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 تحلیل تاریخی- انتقادی دیدمان های غالب جنسیت در دورة پهلوی:
 1 اجتماعی  روانکاوی  یک 

حسن زین الصالحین 2
حسن بلخاری قهی 3

  چکیده

جنســیت، تأثیــری پدیــداری پیرامــون جنــس و ســامانه ای اســت کــه در بافــت فرهنگــی یــک جامعــه و در طــول تاریــخ 
برســاخته می شــود. جنســیت، تمامــاً وابســته بــه خــودآگاه یــک جامعــه نبوده بلکــه ناخــودآگاه جمعــی، نقش مهمــی در 
شــکل گیری آن دارد. بازنمایــی عکاســانۀ جنســیت می توانــد نظــرگاه مناســبی بــرای بررســی ایــن موضــوع باشــد. می توان 
اینگونــه پرســید کــه چــه رابطــه ای 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 افــراد بــه مقولۀ 
جنســیت را ســامان بخشــیده اند؟ هــدف ایــن پژوهــش، بررســی این مســأله در جامعــۀ ایــراِن دورۀ پهلــوی اســت. چارچوب 
مفهومی این نوشــتار بر آراء تبارشــناختی فوکو و نظریات روانشــناختی فروید و الکان اســتوار اســت و نگارندگان می کوشــند 
بــه نوعــی تحلیــل گفتمــان )دیدمــان( در این بــاره دســت یازنــد تا موضــع متفاوتــی را بــرای فهم دیگرگــون موضــوع فراهم 
آورنــد. بنابرایــن می تــوان مســأله را این گونــه صورت بنــدی کــرد کــه از طریق چــه دیدمانــی و چگونه، بازنمایی جنســیت در 
دورۀ پهلــوی شــکل گرفته و چگونــه روابــط قــدرت ایــن بازنمایــی را کنتــرل کرده انــد؟ نتایــج پژوهــش، نشــان می دهند که 
جنســیت در دیدمان هــای سیاســی و اجتماعــی، مــورد بازنمایی عکاســانه قــرار گرفته اســت و روابــط قدرت مردســاالر، نظم 

جنســی متفاوتــی را نــه در شــکل، بلکــه در محتــوای آن پدید آورده اســت.

 کلید واژه ها
عکاسی، دیدمان، جنسیت، تاریخ، قدرت، بازنمایی.
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  مقدمه
ــرای  ــال 1842م. پذی ــار در س ــاه قاج ــار محمدش درب

ــاه  ــه ش ــه توســط ســفارت روســیه ب ــود ک ــه ای ب تحف

ــن  ــام دوربی ــا ن ــزاری ب ــود؛ اب ــران پیشــکش شــده ب ای

ــاه  ــم ناصرالدین  ش ــت و چش ــا دس ــه بعده ــی ک عکاس

ــت.1  ــغول داش ــود مش ــه خ ــیار ب ــش را بس و درباریان

شــاه ایــران، آن چنــان دلبســتۀ ایــن ابــزار نویــن 

تصویرســازی شــد کــه ترجیــح مــی داد خــود و دنیــای 

ــا  ــاب عکس ه ــز را در ق ــه چی ــاً هم ــش و تقریب اطراف

ــد. در دورۀ  ــت کن ــود انباش ــا را در کاخ خ ــده و آنه دی

ناصرالدیــن شــاه، تولیــد و مصــرف عکــس، محــدود بــه 

شــاه و در نهایــت برخــی عکاس باشــی ها، والیــان، 

اشــراف و درباریــان اســت و نــه تنهــا بــا توزیــع عکــس 

ــرو نیســتیم، بلکــه برعکــس  ــۀ یــک متــن روب ــه مثاب ب

بــا انباشــت و بایگانــی آن در کاخ مواجــه هســتیم. 

ایــن موضــوع باعــث شــده، اکنــون شــاهد بزرگ  تریــن 

ــر  ــغ ب ــی بال ــار، یعن ــری از دورۀ قاج ــۀ تصوی گنجین

آلبوم  خانــۀ  در  تصویــری،  ســند  و  عکــس   42000

ــا تأســیس  کاخ گلســتان باشــیم )ذکاء، 1384، 27(. ب

ــه بیــرون  عکاس  خانه  هــای عمومــی، عکاســی، راهــی ب

ــی از  ــار برخ ــت و در اختی ــاهی یاف ــار ش از کاخ و درب

مــردم قــرار گرفــت.2 بهره گیــری نظــام سیاســی و 

ــس و  ــی عک ــک و تبلیغات ــش ایدئولوژی ــت از نق حکوم

نــه صرفــاً انباشــت کّمــی آن و نیــز مشــارکت مــردم در 

ــدی  ــع و مصــرف عکــس، رون ــد، توزی ــای تولی کنش ه

ــر  ــاً اکث ــد و تقریب ــی ش ــوی ط ــه در دورۀ پهل ــود ک ب

ــا پایــان دورۀ پهلــوی،  خانواده هــای طبقــۀ متوســط، ت

دوربیــن عکاســی را بــه عنــوان یــک ابــزار تکنولوژیــک 

و البتــه مــدرن، در خانــوادۀ خویــش در نظــر داشــتند.3 

ــوالت  ــر و تح ــیت، تغیی ــوزۀ جنس ــوی، در ح دورۀ پهل

ــران کــرد کــه  ــی را متوجــه جامعــۀ ســنتی ای گوناگون

ــش  ــی نق ــیت، بررس ــوع جنس ــون موض ــه پیرام البت

عکــس و دوربیــن عکاســی در ایــن دوره خالــی از 

ــت نیســت.  اهمی

 جنســیت در ایــن مقالــه بــه مثابــۀ ســامانه ای تاریخــی 

در نظــر گرفتــه می شــود کــه حاصــل کشــاکش 

نیروهایــی اســت کــه در ســطح خــودآگاه و ناخــودآگاه 

جمعــی یــک جامعــه، در حــال کنــش و واکنــش 

هســتند و هریــک می کوشــد حالتــی بــر ذهــن و 

ــا را  ــدن ســوژه های انســانی ســاخته، آنه ــر ب نقشــی ب

ــر، جنســیت،  ــارت دیگ ــه عب ــازند. ب شــکل داده و بر س

ســاختۀ شــرایط تاریخــی، عناصــر فرهنگــی و اجتماعی 

ــی کــه  ــز بنیان هــای روانشــناختی اســت؛ نیروهای و نی

ــد  از گذشــتۀ دور منشــاء گرفتــه و برآیندشــان می توان

در حــال و آینــده تخلیــه شــود. در ایــن نوشــتار، 

بــا تحلیــل انتقــادی تصاویــر عکاســی بــه عنــوان 

کنش هایــی ایدئولوژیــک، بــرای بررســی بازنمایــی 

جنســیت روبــرو هســتیم. مســأله، بازنمایــی جنســیت 

ــن پرســش اســت  ــه ای ــر عکاســی و پاســخ ب در تصاوی

ــی  ــه، بازنمای ــی«4 و چگون ــق چــه »دیدمان ــه از طری ک

ــه و  ــکل گرفت ــوی ش ــیت در دورۀ پهل ــانۀ جنس عکاس

ــش  ــه نق ــت؟ البت ــه اس ــکل یافت ــر ش ــی تغیی ــا حت ی

ــان و  ــدی دیدم ــت در مفصل بن ــدرت- مقاوم ــط ق رواب

ــا دیدمان هــای جنســیت در ایــن دورۀ تاریخــی نیــز  ی

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ــورد بررســی ق م

در ایــن جســتار ســعی می شــود از مــرز جمــالت، 

مباحــث و نظریــات تکــراری گــذر شــود. بررســی 

ــاالری  ــود پدرس ــدم وج ــا ع ــود ی ــان، وج ــگاه زن جای



39

ش
ـــ

ــ
وه

پژ
ش

ــ
ــ

بخ

ــان  ــه زن ــم ب ــیتی، ظل ــض جنس ــاالری، تبعی و مردس

ــدار  ــان دارای اقت ــه زن ــا اینک ــان و ی ــت زن و محرومی

ــیار  ــه بس ــتند ک ــی هس ــر، موضوعات ــا خی ــد ی بوده ان

ــی ای  ــات کّم ــع در تحقیق ــن مواض ــده اند. ای ــث ش بح

ــتندات  ــدی مس ــته بندی و طبقه بن ــت، دس ــه انباش ک

بــوده و یــا در تحقیقــات کیفــی مربــوط بــه حوزه هــای 

مقالــۀ  و در  کامــاًل مشــخص اند  اجتماعــی،  علــوم 

ــت  ــن اس ــه ممک ــد، اگرچ ــت ندارن ــش رو محوری پی

ــر،  ــوی دیگ ــد. از س ــرار گیرن ــاره ق ــث و اش ــورد بح م

ــری و  ــارغ از مباحــث هن ــران، ف ــخ عکاســی ای در تاری

ــا تحقیقــات اندکــی پیرامــون موضــوع  زیباشــناختی، ب

ــرو  ــوص روب ــن خص ــردازی در ای ــیت و نظریه پ جنس

ــی در  ــت و ضــرورت تحقیقات ــن، اهمی هســتیم. بنابرای

ــود.  ــاب می ش ــش ایج ــش از پی ــوزه، بی ــن ح ای

 پیشینۀ تحقیق
ــی و  ــه زن، زنانگ ــد ک ــود دارن ــیاری وج ــات بس تحقیق

یــا بــه طــور کلــی، جنســیت را از منظرهــای متفــاوت 

و بیش تــر تئوری هــای فمینیســتی در دورۀ پهلــوی 

ــاً در  ــه غالب ــد ک ــرار داده ان ــه ق ــورد مطالع اول و دوم م

ــال،  ــوان مث ــه عن ــتند. ب ــتار هس ــار و نوش ــوزۀ گفت ح

می تــوان بــه کتــاب فاطمــه صادقــی )1384( بــا 

عنــوان جنســیت، ناسیونالیســم و تجــدد در ایــران 

ــزدی  ــی ی ــال پاپل ــاب لی ــز کت ــوی اول( و نی )دورۀ پهل

ــی  ــام باستان شناس ــا ن ــوی )1397( ب ــم دژم خ و مری

سیاســت های جنســی و جنســیتی در پایــان عصــر 

ــن  ــی در ای ــار مهم ــه آث ــوی اول ک ــار و دوره پهل قاج

بــاره هســتند، اشــاره کــرد. البتــه، ایــن نــوع تحقیقــات 

ــوط  ــش رو مرب ــق پی ــه تحقی ــور غیرمســتقیم ب ــه ط ب

می شــوند. در حــوزۀ مطالعــات تصویــری، خصوصــاً 

ــود دارد  ــی وج ــات اندک ــوی، تحقیق عکاســی دورۀ پهل

کــه مســتقیماً و بــا داشــتن فصول اشــتراک بــا پژوهش 

ــه  ــد ب ــن مــورد تنهــا بای حاضــر مرتبــط باشــند. در ای

ــا  ــی ب ــه صادق ــم فاطم ــه مه ــم و البت ــاب کم حج کت

ــۀ مــدرن: کشــف حجــاب  ــک مداخل ــام بازخوتنــی ی ن

ــه  ــاب، ب ــی کت ــل پایان ــف، در فص ــرد. مؤل ــاره ک اش

شــکل مختصــر و مفیــد، بــه بازنمایــی کشــف حجــاب 

ــردازد.  ــر عکاســی ثبت شــده در آن دوره می پ در تصاوی

ــی  ــل موضوع ــا تحلی ــدرت را ب ــط ق ــد رواب او می کوش

چندیــن عکــس و در پایــان نقــش فنــاوری را در رونــد 

ــد )1392، 93-81(.  ــال کن ــه دنب ــازی جامع مدرن س

مطالعــۀ جنســیت بــر پایــه متــون تصویــری )عکــس( و 

بــه پشــتوانۀ مبانــی نظــری دیگرگــون ایــن مقالــه کــه 

در ســطور بعــدی چارچوب بنــدی خواهــد شــد؛ منظــر 

ــه  ــاید ک ــوزه می گش ــن ح ــوی ای ــه س ــی را ب متفاوت

ــه اســت.  ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــر م کمت

 مبانی نظری تحقیق 
ــوط  ــن نوشــتار من بخــش مهمــی از روش شــناختی ای

ــران  ــه تحلیل گ ــت؛ واژه ای ک ــان«5 اس ــه واژۀ »گفتم ب

متــون گفتــاری و نوشــتاری در »تحلیــل انتقــادی 

ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــد ول ــره می برن ــان«6 از آن به گفتم

ــام  ــه انج ــر ب ــوزۀ تصوی ــش رو در ح ــل پی ــه تحلی اینک

و  بهتــر  را  دیدمــان  واژۀ  نگارنــدگان،  می رســد؛ 

ــا  ــا ب ــد. در اینج ــود می دانن ــه مقص ــی ب ــر واف بیش ت

گفتمــان بــه معنــای فوکویــی7 آن روبــرو هســتیم؛ چــرا 

ــی  ــاف طیف ــی در انکش ــش حیات ــو نق ــار فوک ــه »آث ک

از نظریه  هــاي گوناگونــی داشــته اســت کــه همــه 
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کــم و بیــش زیــر چتــر اصطــالح "نظریــه  ی گفتمــان" 

گــرد می  آینــد« )میلــز، 1388، 25(. از ایــن منظــر، 

ــه  ــد ک ــی«8 ان ــس اجتماع ــی »پراکتی ــا نوع گفتمان  ه

بازتاب  دهنــده، تقویت  کننــده و تغییردهنــدۀ مناســبات و 

 .)Jorgensen& Philips, 2002, 88( روابــط قدرت  انــد

بــه بــاور فوکــو، گفتمان  هــا، هــم ابــزاری بــرای قــدرت 

 .)Foucault, 1978, 100( و هــم نتیجــۀ قدرت انــد

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

روش بدیــع در بررســی تاریــخ، در مقابــل تاریــخ ســنتی 

ــز و  ــط ری ــی رواب ــن بررس ــاً همی ــد، دقیق ــراد می کن م

درشــت قــدرت در ظــرف گفتمــان اســت. در ایــن نــوع 

ــخصی در  ــی فراش ــا، نظام ــخ، گفتمان  ه ــه تاری ــگاه ب ن

نظــر گرفتــه می  شــوند و تحلیــل فرایند  هایــی کــه 

ــه   وجــود آورده و حتــی تحلیــل گزاره هــا  گفتمــان را ب

و مفاهیــم گفتمانــی، بــدون توجــه بــه ســوژه و مؤلــف 

انجــام می  شــوند. 

ــک حــوزۀ میان رشــته ای  ــی«10 ی »روانشناســی گفتمان

در مطالعــات اجتماعــی گفتمــان اســت کــه می کوشــد 

مباحــث مربــوط بــه گفتمــان را بــا روانشناســی و 

ــد11 و الکان12  ــکاوی فروی ــکاوی، خصوصــاً آراء روان روان

پیونــد بزنــد. در حالــت کلــی، در روانشناســی گفتمانی، 

اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه فــرد از طریــق درونی  کــردن 

مختلــف،  گفتمان  هــاي  نهادینه  کــردن  و  گفتگوهــا 

هویــت خویــش را می  ســازد؛ بــه بیــان دیگــر، گفتمــان، 

ــی از پیش ســاخته شــده نیســت،  بیانگــر وضعیــت روان

در  کــه  روانــی هســتند  واقعیت  هــاي  ایــن  بلکــه 

 Jorgensen& Philips,( ــوند ــاخته می  ش ــان س گفتم

ــا  ــوان ب ــه می ت ــور خالص ــه ط 119-118 ,2002(.  ب

تلفیــق نظریــۀ روانــکاوی و تحلیــل گفتمــان، تحلیلــی 

از ســازوکارهای روانــی در پــس پشــت گفتمان هــا 

ارائــه داد و شــرح داد کــه چگونــه ســوژه های انســانی، 

ــت  ــه شــکلی ناخــودآگاه کســب هوی درون گفتمــان، ب

ــوان واژۀ دیدمــان  می کننــد. در جمــالت پیشــین می ت

را جانشــین گفتمــان کــرد. بــه عبــارت دیگــر، می تــوان 

ــخن  ــی س ــی دیدمان ــان و روانشناس ــل دیدم از تحلی

گفــت و بــه جــای پرداختــن بــه زبــان بــه معنــای اخص 

کلمــه، تصاویــر و عناصــر دیــداری تصویر را بــرای درک 

ــدرت-  ــط ق ــل رواب ــی و تحلی ــط دیدمان ــان، رواب دیدم

مقاومــت، مطمــح نظــر قــرار داد و در نهایــت بــه نوعــی 

ــکاوی دســت یافــت.  ــر روان تحلیــل ترکیبــی مبتنــی ب

دیدمــان یکــی از کلیدواژه هــای »فرهنــگ دیــداری«13 

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

دیدمــان را می تــوان بــه مثابــۀ منظــری در نظــر 

ــه واســطۀ آن می  بیننــد، دیــده  داشــت کــه ســوژه  ها ب

می  شــوند و یــا حتــی مهم تــر از آن، بایــد از آن منظــر 

ــده شــوند.  ببیننــد و دی

یــا  و  گفتمــان  تحلیــل  در  اهمیــت  حائــز  نکتــۀ 

روانشناســی گفتمــان )در اینجــا دیدمــان( ایــن اســت 

وســیع تر  عرصــۀ  در  را  نــگاه  و  دیــدن  بایــد  کــه 

فرهنگــی و اجتماعــی دیــده و مــورد واکاوی در ســطوح 

ــه  ــا ن ــر، در اینج ــی دیگ ــه بیان ــرار داد. ب ــی ق اجتماع

ســوژۀ فــردی، آن چنــان کــه در روانــکاوی فرویــد مــورد 

کنــکاش اســت، بلکــه ایــن ســوژۀ جمعــی اســت کــه 

ــرد.  ــرار می گی ــر ق ــورد نظ ــه م ــل روانکاوان ــرای تحلی ب

ایــن موضوعــی اســت کــه خــود فرویــد نیــز در کتــاب 

روانشناســی تــوده ای و تحلیــل اگــو مــورد توجــه قــرار 

ــل  ــاب، قائ ــن کت ــد در ای ــی، فروی ــه عبارت ــد؛ ب می ده

بــه نوعــی پیوســتگی میــان ســاحت فــردی و اجتماعــی 
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ــه ماننــد یــک  می شــود و تــالش می کنــد جامعــه را ب

ــه  ــودی ک ــر آورد؛ موج ــناختی در نظ ــود روانش موج

می توانــد از تــک تــک افــراد متفــاوت )فرویــد، 1393، 

ــکل گیری  ــا ش ــد. ب ــض باش ــی گاه در تناق 16( و حت

و  پساســاختارگرایی15  و  ســاختارگرایی14  پارادایــم 

ــود  ــن ژاک الکان ب ــت مباحــث زبان شــناختی، ای اهمی

ــد،  ــه فروی ــت ب ــعار بازگش ــا ش ــه، ب ــش از هم ــه بی ک

تــالش نمــود فرویــد را درون ایــن پارادایــم بازتعریــف 

کنــد. نظریــات الکان در مــورد ســوژۀ منفــرد، متناظــر 

بــا برداشــت ســاختگرایان اجتماعــی از جامعــه اســت. 

بــه بیانــی دیگــر، الکان، ســوژه را یــک ســاختار 

ــه  ــدل ب ــالش دارد ب ــته ت ــه پیوس ــد ک ــام می دان ناتم

ــی  ــای گفتمان ــق پراکتیس ه ــود و از طری ــک کل ش ی

و بازنمایــی بــه شــکل گفتمانــی، کســب هویــت کنــد 

ــۀ  ــه گفت ــا ب )Jorgensen& Philips, 2002, 43(. بن

 الکان، ســاحت فــردی و جمعــی، یــک ســاحت واحدنــد 

ــتاوراکاکیس، 1394،  ــدان«16 )اس ــار »فق ــر دو دچ و ه

 .)84

ــوژۀ  ــام »س ــا ن ــزی ب ــه چی ــدن ب ــل ش ــت قائ اهمی

ــودآگاه  ــودآگاه و »ناخ ــتن خ ــر داش ــی« و در نظ  جمع

ــت  ــی اس ــۀ مهم ــه، نکت ــک جامع ــرای ی ــی« ب جمع

کــه در روانشناســی و روانــکاوی اجتماعــی قابــل 

ــی اجتماعــی،  ــوان تحلیل ــا بت ــت اســت ت درک و دریاف

سیاســی و فرهنگــی از ایــن ســوژۀ جمعــی ارائــه 

و  کــم  جمعــی،  ناخــودآگاه  دیگــر،  ســوی  از  داد. 

بــا مباحــث »دیرینه شــناختی«17  ارتباطــی  بیــش 

فوکــو برقــرار می کنــد؛ اگرچــه فوکــو بــا طــرح 

نــه  دانــش،  باستان شناســی  یــا  و  دیرینه شناســی 

ــی، بلکــه بررســی ناخــودآگاه معرفتــی  ناخــودآگاه روان

ــد  ــی را م ــاص تاریخ ــک دورۀ خ ــه، در ی ــک جامع ی

نظــر دارد. جالــب آن اســت کــه فرویــد نیــز روانــکاوی 

را بــا باستان شناســی مقایســه می کنــد. او خــود را 

ــتعاره ای  ــکاوی را اس ــودآگاه و روان ــناس ناخ باستان ش

ــز، 1388، 215(؛  ــت )آدام ــی می دانس از باستان شناس

ــر  ــناس، عناص ــک باستان ش ــه ی ــه ک ــی همان گون یعن

مدفون شــده را بــرای اســتنباط گذشــتۀ تاریخــِی 

ــم  ــکاو ه ــک روان ــد، ی ــخص می جوی ــکان مش ــک م ی

الیه هــای  در  فراموش شــده  خاطــرات  دنبــال  بــه 

ــناخت روان او می گــردد.  ــرد، بــرای ش ناخــودآگاه ف

بــرای فوکــو، تبارشناســی، مکمــل دیرینه شناســی 

ــوان  ــه عن ــه او از دیرینه شناســی ب اســت و آنچــه را ک

ــی  ــد، نوع ــراد می کن ــخ م ــی تاری ــک روش در بررس ی

روش تحلیــل قواعــد نهفتــه و ناآگاهانــۀ تشــکیل 

ــدف  ــت و ه ــان( اس ــر دیدم ــث حاض ــان )در بح گفتم

ــک  ــه در ی ــت ک ــکام اس ــیوی از اح ــف آرش آن، توصی

ــیریه در  ــتند )بش ــج هس ــاص رای ــۀ خ ــر و جامع عص

ــو، 1391، 20-21( و منجــر  ــوس و رابین ــۀ دریف مقدم

بــه شــکل گیری نظمــی خــاص و ناآگاهانــه می گردنــد. 

ــا  ــی گفتمان ه ــی بررس ــی دیرینه شناس ــئلۀ اصل »مس

ــه هــدف  ــا ب ــی آنه ــا و شــکل بیرون ــر اســاس نموده ب

ــی  ــت.... دیرینه شناس ــر آنهاس ــه بهت ــر چ ــناخت ه ش

توصیــف ســامان مند یــک گفتمــان اســت کــه گفتمــان 

را بــه عنــوان موضــوع خویــش برگزیــده اســت« )فوکــو، 

.)205-204  ،1389

نظــم جنســی موجــود در دورۀ  پهلــوی، همــان نظــم خــاص 

ــان و  ــدگان در بســتر دیدم ــه نگارن ــه ای اســت ک و ناآگاهان

ــران  ــه ماننــد ای ــا دیدمان هــای جنســیت، در جامعــه ای ب ی

ــف و  ــال توصی ــه دنب ــی ب ــر عکاس ــر تصاوی ــه ب ــا تکی و ب
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ــی  ــل آن می باشــند. بررســی شــکل گیری، شــرایط و چرای تحلی

شــکل گیری دیدمــان حاکــم بــر فضــای تصویــری )عکاســی( 

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

مســائلی هســتند که به آنهــا پرداختــه خواهد شــد. نگارندگان 

بــا توجــه بــه مفهــوم نویــن سیاســت در دورۀ پهلوی18، ســعی 

دارنــد صورت بنــدی دیدمــان مســلط، حــوزه و قلمــرو دیدمان 

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

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

مــواردی هســتند کــه نبایــد در تحلیــل از آنها غافــل ماند. 

  دیدمــان اجتماعــی )لذت/حقیقــت، 

حقیقــت/ درد( 
از  	 )بــدون محدودیــت لــذت ببریــد، شــعاری 

رویدادهــای مــاه مــه ســال  1968 پاریــس(

 

)کاوه  	 بگیــری  را  حقیقــت  جلــوی  نمی توانــی 

گلســتان، بــرای آثــارش(

دهــۀ 1960م. در تاریــخ  آمریــکا و اروپــا، به رغــم تبعــات 

وســیع آن در حوزه هــای سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی 

و حتــی هنــری، یــک انقــالب جنســی را نیــز بــا خــود 

ــخ  ــاب تاری ــد دوم کت ــو در جل ــراه داشــت. فوک ــه هم ب

جنســیت، بــا نــام کاربــرد لــذت21، خاطرنشــان می کنــد 

ــت  ــردم »حقیق ــد، م ــه بع ــه ب ــن ده ــه از ای ــه چگون ک

ــود  ــی خ ــای جنس ــش را در گرایش ه ــودی«22 خوی وج

جســتجو می کردنــد؛ بــه عبارتــی اگــر کســی از لحــاظ 

ــود  ــا ب ــه ره ــود مقدس مآبان ــه قی ــی آزاد و از هم جنس

بــه »حقیقــت« خــود نزدیک تــر بــود )بــه نقــل از 

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

دهــه و آن انقــالب جنســی حقیقت جــو را در تصویــری 

ــر 1(.  ــرده اســت )تصوی ــت ک ــا ثب متناقض نم 19 sans entravesJouissez

تصویر 1: هنری کارتیه برسون )Henri Cartier-Bresson(، 1968، پاریس، فرانسه، از وب سایت آژانس عکس مگنوم
.)www.magnumphotos.com( 
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مــرد مســن و اتوکشــیده ای، شــاید بعــد از فرونشســتن 

هیاهــوی خیابان هــای شــهر، در حیــن قــدم زدن و گــذر 

از یــک کوچــه اســت. شــعار انقالبــی )انقالبــی جنســی( 

نوشته شــده روی یــک در توجهــش را بــه خــود جلــب 

می کنــد: »بــدون محدودیــت لــذت ببریــد«. او اندکــی 

می  ایســتد. کلمــات آن قــدر بــزرگ هســتند کــه نیــازی 

بــه نزدیک شــدن بــه آن نباشــد و نوشــتار آنقــدر کوتــاه 

ــرای  ــدت ب ــی م ــی طوالن ــه درنگ ــازی ب ــه نی اســت ک

خوانــش آن نیســت. او گویــی در حــال تأمــل در نفــس 

لــذت اســت و نــه صرفــاً بــه خــود شــعار، بلکــه شــاید 

نگاهــش بــه پــِس واژۀ ژوئیســانس و خــوِد لــذت، یعنــی 

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

دریافتــه اســت کــه عــدم محدودیــت، سرمســتی 

ــث  ــی در »حی ــداری واه ــدام، پن ــذت م ــت و ل بی نهای

خیالــی«23 اســت. الیه هــای پوســترهای تبلیغاتــی 

روی دیــوار، بــه اســتعاره از الیه هــای آرزومنــدی بــرای 

کســب لــذت، در حــال پوســته کردن بــوده و در نهایــت، 

ــا درب و قفــل  ــذت از همــه جــا، ب ــوی پیشــروی ل جل

ــوار ســد خواهــد شــد. از منظــر الکان، حقیقــت،  و دی

ــدی  ــدی« اســت و آرزومن ــه »آرزومن ــوط ب ــری مرب ام

ــی،  ــدی »دیگــری« نیســت )مولل ــزی، جــز آرزومن چی

ــه  ــزرگ«،24 آنچ ــری ب ــطح »دیگ 1395، 100(. در س

ــی  ــه عنــوان حقیقــت ظاهــر می شــود، ول می گوییــم ب

قابــل اطمینــان نیســت و گرفتــاری اینجاســت )الکان، 

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

برخــالف ســوژۀ تصویــر نخســت، ســوژۀ تصویــر 

ــت  ــالی اس ــرد میانس ــر 2(، م ــی )تصوی ــکاس ایران ع

ــا یــک درب و قفــل بســته، بلکــه برعکــس،  ــه ب کــه ن

ــه ای(  ــی )کوچ ــود. راه ــرو می ش ــازه روب ــک درب ــا ی ب

ــا شــاید او را  ــگ را از مــرد ســتانده ت کــه فرصــت درن

تصویر 2: کاوه گلستان، 1355، از مجموعۀ روسپی، تهران، ایران، از وب سایت انجمن جامعه شناسی دانشگاه تهران
.)www.sociologyut.ir( 
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قلعــۀ شــهرنو  بــه  بکشــاند،  بی تأمــل بــه درون 

وارونگــی  باژگونــه/  کاخ  وارونــه/  )آرمان شــهر 

25 بــه جایــگاه زنــان روســپی  اولویــت مــکان(؛

»حیــث  بــه   26 غــم(؛ و  درد  محلــۀ  )ســاکنان 

اطفــاء میــل  بــرای  نمادیــن« جامعــه، جایــی 

و چشــیدن لــذت: ژوئیســانس. مســیر از عقــب 

و جلــو و از ســمتی کــه مــرد، خیــره بــه آن 

نتهایــی  ا توگویــی  اســت؛  بــاز  می کنــد،  نــگاه 

بــرای رفتــن و  بــرای پیشــروی و محدودیتــی 

ــی  ــدارد. ول ــود ن ــه وج ــن محل ــردن در ای لذت ب

اســت،  معکــوس  عکــس،  زبــاِن  نیــز،  این جــا 

فارســی  زبــان  در  عکــس  واژۀ  خــود  هماننــد 

کــه بــه مفهــوم معکوس شــدن اســت. کوچــه، 

بــژه(  ســوژه را بــه بن بســت های میلــش )زن/ ا

کــه  پایگاهــی  »ناخــودآگاه،  بــه  می کشــاند؛ 

بی پــروا  و  رک  آســیب زا  حقیقــت  یــک  آن  در 

ــزی  8(. چی  ،1392 ــژک،  ــد« )ژی ــخن می گوی س

ــان  ــدگار می ــی مان ن ــمکش روا ــک کش ــه در ی ک

میــل و ضــد میــل، همیشــه مسأله ســاز بــوده 

و خواهــد شــد. اقتــدار و نــگاه تیــز و دونــدۀ 

ــه ای کــه عــکاس  ــه دروِن کوچــه، در زاوی ــرد ب م

ــلیم  ــت تس ــت و حال ــیده اس ــر کش ــه تصوی او را ب

ایســتادن زن در  و تن ســپردنی کــه در حالــت 

ــوج  ــش م ــوع نگاه ــا و ن ــی پ ــار دروازه، عریان کن

ــرای مــرد  ــد، حاکــی از فاعلیــت و رهایــی ب می زن

ــت.  ــرای زن اس ــلیم ب ــکوت و تس ــال و س نفع و ا

ــل و دوگانگــی، میــان مــرد و زِن درون  ــن تقاب ای

ــن  ــز دوربی ــۀ لن ی ــل زوا ــه دلی ــی ب ــر، حت تصوی

عاملیــت  از  نشــان  صحنــه،  ایــن  بــه  عــکاس 

حداکثــری مــرد در یــک »جامعــۀ مردســاالر« 

ــاه«  ــت »ش ــر محوری ــی ب ــام حکومت ــه نظ دارد ک

ــت.  ــد آن اس ــز مؤی نی

نــزد  کــه  می رســاند  زن  بــه  را  ســوژه  وچــه، 

اســت«27  مــادر  بــه  آلــوده  بــد  »ا تــا  الکان، 

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

و  پــرده داری  اگرچــه  می گویــد،  ســخن 

مــی دارد  نــگاه  حجــاب  و  کــرده  پرده پوشــی 

از  زنانگــی در مجموعــه ای  ایــن   28 .)3 )تصویــر 

دراماتیــزه  شــدت  بــه  چنینــی،  ایــن  تصاویــر 

روســپی،  یــک  بــار،  اولیــن  بــرای  می شــود. 

ــده  ــر ش ــره و تصوی ــار چه ــه و دچ ــت یافت محوری

ــد  ــدان دی ــلطۀ می ــر س ــژه ای زی ــکل وی ــه ش و ب

دوربیــن/ قــدرت قــرار می گیــرد. در ایــن واقعــه، 

ــژۀ  ب ــت؛ ا ــان اس ــوس، در جری ــد معک ــک فراین ی

قــدرت  روابــط  درون فکنــی  بــا  ســلطه پذیر 

نقطــۀ مقاومــت، خــود،  بــه عنــوان  و  نــه  مردا

بــط قــدرت را  ســوژه و عامــِل قــدرت شــده و روا

برون فکنــی می کنــد و در یــک رابطــۀ وارونــه 

و  دیده شــدن  جــای  بــه  کــه  می کنــد  ســعی 

ــه  ــب را ب ــد و مخاط ــن، ببین ــل قرارگرفت ــژۀ می ب ا

ــه  ــا ب ــرار داده ت ــه ق ــورد حمل ــژه، م ب ــوان ا عن

ــا  ــی ب ــد؛ حت ــک«29 بزن ــک آســیب »تروماتی آن ی

ــه  ــاند و ب ــود را می پوش ــگاه خ ــره  و ن ــه چه اینک

ــن(  ــی )دوربی ــد، همچــون نقاب ــاب« می زن آن »نق

ــا  ــرد ت ــود می گی ــم خ ــش چش ــکاس، پی ــه ع ک

ــگاه  ــه ن ــن صحن ــه ای نه ب ــاهدا ــد ش ن ــاید بتوا ش

ــه  ــورد خطــاب قرارگرفت 4(. او م ــر  ــد30 )تصوی کن

و مــورد خطــاب نیــز قــرار می دهــد.
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تصویر 3: کاوه گلستان، 1355، از مجموعۀ روسپی، تهران، ایران، از وب سایت انجمن جامعه شناسی دانشگاه تهران
.)www.sociologyut.ir(

تصویر 4: کاوه گلستان، 1355، از مجموعۀ روسپی، تهران، ایران، از وب سایت انجمن جامعه شناسی دانشگاه تهران
.)www.sociologyut.ir( 
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ــز در  ــر نی ــوس دیگ ــۀ معک ــاد و رابط ــک تض ــه ی البت

ــی  ــودآگاه جمع ــه در ناخ ــه ریش ــود دارد ک ــا وج اینج

دارد و آن، خــوِد واژۀ »روســپی« اســت. روســپی در 

اصــل مخفــف روســپید بــوده کــه در اینجــا بــه طعنــه 

بــه معنــای روســیاه اســت. البتــه ایــن دوگانگــی باید در 

حیــث نمادیــن معنــا شــود نــه در تصویــر »آیینــه ای«31 

ــه تعبیــر  ــه معنــای مــادی آن. ب ــی ب و در حیــث خیال

ــد صورتــی تغییــر شــکل یافته  ــد، هــر واژه می توان فروی

از متضــاد خــود باشــد کــه بــه جهــت مکانیســم دفــع 

امیــال نتوانســته خــود را آشــکار کنــد )بــه نقــل 

ــره،  ــورت و چه ــار، ص ــی، 1395، 213(. رو، رخس مولل

واژگان هــم ارزی هســتند کــه معــرف آییــن چهره انــد و 

بــه جهــت هویت یابــی ســوژه عمــل می کننــد. »چهــره 

ــده  ــت واح ــش عالم ــده در پیدای ــل عم ــی از عوام یک

اســت؛ عالمــت واحــده ای کــه طرحــی معیــن فراهــم 

ــاق  ــا آن انطب ــد ب ــه بتوانن ــراد جامع ــا اف ــی آورد ت م

ــدا کننــد« )همــان، 210-211(. کلیــد واژۀ  ــت پی هوی

ــن آییــن، رودربایســتی اســت؛ نوعــی شــرم حضــور  ای

ــل  ــش در مقاب ــوژه  و هویت ــی س ــه گوی ــت ک و عصم

یــک نیــروی فوق العــاده )غیــر و دیگــری( قــرار دارد و 

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

نیرویــی کــه در حیــث نمادیــن »نام پدر«32بــوده و 

ــث  ــز در حی ــره نی ــت.  چه ــتوار اس ــای آن اس ــر مبن ب

ــت.  ــدر« اس ــد »نام پ ــن، واج نمادی

ــی را  ــد تداعــی معان ــرۀ دال هــای ذکرشــده و رون زنجی

می تــوان همچنــان ادامــه داد و از مــرد، پــدر و دیگــری 

ــرا  ــید. چ ــوس« رس ــه »نام ــون ب ــون« و از قان ــه »قان ب

کــه قانــون، از نامــوس منشــاء می گیــرد و اگرچــه 

ــا مــرد )پــدر( مرتبــط اســت، ولــی  قانــون مســتقیماً ب

ــی برعکــس، مســتقیماً  ــۀ ایران نامــوس در عــرف جامع

ــرای  ــت. »ب ــاط اس ــارم( در ارتب ــادر )مح ــا زن و م ب

ــق  ــوب مطل ــه مطل ــبت ب ــرد نس ــدی ف الکان آرزومن

یعنــی مــادر، وجهــی معکــوس از قانــون اســت. قانــون 

و امیــال دفــع شــده بــه ناخــودآگاه دو مقولــۀ واحدنــد« 

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

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

ــۀ  ــه طبق ــت ک ــبب نیس ــد. بی س ــرکوب می کن او را س

کارگــر و پاییــن جامعــه کــه مشــتریان اصلــی شــهرنو 

ــم،  ــوس، حری ــظ نام ــدی )حف ــن فراین ــد، در چنی بودن

و  نام پــدر  حکــم  بــه  و  نیک مــردی(  و  نیک نامــی 

بــه دلیــل نقض شــدن قانــون پــدر در جامعــه، در 

ــش  ــه آت ــهرنو را ب ــی، ش ــی و عموم ــش جمع ــک کن ی

کشــیدند. فراینــد معکوســی کــه در روانــکاوی فرویــد و 

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

ــرار دارد.  ــن ق ــث نمادی ــه در حی ــا ک ــک متناقض نم ی

ــام«  نامــوس، داللــت دیگــری هــم دارد و آن، لفــظ »ن

اســت؛ هم ریشــه بــا »ِذکــر« بــه معنــای گفتــن، 

ــا  ــزی و ی ــادآوری چی ــر، ی ــه مهم ت ــردن و از هم بیان ک

خارج کــردن چیــزی از مســتوری و حجــاب و یــا حتــی 

پــرده برکشــیدن از حقیقتــی کــه واپــس  رانــده  شــده، 

فرامــوش شــده و یــا می شــود؛ چــرا کــه فراموشــی، ذات 

ــر«34  ــا »َذَک ــر ب ــر از ســوی دیگ ناخــودآگاه اســت. ِذک

ــی  ــی و کانون ــت اصل ــر، اســم دالل ــان اســت. َذَک هم عن

ــدرت و  ــون، ق ــا قان ــه ب در موضــوع جنســیت اســت ک

ــوس  ــاط دارد. فال ــز ارتب ــدر نی ــاحِت نام پ ــت س حاکمی

بــر طبــق روانــکاوی الکان، دچــار فقــدان اســت 

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

بــرای بازنمایــی ایــن فقــدان و در جهــت رفــع فقــدان 
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بنیادینــش، تحریــک می کنــد. بــه عقیــدۀ الکان، 

ــردن  ــر و  وانمودک ــت، تظاه ــن ژس ــی، متضم مردانگ

بــه داشــتن فالــوس اســت و زنانگــی، متضمــن  نقــاب 

فالوس بــودن بــر چهــره زدن )هومــر، 1388، 133-

ــاب  ــرای نق ــوان ترجمــان دیگــری ب 142(. حــال می ت

ــه داد.  ــاال ارائ ــر ب در تصاوی

ــه چهــره  فالــوس، نوعــی عالمــت اســت؛ نقابــی کــه ب

می زنیــم، شــی ، نــام و مقامــی اســت کــه ســوژه 

می کنــد  قــدرت  دارای  را  او  و  می کنــد  دریافــت 

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

ــوس،  ــتعاری از فال ــانه ای اس ــد شی نش رق  آن، می توان

البتــه فالــوس نمادیــن35 باشــد، بــه منزلــۀ عضــو و بدلی 

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

نــام و مقــام عــکاس مســتند اجتماعــی( می چســبد تــا 

ــداری«36، اراده  ــش دی ــی »ران ــۀ نوع ــروی محرک ــا نی ب

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

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

و پرده پوشــی زنانــه در تصاویــر، به  رغــم شــکل دادن بــه 

لیبیــدوی زنانــه، بــه منزلــۀ نقابــی عمــل می کنــد کــه 

بخشــی از بــدن، چشــم و چهــرۀ او را می پوشــاند، چــرا 

کــه او کســی نیســت کــه تمایــل داشــته باشــد تــا ابــژۀ 

میــل دیگــری قــرار گیــرد )تصویــر 4(. 

  دیدمــان سیاســی )کشــف حقیقــت/ 

کشف حجاب( 
ــث  ــر در حی ــه پیش ت ــهرنو ک ــای ش ــه عکس ه مجموع

نمادیــن جامعــه، مــورد بررســی روانکاوانــه قــرار 

گرفتنــد، می تواننــد تحــت قــاب دیدمــان اجتماعــی37 

مفصل بنــدی  شــوند، دیدمانــی کــه بــه شــکل وســیعی 

بــا جامعــه و مســائل پیرامونــی آن مرتبــط شــده و آنهــا 

ــان  ــاند. دیدم ــداری می کش ــی دی ــه ســطح بازنمای را ب

مذکــور، در یــک جامعــۀ مردســاالر و بــر محــور فالــوس 

نمادیــن، شــکل می گیــرد. نظــم جنســی مردانــه 

ــی »نقطــۀ  ــان اســت، ول ــن دیدم اگرچــه برســاختۀ ای

ــه عنــوان المــان  کاپیتــون«38، زن و زنانگــی اســت و ب

ــم در  ــه ه ــی ک ــد؛ عامل ــه می کن ــر آن تکی ــی ب مهم

ــداری  ــِز فضــای دی ــو( و هــم در مرک حاشــیه )شــهر ن

)تصاویــر تبلیغاتــی در فضــای شــهری و عمومــی( 

توأمــان قــرار دارد. زن، همزمــان داخــل و خــارج جامعۀ 

مردانــه قــراردارد؛ هــم عضــوی آرمانــی در قالبــی 

ــون،  ــک اجنبــی قربانی شــده )ایگلت رمانتیــک و هــم ی

1392، 261(. دیدمــان اجتماعــی و نظــم جنســی 

ــا  ــر، معن ــی دیگ ــا دیدمان ــل ب ــود در تقاب ــۀ موج مردان

ــن،  ــد. بنابرای ــی می ده ــک دوقطب ــکیل ی ــه و تش یافت

بــه جهــت درک تفــاوت و تفکیــک ایــن دوقطبــی، بایــد 

رونــد ســاختاری معکــوس ایــن نوشــتار را بیش تــر در 

ــه عقــب کشــاند.  پــس تاریــخ ب

در ارادۀ کشــف حقیقــت کــه خــود بــه نحــوی بــروز و 

ظهــور قــدرت اســت، نوعــی فراینــد »تصعیــد«39 نیــز 

ــه ســمت و  ــن مــورد، ســوژه را ب آشــکار اســت کــه ای

ــال،  ــن ح ــری و در عی ــی و هن ــت فرهنگ ــوی فعالی س

ــی و  ــام سیاس ــا نظ ــی، گاه ب ــارزۀ اجتماع ــی مب نوع

ایدئولــوژی حاکــم ســوق می دهــد؛ بــه عبارتــی، 

ــکاس  ــد و ع ــت می یاب ــر ماهی ــداری، تغیی ــش دی ران

روســپی  زن  می کنــد  ســعی  اجتماعــی،  مســتند 

)اجنبــی قربانی شــده( را از حاشــیه بــه مرکــز کشــانده 

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

)رمانتیــک( کــه تحــت قــاب دیدمــان سیاســی40 
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ــی جامعــه  ــه نوعــی در حیــث خیال ــرار گیــرد کــه ب ق

آنچــه   .)6 و   5 )تصاویــر  اســت  مفصل بندی شــده 

ــی  ــم حضــور دیدمان ــه به رغ ــت دارد آن اســت ک اهمی

ــود زن  ــا وج ــه، ب ــی( در جامع ــان سیاس ــر )دیدم دیگ

بــه عنــوان نقطــۀ دوخــت مشــترک دو دیدمــان، ولــی 

ــر  ــار در حیــث خیالــی و ب ــه، این ب نظــم جنســی مردان

ــی  ــان سیاس ــتر دیدم ــی و در بس ــوس خیال ــور فال مح

مســتقر می شــود. 

اینــک بایــد منظــور از حیث خیالــی جامعــه و هم چنین 

منظــور از فالــوس خیالــی را در تصاویــر بازنمایی شــده، 

ــا بتــوان تقابــل دو دیدمــان سیاســی و  روشــن کــرد ت

اجتماعــی را نمایــان ســاخت. ایدئولــوژی جنســیتی در 

ــی اســت  ــی خیال ــان معنای ــه هم ــان سیاســی، ب دیدم

کــه آلتوســر41در تعریــف ایدئولــوژی از الکان و تعریــف 

او از هویت یابــی ســوژه در حیــث خیالــی اقتبــاس 

ــرد  ــی ف ــۀ خیال ــوژی را رابط ــر، ایدئول ــد. آلتوس می کن

ــا جامعــه و مناســبات اجتماعــی او تعریــف می کنــد.  ب

ــوژی، رابطــۀ خیالــی افــراد را  ــه نظــر آلتوســر، ایدئول ب

بــا شــرایط واقعــی هستی شــان بازنمایــی می کنــد 

خیالــی  تصویــر  هماننــد   .)57  ،1388 )آلتوســر، 

ــرد،  ــه از ف ــری ک ــه ای؛ تصوی ــۀ آیین ــودک در مرحل ک

موجــودی کامــل و دارای رضایــت و آزادی برســاخته و 

ــی )زن روز/  ــوان ســوژۀ زن آرمان ــه عن در اینجــا او را ب

دختــر شایســته( بــرای یــک جامعــۀ مردســاالر مــورد 

ــارت دیگــر، نظــام  ــه عب ــرار می دهــد. ب »خطــاب«42 ق

قــدرت سیاســی بــا بسترســازی دیدمانــی، ســعی دارد 

ــه ایدئولوژیکــی از زن و زنانگــی  ــر بهنجــار و البت تصوی

ــی  ــه بازنمای ــرای جامع ــد خــود ب ــورد تأیی ــول و م مقب

ــن  ــار ای ــه اعتب ــاط و ب ــه در ارتب ــوژۀ زنان ــا س ــد ت کن

تصویــر، کســب هویــت و موجودیــت کنــد؛ کــه البتــه 

تصویر 5: کاوه گلستان، 1355، از مجموعۀ روسپی، تهران، ایران، از وب سایت انجمن جامعه شناسی دانشگاه تهران
.)www.sociologyut.ir( 
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ــد  ــز فراین ــر و زنانگــی برســاخته و نی ــن تصوی خــود ای

ــر، در  ــدۀ آلتوس ــن ای ــر ای ــه ب ــا تکی ــت، ب ــب هوی کس

ــد. ــا می یاب ــه معن ــی جامع ــث خیال حی

خطــاب مذکــور بیــش از همــه، متوجــه طبقــۀ متوســط 

ــاالی شــهری اســت؛ چــرا کــه منطــق اجتماعــی-  و ب

ــت، ایجــاد یــک طبقــۀ متوســط  اقتصــادی مشــی دول

ــان،  ــم اســت )کاتوزی ــگاه اجتماعــی رژی ــه عنــوان پای ب

و  روشــن فکری  تجــدد،  ماشــین   .)253  ،1391

ــوده و  ــر هیــکل ایــن طبقــه ب مدرن ســازی، بی شــک ب

ــۀ  ــن ماشــین، ارائ یکــی از ســازوکارهای غرب محــوِر ای

الگویــی دیــداری بــه جهــت برســاخت چهــره و بدنــی 

ــوب و  ــه اســت. زن مطل ــه جامع ــان ب ــرای زن ــد ب جدی

آرمانــی، اینــک بــه مثابــۀ حقیقتــی آشــکار، بــه صورتی 

ــرد(  ــر )زن و م ــدی غی ــه آرزومن ــی می شــود ک بازنمای

ــی  ــا خیال ــن معن ــه ای ــز ب ــوس نی ــد. فال را برمی انگیزان

اســت کــه بــرای فــرد، قابــل دســتیابی لحــاظ می شــود 

ــه عبارتــی در حجــاب  و فقــدان ذاتــی او را مرتفــع و ب

قــرار می دهــد؛ در زنــان بــا الگویــی هویتــی بــه جهــت 

همان انــگاری بــا غیــِر مــورِد آرزومنــدی و لــذت 

دیــدارِی مــردان و در مــردان، بــرای ســاخت میــل بــه 

ــی  ــان(. عکــس و عکاســی تبلیغات ــر )زن آرزومنــدی غی

ــد؛ در  ــی می کنن ــدی را بازنمای ــن آرزومن ــا ای در اینج

ــۀ آن  ــر روانکاوان ــه تعبی ــا ب ــزی و ی ــک فانت ــمایل ی ش

در یــک »فانتســم«43 کــه حافــظ حیطــۀ خــاص لــذت 

ــت  ــل اس ــوۀ تخی ــر ق ــی ب )الکان، 1393، 37( و مبتن

ــر 7(. )تصوی

دیدمــان سیاســی، بی شــک برســاختۀ حکومــت و 

ــی،  ــوان دال اصل ــه عن ــاه ب ــوده و ش ــوی ب ــت پهل دول

ــر  ــی ب ــدرت قانون ــال ق ــذاری و اعم ــعی در قانونگ س  ،1340 دهــۀ  در  روز  زن  مجلــۀ  جلــد  تصویــر 7: روی 
ــران. ای ــران،  ته

 ،1340 دهــۀ  در  روز  زن  مجلــۀ  جلــد  تصویــر 6: روی 
تهــران، ایــران.
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جامعــه و بــه تبــع آن، تغییــر اذهــان و ابــدان پیرامــون 

مقولــۀ جنســیت دارد. بــه عبــارت دیگــر، نوعــی 

سیاســت اجتماعــی از ســوی نظــام حاکــم در کار اســت 

ــه  ــی مداخل ــی زنانگ ــوع بازنمای ــد در ن ــعی می کن و س

ــود  ــی، خ ــان اجتماع ــر، دیدم ــری دیگ ــد. از منظ کن

محصــول دیدمــان سیاســی اســت و بــه عنــوان نقابــی 

عمــل می کنــد کــه سیاســِت بــه اصطــالح مــدرن، آن 

را بــرای هژمونــی و جلــب مشــروعیت اجتماعــی، پیــش 

ــه  ــب ک ــن ترتی ــت؛ بدی ــته اس ــگاه داش ــود ن روی خ

ــه  ــل ب ــا توس ــی ب ــطوح اجتماع ــد در س ــعی می کن س

رســانه عکــس و تصاویــر عکاســی تبلیغاتــی و تولیــد و 

توزیــع اینگونــه تصاویــر در ســطح شــهر و میــان مــردم، 

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

ــرای آن، مقبولیــت اجتماعــی  ــر ایجــاد کــرده و ب تغیی

ــر چنیــن ســازوکاری  فراهــم آورد و از ســوی دیگــر، ب

ــد.  ــب مشــروعیت سیاســی نمای ــد زده و جل ــر تأیی مه

ــی از دو دیدمــان سیاســی و اجتماعــی  ــوان میدان می ت

ــوده و  ــت ب ــۀ حکوم ــر دو نتیج ــه ه ــرد ک ــرض ک ف

ــی  ــه آرام ــوی ب ــول دورۀ پهل ــی در ط ــان سیاس دیدم

پشــت و در حجــاب دیدمــان اجتماعــی قــرار می گیــرد. 

ــد و  ــرار می گیرن ــم ق ــل ه ــت، در مقاب ــه در نهای البت

یــک کشــمکش دیدمانــی بــر می خیــزد  کــه مجموعــۀ 

ــمکش  ــن کش ــد همی ــوان پی آم ــز می ت ــپی را نی روس

ــر آورد. در نظ

ــی و در  ــی کار وی، پرده پوش ــث خیال ــر الکان، حی از منظ

حجــاب  قــراردادن حیــث نمادیــن اســت؛ هماننــد خــودآگاه 

کــه حجــاب و پرده پــوش ضمیــر ناخــودآگاه اســت )موللــی، 

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

ایــن دیدمــان اجتماعــی اســت کــه تحــت ســلطه  و غلبــۀ 

ــرده داری کــرده و آن را پوشــانده  دیدمــان سیاســی از آن پ

ــه  ــاره، مناقش ــه یکب ــی ب ــد. ول ــرار می ده ــاب ق و در حج

ــرده و نقــاب )حیــث  ســرمی گیرد و دیدمــان اجتماعــی، پ

خیالــی جامعــه( کــه برســاختۀ روابــط قــدرت حاکــم اســت 

ــد.  ــه را آشــکار می کن ــن جامع ــث نمادی ــار زده و حی را کن

بــه تعبیــری، زن آرمانــی رمانتیــک در مقابــل زن روســپی 

دراماتیــک قــرار می گیــرد؛ تصویــر در تصویــر، قــاب در قاب، 

ــه عنــوان دال  ــه شــانه )تصویــر 8(. تصویــر شــاه ب شــانه ب

اصلــی دیدمــان سیاســی، رودرروی دوربیــِن عکاس مســتند 

اجتماعــی در دیدمــان اجتماعــی قــرار می گیــرد )قــدرت در 

مقابــل مقاومــت و مقاومــت خــود بــه منزلۀ ســویی دیگــر از 

قــدرت( و زن بــه عنــوان نقطــۀ دوخت مشــترک دو دیدمان 

سیاســی و اجتماعــی، در میانــۀ دو قطــب متضــاد دولــت و 

ملــت44 و در مرز مشــترک و در نوســانی میــان حیث نمادین 

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

ــی  ــث و مادرانگ ــا زن ) مؤن ــه ب ــه ای همذات پنداران در لحظ

نمادیــن( قــرار می گیــرد و بــا او در حــس و حــال و درد و رنج 

یکــی می شــود. از ســوی دیگــر، عــکاس، آگاهانه با قــراردادن 

زن در میــان خــود و عکس هــای الصاقــی شــاه در باالتریــن 

ســطح دیــوارِ اتــاق در پس زمینــۀ تصویــر، گویــی چشــم در 

چشــم حکومــت و سیاســت دوران مــی دوزد و می خواهــد 

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

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

ــیب  ــم و آس ــد دارد زخ ــرار داده و قص ــاب ق ــورد خط را م

ایــن نــگاه رنجــش آور را بــه آن وارد  کنــد. رابطــۀ دوســویۀ 

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

کامــالً واضــح اســت. به عنــوان مثــال، بعدهــا چنیــن آثاری 

ــورد سانســور و  ــد، م ــان سیاســی بودن ــر ضــد دیدم کــه ب

محدودیــت نمایــش قرار گرفتنــد و حتی ســاواک، در ســال 
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1355 جلــوی نمایــش مجموعــه عکس هــای شــهرنو را در 

ســالن ابوریحــان دانشــگاه تهــران گرفــت؛ چــرا کــه در تضاد 

بــا حیــث خیالی جامعــه و دیدمــان سیاســی موجود بــود.46 

پیش تــر اشــاره ای بــه مداخلــۀ شــاه در قانــون و 

ــه  ــوردی ک ــذاری در موضــوع جنســیت شــد؛ م قانونگ

بایســته اســت بیشــتر مــورد مداقــه قــرار گیــرد. بدیــن 

بابــت شایســته اســت کــه رد ایــن نــوع مداخله گــری را 

بــه ســال های آغازیــن حکومــت پهلــوی پــس کشــید؛ 

بــه قوانیــن اجبــاری مربــوط بــه نــوع پوشــش مــردان 

ــاب در  ــف حج ــۀ کش ــر، واقع ــه مهم ت ــان و از هم و زن

دی مــاه 1314ه.ش. چنیــن قوانینــی، ناظــر بــه نوعــی 

ــازی  ــت و میهن س ــع آن، مل ــه تب ــدی و ب حکومت من

از جانــب دولــت و سیاســت مــدرن آن دوران بودنــد و 

ــاز  ــه ای جریان س ــوان نقط ــه عن ــز ب کشــف حجــاب نی

ــون  ــرای تحــوالت پیرام ــم ب و بازگشــای عرصــه ای مه

ــت اســت.  ــز اهمی ــی جنســیت حائ جنســیت و بازنمای

تغییــر شــکل و اعمــال قانــون جدیــد، از منظــر فرهنگی 

ــرای  ــدر ب ــه ســاحت نام پ و اجتماعــی، عیــن تعــرض ب

جامعــه ای 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 می کوشــد همــان جایگاهــی 

را کســب کنــد کــه پیش تــر 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 قرن هــا 

ــن  ــدر در ذه ــاحت نام پ ــک از س ــی الینف ــش، جزئ پی

جمعــی ایرانیــان بــوده اســت و رضاشــاه نیــز بــه شــکل 

و شــمایلی دیگــر ســعی داشــت ایــن جایــگاه را تثبیــت 
کنــد.48

کشــف حجــاب در ایــن مقطــع،  بــا توجــه بــه اهمیــت 

از   ،1355 ــتان،  ــر(، کاوه گلس ــی از تصوی ــر 8: )بخش تصوی
ــن  ــایت انجم ــران، از وب س ای ــران،  ــپی، ته ــۀ روس مجموع

.)www.sociologyut.ir جامعه شناســی دانشــگاه تهــران )

ــپی،  ــۀ روس 1355، از مجموع ــتان،  ــر 9: کاوه گلس تصوی
جامعه شناســی  انجمــن  وب ســایت  از  ایــران،  تهــران، 

.)www.sociologyut.ir ( تهــران  دانشــگاه 
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شــمایل زن در جامعــه، متناظــر بــا برکشــیدن پــردۀ جهــل 

ــی  ــود، حقیقت ــدرن( ب ــت )زنانگــی م ــرای کشــف حقیق ب

ــت و  ــرای مل ــهر ب ــک آرمان ش ــاخت ی ــد در س ــه بای ک

ــا هــر  میهنــی جدیــد برمــال می شــد. هــر آرمان شــهر و ی

ــم  ــک فانتس ــان ی ــی در زب ــهر )حت ــزی ای از آرمان ش فانت

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

دیگــر، معکــوس خــود را در حیــث نمادیــن نیــز می آفرینــد 

) شــهرنو(. آرمان شــهر، بــرای شــکل گیری، بــه یــک قربانــی 

ــه و مزاحــم کــه بایــد نفــی،  ــه عنصــری بیگان نیــاز دارد؛ ب

ــن  ــود. ای ــرد ش ــده ط ــان صورت بندی ش ــذف و از دیدم ح

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

میــدان قــدرت و میــدان دیــد دوربیــن، زن و زنانگــی مــدرن 

قــرار می گیــرد. بــه تعبیــری، زن ســنتی در تاریکــی قــرار 

می گیــرد و زن مــدرن، در روشــنایی تــا بــه عکــس درآیــد. 

زنانگــی مــدرن بایــد از ســویی عامل رشــد، ســعادت و ترقی 

ــع  ــور آزاد و رف ــا حض ــم ب ــود، آن  ه ــش ش ــن49 خوی میه

ــه  ــت در جامع ــی و جهال ــی، عقب ماندگ ــای ناتوان حجاب ه

ــرای اســتقرار نظــم  و از ســوی دیگــر، دســتاویزی مهــم ب

اجتماعــی و نظــم جنســی نویــن. 

بنابرایــن، یکپارچکــی دوربیــن عکاســی و قــدرت پدرســاالر 

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

تحصیل کــردن،  و  بــا جوان بــودن  از چهــره  پوشــش 

مطیع بــودن )صادقــی، 1392،  86(، توأمــان در عکس هــای 

تبلیغاتــی مربــوط بــه آن واقعه و تحت حمایت و پشــتیبانی 

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

محصلیــن جــوان و نوجوان )مجــازی از جامعه ای یتیم شــده 

و جــوان(، زنــان مقامات دولتی، روشــنفکران طبقۀ متوســط 

نیــز ابــژۀ اصلــی دیدمــان مذکــور بودنــد. کشــف حجــاب، 

ــب  ــرای جل ــت ب ــرده داری حکوم ــی پ ــۀ خــود نوع ــه نوب ب

مشــروعیت اجتماعــی نیــز بــوده اســت. »کشــف حجــاب 

ــوردار  ــت برخ ــن محبوبی ــت از کم تری ــه دول ــی ک در زمان

بــود، سیاســتی بــرای جلــب حمایــت زنــان طبقــات بــاال 

ــان،  ــود« )همــان، 43(؛ چــرا کــه برخــی از زن و متوســط ب

بــه ویــژه در طبقــات بــاال و دارای قــدرت نفــوذ، از مدت هــا 

ــی  ــای پرده پوش ــتار الغ ــاب، خواس ــف حج ــش از کش پی

ــه عبــارت دیگــر، منــع پرده پوشــی  بودنــد )همــان، 47(. ب

زنــان بــه معنــای پــرده داری سیاســت و حکومــت نویــن در 

جامعــه بــود؛ بــه معنــای حجــاب دیدمــان سیاســی در پس 

دیدمــان اجتماعــی؛ بــه معنــای پرده پوشــی حیــث خیالــی 

از حیــث نمادیــن جامعــه و از همــه  مهم تــر، قــراردادن زن 

در مرکــز بــه عنــوان محــوری بــرای برقــراری نظــم جنســی 

مســلط مردانــه.

ــه و پدرســاالر، بی شــک  ــِی قــدرت مردان ایــن اعمــال قانون

در ســال های بعــد از واقعــۀ کشــف حجــاب بــا مقاومت هــا 

ــوده اســت؛50  ــی ای در جامعــه نیــز همــراه ب و بارهــای روان

اگرچــه بــه مــرور زمــان، ایــن تعــرض بــه ســاحت نام پــدر 

و قوانیــن ســخت شــریعت در یــک جامعــۀ سراســر مذهبی 

بــه ماننــد ایــران، بــه صــورت طبیعــی جلوه گــر می شــود و 

زنــان، بــدون معذوریــت و بــدون حجــاب در عرصــۀ دیدمان، 

مــورد نــگاه قــرار می گیرند.51 ولــی در نهایت، حیــث  نمادین، 

پــردۀ خیالــی را کنار می زند. ســیاه، ســفید و خاکســتری ها، 

رنــگ و لعــاب حیــث خیالــی را می زدایــد و کشــمکش دو 

ــی  ــرد. ول ــت و حجــاب در می گی ــر حقیق ــر س ــان ب دیدم

کدامیــن دیدمــان، کاشــف کدامیــن یــک می باشــد؟ ایــن 

پرســمانی اســت که مــا را نیــز در مقابل ناخودآگاهمــان و در 

پشــت دوربینــی قــرار می دهــد کــه بایــد بــا آن دور بین تــر 

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

تــا اعمــاق تاریــخ نفــوذ کند. 
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)www.irdc.ir تصویر 10: روزنامۀ اطالعات، مرکز اســناد انقالب اســالمی )

)www.irdc.ir تصویر 11: روزنامۀ اطالعات، مرکز اســناد انقالب اســالمی )
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  نتیجه گیری
ایــن مقالــه بــا یــک مقایســۀ تطبیقــی ســرآغاز گرفــت 

ــت  ــذت، درد و حقیق ــا ل ــی ب ــازی مفهوم ــک ب ــا ی ت

درانــدازد. ایــن بــازی زبانــی، بــا دیگــر مفاهیــم ادامــه 

می یابــد؛ مفاهیمــی چــون روســپی، پــدر، قانــون، 

ــا  ــم ب ــن مفاهی ــۀ ای ــر و ... . هم ــر، َذَک ــوس، ِذک نام

توجــه بــه بافــت فرهنگــی موجــود، مدخلــی بــه 

ــل و کشمکشــی هســتند  ــت تقاب ــت درک و دریاف جه

ــی در دورۀ  ــی و سیاس ــان اجتماع ــان دو دیدم ــه می ک

پهلــوی و در بُعــد دیگــر و بــه زبــان روانکاوانــه، میــان 

ــی و در  ــطوح اجتماع ــی در س ــن و خیال ــث نمادی حی

موضــوع جنســیت وجــود دارد کــه یکــی از بطــن 

جامعــه و مــردم می جوشــد و دیگــری از مواضــع 

ــه  ــرد. ب ــا می گی ــم پ ــک نظــام سیاســی حاک ایدئولوژی

عبارتــی، همیــن کشــمکش و تقابــل میــان دو دیدمــان 

ــن  ــان حیــث نمادی سیاســی و اجتماعــی و نوســان می

ــوان  ــه آن را می ت ــت ک ــری اس ــه ام ــی جامع و خیال

ــوع در  ــن موض ــرد. ای ــی ک ــیت بررس ــۀ جنس در مقول

عکس هــای روســپیان شــهر نــو بــه نمایندگــی از 

دیدمــان اجتماعــی و حیــث نمادیــن جامعــه و از 

ســوی دیگــر در پوســترهای تبلیغاتــی زنــان مثــاًل زن 

ــتگاه  ــی از دس ــه نمایندگ ــته ب ــران شایس روز و دخت

یــا دیدمــان سیاســی و نیــز حیــث خیالــی جامعــه بــا 

جنبه هــای ایدئولوژیــک در برســاخت چهــره و صــورت 

مقبــول و آرمانــی زنانــه مــورد بررســی روانکاوانــه قــرار 

ــدد  ــوس در ص ــدی معک ــه در رون ــن مقال ــت. ای گرف

توضیــح ایــن مهــم بــود کــه بــا دررســیدن سیاســت بــه 

مفهــوم مدرنــش کــه در دورۀ پهلــوی بــه ثمــر نشســت؛ 

دیدمــان اجتماعــی در موضــوع جنســیت شــکل گرفتــه 

و حجــاب دیدمــان سیاســی می شــود و از ســوی دیگــر، 

در همیــن مقطــع، حیــث خیالــی جامعــه، حیــث 

ــه ای  ــه را وارد رابط ــاند و جامع ــن آن را می پوش نمادی

ــی  ــۀ خیال ــن رابط ــد. ای ــش می کن ــا جهان ــن ب خیالی

ــت  ــی، در پش ــان آرمان ــای زن ــوح در عکس ه ــه وض ب

ــان  ــن دیدم ــت. ای ــری اس ــل پیگی ــه قاب ــالت زنان مج

اجتماعــی، در نهایــت و در ســال های پایانــی حکومــت 

پهلــوی، بــه کشمکشــی بــا دیدمــان سیاســی می رســد 

و بــا آشــکارگی چهــرۀ دیگــری از زنانگــی چــون زنــان 

ــی  ــردۀ حجــاب خیال روســپی، ســعی در برکشــیدن پ

ــد؛  ــه می کن ــن جامع ــث نمادی ــاختن حی ــکار س و آش

حیــث نمادینــی کــه عجین شــده بــا مذهب و شــریعت 

ــی در  ــوب و آرمان ــت. زن، زن مطل ــام اس ــرف ع در ع

بازنمایی شــده در  دیدمــان سیاســی و زن روســپی 

دیدمــان اجتماعــی، بــه عنــوان نقطــۀ مشــترکی 

ــور  ــث مذک ــان و دو حی ــه دو دیدم ــد ک ــل می کن عم

ــتقرار  ــرای اس ــی ب ــد داده و تکیه گاه ــم پیون ــه ه را ب

ــه  ــه و پدرســاالر در جامع نظــم جنســی مســلط مردان

ــه  ــب، ب ــه عق ــدی رو ب ــن نوشــتار، در رون می شــود. ای

ــی  ــان سیاس ــدی دو دیدم ــه یابی مفصل بن ــت ریش جه

و اجتماعــی و یــا بــه عبارتــی نقــش مداخلــۀ سیاســی 

نظــام حاکــم در حــوزۀ اجتماعــی و در ســطح بازنمایــی 

ــه  ــر ب ــود را پیش ت ــای خ ــی، پ ــز زنانگ ــیت و نی جنس

درون تاریــخ پــس می کشــد تــا بــه پهلــوی اول و 

واقعــۀ کشــف حجــاب برســد؛ نقطــه  ای مهــم و تاریخــی 

کــه در آن، بازنمایــی جنســیت و زنانگــی شــدیداً مــورد 

ــرد. ــرار می گی ــه ق مناقش
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بــرای اطــالع از تاریــخ عکاســی ایــران نــک: ذکاء )1384( و . 1

ــب پور )1387(. طهماس

ــال 1869م/ 1285ه.ق . 2 ــی در س ــۀ عموم ــن عکاس خان اولی

ــد )ذکاء، 1384، 58(. ــداث ش ــران اح در ته

ــر . 3 ــه قش ــق ب ــون، متعل ــد تلویزی ــی همانن ــن عکاس دوربی

خــاص متوســط بــود؛ چــرا کــه خانواده هــای زیــادی 

تــوان خریــد و داشــتن تلویزیــون را، حتــی تــا پایــان دهــۀ 

ــاً  ــز نهایت ــای آن نی ــتند و تماش 1970م/ 1348 ه.ش نداش

بــه همــان قشــر متوســط محــدود می شــد. بــر طبــق نظــر 

بوردیــو، دوربیــن عکاســی را می تــوان بــه عنــوان وســیله ای 

مشــابه تلویزیــون قلمــداد کــرد و مالکیــت چنیــن کاالیــی را 

بــه مثابــۀ جزئــی از شــاخص های اســتاندارد زندگــی طبقــۀ 

ــو، 1387، 26(. متوســط محســوب کــرد )بوردی

4 .Visuality

5 . Discourse

6 .Critical Discourse Analysis )C. D. A(

7 .

8 .Social Practice

9 .Genealogy

10 . Discursive Psychology

11 .

12 .

13 . Visual Culture

14 . Structuralism

15 .Post- Structuralism

کلیدواژه هــای . 16 از  یکــی   ،)Lack( فقــدان  یــا  و  نقصــان 

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

ــدان. ســوژۀ دچــار  ــن فق ــع ای ــی رف اســت و همیشــه در پ

ــد  ــق می کن ــه اجتمــاع تزری ــز ب ــدان را نی ــن فق ــدان، ای فق

)اســتاوراکاکیس، 1394، 84(.

17 .Archaeological

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

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

171( و حکومــت بــر رعایــا و ممالــک ســرزمین پــدری اطالق 

ــمارۀ 135  ــوم ش ــال، در آلب ــوان مث ــه عن ــت. ب ــده اس می ش

ــارق  ــرۀ س ــس از چه ــار عک ــتان، چه ــۀ کاخ گلس آلبوم خان

جواهــرات تخــت طــاووس گرفتــه شــده اســت کــه در شــرح 

ــی  ــت: »محمدعل ــده اس ــته ش ــه نوش ــا این گون ــی از آنه یک

ــاب  ــر درب ب ــرایدار س ــم س ــوم کاظ ــر مرح ــرایدار، پس س

همایــون اســت کــه معــروف بــه کاظــم ســروری بــوده و ایــن 

ــاووس  ــای تخــت ط ــرقت جواهره ــرم س ــه ج ــی، ب محمدعل

"سیاســت" شــد« )طهماســب پور، 1387، 107- 108(. ایــن 

مفهــوم، در مقابــل مفهــوم نوین سیاســت در دورۀ پهلــوی قرار 

می گیــرد؛ روش و یــا راهبــردی مــورد تأییــد، بــرای رســیدن 

ــم از سیاســی و  ــی )اع ــت؛ وضعیت ــوع خاصــی از وضعی ــه ن ب

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

ــر آن  ــت خاطــر ب ــا رضای ــردم ب ــه، بلکــه م ــه شــاه خودکام ن

مهــر تأییــد می زننــد و یــا حداقــل دولــت )حکومــت مطلقــۀ( 

ــرد،  ــر می گی ــه در نظ ــه ای ک ــا روی ــد ب ــعی می کن ــد س جدی

تأییدیــۀ اتباعــش را تلویحــاً جلــب کــرده و در نهایــت بــر آنهــا 

ــن، 1394، 92(. ــد )زین الصالحی ــت کن حکوم

ایــن نوشــته بــا پیش فرض هــای تئــوری در آراء فوکــو، . 19

فرویــد و الکان کار طــرح فرضیــه را آغــاز می کنــد و 

ــخ و  ــرای تاری ــم ب ــی آن ه ــم قطع ــه حک ــی در ارائ ادعای

مســائلش نــدارد و چنانچــه مکــرراً اشــاره شــد، هــدف فهــم 

ــت. ــوع اس ــون موض دیگرگ

Michel Foucault )1984-1926(

Sigmund Freud )1856-1939(

Jacques Marie Émile Lacan )1901-1981(
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ــت . 20 ــن لغ ــه ای ــذت نیســت، بلک ــای ل ــه معن ــا ب ــن واژه تنه ای

فرانســوی بــه معنایــی وســیع تری چون »تمتــع«، »کیــف« که 

البتــه دارای داللــت ضمنی لذت جنســی )ارگاســم( نیز هســت 

و هم چنیــن »سرمســتی« بــه کار مــی رود. بــه همیــن دلیــل، 

»ژوئیســانس« که یکــی از کلیدواژه هــای روانکاوی الکان اســت، 

ــان انگلیســی و فارســی لحــاظ  ــدون ترجمــه در زب معمــوالً ب

ــیب زا و  ــی آس ــا ویژگ ــر ژوئیســانس ب ــود. از ســوی دیگ می ش

ــا یــک مزاحمــت خشــونت آمیز  »تروماتیــک« همــراه اســت ب

ــژک، 1392، 109(. ــج )ژی ــا درد و رن همــراه ب

21 .The use of pleasure

22 .Existential Truth

ــن . 23 ــی )Imaginary(، نمادی ــث خیال ــکاوی الکان، حی در روان

ــی  ــد روان ــه در رش ــه مرحل ــع )Real(، س )Symbolic( و واق

ــن  ــوان ای ــد. می ت ــکل می دهن ــوژه را ش ــس س ــودک و نف ک

ســه گانه را بــه ســطح جامعــه و امــور اجتماعــی بســط داد. برای 

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

دیگــری بــزرگ )Other( در عــرف الکان، جایــگاه »مــادر« . 24

اســت )الکان، 1393، 71(.

ایــن محــل ابتــدا بــه دســتور محمدعلــی شــاه قاجــار بــرای . 25

ــی  ــد از فروپاش ــد. بع ــاخته ش ــاه س ــوادۀ ش ــکان خان اس

سلســلۀ قاجــار و اســتقرار حکومــت پهلــوی، رضاشــاه 

دســتور تخریــب حرمســرای کاخ گلســتان را داد و بســیاری 

ــن  ــه ای ــه ناچــار ب ــران حرمســرای قاجــار ب ــان و دخت از زن

محــل رفتــه و اســکان یافتنــد. حرمســرا بــه نهــادی دولتــی  

ــدل شــد و در محــل قلعــه نیــز شــهری  )وزارت دارایــی( ب

نــو بــرای تجمــع خالفــکاران و روســپیگری پاگرفــت. قلعــه، 

یکــی از مهم تریــن تاکتیک هــای راهبــردی قــدرت در 

ــود.  ــوی ب ــدرن دوران پهل ــۀ م ــیت در جامع ــوع جنس موض

بعــد از انقــالب اســالمی 1357، شــهر نــو بــه آتــش کشــیده 

و تخریــب شــد و چندیــن ســال بعــد، پــارک و فرهنگســرای 

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

ــی  ــای فیزیک ــر جغرافی ــرای تغیی ــدرت ب ــای ق از تاکتیک ه

و مفهومــی مــکان اســت. بــرای اطــالع از تاریخچــه کوتــاه 

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

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

عنــوان »شــهرنو آتــش گرفــت و روســپیان کشــته شــدند« 

بــه تاریــخ یکشــنبه 9 بهمــن 1357.

ــه و . 27 در اینجــا، مــراد محــارم اســت کــه می توانــد خواهــر، خال

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

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

مــادر و خواهــر و یــا حتــی دوســت مــادر را خالــه صــدا می زنیم. 

ــی را  ــکام اخالق ــینۀ اح ــب بیش ــه مذه ــی ک ــه در جوامع البت

شــکل می دهــد، دور از انتظــار نیســت. فرامــوش نخواهیــم کرد 

ــا، ســختگیری کلیســای  ده فرمــان موســی در محکومیــت زن

کاتولیــک در مــورد تجــرد و تأهــل و حتــی تأکیــدات اســالم در 

قــرآن بــر ایــن موضــوع را )زنــا و زنــای بــا محــارم(. بــرای مثــال 

نــک: آیــات 15، 16 و 23 ســورۀ نســاء.

یکــی دیگــر از تاکتیک هــای قــدرت در مســألۀ حجــاب، در ایــن . 28

عکــس بازنمایــی می شــود. تــا پیــش از دورۀ پهلوی، پرده پوشــی 

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

ــز  ــدرت و تمای ــر ق ــی ب ــک ارزش مبتن ــوان ی ــه عن ــار( و ب درب

طبقاتــی اصیــل محســوب می شــد. گویــی هرکســی در مرتبتی 

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

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

ــس  ــوع برعک ــوی، موض ــت پهل ــت حکوم ــا تثبی ــد. ب می یافتن

ــاب  ــت حج ــه رعای ــزم ب ــپی مل ــان روس ــک زن ــود، این می ش

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

باالدســت و طبقــۀ متوســط رشــدیافته، آزاد از قیــد و بند حجاب 
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ــی  ــاره جابجای ــد از انقــالب، دوب ــرده داری شــدند. در دورۀ بع و پ

ــزگان  ــدارزش و رم ــدن ارزش و ض ــه عکس ش ــر ب ــدرت، منج ق

هویتــی در مســألۀ حجــاب می شــود. 

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

ــه  ــردد؛ واژه ای ک ــان برمی گ ــه  یون ــت، ب ــه« اس »روان ضرب

ــر  ــی ب ــه خراش ــی هرگون ــت؛ یعن ــت اس ــوم جراح ــه مفه ب

ــر روان  ــه ای ب ــون نقط ــان همچ ــه همزم ــدن ک ــم و ب جس

نیــز حــک می شــود و ســوژه را دچــار »نقصــان« می کنــد. 

ویکتــور برگیــن )Victor Burgin( در بازخوانــی کتــاب 

 Roland( ــارت ــن )Camera Lucida( روالن ب ــاق روش ات

ــا عنــوان  Gérard Barthes(، در بخشــی از کتــاب خــود ب

ــن  ــر، )The End of Art Theory(، ای ــوری هن ــان تئ پای

 .Burgin( ــرد ــوم )Punctum( می گی ــادل پونکت واژه را مع

ــتودیوم  ــل اس ــوم )در مقاب ــارت از پونکت 1986. 71-92(. ب

ــه  ــد ک ــراد می کن ــی م ــزی در عکاس ــه چی )Studium(( ب

ــان  ــد، کبودم ــی می کن ــد، زخم ــد، می خراش ــه می زن ضرب

ــن  ــر، ای ــوی دیگ ــارت، 1388، 58-68(. از س ــد )ب می کن

ــه معنــای ســوراخ، خــالء و حفــره نیــز هســت. واژه ب

کاوه گلســتان در مصاحبــه ای اینگونــه اذعــان می کنــد: . 30

»ایــن دوربیــن عکاســی بهانــه ای می شــود کــه تــو خــودت 

را پشــتش قایــم کنــی یعنــی مــن همین طــوری اگــر مثــاًل 

جســد یــک بچــه این جــا بیوفتــد ممکــن اســت غــش هــم 

ــد  ــه می آی ــن ک ــا دوربی ــش ام ــا ببینم ــر اینج ــم، اگ بکن

بیــن مــن و آن، یــک ســپر می شــود و مــن آن وقــت دیگــر 

ــی، 1383، 62(. ــا را« )مصحف ــم دنی می بین

ــی و . 31 ــث خیال ــه در حی ــت ک ــی اس ــه ای، اتفاق ــۀ آیین مرحل

ــرای  ــودک، حــادث می شــود. ب ــی ک در مراحــل رشــد روان

ــا  مطالعــه بهتــر و بیش تــر بــه مقالــۀ ژاک الکان )1393( ب

عنــوان »مرحلــۀ آیینــه ای بــه مثابــۀ آن چــه کارکــرد مــن 

را آنگونــه کــه در تجربــۀ روانکاوانــه آشــکار می شــود شــکل 

ــم   ــت مدرنیس ــا پس ــم ت ــاب از مدرنیس ــد« در کت می بخش

رجــوع نماییــد.

  »نــام  پــدر« از منظــر الکان، اســتعاره ای از قــدرت، نظــم، . 32

ــدری )  ــتعارۀ پ ــی اســت. اس ــای اجتماع ــون و قرارداده قان

نــه صرفــاً وجــود مــادی پــدر(، بــه قــوم، خانــواده و جامعــه 

ــی، 1395، 107(.  ــد )مولل ــی  می بخش ــن تاریخ تعّی

ــن رد و . 33 ــه در عی ــزی ک ــت از چی ــارت اس ــد عب ــن فراین ای

ــکار و ظاهــر ســلبی خــود، مــورد تأییــد قــرار می گیــرد؛  ان

ــه فــرد ایــن  ایــن فراینــد، تابــع دفــع امیــال اســت ولــی ب

ــود  ــل خ ــری از می ــی بیش ت ــه آگاه ــد ک ــکان را می ده ام

بیابــد؛ بنابرایــن، اگرچــه میــل دفــع می شــود، ولــی 

کمــاکان قــوت دارد و نیرویــش بــه شــکل و شــمایل دیگری 

ــون، 1394، 115(. ــوران اس ــرد )ل ــد ک ــروز خواه ــده ب در آین

ــلی، . 34 ــۀ تناس ــی مرحل ــاخص اصل ــق آراء الکان، ش ــر طب ب

َذَکــر )Phallos( اســت. فالــوس بــا آلــت جنســی نرینــه در 

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

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

ــدم تشــخیص  ــا ع ــالوۀ تشــخیص ی ــه ع ــب ب ــد، قضی فروی

ــر، 1394، 84-78(.  ــت )هوم ــدان اس ــاب و فق غی

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

ــی آن  ــا وجــود فقدان ــوس، در عــدم وجــود و ی کارکــرد فال

ــن  ــه ای ــی ب ــوس خیال ــی، 1395، 181(. فال ــت )مولل اس

ــده  ــاظ ش ــتیابی لح ــل دس ــرد، قاب ــرای ف ــه ب ــت ک معناس

ــم  ــه نارسیسیس ــرد را ب ــت ف ــه در نهای ــری ک ــت، ام اس

)Narcissism( می رســاند )همــان(. ولــی فالــوس نمادیــن، 

متعلــق بــه فــرد نیســت و بــه دلیــل همیــن فقــدان، فــرد 

می کوشــد آن را تصاحــب کنــد. در ارتبــاط بــا کاوه، فالــوس 

)دوربیــن/ نقــاب( بــه ایــن معنــا نمادیــن اســت کــه او را در 
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ــدر«  ــدر« کــه نقــض »نام پ ــل ســاحت »نام پ موضعــی مقاب

ــن موضــوع  ــرار می دهــد. ای ــه آن اســت، ق ــی علی و نافرمان

ــه و البتــه بســیار تنگاتنــگ، قابــل  ــد روانکاوان در دو بُع

ــود  ــی خ ــی زندگ ــردی، یعن ــد ف ــم بُع ــت؛ ه ــی اس بررس

ــد  ــی. در بُع ــد اجتماع ــم بُع ــتان، و ه ــکاس، کاوه گلس ع

فــردی، ایــن تقابــل را می تــوان در رابطــۀ کاوه بــا پــدرش، 

ــوان  ــه عن ــد. ب ــوح دی ــه وض ــتان، ب ــم گلس ــی ابراهی یعن

ــدار  ــورد اقت ــه ای، در م ــال، فخــری گلســتان در مصاحب مث

ابراهیــم گلســتان در منــزل می گویــد: »بلــه پدرشــان 

خیلــی کار می کــرد... زیــاد کاری بــا بچه هــا نداشــت. مثــاًل 

مــا همــه داشــتیم می خندیدیــم، جیــغ می کشــیدیم، 

ــاکت  ــا س ــد طفلکی ه ــان می آم ــا پدرش ــم، ت کار می کردی

می شــدند... احترامــش را نگــه می داشــتند. نمی دانــم. 

ــی  ــا لیل ــان، 1393، 32( و ی ــیدند« )جعفری ــاید می ترس ش

گلســتان می گویــد: »خانــۀ مــا خط کشــی های فــراوان 

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

ــک  ــه، در ی ــی، کاوه، ناخودآگاهان ــد اجتماع ــر و در بُع دیگ

فراینــد »جابجایــی« )مجــاز(، طعــن زدن )کنایــه زدن( 

ــب را،  ــی غال ــاختارهای حکومت ــی و س ــتگاه سیاس ــه دس ب

ــدر و او طــی  ــن پ ــه بی ــد ک ــاِر ســکوتی می کن جانشــین ب

ســالیان دراز حاکــم بــود؛ ســکوتی کــه کاوه مجبــور بــود در 

مقابــل پــدر خــود در کودکــی و نوجوانــی بــه دوش بکشــد. 

ــت و  ــت حکوم ــون در هیئ ــم قان ــی و ه ــدر فیزیک ــم پ ه

هیبــت شــاه، در ســاحت »نام پــدر« قــرار دارنــد و شکســت 

قانــون و رودرویــی بــا نظــام حکومتــی شــاهانه، عیــن قــد 

علــم  کــردن، طغیــان، انتقــام و خشــونت علیــه  پــدر اســت 

ــای دارد. ــن ج ــاحت نمادی ــه در س ک

ــۀ . 36 ــدن از دریچ ــوم دی ــه مفه ــا ب ــداری در اینج ــش دی ران

ــرار  ــدن عکــس و تک ــاره دی ــن عکــس، دوب ــن، گرفت دوربی

بی پایــان همیــن ســیکل اســت؛ فراینــدی همــراه بــا لــذت، 

درد و انــدوه نــگاه  کــردن و دیــدن، دیده شــدن و ... رانــش 

مــرگ و زندگــی یکــی از مباحــث اساســی روانــکاوی فرویــد 

ــک:  ــوم ن ــن مفه ــر ای ــم بیش ت ــرای فه ــت. ب و الکان اس

ــی )1395، 60-40(. مولل

37 .                              Social Visuality

بــرای بررســی شــکل گیری، شــرایط شــکل گیری گفتمــان/

دیدمــان اجتماعــی در تاریــخ عکاســی ایــران و رابطــۀ آن بــا امــر 

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

ــن )1394(.   الصالحی

نقطــۀ دوخــت و یــا نقطــۀ کاپیتــون )Capiton Point(، در . 38

ــۀ  ــا نظری ــه ب ــت ک ــی اس ــی، گره گاه ــر اجتماع ــۀ ام حیط

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

ــتیالی  ــد اس ــث، می توان ــورد بح ــوع م ــا و در موض در اینج

مردانــه بــه جهــت ایجــاد نظــم جنســی مردانــه معنــا شــود.

در روانــکاوی الکان، تصعیــد، فراینــدی غیــر جنســی . 39

ــی خــود  ــه و حت ــی معکــوس یافت ــه گاه حالت نیســت، بلک

ــش  ــق واالی ــوب مطل ــۀ مطل ــه مرتب ــدی ب ــوِب آرزومن مطل

.)60-58  ،1394 )کلــرو،  می یابــد 

40 .Political Visuality

41 .

42 .Interpellation

43 .Fantasme

اقتصــاددان،  کاتوزیــان،  همایــون  نظریــۀ  مهم تریــن   .44

تاریخ نــگار و کاوشــگر علــوم سیاســی در تاریــخ و سیاســت 

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

ــخ  ــای تاری ــه در درازن ــن دو، همیش ــاط ای ــل و ارتب ــبک تعام س

ــۀ  ــم در جامع ــن حک ــت. ای ــوده اس ــاری ب ــاری و س ــران ج ای

ــر  ــا دوران معاص ــتان( ت ــران باس ــته های دور )ای ــران، از گذش ای

. 1 Louis Pierre Althusser )1990-1978(
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ــا  ــت، ب ــده اس ــود دی ــالمی را در خ ــالب اس ــروطه و انق ــه مش ک

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

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

خودنمایــی می کنــد )کاتوزیــان، 1380(. 

ایــن تقابــل را در ســطح ســوژۀ فــردی، می تــوان بــا تقابــل . 44

کاوه گلســتان و پــدرش، ابراهیــم گلســتان و از ســوی دیگــر 

رابطــۀ آرام و مســالمت آمیز او و مــادرش، فخــری گلســتان، 

مقایســه کــرد. بــه عنــوان مثــال، جمــالت زیــر کــه برگرفته 

از گفته هــای همســر، دوســت و خواهــر کاوه گلســتان 

ــد.   ــل را نشــان می دهن ــن تضــاد و تقاب ــند، ای می باش

ــاوت 45.  ــا آدم متف ــت... آره ... دو ت ــی باالگرف »دعوایشــان خیل

ــان  ــر دوم ــا ه ــان، 1393، 46(، »م ــاً« )جعفری ــد واقع بودن

ــان، 54(،  ــم« )هم ــی بودی ــان ناراض ــای خانواده هام از فض

امــا  می کــرد  مطــرح  را  سیاســی  موضوعــات  »پــدرم 

»کاوه  )همــان، 79(،  می کــرد«  نــگاه  اجتماعی تــر  کاوه 

ایدئولــوژی سیاســی نداشــت... در کشــمکش آرام می شــد« 

ــان، 100(. ــود« )هم ــم ب ــان، 99(، »آنارشیس )هم

ــه . 46 ــرح ک ــارک ف ــگاهی در پ ــرا، در نمایش ــن ماج ــد از ای بع

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

ــرای نمایــش عکس هایــش  می گیــرد کــه از ایــن فرصــت ب

ــل  ــر کاوه نق ــد. همس ــتفاده کن ــی اس ــتگاه حکومت ــه دس ب

را دیــد.  آمــد. عکس هــا  روز  می کنــد کــه »فــرح آن 

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

ــن مملکــت  ــو ای ــز خــوب ت ــن همــه چی ســیاهی داری؟ ای

ــا و  ــه روســپی ها و روانی ه ــر دادی ب ــی گی ــو رفت هســت، ت

ــان، 1393، 50(. ــهرنو؟« )جعفری ش

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

ــوده  ــی نب ــار روان ــدون ب ــان و ب ــز آس ــاه نی ــود ش ــرای خ ب

ــن اشــاره دارد  ــه ای ــوی ب ــال اشــرف پهل ــرای مث اســت. »ب

ــتین  ــدون آس ــاس ب ــه او لب ــن ک ــدن ای ــدرش از دی ــه پ ک

ــد  ــم می گوی ــن عل ــت. همچنی ــده اس ــر ش ــیده متغی پوش

رضاشــاه مــرگ را بــر ایــن کــه چشــم غریبــه بــر زن هایــش 

بیفتــد، ترجیــح مــی داده، امــا چــارۀ دیگــری نداشــته، چــون 

ــه  ــده ب ــا وحشــی و عقب مان ــن صــورت ایرانی ه ــر ای در غی

ــی، 1392، 37-36(. ــل از صادق ــه نق ــد« )ب ــاب می آمدن حس

از . 48 »همــه  او،  حکومــت  دوران  و  رضاشــاه  عکس هــای 

ــن و  ــوط آه ــیدن خط ــارات و کش ــه و عم ــات و ابنی احداث

ــا و ســاختمان دانشــگاه و خیابان کشــی و شهرســازی  پل ه

ــون و  ــکده و قش ــه و دانش ــازی و مدرس ــارک و پارک س و پ

فنــون و ماننــد آن بــر جــا مانــده اســت« )شــهری، 1378، 

ــد  ــاپ می ش ــا چ ــه از او در روزنامه ه ــی ک 168(. عکس های

ــا  ــاً او را ب ــد عمــوم گذاشــته می شــد، غالب و در معــرض دی

یونیفــورم نظامــی و بــا چهــره ای پیگیــر در اوضــاع مملکــت 

ــن  ــه ای ــی داد ک ــان م ــه نش ــردم و جامع ــع م ــود وض و بهب

ــل  ــتی قاب ــتی و وطن پرس ــازوکار شاه دوس ــز در س ــم نی مه

بحــث اســت. رضاشــاه ترجیــح مــی داد بــه ســراغ عکاســی 

ــه  ــِی این گون ــد دولت ــت از تولی ــا حمای ــه و ب ــی رفت تبلیغات

تصاویــر، مــردم را مخاطــب تصاویــر تبلیغاتــی خــود و 

دولتــش قــرار داده و شــاه و حکومــت پهلــوی را دوســتدار 

ــد. ــی کن ــدری دلســوز معرف ــردم و همچــون پ ــت و م مل

اینهــا کلمــات واژگان کلیــدی دو نطقــی بودنــد که رضاشــاه . 49

در مراســم دولتــی کشــف حجــاب ایــراد کــرد نــک: روزنامــۀ 

اطالعــات )1314( در وب گاه مرکــز اســناد انقــالب اســالمی 

.)www.irdc.ir(

ــان . 50 ــدن برایش ــرون آم ــاس بی ــا لب ــادر و ب ــادن چ  »کنارنه

ــردان  ــر م ــادرزاد در براب ــت م ــی لخ ــه گوی ــود ک ــان ب چن

ظاهــر شــده اند و چنــان در خــود فرورفتــه )مچالــه( 

)شــهری،  شــده اند«  منگنــه  گفتــی  کــه  می شــدند 
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ــز  ــران نی ــی ای ــۀ کنون ــه در جامع 1378، 530-531(. البت

ــا نداشــتن  ــی ای پیرامــون داشــتن و ی چنیــن بارهــای روان

حجــاب وجــود دارد. واقعیــت آن اســت کــه چنیــن بارهــای 

روانــی ای ممکــن اســت در طــول ســالیان دراز از نســلی بــه 

ــای  ــه را دچــار تضاد ه ــل شــده و جامع ــر منتق نســلی دیگ

ــد. ــی کن اساس

ــر 51.  ــدی و س ــادر و چارق ــادر و باچ ــا از بی چ ــه عکس ه  »اینگون

ــروع  ــرده ش ــت ک ــورت درس ــر و ص ــان و س ــوی افش ــاز و م ب

شــده کم کــم بــه نمــودن ســر و ســینه و بــازوان تــا شــکم و..." 

ــان در  ــا همــه بی پردگــی زن ــه ب )شــهری، 1378، 176(. »البت

برداشــتن عکس هــای لخــت، تصاویرشــان هــر چنــد ســنگین و 

موقــر بــه پشــت ویترین هــا نمی آمــد... اولیــن عکــس زنــی کــه 

بــه پشــت ویتریــن عکاســی قــرار گرفــت عکــس قمرالملــوک 

وزیــری بــود کــه بــا ســربرهنه ی بــدون چــادر، تنهــا با روســری 

تــوری کــه بــه رو انداختــه بــود زینت بخــش گردیــد... ســدی 

کــه بوســیله ی وی شکســته شــد کم کــم عکس هــای بعضــی 

زنــان دیگــر نیــز بــه آن افــزوده بــه عمومیــت رســیده جانشــین 

ــد« )همــان، 177(. ــردان گردی ــای م عکس ه

- آدامز، لوری. )1388(. روش شناســی هنر. ترجمۀ علی معصومی. تهران: نشــر نظر.

ــه صــدر آرا. چــاپ  ــۀ روزب ــت. ترجم ــک دول ــازوبرگ های ایدئولوژی ــوژی و س ــی. )1388(. ایدئول - آلتوســر، لوی

دوم. تهــران: نشــر چشــمه.

ــران: انتشــارات  ــری. ته ــی جعف ــر سیاســی. ترجمــۀ محمــد عل - اســتاوراکاکیس، یانیــس. )1394(. الکان و ام

ققنــوس.

- 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 میان  مایه. ترجمۀ کیهان ولی  نژاد. تهران: نشــر دیگر.

- پیر کلرو، ژان. )1394(. واژگان الکان. ترجمۀ کرامت موللی. تهران: نشــر نی.

ــگ  ــارات فرهن ــران: انتش ــان. ته ــان ایرانی ــت در می ــت و غیری ــت هوی ــا. )1384(. روای ــک، محمدرض - تاجی

ــان. گفتم

ــران:  ــرگ. چــاپ دوم. ته ــار و م ــی، آث ــن، کاوه گلســتان: زندگ ــا دوربی ــودن ب ــه. )1393(. ب ــان، حبیب - جعفری

ــد. ــه هنرمن انتشــارات حرف

- دریفــوس، هیوبــرت و رابینــو، پــل. )1391(. میشــل فوکــو فراســوی ســاختگرایی و هرمنیوتیــک. بــا مؤخــره  ای 

بــه قلــم میشــل فوکــو. ترجمــۀ حســین بشــیریه. چــاپ هشــتم. تهــران: نشــر نــی.

- ذکاء، یحیــی. )1384(. تاریــخ عکاســی و عکاســان پیشــگام در ایــران. چــاپ دوم. تهــران: شــرکت انتشــارات 
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علمــی و فرهنگــی.

- روزنامــۀ اطالعــات. )1314(. برگرفتــه از وب گاه مرکــز اســناد انقــالب اســالمی )www.irdc.ir(. بازنگــری در 

22 آذر 1395.

ــی و  ــن عکاس ــک دوربی ــش ایدئولوژی ــی نق ــی: بررس ــت و بازنمای ــن. )1394(. »سیاس ــن، حس ــن الصالحی - زی

ــمی، 20 )3(، 92-79. ــای تجس ــا- هنره ــای زیب ــۀ هنره ــوی«. فصلنام ــس در دورۀ پهل عک

- ژیــژک، اســالوی. )1392(. الکان بــه روایــت ژیــژک. ترجمــۀ فتــاح محمــدی. چــاپ دوم. زنجــان: نشــر هــزارۀ 

. م سو

- شــهرنو آتش گرفت و روســپیان کشــته شدند. )1357(. در روزنامۀ اطالعات، یکشنبه 9 بهمن 1357.

- شــهری، جعفــر. )1378(. تاریــخ اجتماعــی ایــران در قــرن 13: زندگــی و کســب وکار، جلــد 1 و 3. چــاپ ســوم. 

تهــران: مؤسســۀ خدمــات فرهنگی رســا.

- صادقی، فاطمه. )1392(. بازخوانی یک مداخلۀ مدرن: کشــف حجاب. تهران: نشــر نگاه معاصر.

- طهماســب  پور، محمدرضا. )1387(. ناصرالدین  شــاه عکاس. چاپ دوم. تهران: انتشارات تاریخ ایران.

- فروید، زیگموند. )1393(. روان شناســی توده ای و تحلیل اگو. ترجمۀ ســایرا رفیعی. تهران: نشــر نی.

- فالحتی، علی. )1388(. »روســپیگری و ســکوت ســنگین قانون«. مجلۀ کتاب زنان، شمارۀ 22، 1- 36.

- فوکو، میشــل. )1389(. دیرینه شناســی دانش. ترجمۀ عبدالقادر ســواری. چاپ دوم. تهران: نشر گام نو.

- کاتوزیــان، محمدعلــی همایــون )1380(. تضــاد دولــت و ملــت: نظریــه  ی تاریــخ و سیاســت در ایــران. ترجمــۀ 

علی  رضــا طیــب. تهــران: نشــر نــی.

------. )1391(. اقتصــاد سیاســی ایــران: از مشــروطیت تــا پایــان سلســله پهلــوی. ترجمــۀ محمدرضــا نفیســی 

و کامبیــز عزیــزی. چــاپ هجدهــم. تهــران: نشــر مرکــز.

- کلرو، ژان پیر. )1394(. واژگان الکان. ترجمۀ کرامت موللی. تهران: نشــر نی.

- الکان، ژاک. )1393(. تلویزیون. ترجمۀ انجمن روان پژوهان فارســی زبان فرانســه. تهران: رخ داد نو.

ــه  ــۀ روانکاوان ــه در تجرب ــه ک ــن را آن گون ــرد م ــه کارک ــه آن چ ــه مثاب ــه ای ب ــۀ آیین ------. )1394(. »مرحل

آشــکار می شــود شــکل می بخشــد«. در از مدرنیســم تــا پســت مدرنیســم. الرنــس کهــون. ویراســتۀ عبدالکریــم 

رشــیدیان. چــاپ یازدهــم. تهــران: نشــر نــی.

- لوران اســون، پل. )1394(. واژگان فروید. ترجمۀ کرامت موللی. چاپ چهارم. تهران: نشــر نی.

- مصحفی، محســن. )1383(. کاوه گلســتان: عکس ها و یک گفتگو. تهران: نشر دیگر.

- موللی، کرامت. )1395(. مبانی روان کاوی فروید و الکان. تهران: نشــر نی.

- میلز، ســارا. )1388(. گفتمان. ترجمۀ فتاح محمدی. چاپ دوم. زنجان: نشــر هزارۀ سوم.

-----. )1389(. میشــل فوکو. ترجمۀ داریوش نوری. تهران: نشر مرکز.
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ــر  ــران: نش ــی. ته ــم طاهای ــید ابراهی ــری و س ــی جعف ــۀ محمدعل ــون. )1394(. ژاک الکان. ترجم ــر، ش - هوم
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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 

representation of sexuality in photographic images and socio-cultural norms of society and 

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. 

 Keywords

Photography, Visuality, Sexuality, History, Power, Representation.


