تحلیل تاریخی -انتقادی دیدمانهای غالب جنسیت در دورة پهلوی:
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یک روانکاوی اجتماعی
حسن زین الصالحین
حسن بلخاری قهی
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چکیده
برســاخته میشــود .جنســیت ،تمامـاً وابســته بــه خــودآگاه یــک جامعــه نبوده بلکــه ناخــودآگاه جمعــی ،نقش مهمــی در
اینگونــه پرســید کــه چــه رابطــهای میــان بازنمایی جنســیت در تصاویــر عکاســی و هنجارهــای فرهنگــی و اجتماعی یک
جامعــه وجــود داشــته اســت و چگونــه ایــن روابــط در ســطوح خــودآگاه و ناخــودآگاه جمعــی ،نــوع نگــرش افـراد بــه مقولۀ
ان دورۀ پهلــوی اســت .چارچوب
جنســیت را ســامان بخشــیدهاند؟ هــدف ایــن پژوهــش ،بررســی این مســأله در جامعــۀ ایـر ِ
مفهومی این نوشــتار بر آراء تبارشــناختی فوکو و نظریات روانشــناختی فروید و الکان اســتوار اســت و نگارندگان میکوشــند
بــه نوعــی تحلیــل گفتمــان (دیدمــان) در اینبــاره دســت یازنــد تا موضــع متفاوتــی را بـرای فهم دیگرگــون موضــوع فراهم
آورنــد .بنابرایــن میتـوان مســأله را اینگونــه صورتبنــدی کــرد کــه از طریق چــه دیدمانــی و چگونه ،بازنمایی جنســیت در
دورۀ پهلــوی شــکلگرفته و چگونــه روابــط قــدرت ایــن بازنمایــی را کنتــرل کردهانــد؟ نتایــج پژوهــش ،نشــان میدهند که
جنســیت در دیدمانهــای سیاســی و اجتماعــی ،مــورد بازنمایی عکاســانه قـرار گرفته اســت و روابــط قدرت مردســاالر ،نظم
جنســی متفاوتــی را نــه در شــکل ،بلکــه در محتـوای آن پدید آورده اســت.

کلید واژهها
عکاسی ،دیدمان ،جنسیت ،تاریخ ،قدرت ،بازنمایی.
.1
.2
.3

این مقاله در راســـتای رســـالۀ دکتری نگارنده اول ،به راهنمایی دکتر حســـن بلخاری قهی و دکتر یعقوب آژند میباشـــد که در جلســـۀ
مورخ  97/01/22شـــورای گروه مطالعات عالی هنر ،پردیس هنرهای زیبا دانشـــگاه تهران به تصویب رســـیده و در حال انجام اســـت.
دانشجوی دکتری پژوهش هنر ،دانشکدۀ هنرهای تجسمی ،دانشگاه تهران (نویسندۀ مسئول) .پست الکترونیکh.salehi13@gmail.com :
استاد ،گروه مطالعات عالی هنر ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران .پست الکترونیکhasan.bolkhari@ut.ac.ir :
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پژوهـــــش

شــکلگیری آن دارد .بازنمایــی عکاســانۀ جنســیت میتوانــد نظــرگاه مناســبی بـرای بررســی ایــن موضــوع باشــد .میتوان

بخــــش

جنســیت ،تأثیــری پدیـداری پیرامــون جنــس و ســامانهای اســت کــه در بافــت فرهنگــی یــک جامعــه و در طــول تاریــخ

مقدمه

دورۀ پهلــوی ،در حــوزۀ جنســیت ،تغییــر و تحــوالت

دربــار محمدشــاه قاجــار در ســال 1842م .پذیــرای

گوناگونــی را متوجــه جامعــۀ ســنتی ایــران کــرد کــه

تحفــهای بــود کــه توســط ســفارت روســیه بــه شــاه

البتــه پیرامــون موضــوع جنســیت ،بررســی نقــش

ایــران پیشــکش شــده بــود؛ ابــزاری بــا نــام دوربیــن

عکــس و دوربیــن عکاســی در ایــن دوره خالــی از

عکاســی کــه بعدهــا دســت و چشــم ناصرالدینشــاه

اهمیــت نیســت.
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جنســیت در ایــن مقالــه بــه مﺜابــۀ ســامانهای تاریخــی

شــاه ایــران ،آنچنــان دلبســتۀ ایــن ابــزار نویــن

در نظــر گرفتــه میشــود کــه حاصــل کشــاکش

تصویرســازی شــد کــه ترجیــح مــیداد خــود و دنیــای

نیروهایــی اســت کــه در ســطح خــودآگاه و ناخــودآگاه

اطرافــش و تقریبــاً همــه چیــز را در قــاب عکسهــا

جمعــی یــک جامعــه ،در حــال کنــش و واکنــش

دیــده و آنهــا را در کاخ خــود انباشــت کنــد .در دورۀ

هســتند و هریــک میکوشــد حالتــی بــر ذهــن و

ناصرالدیــن شــاه ،تولیــد و مصــرف عکــس ،محــدود بــه

نقشــی بــر بــدن ســوژههای انســانی ســاخته ،آنهــا را

شــاه و در نهایــت برخــی عکاسباشــیها ،والیــان،

شــکل داده و برســازند .بــه عبــارت دیگــر ،جنســیت،

اشــراف و درباریــان اســت و نــه تنهــا بــا توزیــع عکــس

ســاختۀ شــرایط تاریخــی ،عناصــر فرهنگــی و اجتماعی

بــه مﺜابــۀ یــک متــن روبــرو نیســتیم ،بلکــه برعکــس

و نیــز بنیانهــای روانشــناختی اســت؛ نیروهایــی کــه

بــا انباشــت و بایگانــی آن در کاخ مواجــه هســتیم.

از گذشــتۀ دور منشــاء گرفتــه و برآیندشــان میتوانــد

ایــن موضــوع باعــث شــده ،اکنــون شــاهد بزرگتریــن

در حــال و آینــده تخلیــه شــود .در ایــن نوشــتار،

گنجینــۀ تصویــری از دورۀ قاجــار ،یعنــی بالــﻎ بــر

بــا تحلیــل انتقــادی تصاویــر عکاســی بــه عنــوان

 42000عکــس و ســند تصویــری ،در آلبومخانــۀ

کنشهایــی ایدئولوژیــک ،بــرای بررســی بازنمایــی

کاخ گلســتان باشــیم (ذکاء .)27 ،1384 ،بــا تأســیس

جنســیت روبــرو هســتیم .مســأله ،بازنمایــی جنســیت

عکاسخانههــای عمومــی ،عکاســی ،راهــی بــه بیــرون

در تصاویــر عکاســی و پاســخ بــه ایــن پرســش اســت

از کاخ و دربــار شــاهی یافــت و در اختیــار برخــی از

کــه از طریــق چــه «دیدمانــی» 4و چگونــه ،بازنمایــی

مــردم قــرار گرفــت 2.بهرهگیــری نظــام سیاســی و

عکاســانۀ جنســیت در دورۀ پهلــوی شــکل گرفتــه و

حکومــت از نقــش ایدئولوژیــک و تبلیغاتــی عکــس و

یــا حتــی تغییــر شــکل یافتــه اســت؟ البتــه نقــش

کمــی آن و نیــز مشــارکت مــردم در
نــه صرفـاً انباشــت ّ

روابــط قــدرت -مقاومــت در مفصلبنــدی دیدمــان و

کنشهــای تولیــد ،توزیــع و مصــرف عکــس ،رونــدی

یــا دیدمانهــای جنســیت در ایــن دورۀ تاریخــی نیــز

بــود کــه در دورۀ پهلــوی طــی شــد و تقریبــاً اکﺜــر

مــورد بررســی قــرار خواهنــد گرفــت.

خانوادههــای طبقــۀ متوســط ،تــا پایــان دورۀ پهلــوی،

در ایــن جســتار ســعی میشــود از مــرز جمــالت،

دوربیــن عکاســی را بــه عنــوان یــک ابــزار تکنولوژیــک

مباحــث و نظریــات تکــراری گــذر شــود .بررســی

3

جایــگاه زنــان ،وجــود یــا عــدم وجــود پدرســاالری

و درباریانــش را بســیار بــه خــود مشــغول داشــت.

مطالعاتهنرهایزیبا
بــهار 1400
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و البتــه مــدرن ،در خانــوادۀ خویــش در نظــر داشــتند.

و محرومیــت زنــان و یــا اینکــه زنــان دارای اقتــدار

عکاســی دورۀ پهلــوی ،تحقیقــات اندکــی وجــود دارد

بودهانــد یــا خیــر ،موضوعاتــی هســتند کــه بســیار

کــه مســتقیماً و بــا داشــتن فصول اشــتراک بــا پژوهش

کمــیای
بحــث شــدهاند .ایــن مواضــع در تحقیقــات ّ

حاضــر مرتبــط باشــند .در ایــن مــورد تنهــا بایــد بــه

کــه انباشــت ،دســتهبندی و طبقهبنــدی مســتندات

کتــاب کمحجــم و البتــه مهــم فاطمــه صادقــی بــا

بــوده و یــا در تحقیقــات کیفــی مربــوط بــه حوزههــای

نــام بازخوتنــی یــک مداخلــۀ مــدرن :کشــف حجــاب

علــوم اجتماعــی ،کامــ ً
ال مشــخصاند و در مقالــۀ

اشــاره کــرد .مﺆلــف ،در فصــل پایانــی کتــاب ،بــه

پیــش رو محوریــت ندارنــد ،اگرچــه ممکــن اســت

شــکل مختصــر و مفیــد ،بــه بازنمایــی کشــف حجــاب

مــورد بحــث و اشــاره قــرار گیرنــد .از ســوی دیگــر،

در تصاویــر عکاســی ثبتشــده در آن دوره میپــردازد.

در تاریــخ عکاســی ایــران ،فــارغ از مباحــث هنــری و

او میکوشــد روابــط قــدرت را بــا تحلیــل موضوعــی

زیباشــناختی ،بــا تحقیقــات اندکــی پیرامــون موضــوع

چندیــن عکــس و در پایــان نقــش فنــاوری را در رونــد

جنســیت و نظریهپــردازی در ایــن خصــوص روبــرو

مدرنســازی جامعــه دنبــال کنــد (.)93-81 ،1392

هســتیم .بنابرایــن ،اهمیــت و ضــرورت تحقیقاتــی در

مطالعــۀ جنســیت بــر پایــه متــون تصویــری (عکــس) و

ایــن حــوزه ،بیــش از پیــش ایجــاب میشــود.

بــه پشــتوانۀ مبانــی نظــری دیگرگــون ایــن مقالــه کــه

بخــــش

در ســطور بعــدی چارچوببنــدی خواهــد شــد؛ منظــر
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پیشینۀ تحقیق
تحقیقــات بســیاری وجــود دارنــد کــه زن ،زنانگــی و
یــا بــه طــور کلــی ،جنســیت را از منظرهــای متفــاوت
و بیشتــر تئوریهــای فمینیســتی در دورۀ پهلــوی

متفاوتــی را بــه ســوی ایــن حــوزه میگشــاید کــه
کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

مبانی نظری تحقیق

اول و دوم مــورد مطالعــه قــرار دادهانــد کــه غالبــاً در

بخــش مهمــی از روششــناختی ایــن نوشــتار منــوط

حــوزۀ گفتــار و نوشــتار هســتند .بــه عنــوان مﺜــال،

بــه واژۀ «گفتمــان» 5اســت؛ واژهای کــه تحلیلگــران

میتــوان بــه کتــاب فاطمــه صادقــی ( )1384بــا

متــون گفتــاری و نوشــتاری در «تحلیــل انتقــادی

عنــوان جنســیت ،ناسیونالیســم و تجــدد در ایــران

گفتمــان» 6از آن بهــره میبرنــد ولــی بــا توجــه بــه

(دورۀ پهلــوی اول) و نیــز کتــاب لیــال پاپلــی یــزدی

اینکــه تحلیــل پیــشرو در حــوزۀ تصویــر بــه انجــام

و مریــم دژم خــوی ( )1397بــا نــام باستانشناســی

میرســد؛ نگارنــدگان ،واژۀ دیدمــان را بهتــر و

سیاســتهای جنســی و جنســیتی در پایــان عصــر

بیشتــر وافــی بــه مقصــود میداننــد .در اینجــا بــا

قاجــار و دوره پهلــوی اول کــه آثــار مهمــی در ایــن

گفتمــان بــه معنــای فوکویــی 7آن روبــرو هســتیم؛ چــرا

بــاره هســتند ،اشــاره کــرد .البتــه ،ایــن نــوع تحقیقــات

کــه «آثــار فوکــو نقــش حیاتــی در انکشــاف طیفــی

بــه طــور غیرمســتقیم بــه تحقیــق پیــش رو مربــوط

از نظریههــاي گوناگونــی داشــته اســت کــه همــه

پژوهـــــش

و مردســاالری ،تبعیــض جنســیتی ،ظلــم بــه زنــان

میشــوند .در حــوزۀ مطالعــات تصویــری ،خصوصــاً

مطالعاتهنرهایزیبا
بــهار 1400
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کــم و بیــش زیــر چتــر اصطــالح "نظریــهی گفتمــان"

از ســازوکارهای روانــی در پــس پشــت گفتمانهــا

گــرد میآینــد» (میلــز .)25 ،1388 ،از ایــن منظــر،

ارائــه داد و شــرح داد کــه چگونــه ســوژههای انســانی،

گفتمانهــا نوعــی «پراکتیــس اجتماعــی» 8انــد کــه

درون گفتمــان ،بــه شــکلی ناخــودآگاه کســب هویــت

بازتابدهنــده ،تقویتکننــده و تغییردهنــدۀ مناســبات و

میکننــد .در جمــالت پیشــین میتــوان واژۀ دیدمــان

روابــط قدرتانــد (.)Jorgensen& Philips, 2002, 88

را جانشــین گفتمــان کــرد .بــه عبــارت دیگــر ،میتــوان

بــه بــاور فوکــو ،گفتمانهــا ،هــم ابــزاری بــرای قــدرت

از تحلیــل دیدمــان و روانشناســی دیدمانــی ســخن

و هــم نتیجــۀ قدرتانــد (.)Foucault, 1978, 100

گفــت و بــه جــای پرداختــن بــه زبــان بــه معنــای اخص

آنچــه کــه فوکــو در «تبارشناســی» ،9بــه عنــوان یــک

کلمــه ،تصاویــر و عناصــر دیــداری تصویر را بــرای درک

روش بدیــع در بررســی تاریــخ ،در مقابــل تاریــخ ســنتی

دیدمــان ،روابــط دیدمانــی و تحلیــل روابــط قــدرت-

مــراد میکنــد ،دقیقــاً همیــن بررســی روابــط ریــز و

مقاومــت ،مطمــح نظــر قــرار داد و در نهایــت بــه نوعــی

درشــت قــدرت در ظــرف گفتمــان اســت .در ایــن نــوع

تحلیــل ترکیبــی مبتنــی بــر روانــکاوی دســت یافــت.

نــگاه بــه تاریــخ ،گفتمانهــا ،نظامــی فراشــخصی در

13

دیدمــان یکــی از کلیدواژههــای «فرهنــگ دیــداری»

نظــر گرفتــه میشــوند و تحلیــل فرایندهایــی کــه

اســت ( .)Mirzoeff, 2006, 53بــه بیانــی ســاده،

گفتمــان را بــه وجــود آورده و حتــی تحلیــل گزارههــا

دیدمــان را میتــوان بــه مﺜابــۀ منظــری در نظــر

و مفاهیــم گفتمانــی ،بــدون توجــه بــه ســوژه و مﺆلــف

داشــت کــه ســوژهها بــه واســطۀ آن میبیننــد ،دیــده

انجــام میشــوند.

میشــوند و یــا حتــی مهمتــر از آن ،بایــد از آن منظــر

«روانشناســی گفتمانــی» 10یــک حــوزۀ میانرشــتهای

ببیننــد و دیــده شــوند.

در مطالعــات اجتماعــی گفتمــان اســت کــه میکوشــد

نکتــۀ حائــز اهمیــت در تحلیــل گفتمــان و یــا

مباحــث مربــوط بــه گفتمــان را بــا روانشناســی و

روانشناســی گفتمــان (در اینجــا دیدمــان) ایــن اســت

12

کــه بایــد دیــدن و نــگاه را در عرصــۀ وســیعتر

پیونــد بزنــد .در حالــت کلــی ،در روانشناســی گفتمانی،

فرهنگــی و اجتماعــی دیــده و مــورد واکاوی در ســطوح

اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه فــرد از طریــق درونیکــردن

اجتماعــی قــرار داد .بــه بیانــی دیگــر ،در اینجــا نــه

گفتگوهــا و نهادینهکــردن گفتمانهــاي مختلــف،

ســوژۀ فــردی ،آنچنــان کــه در روانــکاوی فرویــد مــورد

هویــت خویــش را میســازد؛ بــه بیــان دیگــر ،گفتمــان،

کنــکاش اســت ،بلکــه ایــن ســوژۀ جمعــی اســت کــه

بیانگــر وضعیــت روانــی از پیشســاخته شــده نیســت،

بــرای تحلیــل روانکاوانــه مــورد نظــر قــرار میگیــرد.

بلکــه ایــن واقعیتهــاي روانــی هســتند کــه در

ایــن موضوعــی اســت کــه خــود فرویــد نیــز در کتــاب

گفتمــان ســاخته میشــوند (Jorgensen& Philips,

روانشناســی تــودهای و تحلیــل اگــو مــورد توجــه قــرار

 .)2002, 118-119بــه طــور خالصــه میتــوان بــا

میدهــد؛ بــه عبارتــی ،فرویــد در ایــن کتــاب ،قائــل

تلفیــق نظریــۀ روانــکاوی و تحلیــل گفتمــان ،تحلیلــی

بــه نوعــی پیوســتگی میــان ســاحت فــردی و اجتماعــی

روانــکاوی ،خصوص ـاً آراء روانــکاوی فرویــد 11و الکان

میتوانــد از تــک تــک افــراد متفــاوت (فرویــد،1393 ،

را بــا باستانشناســی مقایســه میکنــد .او خــود را

 )16و حتــی گاه در تناقــض باشــد .بــا شــکلگیری

باستانشــناس ناخــودآگاه و روانــکاوی را اســتعارهای

و

از باستانشناســی میدانســت (آدامــز)215 ،1388 ،؛

اهمیــت مباحــث زبانشــناختی ،ایــن ژاک الکان بــود

یعنــی همانگونــه کــه یــک باستانشــناس ،عناصــر

کــه بیــش از همــه ،بــا شــعار بازگشــت بــه فرویــد،

تاریخــی
مدفونشــده را بــرای اســتنباط گذشــتۀ
ِ

تــالش نمــود فرویــد را درون ایــن پارادایــم بازتعریــف

یــک مــکان مشــخص میجویــد ،یــک روانــکاو هــم

کنــد .نظریــات الکان در مــورد ســوژۀ منفــرد ،متناظــر

بــه دنبــال خاطــرات فراموششــده در الیههــای

بــا برداشــت ســاختگرایان اجتماعــی از جامعــه اســت.

ناخــودآگاه فــرد ،بــرای شــناخت روان او میگــردد.

بــه بیانــی دیگــر ،الکان ،ســوژه را یــک ســاختار

بــرای فوکــو ،تبارشناســی ،مکمــل دیرینهشناســی

ناتمــام میدانــد کــه پیوســته تــالش دارد بــدل بــه

اســت و آنچــه را کــه او از دیرینهشناســی بــه عنــوان

یــک کل شــود و از طریــق پراکتیسهــای گفتمانــی

یــک روش در بررســی تاریــخ مــراد میکنــد ،نوعــی

و بازنمایــی بــه شــکل گفتمانــی ،کســب هویــت کنــد

روش تحلیــل قواعــد نهفتــه و ناآگاهانــۀ تشــکیل

( .)Jorgensen& Philips, 2002, 43بنــا بــه گفتــۀ

گفتمــان (در بحــث حاضــر دیدمــان) اســت و هــدف

الکان ،ســاحت فــردی و جمعــی ،یــک ســاحت واحدنــد

آن ،توصیــف آرشــیوی از احــکام اســت کــه در یــک

و هــر دو دچــار «فقــدان»( 16اســتاوراکاکیس،1394 ،

عصــر و جامعــۀ خــاص رایــج هســتند (بشــیریه در

.)84

مقدمــۀ دریفــوس و رابینــو )21-20 ،1391 ،و منجــر

اهمیــت قائــل شــدن بــه چیــزی بــا نــام «ســوژۀ

بــه شــکلگیری نظمــی خــاص و ناآگاهانــه میگردنــد.

جمعــی» و در نظــر داشــتن خــودآگاه و «ناخــودآگاه

«مســئلۀ اصلــی دیرینهشناســی بررســی گفتمانهــا

جمعــی» بــرای یــک جامعــه ،نکتــۀ مهمــی اســت

بــر اســاس نمودهــا و شــکل بیرونــی آنهــا بــه هــدف

کــه در روانشناســی و روانــکاوی اجتماعــی قابــل

شــناخت هــر چــه بهتــر آنهاســت ....دیرینهشناســی

درک و دریافــت اســت تــا بتــوان تحلیلــی اجتماعــی،

توصیــف ســامانمند یــک گفتمــان اســت کــه گفتمــان

سیاســی و فرهنگــی از ایــن ســوژۀ جمعــی ارائــه

را بــه عنــوان موضــوع خویــش برگزیــده اســت» (فوکــو،

داد .از ســوی دیگــر ،ناخــودآگاه جمعــی ،کــم و

.)205-204 ،1389

پارادایــم ســاختارگرایی

14

و پساســاختارگرایی

15

بیــش ارتباطــی بــا مباحــث «دیرینهشــناختی»

17

نظــم جنســی موجــود در دورۀ پهلــوی ،همــان نظــم خــاص

فوکــو برقــرار میکنــد؛ اگرچــه فوکــو بــا طــرح

و ناآگاهانــهای اســت کــه نگارنــدگان در بســتر دیدمــان و

دیرینهشناســی و یــا باستانشناســی دانــش ،نــه

یــا دیدمانهــای جنســیت ،در جامعــهای بــه ماننــد ایــران

ناخــودآگاه روانــی ،بلکــه بررســی ناخــودآگاه معرفتــی

و بــا تکیــه بــر تصاویــر عکاســی بــه دنبــال توصیــف و

بخــــش

موجــود روانشــناختی در نظــر آورد؛ موجــودی کــه

نظــر دارد .جالــب آن اســت کــه فرویــد نیــز روانــکاوی

41
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میشــود و تــالش میکنــد جامعــه را بــه ماننــد یــک

یــک جامعــه ،در یــک دورۀ خــاص تاریخــی را مــد

تحلیــل آن میباشــند .بررســی شــکلگیری ،ش ـرایط و چرایــی

ݵنمیتوانــی جلــوی حقیقــت را بگیــری (کاوه

شــکلگیری دیدمــان حاکــم بــر فضــای تصویــری (عکاســی)

گلســتان ،بــرای آثــارش)

دورة پهلــوی (اول و دوم) و نیــز نقــد روابــط قــدرت -مقاومــت،

دهــة 1960م .در تاریــخ آمریــکا و اروپــا ،بهرغــم تبعــات

مســائلی هســتند که به آنهــا پرداختــه خواهد شــد .نگارندگان

وســیع آن در حوزههــای سیاســی ،فرهنگــی ،اجتماعــی

بــا توجــه بــه مفهــوم نویــن سیاســت در دورة پهلوی ،18ســعی

و حتــی هنــری ،یــک انقــاب جنســی را نیــز بــا خــود

دارنــد صورتبنــدی دیدمــان مســلط ،حــوزه و قلمــرو دیدمان

بــه همــراه داشــت .فوکــو در جلــد دوم کتــاب تاریــخ

و اشــکال (نمودهای) آن را در ادوار مذکور روشــن ســاخته و آن

جنســیت ،بــا نــام کاربــرد لــذت ،21خاطرنشــان میکنــد

را مــورد تحلیــل انتقادی قـرار دهنــد 19.بدن ،صــورت و هویت،

کــه چگونــه از ایــن دهــه بــه بعــد ،مــردم «حقیقــت

مـواردی هســتند کــه نبایــد در تحلیــل از آنها غافــل ماند.

وجــودی» 22خویــش را در گرایشهــای جنســی خــود

دیدمــان اجتماعــی (لذت/حقیقــت،

جنســی آزاد و از همــه قیــود مقدسمآبانــه رهــا بــود

ݵ(بــدون محدودیــت لــذت ببریــد ،شــعاری از

میلــز .)152 ،1389 ،عــکاس فرانســوی بــه خوبــی ایــن

رویدادهــای مــاه مــه ســال  1968پاریــس)

دهــه و آن انقــاب جنســی حقیقتجــو را در تصویــری
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متناقضنمــا ثبــت کــرده اســت (تصویــر .)1

بــهار 1400
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حقیقــت /درد)

جســتجو میکردنــد؛ بــه عبارتــی اگــر کســی از لحــاظ
بــه «حقیقــت» خــود نزدیکتــر بــود (بــه نقــل از

تصویر  :1هنری کارتیه برسون ( ،1968 ،)Henri Cartier-Bressonپاریس ،فرانسه ،از وبسایت آژانس عکس مگنوم
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از یــک کوچــه اســت .شــعار انقالبــی (انقالبــی جنســی)

جلــوی پیشــروی لــذت از همــه جــا ،بــا درب و قفــل

نوشتهشــده روی یــک در توجهــش را بــه خــود جلــب

و دیــوار ســد خواهــد شــد .از منظــر الکان ،حقیقــت،

میکنــد« :بــدون محدودیــت لــذت ببریــد» .او اندکــی

امــری مربــوط بــه «آرزومنــدی» اســت و آرزومنــدی

میایســتد .کلمــات آنقــدر بــزرگ هســتند کــه نیــازی

چیــزی ،جــز آرزومنــدی «دیگــری» نیســت (موللــی،

بــه نزدیکشــدن بــه آن نباشــد و نوشــتار آنقــدر کوتــاه

 .)100 ،1395در ســطح «دیگــری بــزرگ» 24،آنچــه

اســت کــه نیــازی بــه درنگــی طوالنــی مــدت بــرای

میگوییــم بــه عنــوان حقیقــت ظاهــر میشــود ،ولــی

خوانــش آن نیســت .او گویــی در حــال تأمــل در نفــس

قابــل اطمینــان نیســت و گرفتــاری اینجاســت (الکان،

لــذت اســت و نــه صرف ـاً بــه خــود شــعار ،بلکــه شــاید

)113 ،1393؛ چــرا کــه دچارکمبــود و فقــدان اســت.

ـس واژة ژوئیســانس و خــو ِد لــذت ،یعنــی
نگاهــش بــه پـ ِ

برخــاف ســوژة تصویــر نخســت ،ســوژة تصویــر

درب و قفــل بســته بــر آن اســت؛ گویــی طــی ســالیان،

عــکاس ایرانــی (تصویــر  ،)2مــرد میانســالی اســت

دریافتــه اســت کــه عــدم محدودیــت ،سرمســتی

کــه نــه بــا یــک درب و قفــل بســته ،بلکــه برعکــس،

بینهایــت و لــذت مــدام ،پنــداری واهــی در «حیــث

بــا یــک دربــازه روبــرو میشــود .راهــی (کوچــهای)

خیالــی» 23اســت .الیههــای پوســترهای تبلیغاتــی

کــه فرصــت درنــگ را از مــرد ســتانده تــا شــاید او را
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هیاهــوی خیابانهــای شــهر ،در حیــن قــدمزدن و گــذر

کســب لــذت ،در حــال پوســتهکردن بــوده و در نهایــت،
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مــرد مســن و اتوکشــیدهای ،شــاید بعــد از فرونشســتن

روی دیــوار ،بــه اســتعاره از الیههــای آرزومنــدی بــرای

بیتأمــل بــه درون بکشــاند ،بــه قلعــۀ شــهرنو

حداکﺜــری مــرد در یــک «جامعــۀ مردســاالر»

(آرمان شــهر وارونــه /کاخ باژگونــه /وارونگــی

دارد کــه نظــام حکومتــی بــر محوریــت «شــاه»

اولویــت مــکان)؛  25بــه جایــگاه زنــان روســپی

نیــز مﺆیــد آن اســت.

(ســاکنان محلــۀ درد و غــم)؛

مطالعاتهنرهایزیبا
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26

بــه «حیــث

وچــه ،ســوژه را بــه زن می رســاند کــه نــزد

بــهار 1400

نمادیــن» جامعــه ،جایــی بــرای اطفــاء میــل

الکان ،تــا «ابــد آلــوده بــه مــادر اســت»

و چشــیدن لــذت :ژوئیســانس .مســیر از عقــب

(الکان)67 ،1393 ،؛ بــه زنــی کــه بی پــرده

و جلــو و از ســمتی کــه مــرد ،خیــره بــه آن

ســخن

و

نــگاه می کنــد ،بــاز اســت؛ توگویــی انتهایــی

پرده پوشــی کــرده و حجــاب نــگاه مــی دارد

بــرای پیشــروی و محدودیتــی بــرای رفتــن و

(تصویــر .)3

ایــن زنانگــی در مجموعــه ای از

لذت بــردن در ایــن محلــه وجــود نــدارد .ولــی

تصاویــر ایــن چنینــی ،بــه شــدت دراماتیــزه

زبــان عکــس ،معکــوس اســت،
این جــا نیــز،
ِ

می شــود .بــرای اولیــن بــار ،یــک روســپی،

هماننــد خــود واژۀ عکــس در زبــان فارســی

محوریــت یافتــه و دچــار چهــره و تصویــر شــده

کــه بــه مفهــوم معکوس شــدن اســت .کوچــه،

و بــه شــکل ویــژه ای زیــر ســلطۀ میــدان دیــد

ســوژه را بــه بن بســت های میلــش (زن /ابــژه)

دوربیــن /قــدرت قــرار می گیــرد .در ایــن واقعــه،

می کشــاند؛ بــه «ناخــودآگاه ،پایگاهــی کــه

یــک فراینــد معکــوس ،در جریــان اســت؛ ابــژۀ

در آن یــک حقیقــت آســیب زا رک و بی پــروا

ســلطه پذیر بــا درون فکنــی روابــط قــدرت

ســخن می گویــد» (ژیــژک .)8 ،1392 ،چیــزی

مردانــه و بــه عنــوان نقطــۀ مقاومــت ،خــود،

کــه در یــک کشــمکش روانــی مانــدگار میــان

ـل قــدرت شــده و روابــط قــدرت را
ســوژه و عامـ ِ

میــل و ضــد میــل ،همیشــه مسأله ســاز بــوده

برون فکنــی می کنــد و در یــک رابطــۀ وارونــه

و خواهــد شــد .اقتــدار و نــگاه تیــز و دونــدۀ

ســعی می کنــد کــه بــه جــای دیده شــدن و

درون کوچــه ،در زاویــه ای کــه عــکاس
مــرد بــه
ِ

ابــژۀ میــل قرارگرفتــن ،ببینــد و مخاطــب را بــه

او را بــه تصویــر کشــیده اســت و حالــت تســلیم

عنــوان ابــژه ،مــورد حملــه قــرار داده تــا بــه

و تن ســپردنی کــه در حالــت ایســتادن زن در

آن یــک آســیب «تروماتیــک»  29بزنــد؛ حتــی بــا

کنــار دروازه ،عریانــی پــا و نــوع نگاهــش مــوج

اینکــه چهــره و نــگاه خــود را می پوشــاند و بــه

می زنــد ،حاکــی از فاعلیــت و رهایــی بــرای مــرد

آن «نقــاب» می زنــد ،همچــون نقابــی (دوربیــن)

و انفعــال و ســکوت و تســلیم بــرای زن اســت.

کــه عــکاس ،پیــش چشــم خــود می گیــرد تــا

زن درون
ایــن تقابــل و دوگانگــی ،میــان مــرد و ِ

شــاید بتوانــد شــاهدانه بــه ایــن صحنــه نــگاه

تصویــر ،حتــی بــه دلیــل زوایــۀ لنــز دوربیــن

کنــد ( 30تصویــر  .)4او مــورد خطــاب قرارگرفتــه

عــکاس بــه ایــن صحنــه ،نشــان از عاملیــت

و مــورد خطــاب نیــز قــرار می دهــد.

می گویــد،
28

اگرچــه

پــرده داری

27
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البتــه یــک تضــاد و رابطــۀ معکــوس دیگــر نیــز در

نامــوس در عــرف جامعــۀ ایرانــی برعکــس ،مســتقیماً

اینجــا وجــود دارد کــه ریشــه در ناخــودآگاه جمعــی

بــا زن و مــادر (محــارم) در ارتبــاط اســت« .بــرای

دارد و آن ،خــو ِد واژۀ «روســپی» اســت .روســپی در

الکان آرزومنــدی فــرد نســبت بــه مطلــوب مطلــق

اصــل مخفــف روســپید بــوده کــه در اینجــا بــه طعنــه

یعنــی مــادر ،وجهــی معکــوس از قانــون اســت .قانــون

بــه معنــای روســیاه اســت .البتــه ایــن دوگانگــی باید در

و امیــال دفــع شــده بــه ناخــودآگاه دو مقولــۀ واحدنــد»

31

(پیرکلــرو)134-133 ،1394 ،؛ بــه عبارتــی ،یــک ضــد

و در حیــث خیالــی بــه معنــای مــادی آن .بــه تعبیــر

میــل (نــام پــدر) ،جانشــین میــل شــده (زن /مــادر) و

فرویــد ،هــر واژه میتوانــد صورتــی تغییــر شــکلیافته

او را ســرکوب میکنــد .بیســبب نیســت کــه طبقــۀ

از متضــاد خــود باشــد کــه بــه جهــت مکانیســم دفــع

کارگــر و پاییــن جامعــه کــه مشــتریان اصلــی شــهرنو

امیــال نتوانســته خــود را آشــکار کنــد (بــه نقــل

بودنــد ،در چنیــن فراینــدی (حفــظ نامــوس ،حریــم،

موللــی .)213 ،1395 ،رو ،رخســار ،صــورت و چهــره،

نیکنامــی و نیکمــردی) و بــه حکــم نامپــدر و

واژگان هــمارزی هســتند کــه معــرف آییــن چهرهانــد و

بــه دلیــل نقضشــدن قانــون پــدر در جامعــه ،در

بــه جهــت هویتیابــی ســوژه عمــل میکننــد« .چهــره

یــک کنــش جمعــی و عمومــی ،شــهرنو را بــه آتــش

یکــی از عوامــل عمــده در پیدایــش عالمــت واحــده

کشــیدند .فراینــد معکوســی کــه در روانــکاوی فرویــد و

اســت؛ عالمــت واحــدهای کــه طرحــی معیــن فراهــم

الکان« ،نفــی اثباتــی» و یــا «فنــای ابقایی» 33نــام دارد،

مــیآورد تــا افــراد جامعــه بتواننــد بــا آن انطبــاق

یــک متناقضنمــا کــه در حیــث نمادیــن قــرار دارد.

هویــت پیــدا کننــد» (همــان .)211-210 ،کلیــد واژۀ

نامــوس ،داللــت دیگــری هــم دارد و آن ،لفــظ «نــام»

ایــن آییــن ،رودربایســتی اســت؛ نوعــی شــرم حضــور

اســت؛ همریشــه بــا «ذِکــر» بــه معنــای گفتــن،

و عصمــت کــه گویــی ســوژه و هویتــش در مقابــل

بیانکــردن و از همــه مهمتــر ،یــادآوری چیــزی و یــا

یــک نیــروی فوقالعــاده (غیــر و دیگــری) قــرار دارد و

خارجکــردن چیــزی از مســتوری و حجــاب و یــا حتــی

بایــد خــود را بپوشــاند (آبــروی خــود را حفــظ کنــد)؛

پــرده برکشــیدن از حقیقتــی کــه واپــس رانــده شــده،

نیرویــی کــه در حیــث نمادیــن «نامپدر»32بــوده و

فرامــوش شــده و یــا میشــود؛ چــرا کــه فراموشــی ،ذات

بــر مبنــای آن اســتوار اســت .چهــره نیــز در حیــث

ناخــودآگاه اســت .ذِکــر از ســوی دیگــر بــا « َذ َکــر»

نمادیــن ،واجــد «نامپــدر» اســت.

همعنــان اســتَ .ذ َکــر ،اســم داللــت اصلــی و کانونــی

زنجیــرۀ دالهــای ذکرشــده و رونــد تداعــی معانــی را

در موضــوع جنســیت اســت کــه بــا قانــون ،قــدرت و

میتــوان همچنــان ادامــه داد و از مــرد ،پــدر و دیگــری

ِ
ســاحت نامپــدر نیــز ارتبــاط دارد .فالــوس
حاکمیــت

بــه «قانــون» و از قانــون بــه «نامــوس» رســید .چــرا

بــر طبــق روانــکاوی الکان ،دچــار فقــدان اســت

کــه قانــون ،از نامــوس منشــاء میگیــرد و اگرچــه

(موللــی .)58 ،1395 ،وجــود فقدانــی فالــوس ،ســوژه را

قانــون مســتقیماً بــا مــرد (پــدر) مرتبــط اســت ،ولــی

بــرای بازنمایــی ایــن فقــدان و در جهــت رفــع فقــدان

حیــث نمادیــن معنــا شــود نــه در تصویــر «آیینــهای»
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بــه داشــتن فالــوس اســت و زنانگــی ،متضمــن نقــاب

مذکــور ،در یــک جامعــۀ مردســاالر و بــر محــور فالــوس

فالوسبــودن بــر چهــرهزدن (هومــر-133 ،1388 ،

نمادیــن ،شــکل میگیــرد .نظــم جنســی مردانــه

 .)142حــال میتــوان ترجمــان دیگــری بــرای نقــاب

اگرچــه برســاختۀ ایــن دیدمــان اســت ،ولــی «نقطــۀ

در تصاویــر بــاال ارائــه داد.

کاپیتــون» ،38زن و زنانگــی اســت و بــه عنــوان المــان

فالــوس ،نوعــی عالمــت اســت؛ نقابــی کــه بــه چهــره

مهمــی بــر آن تکیــه میکنــد؛ عاملــی کــه هــم در

میزنیــم ،شــی ،نــام و مقامــی اســت کــه ســوژه

حاشــیه (شــهر نــو) و هــم در مرک ـ ِز فضــای دیــداری

دریافــت میکنــد و او را دارای قــدرت میکنــد

(تصاویــر تبلیغاتــی در فضــای شــهری و عمومــی)

(ژیــژک)49 ،1392 ،؛ در اینجــا ،دوربیــن و لنــز شــق و

توأمــان قــرار دارد .زن ،همزمــان داخــل و خــارج جامعۀ

رق آن ،میتوانــد شینشــانهای اســتعاری از فالــوس،

مردانــه قــراردارد؛ هــم عضــوی آرمانــی در قالبــی

البتــه فالــوس نمادیــن 35باشــد ،بــه منزلــۀ عضــو و بدلی

رمانتیــک و هــم یــک اجنبــی قربانیشــده (ایگلتــون،

غیــر ارگانیــک کــه بــه بــدن ،چشــم و چهــرۀ ســوژه (با

 .)261 ،1392دیدمــان اجتماعــی و نظــم جنســی

نــام و مقــام عــکاس مســتند اجتماعــی) میچســبد تــا

مردانــۀ موجــود در تقابــل بــا دیدمانــی دیگــر ،معنــا

بــا نیــروی محرکــۀ نوعــی «رانــش دیــداری» ،36اراده

یافتــه و تشــکیل یــک دوقطبــی میدهــد .بنابرایــن،

بــه کشــف حقیقت را بــه اراده بــه دانســتن و در نهایت،

بــه جهــت درک تفــاوت و تفکیــک ایــن دوقطبــی ،بایــد

بــدل بــه اراده بــه قــدرت کند و از ســوی دیگــر ،حجاب

رونــد ســاختاری معکــوس ایــن نوشــتار را بیشتــر در

و پردهپوشــی زنانــه در تصاویــر ،بهرغــم شــکلدادن بــه

پــس تاریــخ بــه عقــب کشــاند.

لیبیــدوی زنانــه ،بــه منزلــۀ نقابــی عمــل میکنــد کــه

در ارادۀ کشــف حقیقــت کــه خــود بــه نحــوی بــروز و

بخشــی از بــدن ،چشــم و چهــرۀ او را میپوشــاند ،چــرا

ظهــور قــدرت اســت ،نوعــی فراینــد «تصعیــد» 39نیــز

کــه او کســی نیســت کــه تمایــل داشــته باشــد تــا ابــژۀ

آشــکار اســت کــه ایــن مــورد ،ســوژه را بــه ســمت و

میــل دیگــری قــرار گیــرد (تصویــر .)4

ســوی فعالیــت فرهنگــی و هنــری و در عیــن حــال،

دیدمــان سیاســی (کشــف حقیقــت/

نوعــی مبــارزۀ اجتماعــی ،گاه بــا نظــام سیاســی و
ایدئولــوژی حاکــم ســوق میدهــد؛ بــه عبارتــی،

کشف حجاب)

رانــش دیــداری ،تغییــر ماهیــت مییابــد و عــکاس

مجموعــه عکسهــای شــهرنو کــه پیشتــر در حیــث

مســتند اجتماعــی ،ســعی میکنــد زن روســپی

نمادیــن جامعــه ،مــورد بررســی روانکاوانــه قــرار

(اجنبــی قربانیشــده) را از حاشــیه بــه مرکــز کشــانده

37

و مــکان آن را تغییــر دهــد تــا در مقابــل« ،زن آرمانــی»

گرفتنــد ،میتواننــد تحــت قــاب دیدمــان اجتماعــی

مفصلبنــدی شــوند ،دیدمانــی کــه بــه شــکل وســیعی

(رمانتیــک) کــه تحــت قــاب دیدمــان سیاســی

40

بخــــش

مردانگــی ،متضمــن ژســت ،تظاهــر و وانمودکــردن

را بــه ســطح بازنمایــی دیــداری میکشــاند .دیدمــان

47
پژوهـــــش

بنیادینــش ،تحریــک میکنــد .بــه عقیــدۀ الکان،

بــا جامعــه و مســائل پیرامونــی آن مرتبــط شــده و آنهــا
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قــرار گیــرد کــه بــه نوعــی در حیــث خیالــی جامعــه

میکنــد .آلتوســر ،ایدئولــوژی را رابطــۀ خیالــی فــرد

مفصلبندیشــده اســت (تصاویــر  5و  .)6آنچــه

بــا جامعــه و مناســبات اجتماعــی او تعریــف میکنــد.

اهمیــت دارد آن اســت کــه بهرغــم حضــور دیدمانــی

بــه نظــر آلتوســر ،ایدئولــوژی ،رابطــۀ خیالــی افــراد را

دیگــر (دیدمــان سیاســی) در جامعــه ،بــا وجــود زن

بــا شــرایط واقعــی هستیشــان بازنمایــی میکنــد

بــه عنــوان نقطــۀ دوخــت مشــترک دو دیدمــان ،ولــی

(آلتوســر .)57 ،1388 ،هماننــد تصویــر خیالــی

نظــم جنســی مردانــه ،اینبــار در حیــث خیالــی و بــر

کــودک در مرحلــۀ آیینــهای؛ تصویــری کــه از فــرد،

محــور فالــوس خیالــی و در بســتر دیدمــان سیاســی

موجــودی کامــل و دارای رضایــت و آزادی برســاخته و

مســتقر میشــود.

در اینجــا او را بــه عنــوان ســوژۀ زن آرمانــی (زن روز/

اینــک بایــد منظــور از حیث خیالــی جامعــه و همچنین

دختــر شایســته) بــرای یــک جامعــۀ مردســاالر مــورد

منظــور از فالــوس خیالــی را در تصاویــر بازنماییشــده،

«خطــاب» 42قــرار میدهــد .بــه عبــارت دیگــر ،نظــام

روشــن کــرد تــا بتــوان تقابــل دو دیدمــان سیاســی و

قــدرت سیاســی بــا بسترســازی دیدمانــی ،ســعی دارد

اجتماعــی را نمایــان ســاخت .ایدئولــوژی جنســیتی در

تصویــر بهنجــار و البتــه ایدئولوژیکــی از زن و زنانگــی

دیدمــان سیاســی ،بــه همــان معنایــی خیالــی اســت

مقبــول و مــورد تأییــد خــود بــرای جامعــه بازنمایــی

کــه آلتوســر41در تعریــف ایدئولــوژی از الکان و تعریــف

کنــد تــا ســوژۀ زنانــه در ارتبــاط و بــه اعتبــار ایــن

او از هویتیابــی ســوژه در حیــث خیالــی اقتبــاس

تصویــر ،کســب هویــت و موجودیــت کنــد؛ کــه البتــه

تصویر  :5کاوه گلستان ،1355 ،از مجموعة روسپی ،تهران ،ایران ،از وبسایت انجمن جامعهشناسی دانشگاه ته ران
(.)www.sociologyut.ir

خــود ایــن تصویــر و زنانگــی برســاخته و نیــز فراینــد
کســب هویــت ،بــا تکیــه بــر ایــن ایــدۀ آلتوســر ،در
حیــث خیالــی جامعــه معنــا مییابــد.
خطــاب مذکــور بیــش از همــه ،متوجــه طبقــۀ متوســط
و بــاالی شــهری اســت؛ چــرا کــه منطــق اجتماعــی-
اقتصــادی مشــی دولــت ،ایجــاد یــک طبقــۀ متوســط
بــه عنــوان پایــگاه اجتماعــی رژیــم اســت (کاتوزیــان،
 .)253 ،1391ماشــین تجــدد ،روشــنفکری و
مدرنســازی ،بیشــک بــر هیــکل ایــن طبقــه بــوده و
یکــی از ســازوکارهای غربمحــو ِر ایــن ماشــین ،ارائــۀ
الگویــی دیــداری بــه جهــت برســاخت چهــره و بدنــی
جدیــد بــرای زنــان بــه جامعــه اســت .زن مطلــوب و
تصویــر  :6روی جلــد مجلــة زن روز در دهــة ،1340
تهــران ،ایــران.

بازنمایــی میشــود کــه آرزومنــدی غیــر (زن و مــرد)
اســت کــه بــرای فــرد ،قابــل دســتیابی لحــاظ میشــود
و فقــدان ذاتــی او را مرتفــع و بــه عبارتــی در حجــاب
قــرار میدهــد؛ در زنــان بــا الگویــی هویتــی بــه جهــت
همانانــگاری بــا غیــ ِر مــور ِد آرزومنــدی و لــذت
دیــداریِ مــردان و در مــردان ،بــرای ســاخت میــل بــه
آرزومنــدی غیــر (زنــان) .عکــس و عکاســی تبلیغاتــی
در اینجــا ایــن آرزومنــدی را بازنمایــی میکننــد؛ در
شــمایل یــک فانتــزی و یــا بــه تعبیــر روانکاوانــۀ آن
در یــک «فانتســم» 43کــه حافــظ حیطــۀ خــاص لــذت
(الکان )37 ،1393 ،و مبتنــی بــر قــوۀ تخیــل اســت
(تصویــر .)7
دیدمــان سیاســی ،بیشــک برســاختۀ حکومــت و
دولــت پهلــوی بــوده و شــاه بــه عنــوان دال اصلــی،

تصویــر  :7روی جلــد مجلــة زن روز در دهــة ،1340
تهــران ،ایــران.

ســعی در قانونگــذاری و اعمــال قــدرت قانونــی بــر
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را برمیانگیزانــد .فالــوس نیــز بــه ایــن معنــا خیالــی

بخــــش

آرمانــی ،اینــک بــه مﺜابــۀ حقیقتــی آشــکار ،بــه صورتی
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جامعــه و بــه تبــع آن ،تغییــر اذهــان و ابــدان پیرامــون

دیدمــان سیاســی از آن پــردهداری کــرده و آن را پوشــانده

مقولــۀ جنســیت دارد .بــه عبــارت دیگــر ،نوعــی

و در حجــاب قــرار میدهــد .ولــی بــه یکبــاره ،مناقشــه

سیاســت اجتماعــی از ســوی نظــام حاکــم در کار اســت

ســرمیگیرد و دیدمــان اجتماعــی ،پــرده و نقــاب (حیــث

و ســعی میکنــد در نــوع بازنمایــی زنانگــی مداخلــه

خیالــی جامعــه) کــه برســاختۀ روابــط قــدرت حاکــم اســت

کنــد .از منظــری دیگــر ،دیدمــان اجتماعــی ،خــود

را کنــار زده و حیــث نمادیــن جامعــه را آشــکار میکنــد.

محصــول دیدمــان سیاســی اســت و بــه عنــوان نقابــی

بــه تعبیــری ،زن آرمانــی رمانتیــک در مقابــل زن روســپی

عمــل میکنــد کــه سیاسـ ِ
ـت بــه اصطــالح مــدرن ،آن

دراماتیــک قــرار میگیــرد؛ تصویــر در تصویــر ،قــاب در قاب،

را بــرای هژمونــی و جلــب مشــروعیت اجتماعــی ،پیــش

شــانه بــه شــانه (تصویــر  .)8تصویــر شــاه بــه عنــوان دال

روی خــود نــگاه داشــته اســت؛ بدیــن ترتیــب کــه

ـن عکاس مســتند
اصلــی دیدمــان سیاســی ،رودرروی دوربیـ ِ

ســعی میکنــد در ســطوح اجتماعــی بــا توســل بــه

اجتماعــی در دیدمــان اجتماعــی قــرار میگیــرد (قــدرت در

رســانه عکــس و تصاویــر عکاســی تبلیغاتــی و تولیــد و

مقابــل مقاومــت و مقاومــت خــود بــه منزلۀ ســویی دیگــر از

توزیــع اینگونــه تصاویــر در ســطح شــهر و میــان مــردم،

قــدرت) و زن بــه عنــوان نقطــۀ دوخت مشــترک دو دیدمان

در ذهــن عمومــی ،در مواجهــه بــا صــورت و بــدن زنانه،

سیاســی و اجتماعــی ،در میانــۀ دو قطــب متضــاد دولــت و

تغییــر ایجــاد کــرده و بــرای آن ،مقبولیــت اجتماعــی

ملــت 44و در مرز مشــترک و در نوســانی میــان حیث نمادین

فراهــم آورد و از ســوی دیگــر ،بــر چنیــن ســازوکاری

و خیالــی جامعــه قــرار داده میشــود (تصویــر  45.)9عــکاس

مهــر تأییــد زده و جلــب مشــروعیت سیاســی نمایــد.

در لحظــهای همذاتپندارانــه بــا زن ( مﺆنــث و مادرانگــی

میتــوان میدانــی از دو دیدمــان سیاســی و اجتماعــی

نمادیــن) قــرار میگیــرد و بــا او در حــس و حــال و درد و رنج

فــرض کــرد کــه هــر دو نتیجــۀ حکومــت بــوده و

یکــی میشــود .از ســوی دیگــر ،عــکاس ،آگاهانه با قــراردادن

دیدمــان سیاســی در طــول دورۀ پهلــوی بــه آرامــی

زن در میــان خــود و عکسهــای الصاقــی شــاه در باالتریــن

پشــت و در حجــاب دیدمــان اجتماعــی قــرار میگیــرد.

ســطح دیــوا ِر اتــاق در پسزمینــۀ تصویــر ،گویــی چشــم در

البتــه در نهایــت ،در مقابــل هــم قــرار میگیرنــد و

چشــم حکومــت و سیاســت دوران مــیدوزد و میخواهــد

یــک کشــمکش دیدمانــی بــر میخیــزد کــه مجموعــۀ

جهــت نــگاه را بــه او برگردانــده و بــار ایــن رنــج و انــدوه را بر

روســپی را نیــز میتــوان پیآمــد همیــن کشــمکش

گــردن او بیانــدازد .او بدیــن نحــو ،نظام سیاســی و حکومتی

در نظــر آورد.

را مــورد خطــاب قــرار داده و قصــد دارد زخــم و آســیب

از منظــر الکان ،حیــث خیالــی کار وی ،پردهپوشــی و در

ایــن نــگاه رنجــشآور را بــه آن وارد کنــد .رابطــۀ دوســویۀ

حجــاب قــراردادن حیــث نمادیــن اســت؛ هماننــد خــودآگاه

قــدرت و جنســیت در هــر دو حیــث و در هــر دو دیدمــان،

کــه حجــاب و پردهپــوش ضمیــر ناخــودآگاه اســت (موللــی،

کامـ ً
ال واضــح اســت .به عنــوان مﺜــال ،بعدهــا چنیــن آثاری

 .)22 ،1395البتــه در ســطح دیدمانــی مــورد بحث ،برعکس

کــه بــر ضــد دیدمــان سیاســی بودنــد ،مــورد سانســور و

ایــن دیدمــان اجتماعــی اســت کــه تحــت ســلطه و غلبــۀ

محدودیــت نمایــش قرار گرفتنــد و حتی ســاواک ،در ســال

 1355جلــوی نمایــش مجموعــه عکسهــای شــهرنو را در

پیشتــر اشــارهای بــه مداخلــۀ شــاه در قانــون و

ســالن ابوریحــان دانشــگاه تهــران گرفــت؛ چــرا کــه در تضاد

قانونگــذاری در موضــوع جنســیت شــد؛ مــوردی کــه

46

بایســته اســت بیشــتر مــورد مداقــه قــرار گیــرد .بدیــن

بــا حیــث خیالی جامعــه و دیدمــان سیاســی موجود بــود.

بابــت شایســته اســت کــه رد ایــن نــوع مداخلهگــری را
بــه ســالهای آغازیــن حکومــت پهلــوی پــس کشــید؛
بــه قوانیــن اجبــاری مربــوط بــه نــوع پوشــش مــردان
و زنــان و از همــه مهمتــر ،واقعــۀ کشــف حجــاب در
دی مــاه 1314ه.ش .چنیــن قوانینــی ،ناظــر بــه نوعــی
حکومتمنــدی و بــه تبــع آن ،ملــت و میهنســازی
از جانــب دولــت و سیاســت مــدرن آن دوران بودنــد و
کشــف حجــاب نیــز بــه عنــوان نقطــهای جریانســاز
و بازگشــای عرصــهای مهــم بــرای تحــوالت پیرامــون
تغییــر شــکل و اعمــال قانــون جدیــد ،از منظــر فرهنگی
جامعــهای بــود کــه شــریعت در چندیــن قــرن متمادی،
حافــظ و ناظــر آن بــود 47.بنابرایــن ،سیاســت مــدرن بــه
زور ِقانــون جدیــد ،ســعی در شکســت قوانیــن صلــب و
ســخت پیشــین داشــته و میکوشــد همــان جایگاهــی
را کســب کنــد کــه پیشتــر در دســت قــدرت شــریعت
بــود تــا از آن منظــر بتوانــد در شــکل زندگــی ،لبــاس
و چهــرۀ اتباعــش ،تغییــرات بنیادینــی حاصــل نمایــد.
البتــه ناگفتــه نمانــد کــه شــاه بــه عنــوان موجودیتــی
آغشــته بــه دوگانــۀ قــدرت و تقــدس ،از قرنهــا
پیــش ،جزئــی الینفــک از ســاحت نامپــدر در ذهــن
جمعــی ایرانیــان بــوده اســت و رضاشــاه نیــز بــه شــکل
و شــمایلی دیگــر ســعی داشــت ایــن جایــگاه را تﺜبیــت
کنــد.

48

تصویــر  :9کاوه گلســتان ،1355 ،از مجموعــة روســپی،
تهــران ،ایــران ،از و بســایت انجمــن جامعهشناســی
دانشــگاه تهــران ( .)w w w.sociologyut.ir

کشــف حجــاب در ایــن مقطــع ،بــا توجــه بــه اهمیــت

51
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و اجتماعــی ،عیــن تعــرض بــه ســاحت نامپــدر بــرای

بخــــش

تصوی ــر ( :8بخش ــی از تصوی ــر) ،کاوه گلس ــتان ،1355 ،از
مجموعــة روســپی ،تهــران ،ایــران ،از و بســایت انجمــن
جامعهشناســی دانشــگاه تهــران ( .)w w w.sociologyut.ir

جنســیت و بازنمایــی جنســیت حائــز اهمیــت اســت.
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شــمایل زن در جامعــه ،متناظــر بــا برکشــیدن پــردۀ جهــل

مشــروعیت اجتماعــی نیــز بــوده اســت« .کشــف حجــاب

بــرای کشــف حقیقــت (زنانگــی مــدرن) بــود ،حقیقتــی

در زمانــی کــه دولــت از کمتریــن محبوبیــت برخــوردار

کــه بایــد در ســاخت یــک آرمانشــهر بــرای ملــت و

بــود ،سیاســتی بــرای جلــب حمایــت زنــان طبقــات بــاال

میهنــی جدیــد برمــال میشــد .هــر آرمانشــهر و یــا هــر

و متوســط بــود» (همــان)43 ،؛ چــرا کــه برخــی از زنــان،

فانتــزیای از آرمانشــهر (حتــی در زبــان یــک فانتســم

بــه ویــژه در طبقــات بــاال و دارای قــدرت نفــوذ ،از مدتهــا

عکاســانه) ،خــود را در حیــث خیالــی شــکل داده و از ســوی

پیــش از کشــف حجــاب ،خواســتار الغــای پردهپوشــی

دیگــر ،معکــوس خــود را در حیــث نمادیــن نیــز میآفرینــد

بودنــد (همــان .)47 ،بــه عبــارت دیگــر ،منــع پردهپوشــی

(شــهرنو) .آرمانشــهر ،بــرای شــکلگیری ،بــه یــک قربانــی

زنــان بــه معنــای پــردهداری سیاســت و حکومــت نویــن در

نیــاز دارد؛ بــه عنصــری بیگانــه و مزاحــم کــه بایــد نفــی،

جامعــه بــود؛ بــه معنــای حجــاب دیدمــان سیاســی در پس

حــذف و از دیدمــان صورتبندیشــده طــرد شــود .ایــن

دیدمــان اجتماعــی؛ بــه معنــای پردهپوشــی حیــث خیالــی

عنصــر بیگانــه ،زن ســنتی اســت و در مقابــل آن و در مرکــز

از حیــث نمادیــن جامعــه و از همــه مهمتــر ،قــراردادن زن

میــدان قــدرت و میــدان دیــد دوربیــن ،زن و زنانگــی مــدرن

در مرکــز بــه عنــوان محــوری بــرای برقــراری نظــم جنســی

قــرار میگیــرد .بــه تعبیــری ،زن ســنتی در تاریکــی قــرار

مســلط مردانــه.

میگیــرد و زن مــدرن ،در روشــنایی تــا بــه عکــس درآیــد.

ـی قــدرت مردانــه و پدرســاالر ،بیشــک
ایــن اعمــال قانونـ ِ

زنانگــی مــدرن بایــد از ســویی عامل رشــد ،ســعادت و ترقی

در ســالهای بعــد از واقعــۀ کشــف حجــاب بــا مقاومتهــا

میهــن 49خویــش شــود ،آن هــم بــا حضــور آزاد و رفــع

50

و بارهــای روانــیای در جامعــه نیــز همــراه بــوده اســت؛

حجابهــای ناتوانــی ،عقبماندگــی و جهالــت در جامعــه

اگرچــه بــه مــرور زمــان ،ایــن تعــرض بــه ســاحت نامپــدر

و از ســوی دیگــر ،دســتاویزی مهــم بــرای اســتقرار نظــم

و قوانیــن ســخت شــریعت در یــک جامعــۀ سراســر مذهبی

اجتماعــی و نظــم جنســی نویــن.

بــه ماننــد ایــران ،بــه صــورت طبیعــی جلوهگــر میشــود و

بنابرایــن ،یکپارچکــی دوربیــن عکاســی و قــدرت پدرســاالر

زنــان ،بــدون معذوریــت و بــدون حجــاب در عرصــۀ دیدمان،

در جامعــه از یــک ســو و از ســوی دیگــر ،تــالزم برداشــتن

مــورد نــگاه قــرار میگیرند 51.ولــی در نهایت ،حیــث نمادین،

پوشــش از چهــره بــا جوانبــودن و تحصیلکــردن،

پــردۀ خیالــی را کنار میزند .ســیاه ،ســفید و خاکســتریها،

مطیعبــودن (صادقــی ،)86 ،1392 ،توأمــان در عکسهــای

رنــگ و لعــاب حیــث خیالــی را میزدایــد و کشــمکش دو

تبلیغاتــی مربــوط بــه آن واقعه و تحت حمایت و پشــتیبانی

دیدمــان بــر ســر حقیقــت و حجــاب در میگیــرد .ولــی

شــاه /پــدر بازنمایــی میشــوند (تصاویــر  10و  .)11بــه غیــر

کدامیــن دیدمــان ،کاشــف کدامیــن یــک میباشــد؟ ایــن

محصلیــن جــوان و نوجوان (مجــازی از جامعهای یتیمشــده

پرســمانی اســت که مــا را نیــز در مقابل ناخودآگاهمــان و در

و جــوان) ،زنــان مقامات دولتی ،روشــنفکران طبقۀ متوســط

پشــت دوربینــی قــرار میدهــد کــه بایــد بــا آن دور بینتــر

نیــز ابــژۀ اصلــی دیدمــان مذکــور بودنــد .کشــف حجــاب،

بــود .بایــد تصویــری را از اکنــون ســاخ ت که عمــق میدانش

بــه نوبــۀ خــود نوعــی پــردهداری حکومــت بــرای جلــب

تــا اعمــاق تاریــخ نفــوذ کند.

تصویر  :11روزنامة اطالعات ،مرکز اســناد انقالب اســامی

( )w w w.irdc.ir

بخــــش

تصویر  :10روزنامة اطالعات ،مرکز اســناد انقالب اســامی

( )w w w.irdc.ir
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نتیجهگیری

مطالعاتهنرهایزیبا
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و حجــاب دیدمــان سیاســی میشــود و از ســوی دیگــر،

بــهار 1400

ایــن مقالــه بــا یــک مقایســۀ تطبیقــی ســرآغاز گرفــت

در همیــن مقطــع ،حیــث خیالــی جامعــه ،حیــث

تــا یــک بــازی مفهومــی بــا لــذت ،درد و حقیقــت

نمادیــن آن را میپوشــاند و جامعــه را وارد رابطــهای

درانــدازد .ایــن بــازی زبانــی ،بــا دیگــر مفاهیــم ادامــه

خیالیــن بــا جهانــش میکنــد .ایــن رابطــۀ خیالــی

مییابــد؛ مفاهیمــی چــون روســپی ،پــدر ،قانــون،

بــه وضــوح در عکسهــای زنــان آرمانــی ،در پشــت

نامــوس ،ذِکــرَ ،ذ َکــر و  . ...همــۀ ایــن مفاهیــم بــا

مجــالت زنانــه قابــل پیگیــری اســت .ایــن دیدمــان

توجــه بــه بافــت فرهنگــی موجــود ،مدخلــی بــه

اجتماعــی ،در نهایــت و در ســالهای پایانــی حکومــت

جهــت درک و دریافــت تقابــل و کشمکشــی هســتند

پهلــوی ،بــه کشمکشــی بــا دیدمــان سیاســی میرســد

کــه میــان دو دیدمــان اجتماعــی و سیاســی در دورۀ

و بــا آشــکارگی چهــرۀ دیگــری از زنانگــی چــون زنــان

پهلــوی و در بُعــد دیگــر و بــه زبــان روانکاوانــه ،میــان

روســپی ،ســعی در برکشــیدن پــردۀ حجــاب خیالــی

حیــث نمادیــن و خیالــی در ســطوح اجتماعــی و در

و آشــکار ســاختن حیــث نمادیــن جامعــه میکنــد؛

موضــوع جنســیت وجــود دارد کــه یکــی از بطــن

حیــث نمادینــی کــه عجین شــده بــا مذهب و شــریعت

جامعــه و مــردم میجوشــد و دیگــری از مواضــع

در عــرف عــام اســت .زن ،زن مطلــوب و آرمانــی در

ایدئولوژیــک نظــام سیاســی حاکــم پــا میگیــرد .بــه

دیدمــان سیاســی و زن روســپی بازنماییشــده در

عبارتــی ،همیــن کشــمکش و تقابــل میــان دو دیدمــان

دیدمــان اجتماعــی ،بــه عنــوان نقطــۀ مشــترکی

سیاســی و اجتماعــی و نوســان میــان حیــث نمادیــن

عمــل میکنــد کــه دو دیدمــان و دو حیــث مذکــور

و خیالــی جامعــه امــری اســت کــه آن را میتــوان

را بــه هــم پیونــد داده و تکیهگاهــی بــرای اســتقرار

در مقولــۀ جنســیت بررســی کــرد .ایــن موضــوع در

نظــم جنســی مســلط مردانــه و پدرســاالر در جامعــه

عکسهــای روســپیان شــهر نــو بــه نمایندگــی از

میشــود .ایــن نوشــتار ،در رونــدی رو بــه عقــب ،بــه

دیدمــان اجتماعــی و حیــث نمادیــن جامعــه و از

جهــت ریشــهیابی مفصلبنــدی دو دیدمــان سیاســی

ســوی دیگــر در پوســترهای تبلیغاتــی زنــان مﺜ ـ ً
ال زن

و اجتماعــی و یــا بــه عبارتــی نقــش مداخلــۀ سیاســی

روز و دختــران شایســته بــه نمایندگــی از دســتگاه

نظــام حاکــم در حــوزۀ اجتماعــی و در ســطح بازنمایــی

یــا دیدمــان سیاســی و نیــز حیــث خیالــی جامعــه بــا

جنســیت و نیــز زنانگــی ،پــای خــود را پیشتــر بــه

جنبههــای ایدئولوژیــک در برســاخت چهــره و صــورت

درون تاریــخ پــس میکشــد تــا بــه پهلــوی اول و

مقبــول و آرمانــی زنانــه مــورد بررســی روانکاوانــه قــرار

واقعــۀ کشــف حجــاب برســد؛ نقطــهای مهــم و تاریخــی

گرفــت .ایــن مقالــه در رونــدی معکــوس در صــدد

کــه در آن ،بازنمایــی جنســیت و زنانگــی شــدیدا ً مــورد

توضیــح ایــن مهــم بــود کــه بــا دررســیدن سیاســت بــه

مناقشــه قــرار میگیــرد.

مفهــوم مدرنــش کــه در دورۀ پهلــوی بــه ثمــر نشســت؛
دیدمــان اجتماعــی در موضــوع جنســیت شــکل گرفتــه

.1

.2

بــرای اطــالع از تاریــخ عکاســی ایــران نــک :ذکاء ( )1384و

فقــدان ،ایــن فقــدان را نیــز بــه اجتمــاع تزریــق میکنــد

طهماســبپور (.)1387

(اســتاوراکاکیس.)84 ،1394 ،

اولیــن عکاسخانــۀ عمومــی در ســال 1869م1285 /ه.ق

Archaeological .17

در تهــران احــداث شــد (ذکاء.)58 ،1384 ،

 .18سیاســت در گفتمــان قبــل از مشــروطه ،بــه حقــوق پادشــاه

تــوان خریــد و داشــتن تلویزیــون را ،حتــی تــا پایــان دهــۀ

میشــده اســت .بــه عنــوان مﺜــال ،در آلبــوم شــمارۀ 135

1970م 1348 /ه.ش نداشــتند و تماشــای آن نیــز نهایتــاً

آلبومخانــۀ کاخ گلســتان ،چهــار عکــس از چهــرۀ ســارق

بــه همــان قشــر متوســط محــدود میشــد .بــر طبــق نظــر

جواهــرات تخــت طــاووس گرفتــه شــده اســت کــه در شــرح

بوردیــو ،دوربیــن عکاســی را میتــوان بــه عنــوان وســیلهای

یکــی از آنهــا اینگونــه نوشــته شــده اســت« :محمدعلــی

مشــابه تلویزیــون قلمــداد کــرد و مالکیــت چنیــن کاالیــی را

ســرایدار ،پســر مرحــوم کاظــم ســرایدار ســر درب بــاب

بــه مﺜابــۀ جزئــی از شــاخصهای اســتاندارد زندگــی طبقــۀ

همایــون اســت کــه معــروف بــه کاظــم ســروری بــوده و ایــن

متوســط محســوب کــرد (بوردیــو.)26 ،1387 ،

محمدعلــی ،بــه جــرم ســرقت جواهرهــای تخــت طــاووس

.4

Visuality

"سیاســت" شــد» (طهماســبپور .)108 -107 ،1387 ،ایــن

.5

Discourse

مفهــوم ،در مقابــل مفهــوم نوین سیاســت در دورۀ پهلــوی قرار

.6

(Critical Discourse Analysis )C. D. A

میگیــرد؛ روش و یــا راهبــردی مــورد تأییــد ،بــرای رســیدن

.7

)Michel Foucault (1984-1926

بــه نــوع خاصــی از وضعیــت؛ وضعیتــی (اعــم از سیاســی و

.8

Social Practice

اجتماعــی) کــه (بــه تبــع سیاســت در شــکل مدرنــش) دیگــر

.9

Genealogy

نــه شــاه خودکامــه ،بلکــه مــردم بــا رضایــت خاطــر بــر آن

Discursive Psychology .10

مهــر تأییــد میزننــد و یــا حداقــل دولــت (حکومــت مطلقــۀ)

.11

)Sigmund Freud (1856-1939

جدیــد ســعی میکنــد بــا رویــهای کــه در نظــر میگیــرد،

.12

)Jacques Marie Émile Lacan (1901-1981

تأییدیــۀ اتباعــش را تلویحـاً جلــب کــرده و در نهایــت بــر آنهــا

Visual Culture .13
Structuralism .14

حکومــت کنــد (زینالصالحیــن.)92 ،1394 ،
 .19ایــن نوشــته بــا پیشفرضهــای تئــوری در آراء فوکــو،

Post- Structuralism .15

فرویــد و الکان کار طــرح فرضیــه را آغــاز میکنــد و

 .16نقصــان و یــا فقــدان ( ،)Lackیکــی از کلیدواژههــای

ادعایــی در ارائــه حکــم قطعــی آن هــم بــرای تاریــخ و

روانــکاوی ژاک الکان اســت .از دیــد او ،ســوژه ،دچــار فقدان

مســائلش نــدارد و چنانچــه مکــررا ً اشــاره شــد ،هــدف فهــم

اســت و همیشــه در پــی رفــع ایــن فقــدان .ســوژۀ دچــار

دیگرگــون موضــوع اســت.

بخــــش

خــاص متوســط بــود؛ چــرا کــه خانوادههــای زیــادی

 )171و حکومــت بــر رعایــا و ممالــک ســرزمین پــدری اطالق

.3
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دوربیــن عکاســی هماننــد تلویزیــون ،متعلــق بــه قشــر

در ســرکوبی ،شــکنجه ،ســربریدن شورشــیان (تاجیک،1384 ،

 .20ایــن واژه تنهــا بــه معنــای لــذت نیســت ،بلکــه ایــن لغــت

و تخریــب شــد و چندیــن ســال بعــد ،پــارک و فرهنگســرای

فرانســوی بــه معنایــی وســیعتری چون «تمتــع»« ،کیــف» که

رازی در آن محــل احــداث شــد .ایــن رونــد ،مﺜــال بــارزی

البتــه دارای داللــت ضمنی لذت جنســی (ارگاســم) نیز هســت

از تاکتیکهــای قــدرت بــرای تغییــر جغرافیــای فیزیکــی

و همچنیــن «سرمســتی» بــه کار مــیرود .بــه همیــن دلیــل،

و مفهومــی مــکان اســت .بــرای اطــالع از تاریخچــه کوتــاه

«ژوئیســانس» که یکــی از کلیدواژههــای روانکاوی الکان اســت،

روســپیگری قبــل و بعــد از انقــالب نــک :فالحتــی (.)1388

معمــوالً بــدون ترجمــه در زبــان انگلیســی و فارســی لحــاظ

« .62محلــۀ غــم» بــه تعبیــر روزنامــۀ اطالعــات در خبــری بــا

میشــود .از ســوی دیگــر ژوئیســانس بــا ویژگــی آســیبزا و

عنــوان «شــهرنو آتــش گرفــت و روســپیان کشــته شــدند»

«تروماتیــک» همــراه اســت بــا یــک مزاحمــت خشــونتآمیز

بــه تاریــخ یکشــنبه  9بهمــن .1357

همــراه بــا درد و رنــج (ژیــژک.)109 ،1392 ،
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 .27در اینجــا ،مــراد محــارم اســت کــه میتوانــد خواهــر ،خالــه و

بــهار 1400

The use of pleasure .21

 ...باشــد .در عــرف روابــط اجتماعــی ایرانیــان ،گاه زنــان دیگــری

Existential Truth .22

را نیــز کــه حتــی هیــچ نســبت خونــی و قومــی بــا مــا ندارنــد،

 .23در روانــکاوی الکان ،حیــث خیالــی ( ،)Imaginaryنمادیــن

مــادر و خواهــر و یــا حتــی دوســت مــادر را خالــه صــدا میزنیم.

( )Symbolicو واقــع ( ،)Realســه مرحلــه در رشــد روانــی

البتــه در جوامعــی کــه مذهــب بیشــینۀ احــکام اخالقــی را

کــودک و نفــس ســوژه را شــکل میدهنــد .میتــوان ایــن

شــکل میدهــد ،دور از انتظــار نیســت .فرامــوش نخواهیــم کرد

ســهگانه را بــه ســطح جامعــه و امــور اجتماعــی بســط داد .برای

ده فرمــان موســی در محکومیــت زنــا ،ســختگیری کلیســای

درک و فهــم تمایــز ایــن ســه حیــث نــک :موللــی (.)1395

کاتولیــک در مــورد تجــرد و تأهــل و حتــی تأکیــدات اســالم در

 .24دیگــری بــزرگ ( )Otherدر عــرف الکان ،جایــگاه «مــادر»
اســت (الکان.)71 ،1393 ،

قــرآن بــر ایــن موضــوع را (زنــا و زنــای بــا محــارم) .بــرای مﺜــال
نــک :آیــات  16 ،15و  23ســورۀ نســاء.

 .25ایــن محــل ابتــدا بــه دســتور محمدعلــی شــاه قاجــار بــرای

 .28یکــی دیگــر از تاکتیکهــای قــدرت در مســألۀ حجــاب ،در ایــن

اســکان خانــوادۀ شــاه ســاخته شــد .بعــد از فروپاشــی

عکــس بازنمایــی میشــود .تــا پیــش از دورۀ پهلوی ،پردهپوشــی

سلســلۀ قاجــار و اســتقرار حکومــت پهلــوی ،رضاشــاه

و حجــاب ،مختــص طبقــات بــاالی جامعــه بــود (شــاه و زنــان

دســتور تخریــب حرمســرای کاخ گلســتان را داد و بســیاری

دربــار) و بــه عنــوان یــک ارزش مبتنــی بــر قــدرت و تمایــز

از زنــان و دختــران حرمســرای قاجــار بــه ناچــار بــه ایــن

طبقاتــی اصیــل محســوب میشــد .گویــی هرکســی در مرتبتی

محــل رفتــه و اســکان یافتنــد .حرمســرا بــه نهــادی دولتــی

نیســت کــه جایــز بــه دیــدن ســر و روی شــاه و زنانــش باشــد .از

(وزارت دارایــی) بــدل شــد و در محــل قلعــه نیــز شــهری

ســوی دیگــر ،زنــان هــرزه بــا بــر و روی بــاز در جامعــه حضــور

نــو بــرای تجمــع خالفــکاران و روســپیگری پاگرفــت .قلعــه،

مییافتنــد .بــا تﺜبیــت حکومــت پهلــوی ،موضــوع برعکــس

یکــی از مهمتریــن تاکتیکهــای راهبــردی قــدرت در

میشــود ،اینــک زنــان روســپی ملــزم بــه رعایــت حجــاب

موضــوع جنســیت در جامعــۀ مــدرن دوران پهلــوی بــود.

شــده (بــه عنــوان یــک ضــدارزش و رمــزگان هویتــی) و طبقــات

بعــد از انقــالب اســالمی  ،1357شــهر نــو بــه آتــش کشــیده

باالدســت و طبقــۀ متوســط رشــدیافته ،آزاد از قیــد و بند حجاب

و پــردهداری شــدند .در دورۀ بعــد از انقــالب ،دوبــاره جابجایــی

را آنگونــه کــه در تجربــۀ روانکاوانــه آشــکار میشــود شــکل

قــدرت ،منجــر بــه عکسشــدن ارزش و ضــدارزش و رمــزگان

میبخشــد» در کتــاب از مدرنیســم تــا پســت مدرنیســم

هویتــی در مســألۀ حجــاب میشــود.

رجــوع نماییــد.

 .29ریشــۀ واژۀ ترومــا ( )Traumaکــه در روانــکاوی ،بــه معنــای

.32

«نــام پــدر» از منظــر الکان ،اســتعارهای از قــدرت ،نظــم،

جســم و بــدن کــه همزمــان همچــون نقطــهای بــر روان

تعیــن تاریخــی میبخشــد (موللــی.)107 ،1395 ،
ّ

نیــز حــک میشــود و ســوژه را دچــار «نقصــان» میکنــد.

 .33ایــن فراینــد عبــارت اســت از چیــزی کــه در عیــن رد و

ویکتــور برگیــن ( )Victor Burginدر بازخوانــی کتــاب

انــکار و ظاهــر ســلبی خــود ،مــورد تأییــد قــرار میگیــرد؛

اتــاق روشــن ( )Camera Lucidaروالن بــارت (Roland

ایــن فراینــد ،تابــع دفــع امیــال اســت ولــی بــه فــرد ایــن

 ،)Gérard Barthesدر بخشــی از کتــاب خــود بــا عنــوان

امــکان را میدهــد کــه آگاهــی بیشتــری از میــل خــود

پایــان تئــوری هنــر ،)The End of Art Theory( ،ایــن

بیابــد؛ بنابرایــن ،اگرچــه میــل دفــع میشــود ،ولــی

واژه را معــادل پونکتــوم ( )Punctumمیگیــرد (.Burgin

کمــاکان قــوت دارد و نیرویــش بــه شــکل و شــمایل دیگری

 .)92-71 .1986بــارت از پونکتــوم (در مقابــل اســتودیوم

در آینــده بــروز خواهــد کــرد (لــوران اســون.)115 ،1394 ،

( ))Studiumبــه چیــزی در عکاســی مــراد میکنــد کــه

 .34بــر طبــق آراء الکان ،شــاخص اصلــی مرحلــۀ تناســلی،

ضربــه میزنــد ،میخراشــد ،زخمــی میکنــد ،کبودمــان

َذ َکــر ( )Phallosاســت .فالــوس بــا آلــت جنســی نرینــه در

میکنــد (بــارت .)68-58 ،1388 ،از ســوی دیگــر ،ایــن

تمایــز اســت و بــه هیــچ یــک از افــراد تعلــق نــدارد (موللــی،

واژه بــه معنــای ســوراخ ،خــالء و حفــره نیــز هســت.

 .)58 ،1395فالــوس در آراء الکان ،برخــالف نظریــات

 .30کاوه گلســتان در مصاحبــهای اینگونــه اذعــان میکنــد:

فرویــد ،قضیــب بــه عــالوۀ تشــخیص یــا عــدم تشــخیص

«ایــن دوربیــن عکاســی بهانــهای میشــود کــه تــو خــودت

غیــاب و فقــدان اســت (هومــر.)84-78 ،1394 ،

را پشــتش قایــم کنــی یعنــی مــن همینطــوری اگــر مﺜـ ً
ال

 .35فالــوس نمادیــن بــا فالــوس خیالــی ،در تمایــز اســت.

جســد یــک بچــه اینجــا بیوفتــد ممکــن اســت غــش هــم

کارکــرد فالــوس ،در عــدم وجــود و یــا وجــود فقدانــی آن

بکنــم ،اگــر اینجــا ببینمــش امــا دوربیــن کــه میآیــد

اســت (موللــی .)181 ،1395 ،فالــوس خیالــی بــه ایــن

بیــن مــن و آن ،یــک ســپر میشــود و مــن آنوقــت دیگــر

معناســت کــه بــرای فــرد ،قابــل دســتیابی لحــاظ شــده

میبینــم دنیــا را» (مصحفــی.)62 ،1383 ،

اســت ،امــری کــه در نهایــت فــرد را بــه نارسیسیســم

 .31مرحلــۀ آیینــهای ،اتفاقــی اســت کــه در حیــث خیالــی و

( )Narcissismمیرســاند (همــان) .ولــی فالــوس نمادیــن،

در مراحــل رشــد روانــی کــودک ،حــادث میشــود .بــرای

متعلــق بــه فــرد نیســت و بــه دلیــل همیــن فقــدان ،فــرد

مطالعــه بهتــر و بیشتــر بــه مقالــۀ ژاک الکان ( )1393بــا

میکوشــد آن را تصاحــب کنــد .در ارتبــاط بــا کاوه ،فالــوس

عنــوان «مرحلــۀ آیینــهای بــه مﺜابــۀ آن چــه کارکــرد مــن

(دوربیــن /نقــاب) بــه ایــن معنــا نمادیــن اســت کــه او را در

بخــــش

بــه مفهــوم جراحــت اســت؛ یعنــی هرگونــه خراشــی بــر

نــه صرفـاً وجــود مــادی پــدر) ،بــه قــوم ،خانــواده و جامعــه
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«روانضربــه» اســت ،بــه یونــان برمیگــردد؛ واژهای کــه

قانــون و قراردادهــای اجتماعــی اســت .اســتعارۀ پــدری (
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موضعــی مقابــل ســاحت «نامپــدر» کــه نقــض «نامپــدر»

بیپایــان همیــن ســیکل اســت؛ فراینــدی همــراه بــا لــذت،

و نافرمانــی علیــه آن اســت ،قــرار میدهــد .ایــن موضــوع

درد و انــدوه نــگاه کــردن و دیــدن ،دیدهشــدن و  ...رانــش

در دو بُعــد روانکاوانــه و البتــه بســیار تنگاتنــگ ،قابــل

مــرگ و زندگــی یکــی از مباحــث اساســی روانــکاوی فرویــد

بررســی اســت؛ هــم بُعــد فــردی ،یعنــی زندگــی خــود

و الکان اســت .بــرای فهــم بیشتــر ایــن مفهــوم نــک:

عــکاس ،کاوه گلســتان ،و هــم بُعــد اجتماعــی .در بُعــد

موللــی (.)60-40 ،1395

بــهار 1400

فــردی ،ایــن تقابــل را میتــوان در رابطــۀ کاوه بــا پــدرش،

Social Visuality .37

یعنــی ابراهیــم گلســتان ،بــه وضــوح دیــد .بــه عنــوان

بــرای بررســی شــکلگیری ،شــرایط شــکلگیری گفتمــان/

مﺜــال ،فخــری گلســتان در مصاحبــهای ،در مــورد اقتــدار

دیدمــان اجتماعــی در تاریــخ عکاســی ایــران و رابطــۀ آن بــا امــر

ابراهیــم گلســتان در منــزل میگویــد« :بلــه پدرشــان

سیاســی ،البتــه فــارغ از نــگاه موضوعــی بــه جنســیت نــک :زیــن

خیلــی کار میکــرد ...زیــاد کاری بــا بچههــا نداشــت .مﺜـ ً
ال

الصالحیــن (.)1394

مــا همــه داشــتیم میخندیدیــم ،جیــﻎ میکشــیدیم،

 .38نقطــۀ دوخــت و یــا نقطــۀ کاپیتــون ( ،)Capiton Pointدر

کار میکردیــم ،تــا پدرشــان میآمــد طفلکیهــا ســاکت

حیطــۀ امــر اجتماعــی ،گرهگاهــی اســت کــه بــا نظریــۀ

میشــدند ...احترامــش را نگــه میداشــتند .نمیدانــم.

ســلطه یکــی اســت (اســتاوراکاکیس .)155 ،1394 ،ســلطه

شــاید میترســیدند» (جعفریــان )32 ،1393 ،و یــا لیلــی

در اینجــا و در موضــوع مــورد بحــث ،میتوانــد اســتیالی

گلســتان میگویــد« :خانــۀ مــا خطکشــیهای فــراوان

مردانــه بــه جهــت ایجــاد نظــم جنســی مردانــه معنــا شــود.

داشــت و دیکتاتــوری مطلــق بــود» (همــان .)73 ،از ســوی

 .39در روانــکاوی الکان ،تصعیــد ،فراینــدی غیــر جنســی

دیگــر و در بُعــد اجتماعــی ،کاوه ،ناخودآگاهانــه ،در یــک

نیســت ،بلکــه گاه حالتــی معکــوس یافتــه و حتــی خــود

فراینــد «جابجایــی» (مجــاز) ،طعــنزدن (کنایــهزدن)

مطلــوبِ آرزومنــدی بــه مرتبــۀ مطلــوب مطلــق واالیــش

بــه دســتگاه سیاســی و ســاختارهای حکومتــی غالــب را،

مییابــد (کلــرو.)60-58 ،1394 ،

جانشــین بــا ِر ســکوتی میکنــد کــه بیــن پــدر و او طــی

Political Visuality .40

ســالیان دراز حاکــم بــود؛ ســکوتی کــه کاوه مجبــور بــود در

.41

مقابــل پــدر خــود در کودکــی و نوجوانــی بــه دوش بکشــد.

Interpellation .42

هــم پــدر فیزیکــی و هــم قانــون در هیئــت حکومــت و

Fantasme .43

هیبــت شــاه ،در ســاحت «نامپــدر» قــرار دارنــد و شکســت

 .44مهمتریــن نظریــۀ همایــون کاتوزیــان ،اقتصــاددان،

قانــون و رودرویــی بــا نظــام حکومتــی شــاهانه ،عیــن قــد

تاریخنــگار و کاوشــگر علــوم سیاســی در تاریــخ و سیاســت

علــم کــردن ،طغیــان ،انتقــام و خشــونت علیــه پــدر اســت

ایــران ،ایــن مهــم اســت کــه «تضــاد دولــت و ملــت» بــه ســبب

کــه در ســاحت نمادیــن جــای دارد.

ســبک تعامــل و ارتبــاط ایــن دو ،همیشــه در درازنــای تاریــخ

)Louis Pierre Althusser (1990-1978

1.

 .36رانــش دیــداری در اینجــا بــه مفهــوم دیــدن از دریچــۀ

ایــران جــاری و ســاری بــوده اســت .ایــن حکــم در جامعــۀ

دوربیــن ،گرفتــن عکــس ،دوبــاره دیــدن عکــس و تکــرار

ایــران ،از گذشــتههای دور (ایــران باســتان) تــا دوران معاصــر

نهــاد اجتماعــی (کــه تــودۀ مــردم در بطــن آن بودنــد) ،همیشــه

رضاشــاه مــرگ را بــر ایــن کــه چشــم غریبــه بــر زنهایــش

خودنمایــی میکنــد (کاتوزیــان.)1380 ،

بیفتــد ،ترجیــح مــیداده ،امــا چــارۀ دیگــری نداشــته ،چــون

 .44ایــن تقابــل را در ســطح ســوژۀ فــردی ،میتــوان بــا تقابــل

در غیــر ایــن صــورت ایرانیهــا وحشــی و عقبمانــده بــه

کاوه گلســتان و پــدرش ،ابراهیــم گلســتان و از ســوی دیگــر

حســاب میآمدنــد» (بــه نقــل از صادقــی.)37-36 ،1392 ،

رابطــۀ آرام و مســالمتآمیز او و مــادرش ،فخــری گلســتان،

 .48عکسهــای رضاشــاه و دوران حکومــت او« ،همــه از

مقایســه کــرد .بــه عنــوان مﺜــال ،جمــالت زیــر کــه برگرفته

احداثــات و ابنیــه و عمــارات و کشــیدن خطــوط آهــن و

از گفتههــای همســر ،دوســت و خواهــر کاوه گلســتان

پلهــا و ســاختمان دانشــگاه و خیابانکشــی و شهرســازی

میباشــند ،ایــن تضــاد و تقابــل را نشــان میدهنــد.

و پــارک و پارکســازی و مدرســه و دانشــکده و قشــون و

« .45دعوایشــان خیلــی باالگرفــت ...آره  ...دو تــا آدم متفــاوت

فنــون و ماننــد آن بــر جــا مانــده اســت» (شــهری،1378 ،

بودنــد واقعــاً» (جعفریــان« ،)46 ،1393 ،مــا هــر دومــان

 .)168عکسهایــی کــه از او در روزنامههــا چــاپ میشــد

از فضــای خانوادههامــان ناراضــی بودیــم» (همــان،)54 ،

و در معــرض دیــد عمــوم گذاشــته میشــد ،غالب ـاً او را بــا

«پــدرم موضوعــات سیاســی را مطــرح میکــرد امــا

یونیفــورم نظامــی و بــا چهــرهای پیگیــر در اوضــاع مملکــت

کاوه اجتماعیتــر نــگاه میکــرد» (همــان« ،)79 ،کاوه

و بهبــود وضــع مــردم و جامعــه نشــان مــیداد کــه ایــن

ایدئولــوژی سیاســی نداشــت ...در کشــمکش آرام میشــد»

مهــم نیــز در ســازوکار شاهدوســتی و وطنپرســتی قابــل

(همــان« ،)99 ،آنارشیســم بــود» (همــان.)100 ،

بحــث اســت .رضاشــاه ترجیــح مــیداد بــه ســراغ عکاســی

 .46بعــد از ایــن ماجــرا ،در نمایشــگاهی در پــارک فــرح کــه

دولتــی اینگونــه
تبلیغاتــی رفتــه و بــا حمایــت از تولیــد
ِ

خــود فــرح نیــز قــرار بــود از آن دیــدن کنــد ،کاوه تصمیــم

تصاویــر ،مــردم را مخاطــب تصاویــر تبلیغاتــی خــود و

میگیــرد کــه از ایــن فرصــت بــرای نمایــش عکسهایــش

دولتــش قــرار داده و شــاه و حکومــت پهلــوی را دوســتدار

بــه دســتگاه حکومتــی اســتفاده کنــد .همســر کاوه نقــل

ملــت و مــردم و همچــون پــدری دلســوز معرفــی کنــد.

میکنــد کــه «فــرح آن روز آمــد .عکسهــا را دیــد.

 .49اینهــا کلمــات واژگان کلیــدی دو نطقــی بودنــد که رضاشــاه

عصبانــی شــد .کاوه را صــدا زد و گفــت :تــو چــرا اینقــدر دید

در مراســم دولتــی کشــف حجــاب ایــراد کــرد نــک :روزنامــۀ

ســیاهی داری؟ ایــن همــه چیــز خــوب تــو ایــن مملکــت

اطالعــات ( )1314در وبگاه مرکــز اســناد انقــالب اســالمی

هســت ،تــو رفتــی گیــر دادی بــه روســپیها و روانیهــا و

(.)www.irdc.ir

شــهرنو؟» (جعفریــان.)50 ،1393 ،

« .50کنارنهــادن چــادر و بــا لبــاس بیــرون آمــدن برایشــان

 .47البتــه نقــض قانــون و «نامپــدر» و تعــرض بــه ایــن ســاحت

چنــان بــود کــه گویــی لخــت مــادرزاد در برابــر مــردان

بــرای خــود شــاه نیــز آســان و بــدون بــار روانــی نبــوده

ظاهــر شــدهاند و چنــان در خــود فرورفتــه (مچالــه)

اســت« .بــرای مﺜــال اشــرف پهلــوی بــه ایــن اشــاره دارد

میشــدند کــه گفتــی منگنــه شــدهاند» (شــهری،

بخــــش

اصطــکاک نهــاد سیاســی (کــه در رأس آن دولــت بــود) بــا

پوشــیده متغیــر شــده اســت .همچنیــن علــم میگویــد

59
پژوهـــــش

کــه مشــروطه و انقــالب اســالمی را در خــود دیــده اســت ،بــا

کــه پــدرش از دیــدن ایــن کــه او لبــاس بــدون آســتین

مطالعاتهنرهایزیبا

60

 .)531-530 ،1378البتــه در جامعــۀ کنونــی ایــران نیــز

(شــهری« .)176 ،1378 ،البتــه بــا همــه بیپردگــی زنــان در

چنیــن بارهــای روانــیای پیرامــون داشــتن و یــا نداشــتن

برداشــتن عکسهــای لخــت ،تصاویرشــان هــر چنــد ســنگین و

حجــاب وجــود دارد .واقعیــت آن اســت کــه چنیــن بارهــای

موقــر بــه پشــت ویترینهــا نمیآمــد ...اولیــن عکــس زنــی کــه

روانــیای ممکــن اســت در طــول ســالیان دراز از نســلی بــه

بــه پشــت ویتریــن عکاســی قــرار گرفــت عکــس قمرالملــوک

نســلی دیگــر منتقــل شــده و جامعــه را دچــار تضادهــای

وزیــری بــود کــه بــا ســربرهنهی بــدون چــادر ،تنهــا با روســری

اساســی کنــد.

تــوری کــه بــه رو انداختــه بــود زینتبخــش گردیــد ...ســدی

« .51اینگونــه عکسهــا از بیچــادر و باچــادر و چارقــدی و ســر

کــه بوســیلهی وی شکســته شــد کمکــم عکسهــای بعضــی

بــاز و مــوی افشــان و ســر و صــورت درســت کــرده شــروع

زنــان دیگــر نیــز بــه آن افــزوده بــه عمومیــت رســیده جانشــین

شــده کمکــم بــه نمــودن ســر و ســینه و بــازوان تــا شــکم و"...

عکسهــای مــردان گردیــد» (همــان.)177 ،

 آدامز ،لوری .)1388( .روششناســی هنر .ترجمۀ علی معصومی .تهران :نشــر نظر. -آلتوســر ،لویــی .)1388( .ایدئولــوژی و ســازوبرگهای ایدئولوژیــک دولــت .ترجمــۀ روزبــه صــدر آرا .چــاپ

بــهار 1400

دوم .تهــران :نشــر چشــمه.
 اســتاوراکاکیس ،یانیــس .)1394( .الکان و امــر سیاســی .ترجمــۀ محمــد علــی جعفــری .تهــران :انتشــاراتققنــوس.
 ایگلتــون ،تــری .)1392( .پیشــدرآمدی بــر نظریــۀ ادبــی .ترجمــۀ عبــاس مخبــر .ویراســت دوم .چــاپ هفتــم.تهــران :نشــر مرکــز.
 بارت ،روالن .)1388( .اتاق روشــن .ترجمۀ نیلوفر معترف .تهران :نشــر چشمه. بوردیو ،پیر .)1387( .عکاســی هنر میانمایه .ترجمۀ کیهان ولینژاد .تهران :نشــر دیگر. پیر کلرو ،ژان .)1394( .واژگان الکان .ترجمۀ کرامت موللی .تهران :نشــر نی. تاجیــک ،محمدرضــا .)1384( .روایــت هویــت و غیریــت در میــان ایرانیــان .تهــران :انتشــارات فرهنــگگفتمــان.
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Critico-Historical Analysis of Dominant Visualities of Sexuality in Pahlavi
Period (A Social Psychoanalysis)
Abstract
Sexuality is not a natural given, rather is a socio-cultural issue and a phenomenal effect on sex
that must be studied in its historical context and the different periods. Sexuality isn`t only related
to the conscious rather collective unconscious has an important role to construct it. Hence, the
type of attitude toward this subject has undergone epistemic and psychological constraints
in every society. Representation of sexuality, in the photographic frames, can objectify these
constraints, and this objectification can re-frame the sexuality. This interaction redoubles
the significance of this issue. So it can be questioned what relations there are between the
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representation of sexuality in photographic images and socio-cultural norms of society and
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how these relations reform the type of the attitude toward sexuality in collective conscious and
unconscious as well. The goal is to study these issues in Iran society of Pahlavi`s period. The
conceptual framework of this paper is based on Foucault`s genealogical notions and Freud`s
and Lacan`s psychological ideas and authors try to do a discourse (visuality) analysis to find
out differently the subject from a different position. Different methodologies can support
different points of view, and consequently, lead to different results. Therefore, the issue can be
formulated such that through which visuality the representation of sexuality, In Pahlavi`s period,
was formed, how it was constrained, and how the power relation controlled it. The significance
of this paper is due to a research gap that exists in this field of study based on pictorial or
photographic materials. The results suggest that sexuality was represented photographically
in two political and social visualities and patriarchal power relations made two different sexual
orders, not in shape but content. This study opens a window for other issues related to sex and
sexuality such as body, face, and gender identity; the matters which can be discussed indirectly.
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