هـاي   فيلم سالة در نظري. گرفته ميان اين دو پديده نگارش شوند فراواني با تمركز بر پيوند شكل

شـهري در نظـر   ة يك تكنولوژي برآمده از ظهور كالنشهر مـدرن و مدرنيتـ  ة مثاب اخير، سينما به
ـ   ة تجرب ،بر همين اساس. گرفته شده است ة ادراك فيلمي در بسياري از مواقع در پيونـد بـا تجرب

هـاي مختلـف بـه     ان بسياري بـا گـرايش  گر پژوهش. است شدهادراكي فضاي شهر مدرن واكاوي 
هـاي سـينما و شـهر را از منظرهـاي      انـد پيوسـتگي   اند و تـالش كـرده   مذكور توجه داشتهة رابط

هـاي سـينمايي در دل شـهر     خصـيت هـا بـه حضـور ش    يكي از ايـن جنبـه  . مختلف واكاوي كنند
هـا،   سـاختمان ( هاي موجود در شـهر  جايي كه قهرمان با قرار گرفتن در ميان پيكره ؛گردد بازمي
گذرانـد و بـه دركـي تـازه از      فرد را از سر مي اي خاص و منحصربه تجربه...) ها و ها، اتوبان خيابان

. گـذار اسـت  تأثيريش و اطـرافش  تركردن نگاه او بـه خـو   دركي كه در عميق ؛رسد پيرامونش مي
هـا بـا عنصـرهاي     اي كـه آن  و پيوند و رابطـه  هاي سينمايي در دل شهر حضور و بودن شخصيت

كننـد از مسـائل مهمـي     يكي از دستاوردهاي مدرنيته برقرار مـي ة مثاب يك شهر بهة دهند تشكيل
برخـي از   شـدت ايـن توجـه بـه حـدي اسـت كـه        .نـد ا هكـرد توجه  بدانپردازان  است كه نظريه

 فضايي جسـماني  هاي نوين بندي  پيكره با ارتباط و پيوند هاي سينمايي مديوم سينما را در نظريه
فرد / فردي كه قهرمان منحصربهة ها با تمركز بر تجرب اين نظريه. كنند شهر مدرن تبارشناسي مي

ـ  را به 1)رفالنو( شهري زن پرسهادراكي ة گذارد تجرب زني در شهر مدرن پشت سر مي با پرسه ة مثاب
  .كنند ميادراكي مدرنيته مطالعه  هاي مهم يكي از تجربه

  مند هاي جنسيت زن مرد و خوانش پرسه
جمعيـت شـهري   ة زن مردي است كه با حركت در شهر به تماشـاي منظرهـا و تـود    فالنور پرسه

زن مـرد از   پرسـه . هاي مدرنيتـه اسـت   بردن از جذابيت اش در پي لذت او با نگاه خيره. پردازد مي
هـا و   نگريستن به تصاوير شهر مـدرن، تابلوهـاي تبليغـاتي، نورهـاي نئـوني، ويتـرين فروشـگاه       

هاي شـهرهاي   در خيابان«به بيان ديگر، فالنور . برد درخشش رنگارنگ كاالهاي مصرفي لذت مي
                                                        

1. flâneur: ةاند اين اصطالح ممكن است از واژ برخي منابع اشاره كرده .روشن نيست دقيقاً واژهاين  شناسي ريشه 
شـود كـه بـه برخـي قيـود       ريشه گرفته باشد كه به شخصي گفته مـي   Libertineبه معناي flanniايرلندي 

 .(Wilson,2001,75)كنيد به  نگاه .ستاعتنا اجتماعي بي
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ر مهمي كه بايد مدنظر قـرا ة نكت]. 37، ص7[ »بزرگ و در ميان رمز و راز كاالها سرگردان است
اين مفهوم راهـي بـراي   . شهري نبوده و نيست يننتفريح و تف زني صرفاً گيرد اين است كه پرسه

هـاي مدرنيتـه و از همـه     اي نوين در تعامل بـا هيجانـات، شـوك    دهي و خلق سوبژكتيويته شكل
چنـان   هـا آن  ها و ابژه به چهره«زن  پرسه ،روي  از همين. هاي ناشناس شهري است تر ديگري مهم
اي كـه بـر    لحظـه  تـأثير ها براي  او به آن. دهند توجهي ندارد ستند يا براي آنچه آموزش ميكه ه
بلكـه از   ،زن تمنايي بـراي شـناخت نـدارد    پرسه. كند گذارند توجه مي هايش مي ها و عصب چشم

] نقـش [ زيرا اگـر  ،و دوست دارد در شهر با فراغت و آزادانه حركت كند برد ها لذت مي امپرسيون
كننده حفظ كند، شهر هر لحظه يـك تصـوير تـازه را در ذهـن او      يك دريافتمنزلة  بها خودش ر

ـ  «منزلة  بهزن از ابتدا  پرسه]. 7، ص28[ »كند حكاكي مي  1»نـوين از شـخص عمـومي   ة يـك گون
داد نفع مادي نداشت و بـراي سـرگرمي صـرف     زيرا كاري كه انجام مي، ]74، ص30[ ظهور كرد

. او در برقراري تعامل با دنياي پيرامـونش حكايـت داشـت    ةكه از عالقهم نبود، بلكه كنشي بود 
د فضـاي  شـ زيـرا موفـق    ،شـناخته شـد  ] 171، ص17[ 2هـا  منزلة مرد خيابـان  بهزن  بعدها پرسه

  ].64، ص15[كند داخلي تبديل  يو خيابان را به فضايعمومي شهر را خصوصي 
ـ  سهپرة زن يك مرد مدرن شهري بود، تجرب از آنجا كه پرسه ادراكـي او از شـهر   ة زني و تجرب

هـايي شـكل گرفتـه     اين تجربه برمبناي پارادايم. مند و مردانه بوده است اي جنسيت مدرن تجربه
، زاويه و 3ريموند ويليامز براساس نظر. گيرند زن در نظر نمي اي را براي پرسه كه هيچ معادل زنانه

» هاي شـهر  زدن، شايد تنها در خيابان  ميك مرد در حال قد«منظر ادراك شهر مدرن همواره به 
ـ  عمومي شهر از همان ابتدا بـراي شـخص عمـومي بـه    ة حوز]. 4، ص13[ متعلق بوده است ة مثاب

، 19[ و تعامـل متمدنانـه از مـاهيتي نرينـه برخـوردار بـوده اسـت        4عمل مبتني بر عفتة گستر
حضور زنـان و تصـاوير   . مهم در اينجاست كه اين مرد همتاي زني نداشته استة اما نكت]. 10ص

چرانـي مردانـه داشـته اسـت و در      هاي چشم ابژهة مثاب كاركردي به ها صرفاً زنانه در شهر تا مدت
 ]لـذت [ ، قـدرت مردانـه و  ]شـهري [ فضـاهاي عمـومي  «شهر مـدرن پيونـد مسـتحكمي ميـان     

شـود   ثر زنان در شهر سـبب مـي  ؤفقدان حضور م]. 710، ص25[ برقرار بوده است» چراني چشم
ها و فضاهاي عمومي مدرنيته به زنان تعلق  گويي خيابان ؛سوژه غايب باشندمنزلة  بهزنان همواره 

زنـي و ادراك   هايشان بـه مفهـوم پرسـه    ترين انديشمنداني كه در نوشته مهم]. 74، ص16[ ندارد
ه قـرار  زني مردانه را مورد توجـ  غلب پرسها...) و 7، بنيامين6، بودلر5زيمل(اند  شهر مدرن پرداخته

                                                        
1. A New Kind of Public Person 
2. The Man of The Streets 
3. Raymond Henry Williams 
4. Virtuous act 
5. Georg Simmel 
6. Charles Baudelaire 
7. Walter Benjamin 
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به حضور زنـان   ،ها در اين نوشته]. 40ـ37، ص31[ اند اي نكرده اشاره مؤنثزن  اند و به پرسه داده
مردانـه مطـرح   ة سوژة اي براي نگاه خير ابژهمنزلة  بهاما زن شهري بيشتر  ،شود در شهر اشاره مي

خصـوص   ، بـه دلرها و اشـعار شـارل بـو    ، نوشته2پو اثر ادگار آلن ،1مرد جمعيتداستان . شده است
والتـر بنيـامين در ايـن    از سوي ها  تر بازخواني اين نوشته طور مشخص ، و به3نقاش زندگي مدرن

راوي پس از بهبـود   ـ شود كه ناظر اي شروع مي پو با صحنه داستان آلن. ندا هاي بنيادي رابطه متن
ماشـاي  آن مشـغول ت ة اي نشسـته اسـت و از پشـت شيشـ     يافتن از يك بيماري سخت در كافـه 

انگار كـه او از نگريسـتن بـه دريـاي خروشـان      . هاي شلوغ لندن است جمعيت در يكي از خيابان
كـردن بـه مـردم     راوي پس از مدتي نگـاه  ـ ناظر]. 43، ص1[ برد سرهاي آدميان رهگذر لذت مي

 ـ ميل به شناخت بيشـتر مـرد، نـاظر   . كند بيند كه نظرش را جلب مي شهر، مردي ناشناس را مي
كه مرد ناشناس بـين   درحالي ،ويناظرـ را. كند به تعقيب وي در شهر بپردازد ا مشتاق ميراوي ر

هـاي شـهر گُـم     كنـد و خـود نيـز در اليـه     او را دنبال مي ،كند فضاهاي شهري مدرن حركت مي
كـه   ،وجوي سـيمايي مـبهم و ناشـناس    عاقبت در جست] مرد جمعيت[«به بيان ديگر . شود مي

، 2[ »كنـد  پروا خود را در ميان انبوه جمعيـت رهـا مـي    ش كرده است، بياي ديده و افسون لحظه
، 3[ گيـرد  توانـد بـا جمعيـت پيونـد      آساني مي زيرا مرد جمعيت شخصيتي است كه به ،]141ص
ـ  منزلة  بهپو   آنكه از داستان آلن رغم به]. 96ص ه نـام  تـ مدرنية يكي از آثار مهم در توصـيف تجرب
اي  را از نظر دور داشت كه عنوان داستان و همچنين محـيط شـهري   توان اين نكته برند، نمي مي

از  زنـي اساسـاً   نزد بودلر هم پرسـه . دهد به شكل كامل مردانه است كه بستر داستان را شكل مي
 فقـط مردانه برخـوردار اسـت و در اشـعار وي زنـان رهگـذر شـهري        مند و صرفاً ماهيتي جنست

در  4»يـك رهگـذر  «عر شـ . انـد  دهشـ زن تبيـين   رد پرسـه تصويري تماشايي براي نگاه مـ ة مثاب به
اي كليدي است و به بهترين شكل ادراك بـودلر از زن   از اين منظر قطعه 5هاي بدي گلة مجموع

گـذرا در شـهر مـدرن را    ة كوشد يـك لحظـ   بودلر در اين قطعه مي. دكن زن شهري را متبلور مي
و پديدار و محوشـدن او در برابـر   شدن با يك زن رهگذر شهري  سيال مواجهة لحظ ؛توصيف كند

 تيابـد  از شيپ بار ديگر را تو ايد، آيبخش دوباره جاني مرا كبارهي نگاهش برق«: شاعرة نگاه خير
اي كه رخت سياه عـزا پوشـيده اسـت مواجـه      شاعر با زن ناشناخته]. 246، ص4[ »د؟يد خواهم

 ؛دشـو  بخـش شـاعر مـي    لهـام آيـد كـه ا   اي پديد مي شود و ميان شاعر و اين زن نگاهي لحظه مي
را در شاعر ايجـاد  » كند كند، آن لذتي كه نابودت مي آن آرامشي كه افسونت مي«اي كه  مواجهه

ـ    لحظـه ة نزد بودلر ايـن مواجهـ  ]. 246، ص4[ كند مي مـدرن اسـت؛   ة اي و گـذرا سـرنمون تجرب
]. 145، ص2[ كـه در ذات مدرنيتـه وجـود دارنـد     تصادفيو  فرار، فانيهاي  ويژگية دهند بازتاب

                                                        
1. The Man of the Crowd 
2. Edgar Allan Poe 
3. The Painter of Modern Life 
4. “À Une Passante” 
5. The Flowers of Evil 
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ة شـود و بـه ابـژ    اساسي اينجاست كه زن در اين قطعه به يك كاالي شهري فروكاسته مـي ة نكت
ة زن شـهري يـك برسـاخت    ،از ايـن منظـر  . دشو زن تبديل مي اي مرد پرسه ميل و خواست لحظه

هـا و اميـال مردانـه كـه عامليـت و قـدرت        افكنـي خواسـت   تخيل مردانه است محصـول بيـرون  
ادراكـي مدرنيتـه   ة ها از ادبيـات و گسـتر   آنچه براي مدت ،درنتيجه. شود نفي مي گري وي نظاره

ة بـودلر دربـار   زن رهگـذر ة رسد توجه به صدا و ديدگاه زني است كـه در قطعـ   غايب به نظر مي
  ].45، ص31[ برخورد خودش با بودلر صحبت كند

 زني زنانه چرخش نگاه و تولد پرسه
شـهري در گـذر از   ة ي اخير با مطالعه و بازخواني شرايط مدرنيتها پردازان بسياري در سال نظريه
مفهـومي   اند؛ نشان دادهتوجه  1)فالنوس( مؤنثزن  مفهوم ناظر و پرسهبه نوزدهم به بيستم ة سد

منـد بـه    پردازان عالقـه  نظريه. را ناديده انگاشته بود  آن  هاي غالب مردانه كه پيش از اين گفتمان
اند بـه   شهري سلطه داشتهة اي را كه بر مطالعات مرتبط با مدرنيت مردانه هاي اين مبحث پارادايم
نگاه شـهري  ة شده، ناپديدشده و ناديده انگاشته شد جايگاه فراموش«كوشند  چالش كشيده و مي

]. 712، ص25[ حيا كننـد بازا» ادراك مدرنة تاريخچ] گيري و گسترش ظهور، شكل[ زنانه را در
زنـي در ميـان    طور سنتي قلمروهايي مردانه بودند و پرسه مي شهري بهآنكه فضاهاي عمو رغم به

نـوزدهم كوشـيدند   ة هاي انتهايي سد د، زنان در سالش مردانه محسوب مي اين فضاها عملي ذاتاً
با رجوع و بازخواني . دست آورند ناظر متحرك در ميان فضاهاي شهري بهمنزلة  بهجايگاه خود را 

. يـابي كـرد   را در شهر مـدرن ريشـه   مؤنثزن  توان حضور پرسه ران ميمتون و آثار هنري اين دو
 وجود داشته و در آن زني زنانه اساساً پرسه توانند اين نكته را به اثبات برسانند كه ها مي بازخواني

هـاي   ايـن متـون نمونـه    .زني مردانه بوده اسـت  ادراك ماهيت شهر مدرن در تقابل با پرسهة شيو
ها و فضـاهاي عمـومي    گري كه در خيابان زنان مشاهده از سويشهر مدرن  متعددي را از ادراك

هـايي بـراي شـناخت     تواند در گشـايش افـق   ها مي دهد كه رجوع به آن ه ميئكنند ارا حركت مي
تمركز بر مفهوم ناظر متحرك زن . گيري از ديدگاه زنانه راهگشا باشد جديد از شهر مدرن با بهره

ـ  تواند در تغييـر ادراك از شـهر بـه    مي شهر مدرن ميو حضور وي در فضاهاي عمو فضـايي  ة مثاب
اي تـازه از ادراك   شدن زمينه همين مسئله موجب فراهم. ثر باشدؤبراي سلطه و كنترل مردانه م

رسـاند و فضـاي    مي  اي كه به فضاي غيرمركزگراي تبادل مشاركتي ياري زمينه ؛شهر خواهد شد
هـاي   نـوزدهم، قواعـد اجتمـاعي و ارزش   ة در سد]. 711، ص25[ كند سلطه و كنترل را انكار مي
ابژه و كاالي ة مثاب مطلوب خود از زنانگي بهة كردن گون دادن و تثبيت  اخالقي مردانه در پي شكل

كه از طرف قدرت غالب  را اي شده كردند نگاه تثبيت اين قواعد زنان را مجبور مي. تماشايي بودند

                                                        
1. Flâneuse 
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طرفه را  زني زنانه اين هنجارهاي غالب و يك پرسه. سازي كنند شد دروني به رسميت شناخته مي
توانستند بـا   به چالش كشيد و الگويي از زنانگي را در اختيار زنان قرار داد كه با پيروي از آن مي

بـه فراسـوي سـاخت    ] مؤنـث زن  پرسه[ فالنوسة ساي: نگاه و چشمان خود بنگرند و ادراك كنند
رسد كه ديگـر هماننـد    اي مي زيرا زن به مرحله ،كند صوير گذار مييك تمنزلة  بهفرهنگي از زن 

  ]. 189، ص17[ شدن از سوي مرد نيست گذشته يك كاالي بصري براي مصرف
 هـاي  تجربـه  همزيسـتي ة اجـاز  كـه  كـرد نمودار  هتروتوپيايي مدرن خود را همانند كالنشهر

اخالقـي و   هاي ابهام اجتماعي، هاي تنشة محيطي دربرگيرند ؛دكن فراهم مي را متكثر و متناقض
هـاي ابتـدايي قـرن     هاي انتهايي قرن نوزدهم و دهـه  در دهه. مدرنيته با مأتو هاي رواني اضطراب
در . فضاهاي عمومي كالنشهرهاي مدرن براي زنان فضاهاي مجادلـه و كشـمكش بودنـد    ،بيستم
هـاي   ن و افـزايش آزادي با مورد توجه قرار گرفتن حقوق زنا ،1920 تا 1880 ميان زمانية فاصل

تـر از   نيروي كـار ارزان منزلة  بهغلب ا(ها  كارگيري زنان در مشاغل اداري و كارخانه اجتماعي و به
زنـان   .شدهاي عمومي تسهيل  تدريج براي زنان امكان حضور و مشاركت در سپهر به) رقباي مرد

طـور   فضاهايي كـه بـه   ؛دطور فزاينده به اشغال و حضور در فضاهاي عمومي شهري روي آوردن به
] و[ در حال ورود به شهر بودند«ها  آن ،به بيان ديگر. شدند سنتي قلمروهاي مردانه محسوب مي

حضور و تكاپوي بدن زنانه ]. 6، ص13[ »پرداختند با نگاهي تازه به تماشاي شهر از درون آن مي
 جنسـيتي  هـاي الگو كشـيدن  چـالش  بـه  در فضاهاي شهري حق انحصاري مردان به شـهر را بـا  

عمـومي شـهر   ة زمان هيجان، تشويش و تهديد را در گستر طور هم مردساالرانه متزلزل كرد و به
 ،كننده بود آميز و تخطي مجادله حضور و حركت زن در شهر ذاتاً ،1به تعبير جين رندل. وارد كرد

ر داللـت  ناپـذيري زنـان در شـه    نترلامر خصوصي و امر عمومي بر ك زيرا با محوكردن مرز ميان
  ].35، ص23[ كرد مي

  زني زنانه مند در تقابل با پرسه رويكرد جنسيت
حضور زنان در شهر هراس از دست دادن قدرت و سلطه بر قلمروهاي عمومي را در مردان ايجاد 

هدف در  تنهايي و بي زنان محترم مجاز نبودند به. كرد و با مقاومت فرهنگ مردساالرانه مواجه شد
وگذار آزادانه در شهر فراهم  ها همچون همتايان مرد امكان گشت نند و براي آنشهر حضور پيدا ك

شد و با بدنامي و  هاي اخالقي محسوب مي حضور زنان امري خالف آداب اجتماعي و ارزش. نبود
نظارت، توجـه، ارزيـابي و   «درنتيجه، حضور زنانه با . شد انگ اخالقي جامعة مردساالرانه توأم مي

واسطة همراهي در كنار بسـتگان   زنان به]. 178، ص17[همراه بود » شك و آزارقضاوت، تعصب، 
حق حضور در فضاهاي عمـومي شـهري را داشـتند و بايـد بـه      ) همسر، فرزند، پدر، برادر(مذكر 
، )سدة نوزدهم(در اين دوران . كردند كه توجه رهگذران را به خود جلب نكنند اي رفتار مي شيوه

                                                        
1. Jane Rendell 
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، 15[كرده در نوسان بودند  ها و زن قابل احترام ازدواج مالً متفاوت زن خيابانها ميان دوگانة كا زن
هـاي اخالقـي در    تنهايي حركت كردن زن در شهر به معناي پشت سر گذاشتن ارزش به]. 36ص

كـرد، در   هـا حركـت مـي    هدف در خيابـان  شد و هنگامي كه يك زن به صورت بي نظر گرفته مي
گـرد مـدرن    حال، زن خيابـان  بااين ].119، ص11[ تگرف ن قرار ميبود 1گرد معرض اتهام خيابان

سو تصوير  اين پديده از يك. برانگيز بود اي چالش اي براي ديگربودگي شهري سوژه مثابة استعاره به
شده كه بـا   هاي شهري مردانه بود و از سوي ديگر نماد يك زنانگي تباه مركزي بسياري از فانتزي

  ].9، ص28[كند  مبتني بر مفاهيم خانگي مقابله مي هاي تقواي زنانه آرمان
رغـم   بـه كنند مقاومت فرهنگ غالب مردساالرانه موجـب شـد    پردازان تصور مي برخي نظريه

زني زنانـه در فضـاهاي شـهر مـدرن وجـود       حضور زنان در فضاهاي عمومي شهري، امكان پرسه
مردانـه بـوده    يفيگـور  زن اساسـاً  سـه بر اين اعتقادند كه پر شدهپردازان ذكر نظريه. نداشته باشد

كـردن و   هاي جنسيتي قرن نوزدهم و فقدان آزادي زنـان بـراي حركـت    تفكيكة واسط است و به
وجـود نداشـته    مؤنـث زن  نگريستن در فضاهاي عمومي، مجالي براي بروز و ظهور مفهـوم پرسـه  

خاسـت كـه    از توزيـع اجتمـاعي قـدرت برمـي     مؤنـث زن  غيـاب پرسـه  « ،به عبارت ديگـر . است
در  2جنت ولف]. 175، ص17[ »كرد طردكردن زنان را از حضور در قلمروهاي عمومي تجويز مي

به دليل  مؤنثزن  معتقد است امكان وجود پرسه 3»مدرنيته ادبيات و زن: نامرئي زن پرسه«مقالة 
مـان  ادبيـات و گفت  او بـاور دارد . هاي جنسيتي مدرنيته ناممكن بوده است بندي ها و طبقه شكاف

خـوبي   هـاي متفكرانـي همچـون زيمـل، بنيـامين و بـودلر كـه بـه         خصـوص نوشـته   به ،مدرنيته
بحثي ] فالنوس[ زني زنانه در رابطه با حضور پرسه ،اند زن مرد را تشريح كرده هاي پرسه مشخصه

، )در بيان بودلر(هنرمند زندگي مدرن ة مثاب زن مرد به پرسه ].41ـ37، ص31[ اند را مطرح نكرده
منزلـة   بـه توانسـتند   اگرچـه زنـان در ايـن دوران مـي     ،زعـم ولـف   بـه . نداشـت  زنـي  همتاي چهي

اي ميان كـاركرد خريـد زنانـه بـا      تفاوت عمده ،خريدكننده در فضاي عمومي شهري ظاهر شوند
بـراي   فقـط زيـرا ايـن حضـور زنانـه      ،]44، ص31[ ها وجود نداشته است هاي خانگي آن عملكرد
هـاي   داد خـود را در جـذابيت   مره و خريد بوده است و به زنان اجازه نمـي كارهاي روز دادن انجام

باور دارد  4پوالك گريسلدا. زني در شهر بپردازند ند و آزادانه به گردش و پرسهكنور  شهري غوطه
توانسـتند از   زنان نمي«زيرا  ،زن مرد وجود نداشته است اي برابر با پرسه در آن زمانه همتاي زنانه

ها از اين حق برخوردار نبودند كه نگاه كننـد،   آن. اختگي در ميان جمعيت لذت ببرندآزادي ناشن
 ،كننـد  دهد، زنان نگاه نمي كه متن بودلر نشان مي چنان  .خيره شوند و مورد موشكافي قرار دهند

  ].100، ص27[ »شوند زن مرد تبيين مي پرسهة نگاه خيرة ابژمنزلة  بهبلكه 

                                                        
1. Street-walk 
2. Janet Wolff 
3. “The Invisible Flaneuse: Woman and Literature of Modernity” 
4. Griselda Pollock  



  1398بهار ، 1، شمارة 11، دورة فرهنگ و هنرزن در   8

  عصر مدرنيته زني زنانه در امكان پرسه
زني كه به اوايل ظهور مدرنيته مـرتبط   هاي شديد زنان در پرسه ان به محدوديتگر ة پژوهشهم

انـد   هـاي موجـود، زنـان موفـق شـده      ها معتقدند فارغ از محدوديت برخي از آن. است باور ندارند
مهـم در  ة كتن. ندكنهاي نوين شهري تحميل  اي پيدا كنند و حضور خود را به پيكره هاي تازه راه

هـايي كـه    دريچـه  ؛هاي مختلفي فرصت بروز پيدا كرده اسـت  اينجاست كه حضور زنان از دريچه
ة تر بتوانند ردي از خويش را بر پيكـر  اند زنان راحت اند و سبب شده همانند يك روزنه عمل كرده

زنـي   ا در پرسهها نمود خويش ر ها فرصتي بودند تا زنان از طريق آن اين روزنه. شهر باقي بگذارند
  .غالب تحميل كنندة نمايش دهند و صداي خود را به صداي مردان

  زن مراكز خريد و حضور زنان پرسه .1
پـردازان   دانستند، برخي از نظريـه   زني زنانه در شهر را ناممكن مي كه ولف و پوالك پرسه درحالي

 زن كنـد  تصـور مـي   كه است نظراني صاحب از يكي 1فريدبرگ آن. با اين ديدگاه مخالفت كردند
زني زنانه به امكان تنهايي خريـد رفـتن زنـان مـرتبط بـوده       آزادي پرسه داشته و وجود زن پرسه
بلكـه   ،آوردن كاالهـا نيسـت   دسـت  فعاليتي بـراي بـه   از منظر فريدبرگ، خريدكردن صرفاً. است

. خـانگي ة نهاي نظـام مردسـاالرا   راهكاري براي گريز از محدوديت ؛كنشي مبتني بر فراغت است
زني و فرهنگ مصـرفي اواخـر قـرن نـوزدهم      هايش به ارتباط ميان پرسه والتر بنيامين در نوشته

زن مـرد در نظـر    هايي كليدي بـراي ظهـور پرسـه    كند و پاساژها و مراكز خريد را مكان اشاره مي
زنـان   ها و مراكز خريد بـراي  هاي پاياني قرن نوزدهم، رشد و گسترش فروشگاه در سال. گيرد مي

ايـن  . اين فرصت را فراهم كرد تا در فضاهاي شهري مدرن ظهور و حضور بيشتري داشته باشند
تركيـب فضـاي   (زمانشـان   خصوصي بودن هـم  ـ عمومية مشخصة توانستند به واسط ها مي مكان

بسط و تكاملي براي فضـاي داخلـي خـانگي در    ة مثاب به) عمومي شهري با قلمروي فضاي داخلي
. كردنـد  ند كـه بـراي زنـان آزادي مشـاركت در زنـدگي اجتمـاعي را فـراهم مـي        نظر گرفته شو
توانست براي زنـان فاصـله و شـكاف     كه ميشد زنانه مبدل  ذاتاً يتدريج به فعاليت خريدكردن به

ر كنـد     مراكـز  . ميان محدوديت خانگي و مشاركت فعاالنه در فضاهاي عمـومي متروپـوليس را پـ
توانستند بدون آزار ديـدن و در معـرض اتهـام     ها مي زيرا آن ،ودندخريد براي زنان بهشتي امن ب

هاي بصري شهر مـدرن   ها و جلوه راحتي در ميان فضاها حركت كنند و به ويترين فتن بهرقرار گ
ها   داده شده در ويترين فروشگاهشدة نمايش  جهان مينياتوريزه]. 425ـ421، ص14[ خيره شوند

سـينماتيك، اميـال     اي شبه دادند و به شيوه رهگذران ارائه مية خيرو مراكز خريد خود را به نگاه 
قـدرت  « از منظر فريـدبرگ ). 2و 1 تصاوير(دادند  نگريستند بازتاب مي ها مي افرادي را كه به آن

                                                        
1. Anne Friedberg  
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، 15[ ها، نگاهي كليدي و سرشار از قدرت انتخاب اسـت  ويترين مغازهة زنانه به شيش »ةنگاه خير
ميان جنسيت و قـدرت   ةزني را از منظر رابط ها و پرسه ويترين فروشگاهاو نگريستن به ] . 34ص

كند كه آزادي زنانـه هنگـام    حال تصديق مي اما بااين ،دهد سوبژكتيو در پيوند با يكديگر قرار مي
 كردنـد  هدف در فضـاهاي شـهري حركـت مـي     كه بينيست زن  خريد برابر با آزادي مردان پرسه

  ].36، ص15[
 

  ]165، ص 12[ فروشگاه مد ،)1914(آگوست ماكه  .2تصوير؛ ]421، ص 14[ها  ترين فروشگاهوي. 1تصوير 

 مؤنثزن  سالن سينما و ظهور پرسه. 2
كه امكان حضـور   ،گري شهر مدرن مبتني بر نظارهة هاي معماران در كنار مراكز خريد و ديگر فرم

هـاي سـينما نيـز از     سـالن اي امن در فضاهاي عمـومي شـهري تسـهيل كردنـد،      زنان را به گونه
ميـان تماشـاي فـيلم و    «: كنـد  طور كه فريدبرگ اشـاره مـي   همان. اهميتي ويژه برخوردار بودند

و تجربـه و  ] 404، ص8[ »اي بنيادي برقرار اسـت  گرايي رابطه ها و مصرف تماشاي ويترين مغازه
، 9[ »سـت زنـي و بعـد عمـومي آن ا    بخش حالت نگريسـتن در زمـان پرسـه    تجسم«ادراك فيلم 

هـا و   ويتـرين مغـازه  [ شـده  نگاه خيره و سيال زن مـدرن از هـر دو جهـان مينيـاتوريزه    ]. 48ص
بـه  ]. 79، ص10[ شـود  بدل مـي » تصاويرة كنند مصرف«برد و به يك  لذت مي] هاي سينما سالن

اجتمـاعي در بافـت شـهري مـدرن و      ـ فرهنگـي  ينهادمنزلة  بهسالن سينما را بايد  ،همين دليل
كـه  ] 1، ص28[ محسـوب كـرد  » هاي گردهمايي نوين در چرخش سـده  مكان«يكي از ة بمثا به

ويژه در رابطـه بـا    عمومي، به ـ هاي خصوصي يك تغيير اساسي در توپوگرافي حيطه«ظهور آن با 
سالن سينما از همـان ابتـدا   ]. 2، ص19[ زمان شد هم» جايگاه زنان و گفتمان مرتبط با جنسيت
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زنـاني كـه از    ؛گري زنان ارائه كرد پهر عمومي جايگزين براي فعاليت نظارهيك سمنزلة  بهخود را 
هماننـد  . امكان حضور با فراغت و حركت آزادانه در فضاهاي عمـومي شـهري منـع شـده بودنـد     

خصوصي سينما حس امنيـت فضـاي داخلـي و آشـوب و      ـ مراكز خريد، ورود به قلمروي عمومي
سينما براي گريز زنان از يكنواختي زندگي روزانه . كرد ميه ئزمان ارا هيجان فضاي عمومي را هم

البتـه در ابتـدا همچـون ورود بـه فضـاهاي      . كرد و كار تكراري خانگي همچون پناهگاه عمل مي
 1كُـخ ] گرتـرود [ چنان كه شدند، خصوصا آن از رفتن به سينما نيز منع مي«زنان  عمومي شهري

حـال سـهولت    بااين]. 187، ص17[ »رفتند به سينما ميتنهايي  ها به كند، زماني كه آن اشاره مي
تاريكي سالن سينما و ورود بـه  . شدتدريج براي زنان تنها نيز فراهم  دسترسي به سالن سينما به

ايـن  . دكـر  فردي به مخاطبش اعطـا مـي   گري منحصربه جهان خيالي تصاوير متحرك لذت نظاره
محـروم و طـرد شـده بودنـد جـذابيت      فضـاهاي عمـومي شـهري    ة لذت براي زناني كه از عرصـ 

هـاي سـينما در زبـان     جالب در اينجاست كه سالنة نكت]. 187، ص17[ ناپذيري داشت مقاومت
ها محيطي بودند كه زن مدرن  و اين تماشاخانه] 77، ص10[ شدند فارسي تماشاخانه ناميده مي

آنكـه  . كـرد  دراك مـي خـود ا ة ها منظر تماشايي شهر مدرن را با نگاه خير شهري با حضور در آن
هـاي    مكـان : كنـد  گونـه توصـيف مـي    زنـي زنانـه را ايـن    پرسهة ارتباط سالن سينما و تجرب 2گلبر
سـينما بـا كـاوش در    . انـد  زني از همان روزهاي آغازين در مديوم فيلميـك حكـاكي شـده    پرسه

. كنـد  يتمركز و آن را برجسـته مـ   تماشاگر زنة گيري نگاه خير واقعيت فيزيكي تصاوير بر شكل
ـ  توانـد بـه   بردن منع شده بودنـد مـي   سينما براي زناني كه به مدت طوالني از لذت يكـي از  ة مثاب

مكاني كه در آن آزادي نوين نگـاه خيـره، قابـل     ؛هاي عمومي در نظر گرفته شود نخستين مكان
  ].186، ص17[ كردن است دسترس و تمرين

  زني زنانه در متون و تصاوير يابي پرسه ريشه. 3
كـه فرصـت حركـت و     ،هايي همچون سالن سينما و مراكـز خريـد   وه بر حضور زنان در مكانعال

آورد، با رجوع به فرهنگ بصري نوظهور شـهر مـدرن و بـراي     وجود مي هها ب زني را براي آن پرسه
هاي فراوانـي مبنـي بـر وجـود      توان داللت هاي تبليغي اين دوره، مي نمونه با نگريستن به پوستر

  .زنانه در فضاهاي شهري مدرن پيدا كردزني  پرسه
نگرنـد،   هـاي شـهري مـدرن مـي     كـه بـه منظـر    ،كردن زنان مدرن در شهر مـدرن  با تصوير

  ].336، ص20[ تغييراتي تاريخي بودندة دهند پوسترهاي انتهاي قرن بازتاب

                                                        
1. Gertrud Koch 
2. Anke Gleber  
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 ،شـدند  كه به صورت رنگي و در ابعـاد بـزرگ در فضـاهاي شـهري نصـب مـي      ، اين پوسترها
هـا   آن. كردنـد  هاي درخشان و تصاوير جذاب خود خيره مـي  ني چشمان مخاطب را با رنگآسا به

اين پوسترها براي جـذب  . دهي به فرهنگ بصري مدرنيته برعهده داشتند نقشي كليدي در شكل
تمركـز بـود از     انديشـي و عـدم   توجه مخاطبي كه به هنگام حركـت در شـهر در حـال پراكنـده    

زنـي را   زنـان پرسـه   ،هـا  در بسـياري از ايـن پوسـتر   . بردند ت بهره ميهاي بصري متفاو استراتژي
نـد و بـه   ا توان مشاهده كرد كه با فراغ بال در حال حركت و گـذار در فضـاهاي شـهر مـدرن     مي

دهـد   زني را نمايش مـي  زن پرسه) 1894(يك پوستر تبليغي . نگرند منظرهاي جذاب شهري مي
اش به فضايي بيـرون از   ا نگاه خيرهشهري ايستاده و ب جمعيتة كه با پوششي فاخر در ميان تود

منزلـة يـك منظـر     او، زن بـه  از سـوي كردن  رغم عمل نگاه اما به). 3 تصوير(نگرد  قاب تصوير مي
ايـن   ،نتيجـه در. هاي مرد را به خود جلب كرده اسـت  زن تماشايي نيز ترسيم شده كه نگاه پرسه

اي است كه بـه فضـاهاي موجـود در خيابـان يـك       رههاي خي پوستر نمايانگر تركيب متضاد نگاه
هايي  زن پوستري ديگر، نمايانگر پرسه]. 339، ص20[ دادند شكل مي 1890ة متروپوليتن در ده

از آنجـا  ). 4 تصـوير (شوند  ها ديده مي كارگر است كه در حال نگريستن به ويترين مغازهة از طبق
هـاي آن زمـان را تصـوير     ان خودند و اتفـاق زيستي دورة برآمده از تجرب شدهكه پوسترهاي ذكر

هاي انتهـايي قـرن    زن در سال اسنادي مبني بر وجود زن پرسهمنزلة  بهها را  توان آن مي ،اند كرده
زنـي در شـهر    عمـل پرسـه   دادن اين پوسترها زنان جديد را در حال انجام. نوزدهم در نظر گرفت

زنـي زنانـه بخشـي ذاتـي و      پرسه«دهند  شان مياند و ن كشيده بردن از آن به تصوير  مدرن و لذت
  ].351، ص20[ »شهري در اواخر قرن نوزدهم بوده استمدرنيتة ناپذير از فرهنگ  جدايي

وفيل الكساندر استينلن تئ ،)1898(ليتوگرافي. 4؛ تصوير]340، ص20) [1894(پوستر تبليغي . 3تصوير
  ]343، ص20[
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هاي تاريخي قرن نوزدهم، رجوع بـه   نه در اليهزني زنا جو و بازكشف پرسهو در راستاي جست
نويسـان و نويسـندگان زن،    رمـان . تواند راهگشا باشد هاي اين دوران نيز مي برخي متون و نوشته

گرفتـه تـا گرتـرود     3در قرن نوزدهم و از ويرجينيـا وولـف   2گرفته تا بئاتريس وب 1از ژرژ ساند«
در اوايـل قـرن   ]. 348، ص20[ »اند نوشته 5مولدزني  پرسهة در قرن بيستم، همگي دربار 4استاين

هاي اجتماعي و فرهنگي، برخي از نويسندگان و هنرمنـدان زن بـا    محدوديتة واسط نوزدهم و به
هـاي شـهر مـدرن     زن را اتخاذ كنند و از جذابيت كوشيدند نقش پرسه هاي مردانه  پوشيدن لباس

زنـي در   گيري از لذت حضور و پرسـه  ي بهرهژرژ ساند يكي از نويسندگاني بود كه برا. لذت ببرند
ـ . آورد خود را به هيئت مردانه درمـي  پوشيد و با تغيير پوشش هاي مردانه مي شهر لباس ة او تجرب

گونه  اين ،لذت خود را از حضور در فضاهاي عمومي شهر، هنگامي كه پوشش مردانه داشته است
  :كند تشريح مي

توانم سرتاسر جهان  رسيد مي به نظر مي. كردم رواز ميديگر پة اي از پاريس به گوش از گوشه
بـه خانـه بـاز    ] دلخـواهي [ رفـتم و در هـر زمـان    وهـوايي بيـرون مـي    در هر نـوع آب ... را بگردم

كس من  هيچ... شد تغيير پوشش من نمية كرد و كسي متوج كسي به من توجه نمي ...گشتم مي
  اتمـي گمشـده در جمعيـت بيكـران بـودم      مـن ... كرد كس به من نگاه نمي هيچ. شناخت را نمي

  ].173، ص17[
كـرد،   زنـي مـي   با پوشش مردانـه در شـهر پرسـه    1830ة كه ژرژ ساند در پاريس ده حالي در

در فضاهاي  ،توانست بدون نياز به تغيير پوشش، آزادانه ويرجينيا وولف چند دهه بعد و در لندن 
ـ  شهري گشت شـهر در آثـار وولـف اسـاس     . ذت ببـرد وگذار كند و از تماشاكردن مناظر شهري ل

هـاي آثـار وي    هاي اصلي شخصـيت  رفتن در شهر يكي از مشخصه مادي انسان مدرن است و راه
زيادي را بـه    وولف روزانه مدت زمان]. 1، ص21[ شود محسوب مي) هاي زن خصوص كاراكتر به(

 )ب بـه همـراه همسـرش   غلـ ا(تنهايي يا با همراهي ديگران  پرداخت، خواه به زدن در شهر مي قدم
ـ   6»ماجراجويي در لندن: گردي خيابان«مقالة او در ]. 2ـ1، ص21[ زنـي   پرسـه ة به تشـريح تجرب

كنـد   گيرد و اشاره مـي  پردازد كه از حضور در ميان جمعيت مي زنانه در شهر و انرژي مثبتي مي
زدن  وولف بـه پرسـه  ة عالق. آورد ها به دست مي زني هايش را از اين پرسه ها و مواد نوشته كه ايده

وگذار در شهر به دنبال  غلب براي گشتاكند  مذكور اشاره مية چنان شديد بوده كه وي در مقال
بـراي  ]. 1، ص32[ اي همچون خريد يـك مـداد بـراي نوشـتن     ساده ةحتي بهان: بوده است  بهانه

از نگـاه وي  شهري ة بلكه تجرب ،گري نبود تماشايي براي حركت و نظاره يمنظر فقطوولف، شهر 

                                                        
1. George Sand 
2. Beatrice Webb 
3. Virginia Woolf 
4. Gertrude Stein 
5. Productive flanerie 
6. “Street Haunting: A London Adventure” 
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گيـري از ديـدگاه ويرجينيـا     بـا وام . شد مي دهي به هويت زنانه محسوب  بخشي بنيادي در شكل
شـود   زن به چشمي عظيم تبديل مـي  گويي پرسه. زن ياد كرد چشم عظيم پرسهتوان از  وولف مي

  .كند جمعي همدلي ة برگيرد و با تود هاي ديگران را در ها و ذهن كه قادر است بدن

  مفهوم در ميان بودگيو  7تا  5ز كلئو ا
زن  پردازي پيرامون مرد پرسه زن مؤنث پس از نظريه گرفته پيرامون پرسه رغم آنكه مباحث شكل به

. زني زنانه وجود دارد زني مردانه و پرسه هاي بنياديني ميان ماهيت پرسه شكل گرفته است، تفاوت
در «مؤنـث همـواره خـود را در مـوقعيتي     زن  اولين تفاوت ميان اين دو مفهوم آن است كه پرسه

خيرة مردانه قرار دارد و   سو در جايگاه ابژة نگاه زن مؤنث از يك بدين معنا كه پرسه. بيند مي» ميانه
ايـن موقعيـت در ميانـه بـودن بـه      . نگـرد  اي است كه به پيرامون خويش مي از سوي ديگر سوژه

بودلر در مقالـة  . بخشد ديالكتيك متمايزي ميزن مؤنث در مقايسه با همتاي مرد پويايي و   پرسه
  :نويسد پردازد و مي زن مرد مي هاي پرسه به تبيين مشخصه» نقاش زندگي مدرن«

اشـتياق سـكناگزيدن در قلـب جمعيـت، درون      عيار و براي تماشـاگر پـر   زن تمام براي پرسه
ر از خانـه بـودن،   دو. فراز و فرود حركت و در متن گريزنده و نامتناهي، لذتي بس عظـيم اسـت  

دنيا را ديدن، در مركز دنيـا بـودن، امـا از جهـان     . جا خود را در خانه احساس كردن اما در همه
طرفـي كـه    ترين لذات آن اشخاص مسـتقل پرشـور بـي    هاست اندكي از جزئي اين. پنهان ماندن

لـذت  بـودن   جـا از ناشـناس   اي اسـت كـه همـه    تماشاگر شـاهزاده . زبان از تعريفشان قاصر است
گذارد كه گويي مخزنـي عظـيم از نيـروي الكتريكـي      چنان به ميان تودة مردم قدم مي... برد مي

  ].143، ص 2[است 
زن  مـرد پرسـه   ةمهم و برجست هاي يكي از ويژگيمنزلة  بهبودن و ناشناختگي را  يئبودلر نامر

 ةمشـاهده و بيننـد  گر غيرقابل  در قامت مشاهده«زن مرد بودلر  كه پرسه درحالي. كند معرفي مي
زن از  زن پرسـه ]. 69ص  ،6[ »كنـد  شـهري كسـب مـي    ةناديدني موقعيتي ممتاز را در مدرنيتـ 

زيرا آزادي حضور و حركـت جسـماني زن در فضـاي     ،آوردن چنين موقعيتي ناتوان است دست به
ايـن محـدوديت بـه    . دشو مردان رهگذر محدود مية كنند كنترلة هاي خير نگاهة واسط شهري به

اجتمـاعي بـوده انجـام     /فرهنگي /هاي اخالقي گذاري هايي كه مبتني بر ارزش داوري پيشة سطوا
هاي بيشتري مواجه بوده اسـت   زن با محدوديت درنتيجه، زن در مقايسه با مرد پرسه. شده است

ة تـود  ميان در و بودن ناشناخته لذت از كند و تن بر »ناشناختگي رداي« او و قادر نبوده همچون
  ].9، ص28[ ببرد لذت بودن جمعي

 مؤنـث زن  هـاي پرسـه   فيلمـي اسـت كـه بـر بازنمـايي      ،2آينس وارداة ساخت ،71تا  5 از كلئو
را در مواجهه بـا شـهر   ] كلئو[ پاپة دگرگوني يك خوانندة فيلم مذكور تجرب. متمركز شده است

                                                        
1. Cleo From 5 to 7 
2. Agnes Varda 
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ـ زن م كه مخصوص پرسـه  »در ميانه بودن«فرد  ويژگي منحصربه. دهد نمايش مي سـت بـه   ث اؤن
هايي فراوان  در فيلم صحنه. نمودار شده است 7تا  5كلئو از گذارترين شكل ممكن در فيلم تأثير
هـاي   كنـد و تجربـه   شهري به اطراف خود نگاه مي يزن عنوان بهتوان مشاهده كرد كه كلئو  را مي

انا مورد نگاه ديگري هم دارد كه همة كردن كلئو سوي اما نگاه. گذراند ديداري فراواني را از سر مي
تجلـي   »ميانـه بـودن  «گونـه مفهـوم در    شود تا اين بيند و نگريسته مي كلئو مي. واقع شدن است

كـردن لبـاس خـود و     مصداق عيني مورد نگاه واقع شدن جايي اسـت كـه كلئـو بـا عـوض     . يابد
كلئو به محض خروج از خانـه توجـه مـردان    . گردد پوشيدن لباسي تيره دوباره به دل شهر بازمي

فيلم در ادامـه،  ). 5 تصوير(نگرند  اي مسحوركننده مي كند كه به او همچون ابژه شهر را جلب مي
هاي اوج، كلئو در  تا جايي كه در يكي از لحظه ؛دهد شدن را توسعه مي ـ كردن و نگاه ـ بازي نگاه
ـ  مردم شهر با لذتي جنسيتة گويي هم. شود ها غرق مي ه امان نگا سيل بي ه بـه او  مند و كنجكاوان
هـا را   نگـاه ة مذكور چنان شديد است كه همة نگاه خيره شدن در صحنة شدت ابژ. كنند نگاه مي

هايي كه در حال حاضر در خيابان حضور ندارنـد و پـيش از    حتي آن  ؛دهد تحت پوشش قرار مي
نصر كردن ع ساز در ابتداي اين سكانس براي برجسته فيلم). 8 و 7و  6 تصاوير(اند  اين ديده شده

بندي تصوير حضـور   كند كه خود كلئو هم در قاب شدن به كلئو آغاز مي نگاه با تصاويري از خيره
كردن  شود و دوربين با منطبق تدريج از فضاي قاب خارج مي اما در ادامه كلئو به). 5 تصوير(دارد 
بـه  ). 8 و 7 رتصـاوي (كنـد   كيد مـي أت نگاه ديد خود با نگاه افراد خيره به كلئو بر شدت امرة زاوي

بندي  انرژي تركيب همة شوند كردن كلئو از تصاوير كساني كه به او خيره مي با حذف ،بيان ديگر
دهـد كـه در    ، آشناهاي كلئو را نشان مـي 8و  7تصاوير  1.شود تصوير بر نگاه ديگران متمركز مي

گـويي  . انـد  شـده اند و به او خيـره   نامعلوم در فضاي داخلي خانه نشسته] يا حالي[ زمان گذشته
هاي نامشخص  گرفته در زمان هاي شكل ها چنان محاصره شده كه حتي نگاه نگاهة كلئو در هجم

مركـزي درام  ة اي هسـت  نمونـه ة در ايـن صـحن   مؤنثزن  پرسه ،درنتيجه. آورد را هم به خاطر مي
نـد  توان هـا مـي   ايـن نگـاه  . هاي متفاوت سيطره شده است هاي مختلف آدم نگاهاز سوي است كه 

زيرا هريك از اين افـراد از منظـري خـاص بـه او      ،هاي متفاوت زيستي كلئو باشند برآمده از اليه
اي و  عاشـق كلئـو اسـت و بـه او نگـاهي كليشـه       8مـرد حاضـر در تصـوير     مـثالً ؛ كنـد  نگاه مي
بـراي   يدهد چگونه بدن زنانه در شـهر همچـون تصـوير    نشان مي  اين صحنه. زده دارد جنسيت

تصـوير كلئـو بـا حضـورش در     . كنـد  مردانه عمل مـي ة مطلوب براي نگاه خير ة ابژ نمايش و يك
كند و عنصري اسـت در كنـار سـاير تصـاوير      دهي منظر تماشايي شهر مدرن مشاركت مي شكل

ذكر اين است كـه   ة درخورنكت. ها پوسترها، تابلوها، نورهاي نئوني و ويترين فروشگاه: شهر مدرن
                                                        

اي كوتاه از يك فيلم  جايي كه پرده ؛كند كيد ميأكردن ت ديگري از فيلم هم بر اهميت نگاه ةآينس واردا در صحن .1
معناي ضمني اين درام صـامت  . شود ان لوك گدار و آنا كارينا در سالن سينما نمايش داده ميصامت با بازي ژ
 .كند كردن تمركز و آن را برجسته مي بر چگونگي نگاه
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دهـي فرهنـگ بصـري مدرنيتـه برخـوردار اسـت، در        بنيـادي در شـكل   آنكه زن از نقشي رغم به
شـدن   در معـرض نگريسـته   دهد كـه دائمـاً   تصويري تشخيص مية مثاب بسياري مواقع خود را به

مردانه است و ة گذاران هاي ارزش كند كه تحت نظارت و كنترل نگاه وي درك مي ،درنتيجه. است
هاي رهگذران به رفتار  شود كه براساس نگاه بدل ميآسايي م متحرك و غول 1شهر به پانوپتيكون

زن براي كـاوش   اما مسئله اينجاست كه اشتياق زن پرسه. زنانه شكل گرفته استة و سوبژكتيويت
زماني كه رهگذران . يابد پايان مي ،شود هايش مواجهه مي هنگامي كه وي با محدوديت ،در جهان

 كننـد  دهند و در خيابان ارزيـابي مـي   و وي را آزار ميكنند  هايشان به او حمله مي مرد با فانتزي
مسلط ة در به چالش كشيدن ايد 7 تا 5كلئو از زني زنانه در  تفاوت نگاه به پرسه]. 185، ص17[

گر برآمده از گذشته و حال قادر نيستند مـانعي   هاي پرسش جايي كه هجوم نگاه ؛است شدهذكر
  .ويش ايجاد كنندرسيدن به هويت خ جهتبر سر راه كلئو در 

  .ديگر از حضو كلئو در قاب خبري نيست. زنِ فالگير .6 تصوير ؛مردان به كلئو  ةنگاه خير .5تصوير 
  

/ مردي كه عاشق كلئو است به او .8 تصوير ؛كشد ش را به رخ ميزن با لبخندي معنادار نگاه. 7تصوير 
  .مخاطب خيره شده است

                                                        
1. Panopticon 
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 خوان ي مخالفرويكردة مثاب زني پوياي كلئو به پرسه
دانند و حركت و گـذار ميـان    غلب زنانگي را با خانه، ثبات و ايستايي يكي ميادر فرهنگ سنتي 

. سرنمون چنـين ديـدگاهي اسـت    1هومرة اوديسة اسطور .كنند قلمروها را به مردانگي مرتبط مي
ختلـف  جـايي در ميـان قلمروهـاي م    مظهر مردانگي هميشه در حال سفر و جابهمنزلة  بهاوديسه 

كـه   ،2لوپـه  پنـه  ،كنـد، همسـرش   جو مـي و هاي ناشناخته جست هنگامي كه او در سرزمين. است
اش در ايتاكا ساكن است و بازگشت وي را انتظار  در خانه ،تواند مظهر و سرنمون زنانگي باشد مي
 زن و زنانگي در فرهنگ غرب قرابت معنايي زيادي با خانه و امر ،رو ازاين]. 80، ص10[ كشد مي

اي  شـده  زنـي زنانـه بـراي چنـين پـارادايم مفهـومي تثبيـت        خانگي دارد و مفهوم تحرك و پرسه
  .شود محسوب مي يچالش

فـرش و آسـفالت    زني در آغازين روزهاي خود با حركت جسماني و تماس كف پاها با سـنگ  پرسه
نقـش  ...) هـا و  تـرن هـا،   ماشين(هاي نوين شهري  ها تكنولوژي اما پس از مدت. است  خيابان معنا يافته

ايـن  . زنـي را همـوار كننـد    هـاي پرسـه   هايي را بازي كردند تا امكان پديدارشـدن ديگـر گونـه    واسطه
هـاي ادراكـي متفـاوتي را بـراي      مثابة فرايندي براي ادراك انساني عمل كردند و تجربه ها به تكنولوژي

يـك بـا ادراك انسـاني نـاظر     ادراك مبتني بر سرعت، حركت و شـتاب تكنولوژ . زن فراهم كردند پرسه
ادراكـي مبتنـي بـر    . ـ انساني بـود پديـد آورد   اي جديد از ادراك را كه به نوعي فرا آميخته شد و تجربه

هـاي سـينماتيك از فضـا و مكـان      قطعگي، گسستگي و عدم تمركز كه بـا مشخصـه   پراكندگي، قطعه
قـرار  ) فضـاي داخلـي ماشـين   كوپـة قطـار و   (فرد ناظر در محفظة بسته و فضاي امـن  . هماهنگ بود

، 29[گذرانـد   عمـومي را از سـر مـي    ـ زمـان خصوصـي   گرفت و تجربة حضور در يـك محـيط هـم    مي
زن پيـاده بـه گـذار     ها با سرعت و ضرباهنگ باالتري به پرسه او به كمك همين تكنولوژي]. 45ـ33ص

ود دارد كـه بـه چنـين    هاي متعددي وج بخش 7تا  5كلئو از در فيلم . پرداخت هاي شهري مي در اليه
هاي بسـياري   زني سكانس كند، زيرا استفاده از وسايل تكنولوژيك جهت پرسه ادراكي از شهر اشاره مي

ها مربوط به جايي اسـت كـه كلئـو بـه      يكي از اين سكانس. از اين فيلم را به خود اختصاص داده است
ساز ميان تصويركردن كلئو و آنـژل   رويكرد فيلم. شود اش، آنژل، سوار تاكسي مي همراه دوست و نديمه

بـدين  . هايش از سوي ديگر تعادلي دكوپاژي برقرار كرده است دادن شهر و جذابيت سو و نمايش از يك
سو و شـهر   آنژل از يك/ سواري به شكلي انتخاب شده كه كلئو معنا كه جايگاه دوربين در فصل ماشين 

دوربين دائماً ميان ترسـيم  ). 10و 9تصاوير (شند از سوي ديگر فرصتي يكسان در قاب تصوير داشته با
كنـد و شـهر برابـر بـا      نمـاي معكـوس تأكيـد مـي    / ها و شهر براساس رويكرد دكوپاژي نمـا  شخصيت
زن  توجه به شهر و تأثير تصويري شهر مـدرن بـر پرسـه   . شدن پيدا كرده است ها مجال ديده شخصيت

هـا در قـاب،    رغـم حضـور شخصـيت    ها، بـه  حظهچنان برجسته است كه در بسياري از ل] كلئو[مؤنث 
                                                        

1. Odyssey by Homer 
2. Penelope 
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اين رويكـرد نشـان   ). 11تصوير (هاي شهري هم ايجاد شده است  فضاي كافي جهت ديده شدن پيكره
قدر كه فـيلم   درنتيجه، همان. هاي فيلمش دارد دهد شهر براي آينس واردا ارزشي برابر با شخصيت مي

كه او را در برگرفته است؛ رويكردي مدرنيستي كـه  تواند دربارة شهري هم باشد  دربارة كلئو است، مي
هـاي   اين نگـرش در سـكانس  . ارزش با فيگورهاي انساني قرار داده است هاي شهري را هم فضا و پيكره

شود؛ جايي كه كلئو به همراه سرباز جوان بـراي رفـتن بـه بيمارسـتان سـوار       پاياني فيلم هم تكرار مي
هـا   انس هم براساس رويكردي واگرايانـه بـراي شـهر و شخصـيت    ساز در اين سك فيلم. شود اتوبوس مي

ها مـانعي بـراي تمركـز     و حضور شخصيت) 13و  12تصاوير (ارزش سينمايي يكساني قائل شده است 
هـا   دهد چگونه فضاهاي شهري شخصـيت  نشان مي 14تصوير ). 14تصوير (بر فضاهاي شهري نيست 

قدر كه براي فيگورهاي انساني اهميت قائـل   كرشده همانتصوير ذ. اند را از منظر تصويري احاطه كرده
توان دريافت كه قـابي مبتنـي    كند و از نحوة حضور عناصر مي است به عنصرهاي شهري هم توجه مي

خـودرو ابـزار   «درنتيجـه و بـا توجـه بـه اينكـه      . بر پارامترهاي تصويرسازي مدرن پديدار شـده اسـت  
هــاي حضــور كلئــو در اتوبــوس و  ، فصــل]321، ص5[» قدرتمنــدي بــراي آزادي زنــان بــوده اســت

كلئـو در  . كننـد  هاي مختلـف تصـاويري هسـتند كـه بـه رهـا شـدن او در شـهر كمـك مـي           ماشين
هاي مذكور بسيار پوياست و اين پويـايي در تضـاد كامـل بـا نگـاه سـنتي غـرب بـه زن قـرار           سكانس

  .كند گيرد كه ماهيت زنانه را ايستا و ثابت تصور مي مي
  

تسلط  .11 تصوير ؛با ماشين زني تصوير شهر در پرسه. 10 تصوير؛ كلئو و آنژل سوار بر ماشين .9 صويرت
  شيشة مغازه در قاب تصوير

  

چيرگي . 14تصوير  ؛زني با ترن تصوير شهر در پرسه .13تصوير ؛ ار بر ترنكلئو و سرباز سو .12 تصوير
  ها شهر بر شخصيت
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  ادراك حسانية كلئو و تجرب
، ايـن  ]137، ص26[كنند  مردانه تأكيد مي 1»محور زني بصيرت  پرسه«هاي غالب بر  كه پارادايم اليدرح

زن را فراسوي امر بصري تحليـل كـرد؟ كـاترين     توان عمل ادراك پرسه شود كه آيا مي بحث مطرح مي
تواند در بـه چـالش كشـيدن سـلطة حـس بصـري در        زني زنانه مي معتقد است رجوع به پرسه 2نسي

اين بحث و پرسش در ارتباط با آراي والتر بنيامين ]. 135ـ133، ص26[زني راهگشا باشد  جربة پرسهت
هاي ابتدايي خود، كه متـأثر از ديـدگاه بـودلر شـكل      بنيامين در نوشته. يابد زني معنا مي پيرامون پرسه

عدها و با تأثير از آراي او ب. كرد زن را فردي در ميان جمعيت و آميخته با آن لحاظ مي گرفته بود، پرسه
زن  نشـيني از در نظـر گـرفتن پرسـه     زن تجديد نظر كرد و بـا عقـب   در نگاهش پيرامون پرسه 3آدورنو

زني را امري تلقي كرد كه با تالش براي حفـظ فاصـله، حفـظ     مثابة فردي آميخته با جمعيت، پرسه به
امين ناظري است جدا و بـا فاصـله از   زن از منظر بني درنتيجه، پرسه. دهد كنترل و نظم عقالني رخ مي

زن معنـا   شدن فضاهاي شهري و پرسه بر همين اساس، نگرة ناظر متحرك شهري، كه با يكي. جمعيت
دمحور و متمايز از ماديت شـهري   مند، ايستا، خر يافت، جاي خود را به يك ادراك پانوراميك فاصله مي
زنـي تمركـز كـرده اسـت،      امر بصري در پرسه نسي در تقابل با ديدگاهي كه بر. ]39ـ33، ص13[داد 

منزلـة نـاظري    زن مـرد شـهر را بـه    كـه پرسـه   كند درحـالي  او اشاره مي. شمارد ادراك زنانه را مهم مي
نسـي بـاور دارد   . كند، ادراك زنانه به چشـم و المسـه متكـي اسـت     چران و پانوپتيكي درك مي چشم
ده باشد بايد عملي مبتني بر المسه در نظـر گرفتـه   زني زنانه بيش از آنكه عملي مبتني بر مشاه پرسه
توجه كرد كه جريان سيال » تري ادراك حساني غني«زني زنانه بايد به  درنتيجه، در تحليل پرسه. شود

  ].145ـ139، ص26[خواند  حواس و مشاركت پوياي همة حواس را در فرايند ادراك فرامي
اني      ان يافت كه بر پرسـه تو هايي را مي ، صحنه7تا  5كلئو از در فيلم  زنـي مبتنـي بـر ادراك حسـ

هـاي گونـاگون را لمـس و امتحـان      ه كنند؛ مثالً در فصل خريد از فروشگاه، كلئو بارهـا كـال   تاكيد مي
رغـم   درنهايت، انتخاب او كاله خزي اسـت كـه بـه   . كند تا به جنس مورد عالقة خودش دست يابد مي

ر آنژل، كاله خز براي خريد در فصل گرما مناسب نيسـت،  از نظ. فصل گرما نظرش را جلب كرده است
كـردن   كاله خز، فصل گرما و لمس). 15تصوير (اعتناست  اما كلئو با لمس كاله ذكرشده به تذكر او بي

ها بخشي از تجربة حساني كلئو را  ساز با تمركز بر آن شوند كه فيلم هايي ادراكي تبديل مي به كليدواژه
كنـد   اي كـه آنـژل مطـرح مـي     منزلة جنس كاله و جمله ان ديگر، انتخاب خز بهبه بي. دهد نمايش مي

ها حسي از شدت ادراك حساني كه به گرما و جنس لطيف خز  كردن آن تصادفي نيست، زيرا با مطرح
نكتة جالب اينكه در ادامة فيلم، كلئو ايـن كـاله را بـراي لحظـاتي سـر      . شود مرتبط است برجسته مي

منزلـة   كردن بـه  لمس. كند هايش لمس مي ا جنس و موجوديت آن را به وسيلة انگشتگذارد و باره مي
شـود كـه نمـود آن     هـاي ديگـري از فـيلم نيـز تكـرار مـي       يكي از فرايندهاي ادراك حساني در بخش

كند و اين كار را  هايش لمس مي كلئو يونيفرم آنتوان را با دست. كردن يونيفرم سرباز جوان است لمس
                                                        

1. Occularcentric flanerie 
2. Catherine Nesci 
3. Theodor W. Adorno 



  19   ...واره به سوژة ناظر زني زنانه و گذار از ابژة بت پرسه

گويي كلئو با اين كـار بـه   ). 16تصوير (دهد انگار در حال تجربة كاري جديد است  انجام ميبه طريقي 
ساز  تأكيد دوربين و فيلم. اند كه در اطرافش قرار گرفته] در اينجا يونيفرم[دنبال كشف چيزهايي است 

شـي از  بندي را به خود اختصاص داده و بخ كردن يونيفرم به حدي است كه اولويت قاب بر كنش لمس
  .بدن مرد خارج از قاب تصوير قرار گرفته است

  

  كند مي لباسِ مرد نظامي را ادراك كلئو .16 تصوير؛  كند لمس مي كلئو كاله خز را .15تصوير 
  

در ابتـداي  . هاي حساني قابل بررسي در فيلم است بازنمايي شمايل كلئو يكي ديگر از ادراك
داند و اين طرز فكر به شناخت او از بـدن و   ميل مية ني و ابژكلئو خود را زني زيبا، خواست ،فيلم
. مند او به بدن زنانـه اسـت   اي و جنسيت شناختي كه برآمده از نگاه كليشه ؛گردد اش بازمي  چهره

نخست فيلم كلئو بارهـا بـه   ة زيرا در نيم ،آينه عنصري كليدي در درك فيلم است ،از اين منظر
كاركرد . شود  ها ديده مي مغازهة كند يا تصوير او از طريق شيش مي بدن خود در آينه نگاه/ تصوير
زيـرا او بـا نگريسـتن بـه آينـه بـه        ،كلئو استة وار ييد هويت بتأها در اين بخش تثبيت و ت آينه

ييد چـارچوبي اسـت كـه    أتصوير آينه ت ،به بيان ديگر. پردازد ستايش از زيبايي و جواني خود مي
مصـداق ايـن مـدعا از همـان آغـاز فـيلم       ]. 739، ص24[ يت خود داردوي از سوبژكتيويته و هو

هاي ناخوشايند فالگير حال نامساعدي دارد و از  اي كه كلئو به دليل گفته صحنه ؛شود پديدار مي
اي را بـر زبـان    ايسـتد و جملـه   قـدي آپارتمـان مـي   ة او مقابل آين. آيد ين ميياو پاة ي خان ها پله
اش را نسـبت بـه    بعدي اي او از زنانگي است و ادراك حساني تك كليشهآورد كه نشان از فهم  مي

كردن بـه تصـوير خـودش در آينـه اعـالم       كلئو با نگاه). 17 تصوير(د كن فيگور خويش نمايان مي
. آيد و همـه بـه او توجـه خواهنـد كـرد      كه زيبا و جوان است زنده به حساب مي كند تا زماني مي

ايـن  . اي تصـويري اسـت   كلئو به صورتي يكپارچه و بـدون خدشـه   ةپيكرة دهند نشان 17تصوير 
 ابدين معنـ . كند هاي مختلف همچون كافه ادامه پيدا مي نخست فيلم و در مكانة رويكرد در نيم

او را به صـورت امـري پيوسـته و يكپارچـه ترسـيم      ة ها، پيكر ها و شيشه كه تصاوير كلئو در آينه
وار كلئو كـه بـه    پارچگي نشاني است بر پيوستگي هويت ابژهاين يك). 19 و 18تصاوير ( كنند مي

هـاي شـهري بـه     كلئو با سفر در ميان اليه ، در ادامه. كند خويش همانند كااليي جنسي نگاه مي
كننده در شـهر اتخـاذ    ناظر مشاركتمنزلة  بهشود و نقشي جديد را  مبدل مي مؤنثزن  يك پرسه

در . نگـرد  پويا و سيالش به شهر و رهگذران آن مية نگاه خيرشود و با  او وارد خيابان مي. كند مي
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نسـبت بـه   «كـه در ابتـدا    كلئو درحالي. كند اين فرايند، ادراك حساني كلئو از خويش تغيير مي
آموزد چشمانش را بگشايد و به اطراف نگاه كنـد و   تدريج مي محيط شهري اطرافش نابيناست، به

كليـت   1جنيس موتـون  براساس نظر ].3، ص22[ »دكنگون بيند وي را دگر اجازه دهد آنچه مي
سـاختار   3آمـوختن نگريسـتن   بـه  2مـورد نگريسـتن واقـع شـدن      فيلم پيرامون گذار و انتقال از

، 22[ ديده شدن به سوي ديدن و از ابژه بـودن بـه سـوي سـوژه بـودن     يابد؛ پيرامون گذار از  مي
جـايي   ؛گردد فصل حضور او در خانه بازمي كلئو با بدن خويش بهة تغيير در مواجهة نقط]. 3ص

كند  خالي روشن به رنگي تيره تغيير مي دهد و رنگ لباسش از خال كه كلئو لباسش را تغيير مي
ة ابتدايي فيلم بر سر داشـت بـه نشـان   ة گيسي را كه نيم كلئو كاله ،عالوه بر اين). 5 و 9 تصاوير(

از اين پـس  . زند اش در شهر پرسه مي واقعية ا چهردارد و ب هاي ظاهري از سر بر مي گذر از جلوه
اي كه  واره تصوير يكتاي بت. يابد ها بازتاب مي ها و آينه كلئو براساس رويكردي متفاوت در شيشه

تكـه در   كنـد و بـه تصـاويري تكـه     شود تغيير مـي  او در آينه ديده مية در ابتداي داستان از چهر
اي از سـوژگي در   گويي كلئـو گونـه  ]. 740، ص24[ ودش هاي شكسته تبديل مي ها و شيشه آينه

نهايـت بـه    زنـي كلئـو در   پرسـه ). 22و  21و  20 تصـاوير (كنـد   حال متكثر شدن را تجربـه مـي  
او از هـويتي  . انجامـد  وي مـي ة قطعگي و چندپاره شدن هويت و خود يكتاي منسـجم اوليـ   قطعه

شـود و بـه زنـي تبـديل      جـدا مـي   ،تديگران اسة كه مطلوب نگاه خير ،واره مبتني بر تصوير بت
كند و خود را بـه آشـوب    شده را رها مي زني در شهر چارچوب تثبيت يند پرسهاد كه در فرشو مي

يندي است كه كلئو طـي آن  اساختار فيلم پيرامون فر ،به بيان ديگر. سپارد هاي شهري مي انرژي
، 22[ گذرانـد  ا از سـر مـي  ر »دگرديسي عميق وجودي«آموزد و  را مي »نگريستن به شهرة شيو«

  .آيد در مواجهه با شهر پديد مي فقطتحولي كه ]. 4ـ3ص

بازنمايي  .19 تصوير؛ كافه ةتصوير كلئو در آين .18 تصوير؛ كلئو تكثير شده است ةوار بدنِ بت. 17 تصوير
  فروشگاه ةتصوير كلئو بر شيش

  
                                                        

1. Janice Mouton  
2. Being looked at 
3. Learning to look 
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؛ قطعه قطعه شدن تصوير كلئو .21 صوير؛ تاي كلئو در ستون شيشه ةشد تكه تصوير تكه .20 تصوير
  شكسته ةينكلئو در آ تصوير مخدوشِ .22 تصوير

  گيري نتيجه
سـفري درونـي بـراي    منزلـة   بـه توانـد   زني كلئـو مـي   دهد كه پرسه شده نشان مي مباحث مطرح

او بـا گـردش در شـهر بـه     . هاي شـهري در نظـر گرفتـه شـود     بازكشف خود در پيوند با ديگري
هـا،   كلئو بـا در ميانـه بـودن نگـاه    . رسد كه بديلي براي نگاه خيرة مردانه است هايي مي موقعيت

اني بـه شـيوه       اي  پويايي فراوان برگرفته از آزادسازي حركـت خوردروهـا و دقـت در ادراك حسـ
اي كـه   پروسه؛ شود به دركي نوين از خويش دست يابد زند و موفق مي متفاوت در شهر پرسه مي

مثابـة منظـر    كلئـو از شـمايل زن رهگـذر بـه    . شود زدة او منجر مي نسيتبه كنار رفتن تصوير ج
اي ناظر و برخوردار از قدرت نگاه تبديل  كند و به سوژه تماشايي و ابژة نگاه خيرة مردانه گذر مي

بندي تجربة ادراك از مدرنيتة شـهري نقشـي    تواند در بازروايت و بازپيكره فردي كه مي ؛شود مي
تواند در به چالش كشيدن  زن مؤنث مي هاي ادراكي پرسه تمركز بر ويژگي. كندكننده ايفا  تعيين
 ،گيرنـد  ادراك و نگـاهي مردانـه در نظـر مـي     كه ادراك و نگاه سينمايي را ذاتاً ،هاي مسلط نگره
ادراك مردانـه را  ة تواند سـلط  مي مؤنثزن  پرسه تمركز بر ادراك ،به بيان ديگر. رسان باشد ياري

هـاي   ينـد افرة نويني را جهت مطالعة فيلم به چالش بكشاند و گسترة ي غالب نظريها بر گفتمان
  .گري سينمايي بگشايد نظاره
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