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 اتب مستوری 

 شروین وکیلی

 (داد!به عمر آدمیان فانی قد نمی آن کتابسرعت انتشار ر کتابی پدید آمد، اما برای انتشار دای که مصاحبه)

 

( چه نوع خی)در طول تار یرانیا یو نگارگر اتیدر ادب یاز نظر اسطوره شناسس: 

 ای ییگراینماد ماد ت،یواسطه معنو ،یمنیاز زن صورت گرفته است؟ وسوسه گر، اهر ییهاییبازنما

 دست؟ نیاز ا ییزهایچ

ی ها در حوزهترین مضمونج: باید به این نکته توجه داشت که اصوال زن یکی از کلیدی 

سنگی بازنمایی پیکر زن بوده و در ادبیات و فرهنگ است. یعنی گرانیگاه بازنمایی هنر از عصر نو

اند. به همین خاطر تنوعی چشمگیر در دین و مناسک جمعی هم همواره زنان موقعیتی کلیدی داشته

هایی که نام بردید را در جریانهای تمانهای مربوط به تعریف امر زنانه وجود دارد و عمال تمام سویهگف

ی ای که داریم دو جلوهتوان یافت. با این همه دوقطبی اصلیی تمدنی میفکری گوناگون یک حوزه

تهای سامی در ای داریم که مثال در روایمادرانه و همسرانه از زن است. یعنی جفت متضاد معنایی

ای از زن به مثابه همسر و موضوع میل قالب تقابل حوا و مریم صورتبندی شده است. حوا جلوه

شود و در ضمن در ادیان زاهدانه مثل جنسی است و از این اغواگر و زیبا و جذاب بازنموده می
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ویر مریم را داریم شود. در مقابل تصطلبی مادی نیز دانسته میمسیحیت نماد گناه و فریبکاری و لذت

زدوده تصویر شده که بر اش برجسته است و در کیش مسیحی چندان جنسیتی مادرانهکه سویه

شود. در مقابل حوا، خالف نص صریح انجیلها، از قرن چهارم میالدی به بعد حتا باکره قلمداد می

طبی از یک سو شود. این دوقمریم نمادی برای پرهیزگاری و پاکدامنی و نیکوکاری محسوب می

ی فرزندانی گناهکار مثل قابیل بخش، و گناهکار را دارد که زایندهناک، لذتحوای زمینی، هوس

پاک، زاهد، و معصوم است و فرزندی که از  نهد که آسمانی،است؛ و در مقابل او مریم مقدس را می

ی تمدنها به همه شود پسر و تناسخ خداوند یعنی عیسی مسیح است. این دوقطبی دراو زاده می

شود. مهمترین تمایز آن است که در ایران زمین این دوقطبی به نسبت صورتهای متفاوت دیده می

 کند.ایست، در حالی که در اروپا کل تصویر زنانگی بر محور این دو قطب گردش میکمرنگ و حاشیه

ان بوده است؟ این با تصور تر از ایرانیتر و زاهدانهنظرانهس: یعنی تصویر اروپاییان از زن تنگ

 های امروزین دارند در تضاد نیست؟ها و اروپاییمرسومی که ایرانی

-عوام مردم ی عوام وجود دارد. دلیلش هم آن است که ج: چرا، چنین تضاد نظری در توده

شان را در ذهن دارند و به قدر کافی با ی دو سه نسل گذشتهتنها خاطره -و هم اروپاییایرانی هم 

های دینی و متون تاریخی به صراحت روشن آشنا نیستند. با مرور منابع ادبی، رسالهمنابع تاریخ 

ی ایم که در میانهشود که در ایران زمین ما یک تصویر غالب و نیرومند مرکزی از زنانگی داشتهمی

در سراسر گرفته است، و دوقطبی مورد نظر اصوال اهمیتی نداشته است. دوقطبی یاد شده قرار می

ای از میل و هوس جنسی و کنشگری ی ایران بازنمایی اصلی زنان آمیختهتاریخ پنج هزار ساله

شده است. در مقابل گروههایی از زاهدان و تارکان دنیا یا ی اینها ارج نهاده میاجتماعی بوده و همه

اند، و یاد شده باور داشتهاند و به دوقطبی کردهمتعصبان قشری را داریم که زنانگی را در کل نفی می

اند. ای نداشتهی جامعه بوده و خوشبختانه در رفتار عمومی مردم نقش تعیین کنندههمواره در حاشیه
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بینیم. یعنی در یونان و روم باستان اصوال زنان همچون ی این را میدر تمدن اروپایی دقیقا واژگونه

اند و از حقوق مدنی و شدهر نظر گرفته مینوعی جنس پست و شکلی فروپایه و ناقص از مردان د

-داشتها به دوقطبی حوااند، و پس از ظهور مسیحیت هم تصویرشان با همین پیشسیاسی محروم بوده

ای که خارج از این دوقطبی باشند کمیاب مریم فروکاسته شد. در اروپا تا قرن هفدهم تصاویر زنانه

بینیم. یعنی حتا زنان پرهیزگار و صوفی اش را مین واژگونهنشین هستند. در ایران زمیو نادر و حاشیه

ای از مان زنان همواره در قالب آمیختهمثل رابعه هم سخنگوی عشق هستند و در اساطیر و ادبیات

اند. کافی است به این نکته بنگرید که زلیخا در تمدن ایرانی پاکی آسمانی و میل زمینی تصویر شده

اش سروده ی کامل دربارهاست و طی هزار سال گذشته حدود صد منظومهتا چه پایه ستوده شده 

شان یکی از دو قهرمان اصلی زلیخا بوده است. در مقابل در تمدن اروپایی اصوال این شده که در همه

شود. مثالهای خوانده می« زن عزیز مصر»یا « زنِ پوتیفار»زن نامی ندارد و به نقل از کتاب مقدس 

آفرین اند. از تهمینه گرفته تا منیژه و ویس و گردآفرید همه جا در ادبیات با زنانی نقشندیگر هم فراوا

 شوند.و فعال از نظر جنسی روبرو هستیم که به ندرت مانند سودابه نکوهش می

مدرن متناسب مصرف  خیزنان در طول تار یهاییبا بازنما یتوان ارتباطیم ایآس: 

زنان در شعر  یو...( با اسطوره ها یاجتماع یشبکه ها نما،یس لم،یف ،ی)عکاس مختلف یهایتکنولوژ

 برقرار کرد؟ یو ادب و نگارگر

توان چنین پیوندی قایل شد. چارچوب اصلی آن است که با ظهور هر شک میج: بله، بی 

هایی خاص و ی تازه، الگوهای بازنمایی زنان دگرگون شده و بر همین اساس سویهموج فناورانه

اند. مثال بازنمایی زیبایی کردههایی ویژه از سنت تاریخی و منابع اساطیری برجستگی پیدا میالیه

گرایانه و های واقعنه در نگارگری ایرانی با ورود فن عکاسی دستخوش دگردیسی شد و بازنماییزنا

تری از زن در نقاشی و هنرهای تزئینی و به ویژه شعر رواج یافت. یا تاثیر سینما و تلویزیون بر عینی
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ن رضا تثبیت جریان کشف حجاب جای توجه دارد. باید به یاد داشت که کشف حجاب اجباری دورا

شاه تنها پنج شش سال دوام داشت و با به قدرت رسیدن محمدرضا شاه بگیر و ببند از روی آن 

برداشته شد. پس از آن آزادی پوشش کامل برای زنان وجود داشت و آنچه که روند کشف حجاب 

رن به دست هایی تازه از زنان را در بافتی مدرا تداوم بخشید سینما و بعدتر تلویزیون بود که بازنمایی

 داد.می

 د؟یکنیم یابیرا چگونه ارز یاجتماع یهازنان در شبکه ییتنوع بازنماس: 

بریم و اغلب چون به ای انقالبی از بازنمایی زنانگی به سر میشک در مرحلهج: امروز ما بی 

در زنان کنیم. بازنمایی امروز از اش توجه نمیانگیز و استثناییی شگفتایم به جنبهآن خو گرفته

ی حوا در برابر مریم را ی به کلی متفاوت دارد. در یک الیه همان دوقطبی زاهدانهمان دو الیهجامعه

کند. تثبیت این قدیس فهم می-پرهیزگار-روسپی یا غیرجذاب-اغواگر-داریم که زن را در قالب زیبا

مدرن شدن دین در ایران و  هایی بود کهدوقطبی در گفتمان دینی اوایل انقالب اسالمی یکی از نشانه

داد. چون در سنت مذاهب اسالمی و به ویژه در اش از گفتمانهای مدرن را نشان میگسترده وامگیری

که مشابهش را در میان  شده است،گری تصویر زن سازگار با سنت کهن ایرانی تنظیم میشیعه

زنانگی پس از انقالب به همان  بینیم. این تصویر پیچیده ازمسلمانان مصر و مالزی و مغرب نمی

که کمی های تاریخ این از شوخیای سیاسی به خود گرفت. مریم فروکاسته شد و جنبه-دوقطبی حوا

ای رخ داد که امکان نظارت نهادهای سیاسی بر فضای خصوصی و پس از این تحول انقالبی رسانه

ها و گوشی همراه نوشتذشته از وبی گبعدتر عمومی را از میان برد. این همان است که طی دو دهه

های مجازی و گوشی هوشمند منتهی شد و به کلی بازنمایی زنان را دگرگون آغاز شد و به شبکه

 ساخت.
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اند و نمودهاند؟ زنان چگونه خود را باز میس: الگوهای غالب در این دگردیسی چه بوده

 اند؟شدهچگونه از سوی دیگران تصویر می

ای، زنان خود بازنمایی خویش ج: یک الگوی بسیار مهم آن است که پس از انقالب رسانه

هایی سرد سر و کار داشتیم که یک طرفه را به دست گرفتند. تا پیش از آن به قول مک لوهان با رسانه

کرد. کرد و تصویری تبلیغاتی و یکدست از زنان را به طور انبوه تکثیر میتصویرهایی را مخابره می

نشینی، پرستاری، های سنتی )خانهاین همان تصویری است که زن سپیدپوست زیبای اروپایی با ویژگی

نیکوکاری مسیحی( محورش است و در همین قالب برای تبلیغ کاالهای مصرفی هم به کار گرفته 

ل شد. یعنی ی بالقوه تبدیی فرهنگ به یک تولید کنندهای هر مصرف کنندهشود. با انقالب رسانهمی

ای از خویش توانستند به صورت فعال انگارهزنان دیگر مصرف کنندگانی منفعل نبودند و هریک می

اش کنند. این گشودگی فضای عمومی و دوطرفه شدن را پدید آورند و در فضای عمومی مخابره

د بگویم که گنجد. در این حشان در اینجا نمیها پیامدهایی بسیار مهم داشته که شرح همهرسانه

ی تصویری یکسره متفاوت با آن الگوی اروپایی هالیوودی و البته متفاوت و اغلب متضاد با آن انگاره

اش سیاسی و ایدئولوژیک رسمی در ایران در فضای مجازی شکل گرفت که خوِد زنان برسازنده

کردند. نویسی و تنظیم میگرفتند آن را بازبودند و بر مبنای بازخوردهایی که از زنان و مردان دیگر می

ی چنین روندی بینیم ادامهمی (فیسبوکنامه )رخآنچه امروز در فضاهایی مثل تلگرام و اینستاگرام و 

 است.

در نظام  یزنان،  چه قواعد ییشده در خودبازنما فیتعر یبا توجه به تنوع و شاخصها س:

 کرد ؟ فیتوان تعر یم رانیزنانه در ا یمعرفت شناس

ی دیگران دهی به انگارهباید نخست به این نکته توجه کرد که تنظیم خودانگاره و شکلج:  

دهند. یعنی همگان کارکردی عمومی و همگانی است که تمام آدمیان چه زن و چه مرد انجامش می
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ها ایجاد کنند و از این رو را با انتخاب کوشند تصویری شایسته و نیک از خود در چشم دیگریمی

ای مطلوب از خویش تنظیم سر و شکل، رعایت بهداشت و ادب و آرایش یا آراستگی انگاره جامه،

شان کنند و خودانگارههای دیگران را با دقت تحلیل میسازند. از سوی دیگر بازخوردها و اشارهبر می

رای ارتباط کنند. این دو کارکرد شناختی بیعنی تصویری که از خود در ذهن دارند را مدام بازبینی می

ها ضرورت دارد و کارکردی پیچیده است که چون همیشه و مداوم و دیگری مند منمعنادار و قاعده

جهان ایرانیان همین های جدید به زیسترسد. ورود رسانهبدیهی و آسان به نظر میشود، انجام می

حاال دیگر گرفتن عکس از کارکردها را تشدید کرد و راهبردهایی تازه را برایشان پدید آورد. یعنی 

نامه )فیسبوک( نیز روشی تازه ای بر رخی اینستاگرام یا نوشتن خاطرهاش بر صفحهخود و گذاشتن

برای بازنمایی خویش در چشم دیگری بود، و بازخوردهای دیگران به آن )مثال شمار پسندها یا 

داد. حقیقت آن را نشان می محتوای یادداشتهای پای عکس و متن( تاثیر این بازنمایی در مخاطب

های نو در هر دو جنس روشهایی است که از این نظر زن و مرد تفاوت چندانی ندارند و این رسانه

اش در اختیار مردم گذاشته ی خود و پخش کردنپیشینه و فناورانه را برای پیکربندی به انگارهنو، بی

 است.

تر شدن جامعه نسبت به  یرا با جنس یعاجتما یزنان در شبکه ها ییبازنما نیتناسب ب س:

 د؟یکن یم یابیگذشته را چگونه ارز یدهه ها

ی مطلب توجه داشت که جنسی شدن افراطی جامعه واکنشی است به ج: باید به این سویه 

سیاستی نابخردانه که با دالیلی که در بهترین حالت زاهدانه و در بدترین حالت فریبکارانه و ریاکارانه 

زدایی کند. تحمیل پوششی خاص به زن و مرد، تالش برای تفکیک کوشید از جامعه جنسیتبود، می

فضاهای عمومی بر مبنای جنسیت، جدا کردن فضاهای آموزشی و تحصیلی و ورزشی بر این مبنا و 

تابو شمردن زیبایی چهره و اندام در زن و مرد با طبیعت و سرشت انسان ناسازگار است و از همان 
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ها نشان خواهند داد، به ویژه در ایران یهی بود که مردم واکنشی تند و سخت به این سیاستابتدا بد

اش و در نظیر در تناسب با فرهنگهای دیگرِ همزمانای بیکه تاریخی چنین دیرپا و برابری جنسیتی

م ی خود هاالسالم و رهبر مذهبی دوره، و جامی که در ضمن شیخمیان تمدنهای دیگر داشته است

ای در ستایش ابراز عشق زلیخا به یوسف نوشته و هم در آن این بود، در بافت فرهنگی آن هم مثنوی

 . «رو تاب مستوری ندارد/ ببندی در، ز روزن سر برآرد!پری»بیت را آورده که 

ای در واقع همچون ابزاری برای ساماندهی این واکنش مردمی عمل کرد. انقالب رسانهخالصه آن که 

پس از انقالب رخ داده بود و در قالب ی اول یعنی جنسی شدن افراطی جامعه که پیشتر طی دو دهه

ریزی به فضای شناختی مربوط به ازدواج و خانواده نمود یافته بود، ناگهان برونشاخصهای جامعه

های جدید نمود یافت. این ماجرا با بالغ شدن جمعیت بزرگی که پیدا کرد و در این رسانه عمومی

ای مردم زاده شده بودند تشدید شد. یعنی گسستی نسلی هم به واکنش توده ۱۳۷۰و  ۱۳۶۰ی در دهه

بینیم. هایی است که امروز میاش نابسامانی و افراط و تفریطبه محدودیتهای جنسی افزوده شد و نتیجه

های خود گیریاند که فهمی از پیامد تصمیمگذاران نادانی بودهاش سیاستوضعیتی که پدیدآورندگان

 شان هنوز هم ندارند!اند، و بسیارینداشته

 یهارا در مواجهه با شبکه خیدر طول تار شتنیو تحول نگاه زن به خو رییتغ ریسس: 

 د؟ینیبیچگونه م یاجتماع

ی پیکربندی گردد. تمایز در شیوهی زنان باز میاقع به خودانگارهج: پرسش شما در و

دانیم که زنان بیشتر با تکیه خودانگاره در زنان و مردان مدتهاست که شناخته شده است. این را می

بر زیبایی چهره و تناسب اندام و جوانی و باروری جنسی خود و مردان بیشتر با تاکید بر قدرت 

کنند. شان به منابع شأن اجتماعی و موقعیت خود را صورتبندی و بیان میترسینهادی و ثروت و دس

دهد، همین متغیرها رمزگانی که هویت اجتماعی یک نفر را نشان می« خواندن»به همین ترتیب هنگام 
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ی زنان و مدل ماشین مردان کنند. یعنی بیشتر مردمان با نگریستن به چهرهبیشتر برجستگی پیدا می

های اجتماعی مجازی کنند. ظهور شبکهبندی میابل خود را در سلسله مراتب اجتماعی ردهطرف مق

ها را در آن ایجاد کرد. ها و همگراییهمین الگو را از سویی تشدید کرد و از سوی دیگر دگردیسی

 شد ناگهان در فضای مجازیتشدید کرد بدان معنا که بسیاری از چیزهایی که پیشتر تابو محسوب می

اش به هنجاری عادی تبدیل شد. نشان دادن بدن نیمه لخت یا نمایش عکسهایی بازنموده شد و نمایش

های خانوادگی یا رقصیدن در یک ی زن و مرد، دورهمیاز موقعیتهای خصوصی )عکس دو نفره

ت مهمانی دوستانه( به گروهی بزرگ از افراد غریبه پیشتر نه تنها از دید بسیاری از مردم ناشایس

های مجازی هم این کار را شد، که اصوال به لحاظ فنی ناممکن هم بود. اما ظهور شبکهقلمداد می

ممکن کرد و هم به تدریج طی یک دهه آن را به هنجاری عادی مبدل ساخت. به شکلی که در حال 

 رانحاضر در فضای مجازی یافتن دخترانی که اصرار در پنهان کردن گیسوی خود داشته باشند یا پس

، بسیار نادر است. با توجه به این نداشته باشندشان از جنس مخالف دوستانعکسی با  و دخترانی که

نامه حضور دارند، ی تلگرام و احتماال ده میلیون ایرانی در رخکه بیش از چهل میلیون ایرانی در شبکه

شدید الگوهای بازنمایی کند. عالوه بر تاین الگوها در عمل کل جمعیت فعال کشور را نمایندگی می

اند. یعنی فرد پس از نهادن ها با امکان دریافت بازخورد هم مسلح شدهخود و دیگری، این شبکه

گذارند، تخمینی هایی که دیگران برایش میاش از روی شمار پسندها و پانویسعکس یا یادداشت

ه به نوعی همگرایی در این آورد. همین عامل بوده کآماری از بازخوردهای تماشاگران به دست می

تحصیالت، –الگوها منتهی شده است. یعنی از سویی زنان به سمت نمایش نمودهای اقتدار خود 

اند و از سوی دیگر روندهایی از نمایش زیبایی صورت و بدن در گرایش یافته -ثروت، رفاه مادی

 شود. دیده می -به ویژه جوانترها–مردان 
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های اجتماعی در نهایت آنچه که مهم است نوظهور بودن این پدیده و جوان بودن پیکربندی

آورند ها را فراهم میای از اطالعات و دادهبرآمده از آن است. روی هم رفته فضاهای مجازی خزانه

در کنار اما  طلب یا شرکتهای آزمند مورد سوءاستفاده قرار گیرند،توانند توسط دولتهای سلطهکه می

های مجازی فضایی بسیار پهناور برای بیان خود و اندرکنش انسانی برای این مخاطره همین شبکه

تواند اش میآورند که مشابهش پیشتر وجود نداشته و آزادی و بی قید و بند بودنافراد عادی فراهم می

 به پیدایش نظمهایی نو و مدارهایی تازه از قدرت منتهی شود.  


