
 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة زنان پژوهش
  146 -123، 1396 ،نامة فرهنگ، ادب و هنر ويژه

  »اي براي زن حبسيه«تصوير: 
  )تصوير زنان حرم به مثابة بازتوليد گفتمان مردساالر در عهد ناصري(

  *احد وريجي
  **هادي مؤمني

  چكيده
(زنان حرم در عهد ناصري)، در تصوير، نه تنها در برابر گفتمـان مردسـاالر از    سوژه زنانه

هـاي   مي نمايد. اين مهـم از طريـق سـنجه    خود  مقاومتي نشان نمي دهد؛ بلكه آنرا تثبيت
ء، ديگري و و همينطور سوژه هاي زن، زن، شي» حاشيه و مركز«و » همانندسازي«تحليلي 

باألخره شاه، نحوة درونه گيري قدرت در تصاوير را آشكار مي سازد. اين همه در سـطح  
تصوير رخ مي دهند و با تحليل تصوير در بافت فرهنگ بصري، سـواي اسـناد زبـاني آن    
دوران ميسر مي شوند. در نتيجه تصوير چنان حبسگاهي است كه حبس هويت زن و بسط 

  شود. از طريق آن بازنمايانده مي 1گوي دوگاني زن(منفعل)/ مرد(فعال)اقتدار مردساالر يا ال
، زن و »مركـز  حاشيه/«و  2»همانندسازي«تصوير، فرهنگ بصري، نماگرهاي  :ها كليدواژه

  (فعال). (منفعل)/ مرد هويت فردي، دوگاني زن
  
  مقدمه. 1

عمـدتاً متوجـة   با توجه به موضوع و الزامات تحليلي، دامنة روش شناسـيك ايـن پـژوهش    
رويكردهايي است، برگرفته از نظريه هاي روانشناسي رشـد و جغرافيـاي سياسـي در بـاب     

 نشانه شناسيبويژه  ، و همينطور نظرگاه هاي ساخت گرا و3»خود«يا » هويت«مفهوم دشوار 
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تصوير برمبناي روابط دوسوية ميان اجزا و كل. به تعبيـر ديگـر مالحظـات روش     اجتماعيِ
پژوهش، بيشتر متوجة رابطة متقابلِ متن تصوير و بافت فرهنگي آن است. ايـن   شناختي اين

)، بيانگر آن Visualcultureدوسويگي بين فرم تصويري و كاركرد تصوير در فرهنگ بصري (
فقط بازتاب فرآيندها و ساخت هاي اجتماعي نبوده، بلكه همچنين «است كه زبان تصويري 

: 1951(بـرچ،  » اي اجتماعي و شـرايط مـادي موجـود   وسيله اي است جهت قوام ساختاره
تحليلي كه  –به ديگر زبان، صرفنظر از وجوهات توصيفي »). زبانشناسي انتقادي«/ ذيل165

غالباً تمركزشان بر ساخت تصويري يا درون متني است و نظام نشـانه اي تصـويري اثـر را    
ه در واقع همان تفسير معناهاي بازمي تابد؛ وجه تفسيري نيز ساختارهاي اجتماعي ِتصاوير ك

اجتماعي است و از طريق سخن مسلط دوران بيان شده اند را نشان مي دهد؛ از اينرو فـارغ  
از قواعد زيبايي شناختي و تمهيدات صوري تصوير، بي گمان بايد هر اثري را متأثر از بافتار 

  فرهنگي و تاريخي آن شمرد؛ 
ة زيبايي شـناختي نـه طبيعـي كـه فرهنگـي      چنين رويكردي بيشتر بر آن است كه تجرب

نشر تصاوير در درون يك فرهنگ مورد توجه است.  فرهنگ بصري،است. بنابراين در 
، بايد به شيوه هايي توجه داشت كه آثار هنـري همـواره   فرهنگ بصرياز نگاه منتقدان 

ند. آنهـا  مبدع معاني سياسي، فرهنگي و اجتماعي بوده اند تا اينكه صرفاً آنرا بازتاب ده
تصاوير را حائز نقشي فعال در شكل بخشيدن به فرهنگ مي دانند. اثر حاصل كار كردن 
در دل حيات فرهنگي است. پس روشن است كه آنها قصد ندارند از مقوله هاي زيبايي 
شناختي و خصايص ذاتي اثر چشم بپوشند، بلكه با انضمام صبغة فرهنگـي بـه زيبـايي    

  ). 275-271: 1994( هـــايد ماينر،  كنندشناسي آنرا زمينه مند مي 
  
 پيشينة تحقيق. 2

عمدة كار مطالعاتي اين پژوهش برپاية منابع كتابخانه اي و با رجوع بـه مقـاالت بـه انجـام     
رسيد. در مبحث پيشينة پژوهش، از ميان مقاالتي كه پيشتر به اين موضوع پرداختـه بودنـد؛   

بررسي نقش زنان «كاتيا سلماسي)، »(سايه اي در عكاسي ايران«مقاله تحت عناوين:  5تعداد 
تكاپوي زنان عصر قاجار، فرديت، جهـان سـنت و   «پروين طايي)؛ »(رة قاجاردر عكاسي دو

سحر و جادو و طلسم و تعويذ و دنياي زنان در عصر «سهيال ترابي فارساني)، »(گذار از آن 
نقش زنان در بسـط فرهنـگ محـرم و    «داريوش رحماني و زهرا حاتمي) و باألخره »(قاجار

ي) مورد بازبيني قرار گرفت؛ از اين ميـان هـيچ   (زينب اسكندر» سوگواري در عصر ناصري
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الگـويِ روش   يك از آنها چنانكه بايد در توازي با بحـث ايـن جسـتار نبـود؛ بـه هـر روي      
شناسيك اين پژوهش بر آمد و شد مداوم ميان عناصـر درونْ متنـي تصـوير و زمينـه هـاي      

اصـرالدين شـاه   فرهنگي آن استوار است. زن در عهد قاجـار بـويژه همسـران ن    –اجتماعي 
به مثابة رسـانه اي نوظهـور در عهـد    » عكس«موضوع اصلي اين پژوهش اند و بيش از آن، 

  تحليلي ما را تشكيل مي دهد. -ناصري، عمدة كار توصيفي
  
 روش تحقيق. 3

ــارت    ــة ب ــه گفت ــام      «ب ــي) و پي ــاي درون متن ــي (قرارداده ــام ادراك ــس، پي ــدة عك بينن
وي يادآور ». زمان و به يك صورت دريافت مي كند فرهنگي(قراردادهاي برون متني) را هم

عكاسي به تقويت كاركرد ايدئولوژيك مي انجامد زيرا اين رسانه به شكل ثبت «مي شود كه 
) و در اين معني مخاطب 243-241: 1952(چندلر،». ظاهر مي شود نه تغيير شكل يا داللت

  ضمني  آن برد.  قادر است با گذر از داللت هاي مستقيم اثر، پـي به معاني
در پژوهش پيش رو سوژه ها، شخصيت ها، كنشـگرها يـا بـاألخره نماگرهـاي داخـل      

و در » پادشاه«يا همان » مرد«، »زن حرمسرا«تصوير را مي توان به سه دسته كلي تقسيم كرد. 
 349در اين مقاله با بررسـي تصـادفي   ». جهان مردساالر«متعلق به » اموال«يا » اشياء«نهايت 
ر، مربوط به عهد ناصري، تالش مي شود اين پرسش كه چگونه كاركرد اجزاي درونْ تصوي

تصويري در تناظر با واقعيت هاي برون تصويري به تقويت و شـفافيت گفتمـان مردسـاالر    
در » زن«خواهد انجاميد به بحث گذاشته شود. بخش نخست، بحث با نحوة بازنمـايي فـرم   

در » هويـت زن «آغاز مي شود و در بخش بعـد  » ويرحبسِ تن در تص«درون عكس و با نام 
بـه  » در تصـوير 4حبس مـن «بافت معنايي تصوير در رابطه با زمينة گفتماني آن تحت عنوان 

، »فردي«در سه ساحت » هويت«بحث گذاشته مي شود. در اين راستا تالش مي شود مفهوم 
عهد ناصري طبق يك مـدل  دنبال شده و رابطة ميان آن با نظام مرد ساالر » ملي«و » جمعي«

  تصويري چنانكه بعداً خواهيم ديد، روشن شود.  -تحليلي
در اينجا مطابق با روابط ساختاري بصري يا به بيان دقيق تر روابط همنشينيِ مكاني كـه  

مركز/حاشـيه   -چپ/راسـت   -جلو/پشت  -بيشتر با هنر و عكاسي در ارتباط اند: باال/پايين
: 1952(چنـدلر،  حورهاي عمودي و افقـي در بازنمـايي تصـوير   برون)؛ اهميت م -(يا درون 

) و نيز همانندسازي بر مبناي نگره هاي روانشناختي؛ رويهم رفته نشان خـواهيم  138 -137
 –داد الگوهاي زيرساختي تصوير از طريق نماگرهاي دروني آن، تحت تأثير گفتمان تاريخي
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آيند توليد معنا آرايش متنـي خـود را   فرهنگي دوران خود به چه نحو عمل مي كنند و در فر
از نظر معناشـناختي بـي معنـي    «چگونه ترتيب مي دهند. روابط ساختاري پيش گفته هرگز 

نشان داده اند كـه چگونـه فـي     جرج ليكاف و مارك جانسوننيستند. معناشناسان شناخت، 
در حقيقت به ). 138: 1952همان،»(وابسته به مفاهيم فرهنگي اند» استعاره هاي جهت«المثل 

مدد تحليل تصاوير، در كنار مؤلفه هاي زيبايي شناختي؛ موقعيـت فيزيكـي و جـاي گيـري     
اشياء يا اشكال موجود در فضاي تصوير را مي توان مبتني بر يك كالن روايت انگاشت كـه  

در » حاشـيه/ مركـز  «و اصل » همانندسازي«درون متني يعني اصل  -محور تمهيدي 2حول 
  نماگرهاي زن/ شيء، معنا را در اثر ساماندهي مي كند. –ريق  جفت گردش است و از ط

بدينسان در مناسبت ميـان مـتن و فـرامتن، فـرم بصـري و فرهنـگ ديـداري، نشـانه و         
برساخت هاي نشانه اي، شكل و زمينه و باألخره گفته و گفتمان مسلط، مي توان اين منطق 

ت و ديگر آنكـه تحـت چنـين نظـامي     را در تمامي تصاوير اين پژوهش به يكسان بكار بس
تصوير سازندة معنايي است كـه هـر چـه بيشـتر بـه تقويـت دوگـانگي هـاي مرد(فعـال)/          

و انحالل هويت اش، بيش » ديگري«با » خود«زن(منفعل) ياري مي رساند و از طريق تشابه 
رمسرا ح» زن«و » پادشاه«از پيش بر صراحت خود مي افزايد. بواقع در تمامي تصاوير، تقابل 

بر منطق حضور مسلط و حبوس جنسيت زنانه تكيه دارد و از طريق آرايه هاي صوري اثر، 
به دو شيوه خود را باز مي نماياند. آشكارا اين اصل بر تمـامي تصـاوير ايـن جسـتار سـايه      

  افكنده و هيچ عكسي از اثرات نيروي فراگيرش بركنار نيست.
چنين ارزيابي كرد؛ در واقع با تكيـه بـر دو   بطوركلي الگويِ تحليلي عكسها را مي توان 

كـه   5اصل فوق، كليه نمونه هاي تصويري در اين پژوهش، همواره بـا سـرنموني تصـويري   
متعلق به ناصرالدين شاه يا تمامي آن شخصيت ها و نمادهاي مردانـة عهـد قاجـار كـه بـه      

در » قياسي«لگوي در قالب يك ا -بنيان هاي مردساالر  -طريقي مشابه با آن عمل مي كنند 
به معرض ديد مخاطب گذاشته مي شود تا بـدين وسـيله پرسـش    » بخش تصاوير«تناظر با 

اصلي اين جستار؛ يعني نحوة تثبيت و تحكيم  پايگان مسلط مردساالر بواسطة سوژه زنانـه  
در تصوير آشكار گردد. سرانجام با توسل به اين روش در مي يابيم كه از چه طريق زيرگونه 

در تصوير، همچون تابعي در محدوده اقتدار مردانه مهار شده و » شيء«و » زن«كلي هاي ش
  با او تن در مي دهند.» تشابه«و » تبعيت«، »تقليد«صرفاً به 

سخن گفته مي شود كه سـنت مـرد    6»ريختار استعاري«به اختصار از يك  در اين بخش
الگويي را باز مي نماياند كه در و شيوة حكومتي، » هويت قومي«ساالرانة عهد ناصري بنا به 
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سراسر شؤون زندگي فردي و اجتماعي آن روزگار ريشه دوانيده بود. در حقيقت در اينجـا  
ريختاري و تعمـيم آن بـه تمـامي     -به روايت عكس و با مالك قرار دادن يك مدل تحليلي

انگي هـاي  سياسيِ عهد قاجار، نحوة پيدايي دوگـ  -ابعاد فردي، فرهنگي، اجتماعي، تاريخي
را بازمي شناسيم. بدين ترتيب خواهيم ديد كه در اين دوره با نظامي زن(منفعل)/ مرد(فعال) 

آن. اما نكته اي كليدي را نبايد از نظر » حول» «اجزاء«است و » مركز«در » هسته«مواجهيم كه 
باال/پـايين؛   -دور داشت؛ با توجه به ماهيت دو بعـدي تصـوير و روابـط همنشـيني مكـاني     

پ/راست؛ مركز/حاشيه كه جزء ويژگيهاي نشانه شناختيِ تصويري است، تمايز اين سه از چ
تصوير بـه خـود اختصـاص مـي     » مكان«بعديِ  2يكديگر، تنها به نقطه اي كه بروي سطح 

  دهند، بستگي دارد. 
  

  در تصوير »تن«. حبس 4
گيليان رز در كتـابي بـا عنـوان    «آغاز مي شود.  )Gillian Rose(7»رز«اين بحث با آموزه هاي 

كـه  » نه هـاي انسـانها  نشـا «، فهرستي از آنچه كه از آن با عنـوان  روش شناسي هاي ديداري
بازنمايي بدن ها، رفتارهـا و  «بينندگان آنها را تفسير مي كنند به دست مي دهد. اين نشانه ها 

را شامل مي شود. رز خاطرنشان مي سازد كه تفسير » اثاث و صحنه ها«در تركيب با » كنشها
ه نشـانگر  رمزگانهاي اين نشانه هاي انساني، مستلزم شناخت همه جانبه تصاويري است كـ 

) اين پژوهش هم 89:  2010بال، ».(مناسبات و تمايزات اجتماعي بخصوص فرهنگي باشند
زن و تحويل آن به هنجارهاي مردانه در سـطحِ  » انحالل هويت«و » تشابه«در پيِ نكات رز، 

را دنبال مي كند. بدين سان در تحليلي نهايي نشان داده مي شود چگونه » نشانه هاي انساني«
ه تنهايي، همراه با ديگر زنان و يا در كنار اشياء و اثاثية پيرامون اش و صـرفاً مبتنـي بـر    زن ب

، فارق از تصاويري كه حضور توامانش با مرد يا شخص شـاه را در آن  »همانندسازي«اصل 
بـه  » كـنش «و » رفتـار «، »بـدن «وجود خويش را در سه سطح » نشانه هاي انساني«شاهديم، 

انه سامان مي بخشد. بعالوه به يمن آراي رز در باب نشانه هـاي بـدن   تبعيت از الگوي مرد
انسان و دسته بندي آن به انواع بدن، رفتار و كنش، چنانچه بدقت تمامي تصاوير موجود در 

زنـان حرمسـرا در   » بـدن «جستار پيش رو را از نظر بگذرانيم، مي تـوان موقعيـت عمـومي    
در ». ايسـتادن «و » تكيـه زدن «، »لميدن«، »نشستن«حالت اصلي محدود كرد:  4تصوير را به 

تمامي عكسها آنچنان كه پيداست، زن يا بروي صندلي مـي نشـيند يـا بـروي نـيم تخـت،       
تكيه مي زند يا زيراندازي به زير افكنده و بروي مخَده اي، لميده، تـن   9و دارافزين 8طارمي
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اشيايي نظير مجسـمه، سـاعت و...كـه     مي آسايد يا به تنهايي با ديگري و يا ايستاده در كنار
  در پايان مقاله)1پادشاه همراه خود به وطن آورده تصوير مي شود.(بنگريد به تصوير شماره 

موقعيت اصلي كه نشانگر جاي گيري زن در مكان تصوير است، بي درنـگ   4عالوه بر 
» زن حرمسـرا «ردة كلي تفكيك نمود. در رده اي از عكسـها،   4مي توان كليت تصوير را به 

را مـي بينـيم؛   » زن و ديگر زنان حـرم «به تنهايي در تصوير نمايان است؛ در دسته اي ديگر، 
اختصاص دارد و در نهايت با دسته اي روبروييم كـه در  » زن و شيء«دستة بعدي به تصوير

موقعيت اصلي  4را شاهديم. به عبارت ديگر، زن تنها » شاه«بهمراه » زن و شيء«آن حضور 
از مي نمايد. به گواهي تمامي تصاوير، زنِ حرم با اندكي تفـاوت، بـا تبعيـت از الگـوي     را ب

مردانه، به تنهايي بروي نيم تخت و صندلي اي مي نشيند يا بر پشتي اي يا بالشي روي زمين 
يا تخت لَم مي دهد و يا مي ايستاد و خيره مي ماند و يا اغلب سر را به سمت شانه ها خم 

هاي گره شده و يا انگشتان گشوده آنرا نگه مي دارد و همزمان بوسـيله آرنـج   كرده و با دست
ي تكيـه مـي زنـد. (بنگريـد بـه      اش بر دستينة تخت يا صـندلي و يـا بـروي دسـت انـداز     

  ). 2شماره  تصوير
  

 »همانندسازي«. اصل 5

در اين گونه تصاوير شاه يا نماد مردانه در قاب عكس پيـدا نيسـت و تنهـا زن و شـيء در     
مرد، فضاي تصـوير را آكنـده از خـود    10»متافيزيك حضور«تصوير حضور دارند، با اينحال 

ساخته و عالَم زنانه و محيط پيراموني اشياء را در مهار خود دارد؛ در اين مواقع زن همـواره  
در محيط اندروني كاخ در كنار يكي از متعلقات و ملزومات شاه و از اين ميان برجسته ترين 

) ديده شده و يا 4(بنگريد به تصوير شماره ستوني) و 3(بنگريد به تصويرشماره  قليانشان، 
رده كليِ تصاوير  4در همراهي با ديگر زنان، نديمگان و خواجگان حرم بسر مي برد. پيشتر 

رده را تحـت   3تنهـا  » همانندسـازي «را يادآور شديم. در همين راستا بايد اشاره كرد اصـل  
ر زبان اصل همانندسازي را صرفاً در تصاويري مي تـوان بازيافـت   شمول خود دارد. به ديگ

  حاضر نـباشد. » شاه«كه در آنها 
  

  زن، تنها در تصوير 1.5
در تصوير شماره » تكيه زدن«رده كلي كه پيشتر بدان اشاره شد، في المثل در نحوة  4از ميان 

يـري، ناخودآگـاه   بروشني پيداست، زن چگونه در تنظيم موقعيت مكـاني و وضـع قرارگ   5
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شـده و   11دستخوش القائاتي مي شود كه ملهم از هنجارهاي مردانه در نهادش درونْ سازي
بي اراده اطوار و كردار او را باز مي سازد؛ بدين ترتيب زن با بازآفريدن حضـور مردانـه در   

» تكيـه زدن «پيش مي رود. در بيشتر تصاويري كه زن در حالت » خود«تصوير تا حد انفعال 
نشان داده مي شود، براستي مقلد محض حركاتي است كه از مرد سر مي زند. يك دسـتش  
را در حالي كه خم شده، زير سري مي گذارد و در همان حال با آرنج به چيزي تكيـه مـي   
زند. دست ديگر او، به موازت بدن و در درون پاها در حالتي است كه در قسـمت ميـاني و   

ا، بصورت گره كرده و يا بصورت گشـوده قـرار دارد. اگـر بـه     روي منتها اليه فوقاني ران پ
 صراحت نتوان گفت، نحوة استقرار زن در تصوير مطابق با الگويي مردانه آرايش يافته، امـا 

دست كم جاي ترديد نيست كه او از خود و ذوق زنانه اش كنشي دگرگونه و منحصـربفرد  
ردانـه فراتـر نمـي رود. ايـن مهـم      بروز نمي دهد و در نتيجه از سطح حركات و سكنات م

و استقرار تصوير زني كه شاخ قوچي (بنگريد به تصـوير شـماره   » نشستن«براستي در نحوة 
) در دستان خود گرفته تا نمودي فاتحانه از خود جلوه دهد پررنگ تر اسـت. طبـق آراي   6
با تمسك  در تصوير و» نشسته«، بروشني پيداست زن شكارگر با قرار گرفتن در حالت »رز«

و كليشه سازي موقعيت مردانه، هر چـه بيشـتر بـه اسـتيالي جهـان      » همانندسازي«به اصل 
  مردانه تن مي دهد. 

  
  زن و شيء در تصوير 2.5

) 7در عكس هايي كه زن نمودي بت واره(شيء شده) دارد، از جملـه در (تصـوير شـماره    
. در چنين نمونـه هـايي،   اغلب به بخش مركزي تصوير به كنار شيء اي فراخوانده مي شود

بدن و تنانگي را بدو نسبت دهـيم؛  » نشانه هاي انسانيِ«با نگرش به صورتبندي رز مجازيم، 
نقل مكان مي كند و موقعيتي را شكل مي دهد كـه در  » ميانة كادر«در اين تصاوير سوژه به 

و معيارهـاي  آن زن و اشياي درون كاخ، در كنار هم مي ايستند. بنابر مؤلفه هـاي اسـتتيكي   
تجسمي، استقرار همزمان زن و شيء در مركز تصوير و در بيشـتر مواقـع، بيـرون از نقـاط     
طاليي كادر، حالتي يكنواخت و سكوني ماللت بار در فضاي اثر حكمفرما مي سازد. توزينِ 
كسالت بارِ سوژه هايِ عكاسانه در ميانة كادر، استقرارِ جفت زن/شيء هـم تـراز بـا سـطح     

قرينگي توامان اين دو در عكس هر چه بيشتر از شدت نيروهاي سرشتيِ بالقوه و تصوير و 
جاذبه هاي بصري منحصر بفرد شان مي كاهد و آنها را بـه موجـوداتي بيگانـه، بـت واره و     
مطيع جهان مردانه بدل مي سازد. البته اين نكته را نيز بايد افزود، حركت ايستا و ساكن لبهـا  
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يكنواختي در حالت چهره در تشديد اين حس بسيار مـؤثر اسـت؛   و رويهم رفته خشكي و 
وانگهي اين وضعيت را نيز مي توان برپاية صورتبندي رز در مجموع در شمار نشـانه هـاي   
رفتاري زن ارزيابي نمود كه به انفعال هر چه بيشتر او در فضاي تصوير مي انجامد.(بنگريـد  

  ) 8به تصوير شماره 
شد كه چطور صـورتبنديِ نشـانه اي رز در توصـيف و تحليـل      بدين ترتيب نشان داده

متني تصوير بويژ عنصر كانوني آن (زن) از رهگذري زيبايي شناختي عمـل   –اجزاي درون 
مي كند و در مناسبت با ساخت برون متني يا  فرهنگ بصري آن برهه، به چه نحو به تثبيت 

  مي رساند. معناي يكه و سخن مسلط مردساالرانة عهد ناصري ياري
  

  . اصل حاشيه/ مركز6
 زن، ديگري با شاه 1.6

در تصاويري كه بر اين اصل استوارند، زن و شيء يـا ديگـر زنـان و مالزمـين، همگـي در      
كه مفاهيم قبـل و   برخالف روابط همنشيني متوالي«محضر پادشاه شرف حضور مي يابند.  

 -ارد پـيش روسـت: باال/پـايين   در آنها اساسي است، روابط هم نشيني مكاني شامل مـو  بعد
چنـدلر،  »(درون/برون(حاشـيه/مركز) -شمال/جنوب/شرق/غرب -چپ/راست –جلو/پشت 

» حاشـيه/مركز «رابطة پيش گفته، اصل  4). بدين ترتيب در اين تصاوير، از ميان 138: 1952
ق بعد جهان واقع از طريـ  3، 12بر ديگر روابط  چيرگي دارد. در حقيقت بنابر منطق نگاشتي 

عمـق،   تـوهم مجموعه نقاطي بروي سطح دو بعدي تصوير نشانده مي شـود و بدينوسـيله   
در نتيجه آرايشِ فضايِ تصويري به شيوه اي است كه  مجازاً در سطح تصوير پديد مي آيد.

اغلب كادر در راستاي افقي، از چپ به راست يا بالعكس، فضاي تصوير را مي گشايد و به 
تبع آن قاب تصوير، جهتي افقي به خود مي گيرد. بعالوه عناصر بصري در بيشتر تصاويري 

  ه اند.كه كادر افقي دارند، در يك سوم مياني فضاي كادر نشست
موقعيت افرادي كه در بعد مكانيِ چپ/راست يا پشت/جلو، در سطري افقي بمـوازات  

زمينة تصوير، مماس با خط فرضيِ  -شاه ايستاده اند و همينطور خط افقي سراسريِ در ميان
افقي ِسطح ِعكس، دو عامل بسزا در زدودن حس عمق نمايي اين تصاويراند. با رنگ باختن 

به عنصري مركزي بـدل مـي شـود. در واقـع عـالوه      » شاه«صوير، الجرم ميدان در ت» عمق«
برآنكه اصل (حاشيه/مركز) نقش اصلي در تمايز مقام و منزلت شاهانه نسبت به سـايرين از  

در قياس با جمعيت گرد خود، در خـط تصـوير،   » پادشاه«جمله زن بر عهده دارد همچنين 
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ود مي توان چنين استدالل كرد؛ شـكاف مشـهود   همواره اندكي جلوتر مي ايستد. با اين وج
ميان پس زمينه (باالي تصوير) و پيش زمينه (پايين تصوير) در تصوير بـه گسسـت عميـق    
ميان اين دو نقطه مي انجامد بطوريكه عمالً مالزمين شاه از ميدان تصوير به حاشـيه رانـده   

  .)9و.(بنگريد به تصوير است و باقي گرد ا» مركز«مي شوند. بنابراين شاه همواره در 
  

  در تصوير »من« . حبس7
را » هويـت «يا » خود«براي ورود به اين بحث مسئلة هويت را به اختصار توضيح مي دهيم. 

مي توان در سه حوزة فيزيولوژيكي، روانشناسي و اجتماعي دنبال نمود. به ديگر زبـان ايـن   
ي ريزند. در ساحت فيزيولوژيك را پي م» هويت«اند و سنگ بناي » هويت«سه مقومِ مفهوم 

كه تكوين طبيعي فرد مد نظر است، مراحل پيدايش و نمو موجـود انسـاني و بـويژه تمـايز     
اش با ديگري محل توجه » اندام جنسي«و » تن« فردي به معناي تفاوت يك» جنسِ«مفهوم 

متضـمن تصـوري اسـت كـه فـرد از      » فرديـت «است. در شق دوم و بمعناي مدرن كلمـه،  
تن دارد و با تكيه بر آن، در مقام كنشگر، خود را صاحب ارادة آزاد مي پندارد. مـورد  خويش

) آدمـي در فرآينـد   2: 1388مربوط است. (ترابي فارساني، » فرد«ديگري از » تصور«آخر به 
رشد اجتماعي و در ارتباط با ديگري، بنابر ارادة آزادي كه براي خود فرض مي گيرد؛ نقش 

ات اجتماعي مشاركت مي جويد. مي تـوان هـر يـك از ايـن سـه را بـه       مي پذيرد و در حي
ناميـد از جنبـة   » هويـت جمعـي  «يـا  » هويـت فـردي  «، »هويـت عضـوي يـا تنـي    «ترتيب، 

شخص در مناسبت با خود و خويشـتنِ خـود، برپايـة خودآگـاهي و     »فردي؛ «روانشناختيِ 
» ديگري«با » خود«زمان رابطة در مرتبة حيات طبيعي و هم» تن«با » من«درون بيني، از رابطة 

فرد در رابطة جسـم و  » روانِ«اجتماعي وقوف مي يابد. بنابراين  -در مرتبة حيات فرهنگي 
اجتماعي، در نقش ميانجي ظاهر  –در بستري تاريخي » ديگري«اش با » خود«روح و ارتباط 

، جز از »خود«و تعامل ايجاد مي كند » فرهنگ«و » طبيعت«، ميان »روان«مي شود؛ به عبارتي 
طريق آن دو تحقق نمي يابد. اين رابطة دو سويه، الزمة وجـودي بشـر اسـت و فقـدان آن،     
حياتش را مختل مي سازد. با اين همه در تصوير اقتدار سنت مردانه در عهـد ناصـري هـم    

بـا  » زن«و مناسبت تـاريخي  » هويت جمعي«و هم » خود«از » زن«و آگاهي » هويت فردي«
» عضوي يا تني«را از وي سلب مي نمايد. در اين ميان در تصوير تنها هويت  جامعة انساني

فراتر » حركات تن«و » تن«زن باقي مي ماند؛ در چنين وضعيتي، واقعيت وجودي زن جز از 
  .)19 -10نمي رود. (همان: 
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  در تصوير» حاشيه«زن به مثابة »: هويت جمعي« 1.7
در آغاز الزم است، خطوط كلي ساحت فرهنگي و موقعيت اجتماعي آن دوره، بخصـوص  

را ترسيم نمود. از اينـرو بنـابر الگـوي روش    » هويت جمعي«تلقي نظام مردساالر از مفهوم 
» زن با ديگـري «عمدتاً در توازي با تصاويري كه » هويت جمعي«شناختي در اين پژوهش، 

حاضر است، نشان داده مي شود. در نتيجه  زن نزد پادشاهه كه است يا به بيان دقيق تر آنگا
مـورد  » شـاه «، خاصه شـخصِ  »ديگري«در كنارِ » زنان حرم«در اين بخش، تصاويرِگروهيِ 

، آن دسته از تصاويري كه طيـف  »زن«بررسي قرار خواهد گرفت. در نتيجه عالوه بر سوژه 
ن را در برگيرند، بكار گرفته مي شوند تـا  هايِ ديگر جامعه از جمله نديمگان، كنيزان، غالما

  تصوري هر چه روشن تر از سخن مسلط آن دوران ترسيم شود. 
مي دانيم خاندان سلطنتي قجر برغم تفاوت هاي آشكار با نياكان باستاني خود، دست كم 
در اينكه پادشاه ساية باري تعالي بروي زمين است، با ايشان اتفاق نظر داشتند و بدين نحـو  

رحق حاكميت نژادي خويش و تعيين سرنوشت ملي سرزمين تحت االمرشان، مشـروعيت  ب
هر چه بيشتر مي بخشيدند. با اين همه تاريخ نشان مي دهد كه قاجاريـان هرگـز نتوانسـتند    

را براي مردمان شان به ارمغان آورند. اگر كه صفويان بر پاية » هويت ملي«بالندگي و بازيابي 
، به يمن استعداد نبوغ آساي شاه اسـماعيل بـراي   »سرزمين«و » ورهاسط«، »مذهب«سه اصل 

را » هويت ملـي «نخستين بار پس از ورود اسالم به ايران توانستند، زمينه هاي پيدايي مفهوم 
)؛ قاجاريان اما در اين راه موفق نبودند. به عبارت ديگـر  32:  1386فراهم آوردند (كريمي، 

» هويـت «را اصل اساسي و مقـوم  » رزمين و تاريخ مشتركس«علوم جفرافيايي، همانطور كه 
مشترك را. ولي علوم سياسي بر ساختار سياسي » دين«و » زبان«مي داند؛ علوم اجتماعي نيز 

. )130 - 129 :1377مجتهد زاده، (» تكيه مي زند» جامعة مدني«و » مليت و ملت«، »مشترك
» سياست و مليت مشـترك «و» بان مشتركنژاد و ز«، »سرزمين يا جغرافياي مشترك«بنابراين 

بشمار مي روند؛ همان چيزي كه هرگز در » هويت ملي«از اركان اساسيِ شكل گيري مفهوم 
ميان قاجاريان و خاصه عهد ناصري رنگ واقعيت به خود نگرفت. به عبارت ديگر آنچنـان  

  مي گويد:» زرين كوب«كه 
ايران در ادوار مختلف تاريخي و نبود  با توجه به تنوع جمعيتي، نژادي و زباني حاكم بر

مرزهاي جغرافيايي ثابت و حتي دين مشترك، تنها عنصر فرهنگ در زمانها و مكانهـا و  
(راعـي   نزد اقوام گوناگون به مثابة عامل مشترك وحدت بخش حضـور داشـته اسـت   

  .)128:  1382گلوجه، 
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ي مشـترك و ايجـاد   مي توان نتيجه گرفت كه خاندان قاجاري هرگز در تشـكيل پايگـان  
اجتماعي عصر خود حاصلي به بار نياوردند؛ وانگهي رؤياي   –بافتي همگن در نهاد سياسي 

در حوزه اجتماعي آن دوران بواسطة حضور » روحية ملي«و تزريق » هويت جمعي«تأسيس 
فرمانروايان ناكارآمد، بكلـي نـاممكن مـي نمـود. عـواملي چـون، فسـاد دامـن گيـر نظـام           

، نهاد سلطه طلب حكام قاجاري، استبداد مردانه، تعدد وليعهـدان (يادگـاري از   ديوانساالري
زمان فتحعلي شاه)، عوام بي سواد و ناآگاه، ناامني مرزي، عدم وجود راههاي مناسب، نبـود  
سازمان قضايي مستقل، قشري گري و تعصب ... همه و همه از جمله داليلي است كه راه را 

هـر چـه   » هويت ملي«و مركزگرا و متعاقباً به سرانجام نرسيدن  براي ظهور استبدادي مطلقه
بيشتر هموار نمود. در اين معني، ساخت سياسي دولت قاجاري به هرمي مي مانست كه شاه 
در رأس هرم (موقعيت مركزي) و مالزمان در قاعده (موقعيت حاشيه اي) جاي مي گرفتند. 

معناي درست كلمـه، وجهـي حكومـت    اين گونه اي حكومت ملوك الطوايفي است؛ يا به 
) برپاية روابط خانوادگي و موروثي محسوب مي شد. در patrimonialism(13»پاتريمونياليسم«

اين نوع حكومت شاه قدرت بالمنازع است. ارتش وفادار به شاهند نه كشور. تفكيك حوزة 
عمومي و خصوصي در آن يكسر بي معناست، صاحب منصبان معموالً مناصـب شـان را از   

اساس حكومت قاجاري  شاه مي خرند و بدين طريق مالك آن مي شوند. ناگفته پيداست كه
» هويـت جمعـي و ملـي   «بر » كه در آن، هويت قومي» سياست نژادي«متكي است بر نوعي 

بي گمان از تمايز و آزادي سـوژه  » هويت قومي«) در 73: 1393غلبه دارد. .(تشكري بافقي، 
اسـت و بـاقي   » پادشاه«در فرآيند رشد اجتماعي سخني در ميان نيست. سوژه مركزي همان 

و همتبــار بــا اوينــد. در چنــين وضــعيتي ريختــار قــدرت بــه شــكل مركز/شــاه و  هماننــد
را مي گيـرد. بعـالوه مـنش ايليـاتي و     » تمايز«جاي » تشابه«حاشيه/ديگري بدل مي شود و 

هويت قومي در يك مناسبت يكسويه، افراد را چونان توده هايي بيگانه از خويش گرد هـم  
ومتي، پديـد آمـدن اصـل زن(منفعـل)/ مرد(فعـال)      مي آورد. نتيجه فوري چنين ريختارِ حك

است. هويت فردي، هويت ملي و مفـاهيم مليـت و ملـت در معنـاي سـاخت اجتمـاعي و       
نـژادي و طبيعتـي    -گفتماني سياسي رنگ مي بازد و هويت قومي با منشي ذات گرا، خوني

به دليل مطلقاً استبدادي بر جاي آن مي نشيند. بدين ترتيب ساخت هندسي چنين حكومتي 
تمركز قدرت بي چون و چراي پادشاه، در تمامي ابعاد خصوصي و عمومي افراد رخنه كرده 

» فـرد «و ساية گفتمـان مردانـه را در همـه جـا مـي گسـتراند. در چنـين شـرايطي، تصـور          
و » ديگــري«زن از » مــنِ«زن و همينطــور تصــور » هويــت فــردي«در معنــاي » خــودش«از
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، بكلي محو مي شود؛ زن، بدونِ هويت فردي »هويت جمعي« او در قالب» منِ«از » ديگري«
خود نيست و با گسستن از ديگري و محروم شدن از حوزة عمـومي   14»حال«اش، ديگر به 

از بستر تاريخي اش بركنده مي شود و از مركز به حاشيه مي گرايد. با كمي دقت در تصاوير 
تمامي آنها بازجست. (بنگريـد بـه    را در» حاشيه/مركز«اين بخش مي توان، هندسة سياسيِ 

  .)10تصوير شمارة 
  
  زن به مثابة بازتوليد مرد در تصوير»: هويت فردي« 2.7
اختصـاص دارد. در   حضـور دارنـد،   تنهـايي  بـه  عكس، در كه زناني به تصاوير قسمت اين

، بـه چـه ترتيـب    »حاشـيه/مركز «و » همانندسـازي «بخش هاي قبل نشان داده شد كه اصـل 
گفتمان حاكم را در حوزه هاي عمومي و خصوصي عهد ناصري سـامان  » تعاريريختار اس«

مي دهند؛ در حقيقت گويي گفتمان مردانة قاجاري مبتني بر يك ريختار استعاري است، كه 
اجتماعي دوران را متـأثر   –حكومت، تمام زواياي حيات فرهنگي » پدرميراثي«بنا به ماهيت 

نظير قاجاريان، اساس قـدرت  » پاتريمونياليستي«تهاي از خود مي سازد. ديديم كه در حكوم
نباشد، دو حالت كلي را مـي تـوان مفـروض     پادشاه در تصويربدست شاه بود. پس هرگاه 
ديگري را شاهديم يا زن به تنهـايي در تصـوير حضـور دارد.     -دانست يا دوگانة زن/شيء 

انگـارة تماميـت خـواه در    بدين ترتيب تمامي لوازم و اشياي درون كاخ مبتني بر يك نـوع  
المـĤثر و  «در اثـر برجسـتة خـود    » اعتمادالسـلطنه «تملك محض پادشـاه انـد. آنچنـان كـه     

كند». ف تانش تصرــ سديرل زاــ من و اــ جدر ت ـنساتود مي به ميل خوه «شاآورده: »اآلثار
بنابراين هر چيزي اعم از اسباب و لوازم دربار يكسر در حصر شاه است. در چنين وضعيتي 

ملگي متأثر از نيروي مركزي قدرت و خواست اويند. هنگاميكه پادشاه نيسـت، اشـياء در   ج
غياب او نشان و نماي او دارند. در مواقعي كه زن به تنهايي در تصوير حضور دارد باز هـم  

در تصوير را شاهديم. در نتيجه زن بموجب بي خويشـي و در غيـاب   » همانندسازي«اصل 
گفتمان مردساالر، حركات مردانه را باز مـي سـازد؛ ايـن    » شه سازيكلي«شاه، باز هم در پيِ 

مسئله را بوضوح مي توان در طرز ايستادن زناني كه دست بروي سينه مي نهند، آنگـاه كـه   
). در 11بيش و كم به تكرار منش مردانه مي پردازند شاهد بود. (بنگريد به تصـوير شـمارة   

همچـون حـبس شـدگان در محـبس     را حقيقت، تصـوير بـه نحـوي متنـاقض نمـا زنـان       
  دهد.  مي نمايش

  



 135   هادي مؤمنيو  احد وريجي

  »خويشتن زن«دست: جاي گزيني براي  3.7
پيشتر اشاره كرديم هندسة قدرت يا همان نظام مردساالر عهد ناصري، گسترة روحِ تاريخي 
و حيات فرديِ مردمانش را در محاق خود فرو مي برد. آدمي در ايـن مرتبـة از حيـات، بـه     

و مناسبت بـا ديگـر هـم نوعـانش در سـيرِ      » دگرآگاهي«بعالوه امكان  آگاه نيست و» خود«
خـود را از  » هويـت جمعـي  «و » هويت فـردي «تاريخي از وي سلب مي شود. بدين طريق 

، »هويت عضوي يا تنـي «اوست. از او جز » جسم«يا » تن«دست مي دهد. آنچه اكنون دارد، 
صوير، ميدان عمل و رفتار زن صـرفاً  چيز ديگري بر جاي نمانده است. به همين خاطر در ت

پذيرد.  كه برايش تدارك ديده شده، كنش مي» مكاني«مي شود كه به فراخور » تن«محدود به 
اگر چه در قاب حضور دارد اما مطابق  -زن و ديگران  –در تصوير 15»موم سان«اين پديدار 

» عمل يا كنش«هستيم و نه  خودانگيختة او» رفتار«، ديگر نه شاهد »نشانه هاي انساني رز«با 
منحصر بفردي از او؛ زن جز نشانه هاي تنانه اي چون: لميدن، نشستن، تكيه زدن و ايستادن 

زبـان  «به مثابة » دست«، بي ترديد »تن«حالت ديگري را باز نمي تابد. با اين همه در گسترة 
استدالل كرد، در مي شود. مي توان چنين » ديگر مالزمان شاه«يا » هويت زن«جايگزين » تن

، »تـن «هـم پيونـد بـا    » دسـت «گفته؛ » رز«بنا بر آنچه » رفتاري«يا » كنشي«فقدان نشانه هاي 
زبان مي گشايد و كنش مـي پـذيرد.   » سوژه«بعنوان جزئي ظاهر مي شود كه از رهگذر آن، 

هر چند منشِ كنشگر سوژه، در بستر فردي و فرهنگي آن دوران، به داليلي كه برشـمرديم،  
، حبسيه اي »دستان«سوژه تنها از مجراي » هويت عضوي«حبوس مانده است، با اين وجود م

بودگي و انفعال اش در قالب تصوير بر ما آشكار مـي سـازد. بايـد گفـت، ترجمـان       -از نا
تفاوتي و سكوت، زبان بستگي و خاموشي، يأس و بيگانگي زنان و سراسر رازهـاي سـر    بي

زن مجال بروز مي يابنـد. در واقـع تصـوير    » دستان«كه بواسطة بر مهرشان، نشانه هايي اند 
در اينجا، بنا بر منش بازنمودين اش، بهتر از هر توصيف زباني ديگـري مـي توانـد    » دست«

سوژه ها، بخصوص دست غالمان، كنيـزان و حتـي   » دست«باشد. » بي خويشي«بيانگر اين 
قرار گرفته و بيش از آنكه  روي دست راست» دست چپ«دست زنان حرم، چنان است كه 

حركات ارادي و خودانگيخته سوژه را تداعي كند، حـاكي از حـذف حضـور و خودكـاهي     
اوست. گويي در اين عكسها زن تالش دارد هر چه زودتر از منظـر ديـد، پنهـان شـود و از     

) زن حرمسـرا ميـراث سـنتي    12معرض نگاه ديگري بركنار ماند.(بنگريد به تصوير شمارة 
گيـرد.   ، بويژه فرديت زنانه در پرتو ارادة مردساالر جان مـي »هويتي«ه در آن هرگونه است ك

زن در محضر و مقدم مرد با استتار دستان و بركنار ايستادن، از حضـور خـود مـي كاهـد و     
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بدينوسيله جِلوِگاه و جوالنگاهي براي حضور مرد در تصوير فراهم مي آورد. در ايـن نـوع   
بـه خـود گرفتـه، مـي تـوان مجـدداً بـا تكيـه بـر اصـل           » دسـت «تي كه تصاوير بنا به حاال

ــازي« ــه    »همانندس ــد ب ــاهد بود.(بنگري ــاالر توســط زن را ش ــام مردس ــت نظ ، نحــوة تقوي
  .)13شمارة   تصوير

  
 گيري نتيجه .8

بنابراين با عبور از الية سطحي تصوير( زنان حرمِ عهد ناصري) مي تـوان بـه داللـت هـاي     
يرين فرهنگ بصري و گفتمان غالب آن دوره راه برد و به مـدد روش  ضمني در اليه هاي ز

» گيليـان رز «نشانه شناسيِ اجتماعي(تحليل سـاختاري) و بـا اسـتفاده از نظـام صـورتبندي      
؛ سوژه هـاي اصـلي   »بازنمايي بدن ها، رفتارها و كنشها«نظير » نشانه هاي انساني«موسوم به 

» تكيه زدن«، »لميدن«، »نشستن«حالت كلي:  4و »  يءش«و» زن«، »شاه«گونة:  3تصوير را به 
تقسيم نمود. بدين ترتيب زن تمامي چهار موقعيـت اصـلي را، چـه آنگـاه كـه      » ايستادن«و 

يا » همانندسازي«در تصوير حضور دارد و چه در غياب اش، بواسطة اصل » شاه«همزمان با 
ي سـازد. بعـالوه بـا كاربسـت     و كليشه سازي و به تأسي از سرنمون تصويريِ مردانه بـازم 

الگوي همنشيني مكاني در تصوير، بوضوح نشان داده شد؛ هژموني مردانه در عهد ناصري و 
كه بر هويت قومي و نـه ملـي   » پدر ميراثي«بيش از آن در جامعة سنتي قاجاري و حكومت 

دل استوار بود، چگونه به عنصر مركزي و مسلط در حيات فرهنگي و اجتماعي زمانة خود ب
و در مقايسه با تصاويري كه » حاشيه/مركز«مي شود. اين مهم به مدد روابط همنشينيِ مكانيِ 

 ) 10و 9( در تصـاوير شـمارة    در آن شاه بهمراه زن و مالزمـان بـه تصـوير كشـيده شـده     
بصراحت به نمايش در آمده است.  در تحليل نهايي مي تـوان گفـت؛ تصـوير در فرهنـگ     

اسناد زباني، جهاني را ترسيم مي كند كه در آن زن  به شيء شاهانه بصري آن دوره فارغ از 
تمسك مي جويد و يا پهلو به پهلويِ اشياء تا مرز شيء شدگي پيش مي رود. در اينحال در 
متن تصوير و در غيابِ پادشاه، زن به تقليد اطوارِ مرد بسنده مي كند يا در حضور شـاه  بـه   

  دانه فراخوانده مي شود. حاشيه رفته و به محبسِ جهان مر
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  ها نوشت پي
 هـاي  نظريه نامة دانش«): براي مطالعات بيشتر بنگريد: Binary Oppositionالگو يا تقابل دوگاني (. 1

 نبوي، چاپ محمد مهاجر و مهران ترجمة ؛)1951(ريما مكاريك ايرنا كاريك، ، مك»معاصر ادبي
 .98آگه؛ ص  1384: تهران يكم؛

نوعي مكانيسم دفاعي است كه فرد بوسـيلة آن، هويـت    )Identification» (همانندسازي«اصطالح . 2
)Identity احساس ارزشمندي و هويت ) شخص ديگر را تا حدي به خود مي گيرد. بدينسان فرد

يابي را بواسطة اتصال و استحالة خود در شخص، گروه يا نهادي هاي مقتدر، در نهادش درونـي  
سازي كرده و شبيه آنها رفتار مي كند. در اين معني همانندسازي و مشـابهت بـا مفهـوم كليشـه     

)stereotype     مـورد نگرشـها،   ) پيوند مي خورند؛ زيرا كليشه عقيده اي بـه شـدت سـاده شـده در
رفتارها و انتظارات يك گروه يا فرد است و عميقاً ريشـه در فرهنـگ هـاي مبتنـي بـر تبعـيض       
جنسي، نژاد پرستي و يا ساير فرهنگ هاي متعصب دارد. اين فرهنگ ها كه بشدت در برابر تغيير 
مقاومت مي كنند، نقش مهمي در شكل دهي و همانند سازي نگرش اعضاي يـك فرهنـگ ايفـا    

كنند. در حوزة مطالعات فرهنگي بررسي  نقش كليشه ها در رسانه هاي فرهنگي چون تصوير  مي
زنان، اقليت هاي قومي و نژادي در عكاسي، نمايش تلويزيوني و گزارش هـاي خيريـه و نحـوة    

نيـز از طريـق چنـين    » زن حـرم »جهت دهي و نقش گيري در قالب كليشه اهميت فراوان دارد. 
به مثابـة گفتمـان مسـلط     -رفتار و رويه هاي مردانه » كليشه سازي«و » زيهمانندسا«الگويي به 

دست مي زند و آنرا در تصوير بازتوليد مي نمايد.(بنگريد به كتـاب نظريـه هـاي     -جوامع سنتي
و مفاهيم بنيادي نظرية فرهنگي، نوشتة انـدرو   1391شخصيت، دكتر حمزه گنجي نشر ساواالن، 

  )220، نشر آگه ص )2003ادگار و پيتر سج ويك(

با توجه به برداشت مان از اين واژه در اين جستار، الزم مي آيـد در قالـب دوگـانيِ    »: خود«. 3
 خود / ديگري بازنگريسته شود.

از خـود بيگانـه   » ديگري«در دل تجربة شخصي، خودي ذهني وجود دارد كه هر چيزي را به مثابة  
انند مركز/حاشيه و غالب/سركوب بيان مي شود از وقتي مي سازد. اين تقابل كه گاه با اصطالحات م

كه سيمون دو بووار آنرا بيان عدم توازن قدرت ميان زن و مرد بـه كـار بـرد، نقـش مهمـي در نقـد       
 ترجمة معاصر، ادبي هاي نظريه نامة ؛ دانش)1951(ريما ايرنا كاريك، مك(فمينيستي ايفا كرده است 

  ).112آگه؛ ص  1384: تهران يكم؛ نبوي؛چاپ محمد مهاجر، مهران

 پـي نوشـت   به بيشتر توضيح براي. است شده گرفته نظر در »خود« با مرادف من اينجا در: »من«. 4
  كنيد. رجوع بخش در همين 2 شماره

كه مبنايي است براي قياس ساير گونه هاي تصويري كه  مرجعيك تصوير »: سرنمون تصويري«. 5
 نويسنده) زيرمجموعة آن واقع مي شوند.(توضيحِ
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بيشتر » ريختار«است. انتخاب واژة » استعاري«بعالرة » ريختار«مركب از دو واژة»: ريختاراستعاري.«6
معنـايي. همچنـين واژه    -سـاختي در مقايسـه بـا وجـوه زبـاني       -تأكيدي است بر وجه شكلي 

را از انگارة روش شناسانة زيگموند فرويد وام گرفتم. فرويد بر پاية روش شناسي كار » استعاري«
استعارة دستگاه رواني را براساس يك «مي پردازد، » نظرية جاي شناختي«خود هنگاميكه به طرح 

من نيز صرفاً اين ايدة روش شناسـانه را در  ». به خرده نظام هاي گوناگوني تقسيم مي كند مكاني
)؛دانـش نامـة   1951معناي لغوي آن در كار تحليلي خود به كار بستم. (مك كاريك، ايرنـا ريمـا(  

 1384بوي؛چــاپ يكــم؛ تهــران :ظريــه هــاي ادبــي معاصــر، ترجمــة مهــران مهــاجر، محمــد نن
  ).141 .ص آگه

7 .Gillian Rose :)زدانش پـژوه بريتانيـايي كـه در حـوزة فلسـفه و جامعـه       1995 -9471گيليان ر (
شناسي تحقيق مي كرد. جنبه هاي اصلي كار اين  فيلسوف اجتماعي بيشتر بـر نقـد نگـره هـاي     
نوكانتي و پست مدرن متمركز بود، در همين راستا وي سرسختانه دفاعياتي از آراي نظري هگـل  

 اقامه نمود.
ده، دست انداز و يا محتمالً نوعي دكور پيش ساخته در فضاي اسـتوديو  در اين تصاوير همان نر. 8

است كه عموماً به منظور ثبت عكس هاي پرتره از سوژه، پس زمينة آنرا با قابي بزرگ از نقاشـي  
  منظره به سياقي غربي آذين كرده اند.

ي آسـودن بتـوان   تكيه گاه، محجر يا ايواني كه متشكل از نرده و از يك طرف گشوده است و برا. 9
 پاها را از آن آويزان كرد.

متافيزيك حضور: اين اصطالح به فرضيات سنت فلسفي و متافيزيكي اي اشاره دارد كه بر مبناي .10
بنا نهاده شده است، يعني باور به نقطة ارجاعِ استعاليي و وحدت بخشي استوار » حضور«باور به 

درت تماميت بخش گفتمان خود را تضمين كند... است كه به تنهايي مي تواند نهايت فهمايي و ق
 )1951؛271(ريما مكاريك، ايرنا: 

روانشناس و شناخت شـناسِ  » ژان پياژه«جذب يا درونسازي: اصطالحي است كه نخستين بار  .11
ساختگراي سويسي در رابطه با تعامل موجود زنده با محيط آنرا به كار برد. درون سـازي وقتـي   

ودك چيزي را از محيط بگيرد وآن را جزيي از خود سازد. از ديدگاه پياژه صورت مي گيرد كه ك
جذب وقتي صورت مي گيرد كه شخصي مطلب تازه اي را بر حسب مطالب آشنا ببيند. يعني در 

 موقعيتي تازه، رفتاري را انجام دهد كه  در موقعيت هاي گذشته انجام داده است.
 مجموعه را بر نقطه هايي از مجموعه ديگـر مـي نگـارد.    نگاشت: رابطه اي كه هر نقطه از يك. 12

 (فرهنگ واژه هاي مصوب فرهنگستان)
ــه در آن   ):patrimonialism»(پاتريمونياليســم«. 13 ــه اي از حكومــت ك ــدرميراثي، گون حكومــت پ

حكومت، دست طبقه هاي باال و متوسط را از قدرت كوتاه مي كند و حاكم مي تواند اراضـي و  
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تفاوت تمـدن هـاي شـرق و    اد را بدون هشدار قبلي از آنها بگيرد.(موقن، يداهللا؛ كسب و كار افر
 ).غرب از ديدگاه ماكس وبر، ؟

فرد است كه درآن به بودن خود يقـين دارد؛ زمـاني كـه    » زمان دروني«منظور نويسنده در اينجا، .14
  خود نزد خويشتن حاضر است و ناظر به اعمال و رفتار خويش است.

در فيزيك و علم مواد شرايطي را گويند كه در آن اجسام بر اثر »: رفتار موم سان«يا » سانيموم «.15
  غلبة نيرو، دچار تغيير شكل هاي برگشت ناپذير مي شوند.
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