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  تصویر زن در شهر در جستجوی

 زاهره دنیادیده

 پی نوشت نویسنده:

نوشتی  یپ ک نوشتار کاربرد دارد. من نیز در ابتدا قصد داشتمنوشت اساسا در پایان ی تالیف پی

ز مواجهه باید پیش ا به انتهای متن اضافه کنم اما بعد به این نتیجه رسیدم که به یقین، خواننده

ست اگرچه لفظی دقیق نی نوشت با بدنه ِ ی اصلی متن، این نوشتار را بخواند، بنابراین لفظ پی

حاضر، پیش از سلسله وقایع شهریور و  ی نویسنده است! متن هدهاما قصور انتخاب کلمه بر ع

های این متن دارند. تصمیم گرفتم  انکار بر گزاره نوشته شده که تاثیری غیرقابل 1041مهرماه 

نوشت را به آن اضافه کنم چرا که شور همراهی با این  پی بدون دست بردن در متن اصلی، این

 بینم. اما خواننده وان تحلیل و تفسیر آن را در خود نمیکه هنوز ت وقایع به قدری پررنگ است

 بدنه .کلمات متن پیدا خواهد کرد لابه لایِِ حقیقی این پی ِ نوشت را در  به طور قطع منظور

ِِ در این متن  ی حاضر پیوند تصویر و کنش است که همچون محور مقاومت ی اصلی نوشته

نماینده ِ ی زندگی حقیقی  در سطح شهرپیش کشیده شده است. به این معنا که تصاویر موجود 

بازیابی کرد که در سطح شهر  توان در کنشهایی زنان نیستند بلکه تصویر واقعی زنان را می

محوریت عکسها، ویدئوها، پوسترها،  های دسترسپذیر با زنند و در قالب رسانه رقم می

ن، با تمرکز بر شهر تهرا شوند. در تالیف این متن می دیوارنوشتها، گرافیتیها و ... به ما منتقل

کنش دختران خیابان انقالب محدود شده. همچنین گرافیتیها  عمده ِ ی تصاویر ْ مورد بحث به

 آیند نیز باب گفتگو گروههای مستقل، طراحی شده و به نمایش درمی و پوسترهایی که توسط

گشایند. اما در سلسله وقایع شهریور  ی زنان را می مربوط به زندگی روزمره ی مسائل درباره

 ب شعار مدار مواجه شدیم که حول محوریت محور و مفهوم از تصاویر کنش سیلی  1041و مهر

امینی که به  (ژینا)ی شهر را به کلی دگرگون کرد! قتل مهسا  چهره «زن، زندگی، آزادی»شعار 

اتحادی بیسابقه را در  انجام شد در کمتر از چند روز دست سازوبرگ سرکوب گشت ارشاد

 ی حکومت نمی آماده از پیش مطالبات زنان رقم زد. بدنهای زنانهای که دیگر در قالبهای

و کنش ِ های اعتراضی غیرقابل  گنجیدند بر علیه نظم شهر شوریدند، انبوه پرفورمنسها

رسانه به ما منتقل شدند. پوسترهای  ی واسطه مصادره، در گوشه و کنار شهرها رقم خوردند و به

اعتراضی، جان تازهای به تصاویر شهری بخشیدند.  دستساز، دیوارنوشتها و گرافیتیهای

گیرد و نیز هر  ِِ شهری پویا همه روزه ابعاد تازهای به خود می خالقیت در ایجاد این تصاویر



Tajrishcircle.org 
6فصلنامه در خیابان: مقاله   

 

حقیقت این است که شهر ِِ زن درون قاب شهر به ما مخابره می ِ شود.  ای از روز تصویر تازه

 لاوهع له مدنظر نویسنده بود، ندارد! بهشباهتی به شهری که در هنگام تالیف این مقا امروز دیگر

ان ِِ خیاب تصاویر منتشر شده از کنشهای حقیقی زنان در بطن خیابان اینبار تنها منحصر به

بررسی این مقاله  ی اصلی مورد که نمونه)تهران نیست بلکه در جای جای شهر تهران  انقلاب

 توان به وسعت را می ی این تصاویر اند. نیز در مقیاسی وسیعتر گستره پراکنده شده (است

ِِ تا اصفهان، از تبریز تا  قرار داد: از کردستان تا مازندران، از کرمان ملاحظهایران مورد 

ن پی ْ شود. حال با ای بازسازی می بندرعباس و... تصویر بدن غایب زنانه در سطح شهر مدام

که برشیست بسیار کوچک از آنچه در این  کنم به تصاویر آغازین این مقاله نوشت رجوع می

 .رقم خورد روزها و شب ِ ها از پیوند تصویر و کنش

 مقدمه

آرشیو دیداری ما  شهری ویراتص .اندشدهما  یحافظهکه خواه ناخواه بخشی از  است یشهر جایگاه ایماژهای بسیار

آغاز به سمت ما هجوم تصاویر  ،گذاشتن به درون خیابان یبا پا همه روزه . از این رودهنداز شهر تشکیل میرا 

ها، تبلیغات پراکنده در سطح شهر، گرافیک محیطی، دیوارنگارهتصاویر بیلبوردهای فرهنگی و تجاری، خردهشود: می

 تقریبا «تصویر» با «شهروند»ما به عنوان ی رابطهاما های شهری، میادین یادبود و غیره. ها، مجسمهگرافیتی

نه چرا که هر گو دشو منفعلانه با تصاویر شهری مواجه ایاید به گونهب به طور عام شهروندنابرابر است:  یارابطه

سوی دیگر این معادله اما  .منجر شودمجازات  هتواند بنظم شهر است و در نتیجه میناقض  ،گرکنش یمداخله

بلکه هستند  انخیابو پراکنده در سطح  صری تزئینیاعن تنهاویر نه اتص، کندمطلقا منفعلانه عمل نمی ،یعنی تصویر

در  تجنسیبر مبنای بنابراین جستجوی تصویر  .اندیی اذهان شهروندکنندههدایته متوجه باشیم آنچبیش از 

ذکر این  گرفته است.در بر ی حاضر را که تمرکز مقاله است در مطالعات زنان شهر یکی از ابعاد مواجهه با شهر

ی هزیست یتجربه تجسمعملا  زیرااست  متمرکز بر شهر تهرانبه ناچار  این مقالهنکته نیز ضروری است که تاملات 

چرا  ایران است؛ شهرهایگی بحث در سایر گستردمشتاق نگارنده  به طور قطعاما  .نیستپذیر امکانسایر شهرها 

قط دارد که فنیز  قومیتیشناسی و ای به شدت بوم، سویهو کلی ی عمومیعلاوه بر سویهی جنسیت که مطالعه

  ساکنان آن قابل رویت و تحلیل است. برای

یم. سخن بگوی« ت در شهرسیجن»در شهر بپردازیم باید از ماهیت « تصویر جنسیتی»پیش از اینکه به ماهیت 

ر های فمینیستی دبود که دیدگاهآمریکایی( -)انگلیسیو با ظهور موج دوم فمینیسم 0791یحدودا از اوایل دهه

نخستین . یافتنیز سرایت  0و به مرور به جهان جنوب مطالعات شهری بروز یافت سیاسیِابعاد اجتماعی، اقتصادی و 

های جنسیتی فرم شهر مطالعات زنان در شهرهای غربی از درگیری نظری با فرایندهای شهری شدن و ویژگی

                                                           
Global South 0 نیافته دارد.در واقع اصطلاحی از مطالعات پسااستعماری است که عموما اشاره به کشورهای توسعه 
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 نگاه به مناطقبه ویژه نگاه به مراکز شهری به عنوان مکان مردانگی، تولید، کار دستمزدی و »، گویدسخن می

ها معتقد است که پژوهش لیندا پیک اما. «حومه به عنوان مکان زنانگی، بازتولید اجتماعی و کار غیر دستمزدی

محققان فمینیست »د: نکنای پیروی میی زنان در شهرهای غربی و جهان جنوب از مسیرهای جداگانهدرباره

زنان  زندگی مشغولِشهر و محققان جهان جنوب عمدتا دل انتقادی ی نظریهمشغول توسعهدل آمریکایی-انگلیسی

 (9 :9117، )پیک «.ها بودندفقیر در شهرها و شهرستان

جریان مسلط نهادهای اجتماعی و  بلکه فضاهای شهری فضاهایی خنثی نیستندبر اساس مطالعات جنسیت 

ندارد  از پیش وجود فضای جنسیتی ،بر همین اساس. سازندهای سنتی مبتنی بر جنسیت را برمیفرهنگی، نقش

گیرد و هر جنس به لحاظ فرهنگی با ها صورت میای میان بدنمقایسه» در این فضاشود. می «تولید» بلکه

فضای جنسیتی به عنوان نظامی سلسله  .شودها و معانی همراه میای از لغات، تصاویر، توصیفات، ایدئولوژیمجموعه

 گی عرصه عمومی مردانه )شهر(هگیرد که بر سلطهای متفاوت نشات میاز پارادایم حوزهمراتبی و برساخته در ابتدا 

، شهر را از خانه، عمومی را از خصوصی، تولید کند. این ایدئولوژیو فرودستی حوزه خصوصی زنانه )خانه( تاکید می

فضای اجتماعی و جسمانی، فرهنگ مادی . به علاوه این مفهوم گذشته از دکنرا از بازتولید و مرد را از زن جدا می

فضاهای  گیرد کهشود. فضای جنسیتی زمانی شکل میهای بدنی، شامل قلمروهای زبانی و نمادین نیز میو فعالیت

بنابر تعریف حاضر تصویری  (0971نقیان، علی). «شوندعمومی به نحوی متفاوت برای زنان و مردان کدگذاری می

  تصویر جنسیتی در شهر چیست؟ مختصاتاما  نیز بخشی از فضای جنسیتی است. شودمخابره میکه در شهر 

 تصویرقدرت حاکم بر 

ن ای به لازم است مفهوم تصویر در شهر بندیِصورتپیش از ای دیداری است اما سوژه ،بازنماییدر مقام تصویر 

های پس جایگاه سوژه ساز است؟سوژهی که به چشم درآید تصویر فقط توان ادعا کردمیآیا که  بپردازیمپرسش 

ر به عبارت دیگ .است ی فضای جنسیتیکه درون خیابان وجود دارد سازندهعنصری هر پردازانه کجاست؟  تصویر

ر سطح نگان جنسیتی را در سراسنشابلکه  ،شودپراکنده در سطح شهر ساخته نمی ویرابا تصفضای جنسیتی تنها 

ام توان به نتوانند تصویرساز باشند. در بحث متن حاضر میمثال کلمات میبرای  توان پیگیری کرد.شهر می

. اندهدیبخششهر  به ی مردانهاچهرهو  9اندهای مردان نامی نامگذاری شدهها اشاره کرد که اغلب با شخصیتخیابان

مونه برای ن. خوانش هستندقابل  نیز جنسیتی در مقولهاست که یی کدها و هاحامل نشانه ،مکانمعماری  به علاوه

وده در مقابل فرم گش ساختمان میلادوار فرم فالیک ؛دست گذاشتتقابل میدان آزادی و برج میلاد توان بر روی می

عناصر شهری چون معابر و  همچنین .دنبخشبرج آزادی کدهایی برای تجسم جنسیتی به ما می یگونهو دروازه

                                                           
 9101کند که پژوهش انجام شده در سال البته این مسئله صرفا جغرافیایی نیست. میترا زرگر در مصاحبه با مرضیه بهرامی خاطر نشان میا

ها درصد خیابان 9971اریس، سانفرانسیسکو و نیز چند شهر بزرگ در هند، نشانگر این بود که تنها ها در شهرهای لندن، پگذاری خیاباندرباره نام

های مرکز شهر عموما با نامی مردانه و گذاری بر اساس دوری و نزدیکی از مرکز شهر انجام شده، خیابانهای زنانه بوده. بعلاوه این نامدارای نام

اند که خود این مسئله نشانگر اجرای سیاست فضای عمومی/مردانه در تقابل با فضای نان نامگذاری شدهز های دور از مرکز با نامخیابان

  (0011خصوصی/زنانه است. )بهرامی، مرضیه و دیگران، 
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. این عناصر منفعل درون خیابان نیستند هاییموجودیتهای برق و ... همواره ها، تیرهای چراغ برق، جعبهگذرگاه

ساز ایی تاریخهدر مثالقادرند  ،هستند، تبلیغات و ... ، دیوارنوشتهگرافیتی چون:بستر انواع تصویرها  علاوه بر اینکه

ر ایستا دار و غیهای تهران به فرمی شیبهای برق خیابانبرای مثال تبدیل فرم مسطح جعبه !نددهفرم حتی تغییر 

صِرفِ  یا بازنماییتنها نمود بیرونی  تصویرْ ی حاضر،هانمونه در. خیابان انقلاب را به یاد آوریم انپس از کنش دختر

از و توان تصویرسبه ظاهر ایستا و منفعل خیابان را می ها و عناصرِفرمبلکه تمامی  نیستچیزی که به چشم آید 

  ساز قلمداد کرد.در نتیجه تاریخ

ر است که در تقابل با فضای خصوصی قرافضای عمومی جزوی از بر سر بحث تصویر بازگردیم. تصویر درون خیابان 

است. بر اساس حکمی نانوشته دولت قوانین  حکومتنمایش قدرت  یهاعرصه ترینیکی از مهمدارد. فضای عمومی 

به اجرا ا ر آنانتظار دارد که منفعلانه و مطیعانه  نیز کنندگان فضااستفادهکند و از ی خیابان را تعیین میعرصه

ی عرصه»به عبارت دیگر  ی قدرت دولت است.تحت سیطرهنیز  شهرتصویر نمایش یافته در از این رو  .درآورند

 :0011،بهرامی برومند) «تا فضای بازنمایی زندگی روزمره "قدرت نظام حاکم است"خیابان بیشتر محل نمایش 

1). 

 حکمی از پیش تعیین شده تبعیتتصویر مخابره شده توسط دولت پیچیده در مناسبات قدرت است و به ناچار از 

 حتِ ت برای نمایش تصویرِ« کلیشه»از مفهومی با عنوان  قدرت ار،تصویر، گفتی در مقاله نورمن برایسونکند. می

این . هددقرار میمورد خطاب را  [به مثابه بیننده]من ،کلیشه تصویر د استتقاو معرد. گیبهره می ی قدرتسیطره

 تامین ی کسی که بالقوه سهمی حیاتی دربه منزله» یکی .گیردصورت میناپذیر سازشدر دو شکل خطاب 

سیاسی و اقتصادی  چهره و عاری از خصوصیت انرژیی آن حامل بیبه منزله»دومی و  «بستگی جمعی داردهم

با ادعای همبستگی جمعی و بنابراین کلیشه  (.992: 0977)برایسون، « کننده، تولیدکننده()عابر، شهروند، مصرف

فراتر  /قدرت در جایی دیگر که گوینده به عنوان مرجعِحکایت از این دارد  ،اقتصادی-از فردیت سیاسی بودن عاری

   .است

د یبادر سطح شهر برای دریافت مجوز نمایش زنان تصویر  را به یاد آوریم. هاسطح خیابان یجنسیتتصاویر 

 حاکمیت است شاهد چنین صدایهمانگونه که در صدا و سیما که ، باشد مورد تایید حاکمیت پوششی دربردارنده

به عبارت دیگر هر جا که ردپای حاکمیت وجود دارد  ای هستیم اما در سینما وضعیت متفاوت است.بازنمایی

سطح شهر تامل کرد. سینمایی در پوسترهای  توانمیبا مثال آوردن از سینما  .ستقابل بازیابی اکلیشه هم 

حاکم  کلی یهعدقااز  اما هستنددار را عهدهزن در سطح شهر  صویری تپوسترهای سینما با اینکه بخشی از بازنمای

شده تعیین ی زمانیشاید به این علت که در فضایی مشخص، به منظوری معین و تحت بازه ،کنندبر شهر تبعیت نمی

رها پوستاین  که ی حائز اهمیت این استنکتهدهند. اما و سپس جای خود را به پوستر بعدی می شوندمینصب 

فیلم مورد تایید مرجع قدرت باشد یا نه )که آن هستند، فارغ از اینکه محتوای نظر  محتوای فیلم موردی نماینده

طح تصویر زن در سازنمایی ضرورت تابعیت باما البته تایید محتوای سینمایی هم تحت نظارت حاکمیت است(. 
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ورد ی محتوای منمایندهاست که این بازنمایی باید  دلیلبه این  -وسترهای فرهنگی و چه تجاریپچه در - خیابان

فردیت زنان را به نفع نوعی وفاق جمعی سعی دارد  .باشدحاکی از وفاقی جمعی بناست  که تایید حاکمیت باشد

ما همه »برای مثال  ای واحد برای این کل صادر کند؛نسخه «همه»لفظ مصادره کند و با  گروهیهمبستگی 

و  «ما همه دشمنان مشترکی داریم»، «هستیم ایران طرفدارهای ملی ما همه در بحران»، «هستیم حجاب طرفدار

   9.هایی از این دستمثال

ر آورد: بازنمایی زن دسربرمینیز  یتی حاکمهای مورد علاقهی از بازنماییی دیگرنمونه تصویر عاری از فردیت در

به بازنمایی زن در مقام مادر  نزد حاکمیت تا حدود زیادی علت علاقه «مادر»با  «زن»ی مقام مقایسه. مقام مادر

ی ی زن در کنار کلمهدانیم در فرهنگ عامیانه استفاده از کلمههمانطور که میسازد. را روشن میدر سطح شهر 

 با نیم. برومنددارا می «زنِ خیابانی»ی ما مفهوم اتصاف . همهه استخیابان همواره باری منفی را به همراه داشت

توانست به منظور تفرج یا صرفا از سر بیکاری در در حالی که هر مردی می»کند: میبه گذشته عنوان اشاره 

فروشی دارای بار منفی بود و عمدتا زنانی که تن« محترم»و « متشخص»ها پرسه بزند، این حضور برای زنان خیابان

 «گذاشتندا زده بودند، قواعد این فضای جنسیتی را زیر پا میهای اجتماعی رکردند و در حقیقت قید انگمی

اگرچه گستردگی معنای سابق را ندارد اما همچنان با « خیابانی زنِ»ی (. کاربرد کلمه02: 0011)بهرامی برومند، 

ه به ک زنی»ی این کلمه است. برسازند گیرد. در واقع فرض تعلق خیابان به مردْبار منفی مورد استفاده قرار می

 گیرد و هموارههای جنسی قرار میها، الفاظ رکیک و خشونتها، توهینکند آماج متلکتنهایی در خیابان تردد می

باید نگران و مواظب رفتار و پوشش خود باشد، زیرا به فضایی پا گذاشته که مالکیت گفتمانی آن را ندارد و در آنجا 

انگی مادربازنمایی علت جایگزینی ، ای درون شهرلقی زن به عنوان بیگانهت. (0971نقیان، )علی« شودبیگانه تلقی می

 .نمود مادرانگی از جنسیت زن است سطح شهر تهران هایتقریبا موضوع تمام نقاشی دیواری .است زنانگی ه جایب

بندی تقسیمکند و به میخویش جدا انسانی او را از فردیت  علاوه بر اینکهموجودیت بخشیدن به زن در مقام مادر 

تطهیر بدن زن از حضور در خیابان بخشد. گونه نیز به او میی تقدس، جنبهدهدتقلیل می« انمادر /مادر»تر کلی

ه امر بو  شدهخلاص  زنِ خیابانی بدن زمینیِ  زن در مقام مادر ازبنابراین  !شودممکن می یتقدس مادرانگ غسلِبا 

ایران  ملیکه در تقویم  همین دلیل است که زیباسازی شهر تهران برای تبریک روز زنبه خورد. قدسی پیوند می

بازنمایی زن در (. 0)تصویر برد ی تصویر کردن مادرانگی بهره میاز ایده شده، ثبتبا عنوان روز زن و روز مادر 

قش ن ، به این صورت که:کندمیدر جامعه را توجیه زن فرهنگی  -اقتصادی -مقام مادر تا حد زیادی حضور سیاسی

ی نسل انقلابی است و کمترین سهم از دهندهمادر زاینده/پرورش 0؛مادری از پیش توسط حکومت مصادره شده

ی چرخهی رتبهترین دهد. به علاوه در نقش کارگری بدون دستمزد، در پایینرا به خود اختصاص می «سیاست»

نیز ارج و قرب  «فرهنگی» هایدر تلقیو  -ی اقتصادی استاگر نگوییم خارج از چرخه -قرار دارد «اقتصادی»

                                                           
شامل « ههم»های تاریخی همواره متغیر است. برای مثال در روز حجاب و عفاف در بحران« همه»جالب است که تعریف البته این نکته نیز 9 

  !دنشوای میشامل تمامی زنان با هر نوع پوشش و عقیده« همه»طرفداران حجاب اجباری هستند اما در روزهای انتخابات 

 نام مادر توسط نهاد قدرت.ی ست بر ابطال مصادرهاینشانه 79ذکر این نکته نیز ضروری است که اتحاد مادران خاوران و بعدتر مادران آبان 0 
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در که  بازنمایی زن در مقام اسطوره !دارد چرا که به مزد زحمات خویش، بهشت را زیر پای خود دارد فراوانی

ای وژهسای اسطوره زنِ  ؛است نقش مادرانگی در تشابه با شود نیزدیده میشهر بسیاری در سطح تصویری های مثال

این تصاویر خیالین  .دارد« حقیقی»نمادین و نه  /سازد که حضوری تاریخیخطر، فاقد عاملیت و خیالین میبی

 یزن زن در سطح شهر راحقیقی از کنند و به مرور حتی عدم وجود تصویر مکررا زنان را به خودفراموشی دعوت می

 دهند! برایمان عادی جلوه می

 
 بیلبورد تبلیغاتی زیباسازی شهر تهران به مناسبت تبریک روز زن و روز مادر: 0تصویر 

ای ونهرا به گ که با جایگزینی تصاویر مادرانگی به جای زنانگی مورد اشاره قرار گرفتحرمت کردن فضا ی بیایده

فظ ح ادعای ،خیابان ازحذف تصویر زن  های موافقِ ترین دفاعیات گروهیکی از اصلی پی گرفت.توان دیگر نیز می

زن در بیلبوردی  نبد تمامیتبنابراین به جای استفاده از  زن است.ابزاری از  یکرامت انسانی و عدم استفاده

عاری از هویت و در نتیجه  هقطعه شدبدن قطعه 1کنند.ی او بسنده میبه تصویر بدن قطعه قطعه شدهخیابانی 

ایانه را ی سکسی/ اغواگر. بدن عاری از تنانگی نیز به سادگی خصوصیت از پیش تعیین شدهعاری از تنانگی است

اپلیکیشن حکومتی همسریابی همدم تبلیغ وارد شده است.  /محترمتصویر پاکیزهی امن زدوده است و به محدوده

زنانی بدون سر در  ،برگرفته از همین الگو است ،جنجال بسیاری آفرید 0011که در سال  در سطح شهر تهران

                                                           
وهای رای تاریخی و قابل استناد است. نینمونه ثبت شده از نخستین روزهای حضور طالبان در سطح شهر افغانستان در همین زمینه تصاویر1 

 عظیم هایدنب گیقطعهقطعه کردند.قطعه میبدن زنان را قطعهبیلبوردهای حامل ویر اگی زن در سطح خیابان تصبرای مقابله با سوژه طالبان

  باقی خواهد ماند.زن  بدنبا  ی فاشیستیی این مواجههنمایندههمیشه تا سر دون ب
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 یکرامت انسان حذف زن چگونه قادر است به حفظها، از نظر این گروهکه  بنابراین لازم است بپرسیم مقام همسر!

 ؟منجر شود

 
 همدم در سطح شهر تهران یپلتفرم حکومت یغاتیپوستر تبل: 9تصویر 

از  رد.بندی کای دیگر صورتتوان به گونهبه سادگی میی ابزاری از زن را نیز عدم استفادهی ادعابه همین ترتیب 

تاکید بر کند، با داند و زن را متعلق به فضای خصوصی فرض میآنجا که مرد خود را مالک فضای عمومی می

ردان م»را حفظ کند.  ی جنسیتیسعی دارد مالکیت فضادر فضای عمومی، گفتمان استفاده/ سوءاستفاده از زن 

 در ،را تداوم بخشیده و از آن حمایت کنند ی شهردر فضا رفتار و عمل خود، نظم موجود یی نحوهباید به واسطه

نجامد و خود زنان را هم مورد تعرض قرار یب ]مردان[ تواند به اغوای جنسی آنانحالیکه حضور زنان در این فضا می

حامل نظم » -زنان -ی فضای شهری این است که تنها یک جنسمسئله اساسی در مالکیت مردانه در واقع... دهد

پس جای  (.0971نقیان، )علی« است جنسی یا اخلاقی ینظمشود و مسئول هرگونه بیشناخته میجامعه  «اخلاقی

)چه در مقام حضور فیزیکی، چه در  در فضا اوی بیش از حد در خیابان نیست و در صورت مشاهده« زن محترم»

 امری بدیهی است. ویاستفاده/سواستفاده از ، مقام تصویر(

ر نظام مراقبت و کنترل د» به زعم وی است.  بخشی به جنس زن در راستای همین تقدسنیز شیلپا فادکه ی ایده

حرمتی قرار زنان محترمی که ممکن است در اماکن عمومی مورد بی-0کند: جامعه زنان را به دو گروه تقسیم می

اماکن عمومی  زنان دیگری که ممکن است حرمت -9بگیرند و در نتیجه بهتر است حضورشان هدفمند باشد... و 

 یدختران شوند: زنان ورا با حضور نابجایشان از بین ببرند. در نتیجه زنان در اماکن عمومی به دو صورت نگریسته می

ی عمومی را آلوده یا شان عرصهحرمتی واقع شوند و زنانی که به طور بالقوه با اغواگریکه ممکن است مورد بی

-ی خصوصیعرصه»از نظارت و کنترل دقیق « محترم»د که اگر زنان کنند... این نکته اهمیت دارتحریک می

حرمت سرپیچی کنند به سادگی ممکن است به گروه زنان خیابانی لغزش و فضای عمومی را بی« ی عمومیعرصه

ایی هایده»گوید: زنانه سخن می حفظ حرمتی نقیان به درستی از دیگر آسیب ایدهعلیهمچنین  .(1)کامل: کنند
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عزتی و تجاوز به حریم امن زنانه را در فضای ها در مورد بیشود نگرانیبه معصومیت و عزت زنانه مربوط میکه 

 «هدیدآمیزت»گیرد که ایجاد تقابل میان فضای عمومی که کند و این نکته را به راحتی نادیده میعمومی تشدید می

خشونت خانگی و آزار جنسی و غیر جنسی  حقیقت ،شودتلقی می «امن»شود و فضای خصوصی که خوانده می

هان شود را پنکه توسط خانواده و اطرافیان و حتی دیگر زنان موجود در فضای خانگی ممکن است به زنان تحمیل 

  (.0971نقیان، )علیاست زیرا که خشونت و تهدید تنها از جانب یک بیگانه خارج از فضای خانه محتمل  ،کندمی

هری یکی های ش. مجسمهپی بگیریمزدایی را فردیت یایدهاگر به تعریف تصویر کلیشه بازگردیم همچنان قادریم 

 های شهریاگر دقت کنیم تقریبا تمامی مجسمهدر سطح شهر هستند. نمودهای تمام عیار تصویر جنسیتی از 

های گرفته تا سردیس یادبود شهری هایدانمیاز نماد  د منسوب به مردان است.نکه ارجاعاتی فردگرایانه دار تهران

ترین در دو مثال از اصلی های ملی هستند.بازنمایی شخصیت درنمایندگانی معاصرتر سطح شهر که  درنصب شده 

ورودی  فضای سردیس نصب شده در 99 جمع از شود:عدالتی آشکار میعمق این بی تهران های فرهنگی شهرمکان

های این آمار در سردیس)سردیس جمیله شیخی(.  وجود داردتنها یک سردیس زن  ،ی هنرمندان تهرانخانه

مفاخر ملی ایران حتی سردیس یک زن نیز وجود سردیس  91 جمع از ،بارتر استورودی کتابخانه ملی ایران فاجعه

 هایظامایدئولوژیک نبازنمایی ی نحوهدر را حقیقت یا بایستی ؟ و تک جنسیتی هستندآیا مفاخر ملی ایران ندارد! 

را  اگر بتوان گفت کلیشه چیزی»پردازد که ی بحث کلیشه به این مسئله میدر ادامه برایسونجست؟ توتالیتر 

در ادامه خود او یادآور اما  (.992: 0977)برایسون،  «کند آن چیز احتمالا فرسودگی قدرت استبازنمایی می

خورده اگر کلیشه را همچون نوعی انتقال شکست» :دفاع کردفرض ناکارآمدی کلیشه توان از همواره نمیشود که می

ای موفق هکلیش ی است...بینسازی یک جهاندر نظر آوریم همچنان بر این تصوریم که مقصود کلی تصویر، طبیعی

رونیِ ای که بر قانون دکلیشهگرایی، تولید( بپندارد، اش )مصرفاست که بیننده آن را دقیقا بازنمود ماهیت جامعه

 (.991: همان) فکنی شده استتناقض فائق آمده، مقاومت را دور زده و به عنوان حقیقت از سوی بیننده درون

پیش از  ،جنسیتی غیر مردان باشد ازتواند که حتی یکی از مفاخر ملی ایران نیز نمی فرض تامل در اینبنابراین 

ر جامعه دحقیقت  ه عنوانکلیشه ب فکنیدرونشهری سخن بگوید از  یریزبرنامههای اینکه از ناکارآمدی سیستم

 .حکایت دارد

 «کنش»و  «تصویر»با پیوند سعی خواهیم کرد  ی متندر ادامه ؟گیرداما مقاومت در کجای این سیستم قرار می

     .سخن بگوییممقاومت از 

 تصویر و کنشپیوند 

 یستندنفضاها به خودی خود جنسیتی یادآور شدیم که ی جنسیتی سخن گفتیم. در ابتدای متن از فضای برسازنده

شوند. اما سهم شهروندان از حفظ میسپس ساخته و فرهنگی -اجتماعی-سیاسیتوسط بازوهای قدرت بلکه 

که زنان نیز جزوی از آنان هستند و صداهای نادیده گرفته شده  پذیرهای آسیبگروهی شهر چیست؟ مطالبه

   ستانند؟بازمیچگونه حق خود را از شهر 
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مطرح کرد که با وجود گذشت بیش « حق بر شهر»مفهومی را تحت عنوان میلادی  0791ی در دهه هانری لوفور 

شهروندان بر حقوق » ترین معنای واژه در ایجابیحق به شهر  راهگشاست. سال، همچنان در مفاهیم شهری 11از 

ها و مدارهای و شهرنشینان و نیز حق تشکیل گروه )بر مبنای روابط اجتماعی( و حق حضور آنها در تمام شبکه

ها و طبقات و افراد از اوربان اگر نگوییم طرد از خودِ جامعه، کنار ارتباطات و مبادله دلالت دارد. کنار گذاشتن گروه

ی حق به تمرکز مارکسیستی لوفور در نظریه. (99: 0972شیرخدایی،ترکمه، « )ها از تمدن نیز هستگذاشتن آن

از  دْتولیمفهوم مارکسیستی بر مبنای  . اوداری مورد بررسی قرار دهدسرمایه شهر سبب شد شهر را از منظر روابط

دهد، بلکه به جای آن حالا دیگر صرفا در فضا رخ نمی گوید. تولیدْ داری سخن میچرخشی تاریخی درون سرمایه

آورد: برای شهروند دو حق را در نظر میهانری لوفور  .شوددارانه تولید میی فرایند پیشرفت سرمایهفضا به واسطه

ورد تا آحق مشارکت شهری برای ساکنان شهری این فرصت را فراهم می» ،حق تملک فضا و حق مشارکت شهری

شود، دخیل باشند. حق تملک یا تخصیص فضا نیز شامل تصمیماتی که منجر به تولید فضای شهری میدر 

بر (. 97: 0971پور، رفیعیان، الوندیدسترسی، تصرف و استفاده از فضای جدید منطبق با نیازهای مردم است )

 گیری شهر دستشهروندان در حرکات سیاسی برای بازپس .گویدمیسخن شهری  یهاجنبشاز  لوفور همین مبنا

ن عملی است که فرد از طریق آ پراکسیس»نامد. می« پراکسیس»ت سیاسی را ااو این حرکزنند. به تولید فضا می

در  (.099: 0979پور، )رهبری، شارع «رساندفرایندِ شدن و در عین حال آفریدنِ یک جهان ثابت را به انجام می

با « رتصوی»های بازنمایی تصویر زن در شهر اشاره کردیم و حال قصد داریم با گره زدن به پیچیدگی قبل بخش

 هایی از مقاومت و به طبع تولید/تسخیر فضا توسط زنان دست یابیم. به مصداق ،«کنش»

 وی تانظریبر مطرح شده یکی از نقدهای  ری است.داسرمایهدولت و گیری شهر از لوفور بر بازپس هتمرکز نظری

به جنسیت حاکی از این است که نوعی ادراک  لوفورمعدود اشارات  .ی جنسیت استمسئله هب پرداختن عدم

که البته تلاشی در جهت به پرسش کشیدن این ادراک  ها و روابط قدرت در فضا وجود داردپدرسالارانه از نقش

از ست. ا روشنگری پراکسیس در عاملیت زنانه نیز پیش کشیدن مسئلهاما . وجود نداردنیز پدرسالانه از سوی او 

مارکس از رهگذر آن است که انسان  ریاشاره دارد و به تعب تیو عامل تیدر کل به کنش، فعال سیآنجا که پراکس

 زیفاکتور در تم نیترمهم جهیدر نت دهد،یشکل م رییو تغ ندیآفریخودش را م یو حت یو انسان یخیجهان تار

کل از ش شود،افزوده می ییو فضا یجنس یرهایمتغبر  سیکه پراکسهنگامیموجودات است.  ریانسان با سا دادن

ون زنانه بر چند و چ تیبار در جنس نیکه ا یمعن نی. بدکندیم دایپ رییوابسته تغ ریمستقل، به متغ ریمتغ

 ریمتغ نیرتو خودْ مهم کندیعمل نم گرلیتسه ای زوریکاتال کیصرفا به عنوان  گریو د گذاردیم ریتاث سیپراکس

 یبازساز و ریتسخ ،یدهتا در شکل گرداندیگرفته شده از زن را به او باز م تِیکه تمام عامل یریتغم شود؛یم یتلق

  .کندفضا کمک 

در شهر هور و ظکه تصویر برای بروز  به این نتیجه رسیدیم« تصویر کلیشه»با استناد به  بخش پیشدر تعریف 

افته توسط بروز یای شهر را نادیده بگیریم و تنها به تصاویر اگر تصاویر حاشیهاما  باید از مجرای حاکمیت عبور کند.

ی که اعتراض هایشتیا دیوارنو هااز این رو جایگاه گرافیتیایم. نهادهای مسلط بر شهر بسنده کنیم به خطا رفته
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شعارهای شوند چیست؟ از دیدرس خارج می نیزشوند و به همان سرعت به یکباره در سطح شهر پدیدار می

ق های ناموسی، حقتلتقبیح های اجتماعی چون نارضایتیبر عموما  که محوری جنسیتهااین گرافیتی اعتراضی

کار بدون دستمزد خانگی و ... اعتراض به حجاب اجباری، نقد ، (حق سقط جنین)برای مثال  خویشبر بدن زن 

به  ند.بروز کنی خیابان در عرصهچونان تصاویر مقاومت حق تملک فضا را به چنگ آورند و قادرند کنند، تاکید می

یز از نمحور را بر عهده گرفته ی انتشار پوسترهای جنسیتی داوطلبانهدیدبان آزار که وظیفهکارزار کنش علاوه 

و  انهعامی یجملاتبه همراه  ،ی زرد هستندشامل تصاویر پیکتوگرامی سیاه بر زمینهاین پوسترها  2این قِسم است.

، «بینمزار میآمن  ،شویتو سرگرم می»، «به بدن من دست نزن» جملاتی ساده چون: !کوبندهبسیار اما  فهمهمه

این (. 9)تصویر  و غیره «آزار است ،و تمجید نیست متلک تعریف» ،«احساس امنیت در شهر حق زنان است»

اما تا کنون بیش از هزاران بار در شهرهای  در سطح شهر دیده شد 0972حرکت نخستین بار در زمستان سال 

ی گری زنان مختلف از لحظهتوانیم روایتدر وبسایت دیدبان آزار میاست. به علاوه  چاپ و اجرا شده مختلف ایران

تگوهایی ؛ گفمنجر شده استدر فضاهای عمومی  بخوانیم که به گفتگوهایی با مخاطبان مردنیز را  هانشانجام این ک

ی حق زن بر شهر را کند اما همین که باب بحث دربارهباز می های تلخ اجتماعی فراوانی سرکه از دل آنها واقعیت

 9.شمند استزها همچون مستنداتی از سطح خیابان نیز بسیار ارو البته ثبت این کنش استکارآمد  ،گشوده

 

                                                           
اند انگیز این است که این حرکت هرگز غیرقانونی تلقی نشده و نهادهای دولتی اگرچه همکاری مستقیمی با این کارزار نکردهی حیرتالبته نکته2 

 اند!نکردهجلوگیری نیز اما حداقل از بروز این تصاویر در سطح شهر 

 مراجعه کنید www.harasswatch.com: ی این متون به وبسایت دیدبان آزار به ادرس برای مطالعه9 
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 دیدبان آزارطراحی شده توسط پوسترهای تعدادی از ، 9تصویر

ز چنان ابحث رسانه  و پذیر کردن این تصاویر داردهمرسانی این تصاویر توسط بستر رسانه نقش مهمی در رویت

ی هاعصر جدید به میانجی رسانه نیز مورد بحث قرار گیرد.باید به صورت مستقل برخوردار است که  یاهمیت

های شهری برداشته بلند در یاری جنبش گامی های قدرت در امان استاز کنترل اهرم یکه تا حدود 9پذیردسترس

های توسط ویدا موحد در خیابان انقلاب رقم خورد اگر در عصری فاقد رسانه 0972ای که در زمستان مطالبهاست. 

و شد اما ویدئافتاد شاید همچون هزاران کنش روزمره در خیابان به دست فراموشی سپرده میدر دسترس اتفاق می

و مبارزه بر علیه حجاب اجباری و در  ار داددر دیدرس قرو تصاویر این اتفاق، جنبش دختران خیابان انقلاب را 

قدرت رسانه را به نیز و همین عامل  کرد یی جدیدی حق زن از بطن شهر را وارد مرحلهتر مطالبهمعنای عام

 (.9)تصویر کندهای شهری برایمان عیان میعنوان بازویی در خدمت جنبش

 
 شودهم شناخته می ، کنش ویدا موحد که با نام دختر خیابان انقلاب0تصویر

 یرِ بازتولید تصاوکه منجر به  ؛ کنشیفرض کردی اتصال میان کنش و تصویر نقطه رارسانه توان میجا در این

میترا زرگر در مصاحبه با مرضیه بهرامی برومند . شودنجر میفضا م /تسخیرتملکبه اعتراضی شده و از این رو 

ر درا از چند منظر مورد بررسی قرار داده که جالب توجه است. به زعم او  تملک فضاکنش دختر خیابان انقلاب در 

ه شوند )کاین نخستین بار است که زنان خودشان در رابطه با هویت و تنانگی خود واجد عاملیت میاین اتفاق 

در  حداقل کارانه است چرا کههای زنان در ایران اندکی محافظهالبته استفاده از صفت نخستین بار برای جنبش

ی انقلاب اسلام پیروزی ی زنان بر علیه حجاب اجباری در اوایلمستندات تظاهرات گسترده ی تاریخی، یک نمونه

ترین ناقض این ادعاست(. به علاوه حضور یافتن این زن بر سکو، با داشتن وجهی شدیدا سمبلیک یکی از سنتی

                                                           
است که به سهولت در دسترس بسیاری از شهروندان قرار دارد؛ چرا که  social mediaپذیر بیشتر فضای های دسترسمنظور از رسانه9 

  گیرد.ها انجام میامروزه حتی پیگیری اخبارها نیز بیشتر به جای تلوزیون و ماهواره در این رسانه
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رار بود و قرار است تحت قواعدی خاص در این عرصه حضور زنی که ق»های مردانه یعنی خیابان را فتح کرد: عرصه

ر آنچه شود بر خلاف ههای خیابان، یعنی بر سکویی بلند ایستاده که باعث میترین بخشپیدا کند امروز بر عیان

شدنی که در ذات خود واجد عنصر دیدن )در نقش  ترین فرد خیابان شود. دیدهتا کنون معمول بوده، دیده شده

است و چنین تلاش آشکاری برای دیده شدن در حقیقت تلاشی است برای واسازی آنچه تا کنون دیده  فاعل(

داند چرا که این حضور بر عد جنسیتی خارج میزرگر از منظری دیگر دیده شدن زن خیابان انقلاب را از بُ«. است

ی هویت ،ا از وجهی دیگر این حرکتکند امزن تاکید می دیده شدن به عنوان انسان ورای زنانگی و هویت جنسیِ 

کند )بهرامی به شهر اعطا می نیز تازه و اصیل ورای واقعیتی که تا کنون از زن در فضای عمومی وجود داشته

  (.    09: 0011، برومند

رسانه از یک سو به دلیل ماهیت یاد کنیم. نیز ی آن باید از کارکرد دوگانهاگر بر سر بحث رسانه بازگردیم 

بخش است و از سوی دیگر قادر است به سهولت توسط بازوهایی نامرئی هدایت و ی خویش رهاییافشاگرایانه

ی زن در سینماست ی بازنمایی چهرهکه درباره «زن، سوژگی و تصویر»ی در مقاله مریم رضایی کنترل شود.

ذات رسانه از یک سو : »استای به بحث رسانه دارد که نقل قولی از این مقاله برای بحث ما نیز روشنگر اشاره

تیجه تواند باشد و درنکردن هر و مطلقاً همه چیز میدموکراتیک است، زیرا بالقوه به معنای امکان بازنمایی و دیدنی

های انسان را به شکلی محدود ادراکی و انتخاب یپوشی است. اما در عین حال، رسانه گسترهای علیه پردهزهمبار

سازد و باعث کرده است که خارج از مرزهای بازنمایی آن، قادر به اندیشیدن نباشیم؛ رسانه سبک زندگی می

کند و معیارهای قضاوت عمومی )افکار نی میشود. الگوهای اخلاقی خاصی را جهایکدست شدن جهان انسانی می

شی پوکند و به همین معنا، پردههای خود، خوب و بد جهان را تعیین میکند: با متر و مقیاسعمومی( را تعیین می

 (0972)رضایی، « .کندکند و بخش زیادی از واقعیت را حذف و نادیدنی میمی

 دنکنمید، تصویر یا ویدئویی از خود منتشر ندارعمومی روسری از سر برمیی در فضاهای انرسانه زن مددامروزه به 

برخورد  عیان کردن ،آشکار کردن آزارهای خیابانی همچنین .ندنکمی مطالبه شهری بدنهاز  را خویشحق  و

سط تو و... آمر برخورد با سایر شهروندانِعاملیت زنان در  ،با زنان نهادهای دولتی همچون گشت ارشاد یا یگان ویژه

که در بحث حاضر از آن به عنوان پیوند  ی دموکراتیک رسانه استاین همان سویه .شودرسانه به ما مخابره می

ز تصاویر شهری تنها شامل تصاویر فیزیکی ثبت شده ا ،به عبارت دیگر به مدد رسانه .تصویر و کنش سخن گفتیم

ر ی رسانه دهایی حقیقی از زنان در شهر که هر روزه به واسطهبلکه کنش نددر سطح شهر نیست اکمیتمجرای ح

. در اینجا ترندنزدیک انبه مراتب از این تصاویر پوشالی، به واقعیت زن رسنددست ما میقالب تصویر یا ویدئو به 

ز شماری اگشتآید. شاید تعداد انهای اجتماعی میی مقاومت به یاری جنبشی سوژهکنندهعکاسی همچون ثبت

 پوشدختری سیاه شاتتکوایرال شدن ایم اما ما حرکت اعتراضی ویدا موحد در خیابان انقلاب را از نزدیک دیده

وت گرانی جدید را به این کارزار دعبا شال سفیدی بر چوب که در قالب ویدئویی کوتاه نیز منتشر شد، هر روز کنش

 فضا توسط دختران خیابان انقلاب نداریم. تسخیریک از ما شکی در کرد و حال به مدد ثبت رسانه است که هیچ

های ای از تسخیر فضا( و سایر کنشحرکت دختران خیابان انقلاب )به عنوان نمونه توان بینمیاما تمایزی که 
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و  ندهکندستای یککرد، سویهی دوم رسانه مرتبط به سویه بایدرا گذاشت ها زنان توسط رسانهی منتشر شده

 م.یپردازدر ادامه بیشتر به شرح آن میدهنده که تقلیل

ی ما، های سفید، دوربین ما اسلحههای مختلف چون: چهارشنبهکارزارها و هشتگ در قالب های اعتراضیفعالیت

رسانه ی دوم سویهخطر ، شوندارائه می ... اگرچه با ادعاهایی چون آزادی زنان از بند اسارت و روسری بی روسری

این کارزارها  .شوندنامرئی هدایت می -هرچند به ظاهرْ-چرا که از بازوهای قدرتی  کنندرا به ما یادآوری می

رخی از ب برایمتاسفانه دارند. حتی و ماهیتی به شدت طبقاتی  شوندهایی دستوری آماده می، در قالبندالگوساز

بخش عملی که نه آگاهی از وضعیت رهاییشود، ه محسوب مینوعی هشتگِ خاص عاملیت زنان پیوستن به زنان

ی سپیده رشنو با سایر کارزارها و ویدا موحد یا مطالبهحرکت توان تمایزی میان از این رو می د!ندهانجام می

سیلی اجتماعی اتفاق افتاد که ندر بطن پتاهر دوی این مطالبات گرچه  ؛ریزی شده قائل شدهای برنامههشتگ

سفید توسط ویدا  روسریِ بر سر چوب گذاشتنفراهم شده بود. ها طریق همین هشتگاز  ی بروز برای آنزمینه

ای ، فاصلهدر آن سطح از خیابانش اما به اجرا کشیده شدن ،های سفید بودهشتگ چهارشنبه دِنما پیشاز  ،موحد

 هایکنندهایجادای که حتی توسط فاصله ،سفید و حرکت ویدا موحد ایجاد کردهای میان کارزار چهارشنبهجدی 

ی روسری بر سر چوب روزبه آقاجری در تاملی بر کنش ویدا موحد درباره !بود غیرقابل مصادرهاین هشتگ نیز 

رد ی نبصحنهرا تنها در  "ای سپید بر سر چوب زدنپارچه"کنش نمادین : »کندمی را طرحجالبی  ینکتهکردن 

یام صلح تان پتوان تصور کرد. در نبردی رو در رو اگر روسری سپیدی بر سر داشته باشید و بخواهید به دشمنانمی

ی تسلیم و تان را درآورید و آن را بر سر چوب زنید و در هوا تکانش دهید: کنشی نشانهدهید مجبورید روسری

گرا های مذهبی اسلامهمین حرکت نبود، برای حاکمان و لایه صلح. اما کنش ویدا موحد که مو به مو چیزی جز

اش را ی جرات کرده بود که روسری"مادر"ی و بدتر از آن "زن"ای از صلح و تسلیم در خود نداشت. هیچ نشانه

، وبسایت 0977)آقاجری، « هم وسط خیابان انقلاب!درآورد و آن را بر سر چوب بزند و در هوا تکانش دهد آن

 ورزی او نیز مدنظر قرار داد.عاملیت موحد را باید در این جنبه از کنش .ماتیکا(پرابل

د، برای وی شحکم  صدورمتعاقبا ، اعتراف اجباری و سپیده رشنو که منجر به بازداشت ینیز در فیلم وایرال شده

 ادفیلم را برای مسیح علینژاین تو کند که میعنوان  اوخطاب به با لحنی استهزاگونه رشنو  زن معترض به حجابِ

نو در واقع رش !متا برای تمام دنیا ارسال کن مگیرکند که این فیلم را میگیری و رشنو متقابلا تاکید میمی

زنی  یی تصویر روزمرهنمایندهها در فضای مجازی فعالیت کند، او بر روی موج هشتگصرفا گری نبود که مطالبه

ی عمومی به از عرصه را حق خود شلوغ، آرتیظهر گرم تابستانی در بییک ر دی مردم عادی بود که از طبقه

 ،گیرندیشال از سر برم ،صبحگاهی/عصرگاهیهای رویگرانی که در پیادهکنش تصویرِ پرسش کشید و باید متمایز از

 با آن مواجه شد!

های گزنان در قالب هشتتصویر  مقابلگرهایی چون موحد و رشنو در کنشایِ رسانه)تصویر بنابراین این دو تصویر 

را مطرح و یکسان ای بر حق را نباید همسان فرض کرد چرا که اگرچه هر دو به ظاهر مطالبه( فضای مجازی
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کنند اما یکی سیاست را به اجرا کشیده است و دیگری تنها در فرم هشتگ کارکرد دارد. طبعا به اجرا کشیده می

را  مایزت و کندرا آشکار می (هکنترل شوندیا بخش )رهاییرسانه ی تمایز میان دو فرم شدنِ مطالبات زنان مسئله

های گریبه این معنا منظور نگارنده دعوت زنان به کنش .دها دیها توسط رسانهی این کنشباید در مصادره

کنش دختران خیابان تر کنیم. را روشن رسانه یگانهدوبلکه با طرح مثال سعی داریم ماهیت  7رآفرین نیست؛طخ

، به مصادره درنیامده است، اما به یقین با حاکمیت مخالفهای انقلاب یا کنش سپیده رشنو علیرغم تلاش رسانه

قدرت مصادره به مطلوب را در ذات  ،شودساخته و پرداخته میقدرت  ی ازاستفاده از هر هشتگی که توسط بازوهای

یر تصاو ی را دارا هستند کههایکلیشه خطر برساخت ،کارزارهای اینترنتیتصاویر خویش دارد. به همین دلیل 

ای هطبق-اقتصادی-فاقد خصوصیات سیاسی ه،چهربیشده، از پیش طراحیکننده،  همسان: ستنیز داراحاکمیت 

هدف از طرح پیوند کنش و تصویر در این  .استقائل شدن تمایز میان این دو وجه از رسانه ضروری بنابراین ، و... 

و  یتصاویر حقیق یبروز دهندهقادر است ای که ؛ سویهبخش رسانه استرهایی یسویهبه  بخشیدن اعتبار ،بخش

 باشد. در سطح شهر ی زنان به دور از کلیشه

عموما ای سانهرتصاویر بپردازیم. ای رسانه تصاویرِی زیباشناسانهسلبی وجه  هلازم است بنیز انتهایی متن ی نکتهدر 

ن قوانین تریاز نازل ،شهرهای تصاویر سطح و بر خلاف پیچیدگی شوندثبت میآرتیستیک هنرمندانه/ هوفارغ از وج

جه وگذارند بیش از آن است که به میکه بر مطالبات زنان  قابل استنادی کنند اما تاثیرتجسمی تبعیت می

ی شهری هر تصویری را لایق بازنمایی در بازوهای قدرت در مناسبات پیچیده .ی آنها اهمیت دهیمزیباشناسانه

هر ی شچهره ،به ظاهرشود تا چون زیباسازی اعطا می ینی به نهادهایهای کلادانند، سالیانه بودجهسطح شهر نمی

از خشونت زندگی روزمره رها ای شهروندان را تصاویر شهری برای لحظهاست که بر این را زیبا کنند. در واقع قرار 

ر اما هر بار که بیلبورد عظیم میدان ولیعص  .ی شهر نیز زیبا شودچهره ،این تصاویر وننهفته در« هنرِ»کند و توسط 

ه شویم کهایی مواجه میها و کلیشهها، ایدئولوژیم عظیمی از تبعیضحجشود با با تصویری جدید پوشیده می

ضد عمدتا  اعتراضیِ ی شدهوایرالمجازیِ  تصاویرِ  تاثیربنابراین قادرند روزمان را به سادگی خراب کنند! 

از تلاش  ترقابل توجه به مراتببرای ما ، زنان گرِگر و اجرا، پرسشگراما سرشار از سرزندگی، مطالبه شناسانهزیبایی

 ی نهادهایی چون زیباسازی است! زیباشناسانه

 

 

 

 منابع:

                                                           
یرون گود نشستن و دستور لِنگ ب» و به معنای واقعی در اصطلاحْ اندهای همسو با او بارها و بارها گوشزد کردهکاری که علینژاد و رسانه9 

 است!   « کردن
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