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  زنانگي اروتيك: برساختي تاريخي
  

  ، فاطمه صادقي، آرش حيدري، علي رجبلورعنا پورمحمد
  

  )15/02/1400پذيرش: ، تاريخ 19/11/1399(تاريخ دريافت: 
  

  چكيده
اي كانوني در نگارش تاريخ سكسواليته است. اين در تاريخ ايران نقطه "برساخت زن اروتيك"

گويي به اين سؤال تدوين شده است كه در كدامين برهة تاريخي زن پژوهش در راستاي پاسخ
در اين راستا از شناسي انجام گرفته و داراي هستي اروتيك شد؟ پژوهش حاضر با روش ديرينه

هاي اروتيك دورة صفويه و اسناد مكتوب موجود استفاده شده است. در دورة شاه عباس نگاره
ها صورت گرفت و تصاوير زنان با هاي اروتيك در نقاشيهاي ادبي به برهنهگذاري از برهنه

صاوير عريان ها در عرصة تصوير حضور يافتند. در اواخر صفويه تيافتگي بيشتري در اندامفرديت
شود. اما مسئله نه بر سر دوگانة زن غربي و زن ايراني زنان پيوسته داراي نشانگاني فرنگي مي

  بلكه در رابطه با جدالي است كه در اين دوره بين مسيحيت، تصوف و اسالم شروع به 
شود؛ بنابراين برهنگي به زن هاي متعددي حول آن نگاشته ميكند و رسالهگيري ميشكل

- ها كمبرگي و ديوارنگارههاي تكشود. با حضور فيگور زن در نقاشيمسيحي فرنگي منتسب مي
كند و نوعي تغيير گيري ميكم تعريف جديدي از زنانگي در خيال انسان ايراني شروع به شكل

شود گيرد، زن مسيحي فرنگي ابژة ميل مرد ايراني ميجغرافيايي در اميال مرد ايراني صورت مي
  . هاي آن را به صورت شديدتر در دورة قاجار شاهد هستيملرزهسكه پ
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  بيان مسئلهمقدمه و 
توان ذيل چنين پرسشي مطرح كرد: وجود زن به هستة مركزي انديشيدن به بدن زن را مي

يخي و چگونه برساخته شد؟ سوال فوق هستة عنوان يك هستي اروتيك در كدامين لحظة تار
تاريخ اروتيك سازي "اي از از يكسو و خوانش ديگرگونه "بدن زن "مركزي انديشيدن به موضوع 

ايدة بدن طبيعي «از سوي ديگر است. از اين رو اين پرسش سعي در به چالش كشيدن  "بدن زن
بدن اروتيك  "رداخته شود كه مراد از دارد. اما در ابتدا نياز هست به اين مسئله پ» اروتيك زن

چيست؟ آيا اروتيك بودن بدن زن در نسبت با ميل جنسي منظور نظر است؟ اگر اينگونه  "زنانه
باشد تبار اروتيك شدن بدن زن را بايد تا داستان آدم و حوا پيش برد. آيا هر مديريتي در بدن زن 

اروتيك شدن "توان به معناي اميابي را ميهاي تاريخي مختلف براي كسب حداكثر لذت و كدر دوره
توان را مي "اروتيك شدن بدن زن"فهم كرد؟ اگر پاسخ مثبت باشد در اين صورت تبار  "بدن زنانه

تا ايران باستان پيش برد؛ چرا كه در متون پزشكي موجود در ايران باستان تا دوران صفويه با حجم 
  كند. سب حداكثر كاميابي را از بدن زنان توصيه ميانبوهي از اسنادي مواجه هستيم كه چگونگي ك

تواند ناظر بر اين سوال باشد كه چگونه در فرهنگ ايران مدرن، تجربة مسئلة پژوهش حاضر مي
فكر كردن به جنسيت به صورت دوگانه زن/ مرد را از الزامات تفكر «آبادي جنسيت ظهور كرد؟ نجم

اي مدرن، عشق زاده شدن جنسيت دوگانه به عنوان پديده). 24: 1396آبادي، (نجم» داندمدرن مي
گرايانه قرار داد؛ جنساي و در پيوند با ازدواج غيرهماروتيك را در پيوند با زنانگي، خانوادة هسته

 -گرايانه و عشق صوفيانه در رابطة مريدجنسامري كه پيش از آن پيوندهاي محكمي با تمايالت هم
آبادي آنچه مناسبات جنسيتي را در ايران دچار نگاراني چون نجماريخمرادي داشت. از ديدگاه ت

هاي عظيمي را موجب دگرگوني كرد رويارويي ايران و غرب بود. اين مواجهه تغييرات و دگرگوني
تغيير مفهوم زمان در ناخودآگاه جمعي ايرانيان است كه بسترساز دگرگوني روابط «شد. از جملة آن 

 »شد 2جايگزين زمان چرخنده 1زمان بالنده). «2:  1396(واقفي،». ي شدجنسيتي و اميال جنس
اي ايراني بلكه امري توان نام اين پيوستار خطي را كه نه تجربهمي). «17: 1395(توكلي طرقي، 

ها را در يك ناميد. زماني كه به تعبير بنديكت اندرسون ملت» تجربة مدرنيته«شمول بود را جهان
هاي زمان بر محور تمدن كند. بديهي است در اين نگاه عقربهبه خط مي» ونزمان تهي و همگ«

ار دهد در نوك پيكان زمان قرگردد. آنچه در اين كشورها رخ ميغربي و كشورهاي جهان شمول مي
تراز با دستاوردها و شود. بدين ترتيب اموري كه همتا و همسوب ميدارد و معيار پيشرفت و ترقي مح

مدرن -شود. گويي اين امور نامدرن تحويل و تعبير مي-تة غربي نيستند به زماني پيشامظاهر مدرني

 
1 .Linear time 
2 Cyclical time 
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: 1396(واقفي، » و بايد هرچه زودتر جاي خود را به مدرنيت بدهند » اندافتاده عقب«از سير تاريخ 
كشور تبديل به مسئله شد. يكي از » ماندگيعقب«). در چنين بستري و در مواجهه با غرب 3

بود. توكلي طرقي بيان » وضعيت زنان«و » مناسبات جنسيتي«ماندگي مربوط به اي عقبنموده
با چگونگي نگرش به خويش درآميخته بود. » زنان فرنگ«هاي متفاوت از اين برداشت«كند كه مي

  داري و خواهي، عصمت و تربيت، حجابرويارويي سنت و تجدد، اسالم و ايران، عبوديت و آزادي
هاي فرهنگي در دو سدة بسياري ديگر از مفاهيم اصلي در فرهنگ سياسي و سياست حجابي وبي

هاي نگراني حاصل از آن پيوسته بود. ديدگاههاي متفاوت از زنان فرنگ و دلگذشته با پنداشته
  گويي به پيوندي مجازي با نگرش به زن فرنگي يافت و پاسخ "زنانگي"و  "زن"متفاوت دربارة 

 "زنان فرنگ "وگو با چون آموزش، حجاب، حق رأي، ... و آزادي زنان ناگزير در گفتهايي هممقوله
  ).151: 1398(توكلي طرقي، » شكل پذيرفتند

  در سنت » برآمدن سوژه زن مدرن«هايي كه در رابطه با بسياري (و نه همه) از پژوهش
به مسئلة » مول مدرنيتهشزمان جهان«اند در درون همين نگاري انتقادي به انجام رسيدهتاريخ

اند. اند و لذا تبار برآمدن آن را از دوران قاجار و به ويژه عصر ناصري پي گرفتهانديشيده» سوژة زن«
گيري ديدگاهي توتاليستي نسبت به لحظة اكنون شده مدرن منجر به شكل-دوگانة مدرن/ پيشا

اجه هستيم كه در مواجهة با غرب دست، منسجم و پيوستة پيشامدرني مواست. گويي ما با تاريخ يك
دهد. مسئله بر سر زيرسوال بردن اين گسست در دوران مدرن نيست گسست عظيمي در آن رخ مي

بينيم لحظات بنيادي را كه اي ميبلكه مسئله اين است كه وقتي تاريخ پيشامدرن را تاريخ پيوسته
هايي كه از اين رو است كه پرسش دهيم واند را از دست ميبندي لحظة اكنون موثر بودهدر شكل

كند سواالتي بدون مطرح مي» ريشزنان سيبيلو و مردان بي«آبادي در مقدمة اثر ارزشمند خود نجم
  ماند:پاسخ باقي مي

اي علي بين افزايش خواهم بگويم كه اروپا مسئول همة اين تحوالت است؟ آيا من رابطهآيا مي«
دهم؟ ي تمايالت جنسي و جنسيتي در ايران قرن نوزدهم را نشان ميتعامالت ايران و اروپا با دگرگون
  » هايي بدون پاسخ هستند...ها پرسشتوان گفت؟ به نظر من، ايندربارة علل داخلي چه مي

  ).24: 1396آبادي، (نجم
شمول زمان جهان«در اين پژوهش تالش شده است تا به پرسش اصلي پژوهش خارج از 

از عصر صفوي » هاي اروتيك شدن بدن زنانهتبار آغازين لحظه«شود. از اين رو پاسخ داده » مدرنيته
مدرن شد در وهلة -پي گرفته شد. آنچه منجر به توجه نويسندگان اين مقاله به اين دورة تاريخ پيشا

هايي بود كه كردارهاي جنسي، روابط هاي اروتيك و نيز سفرنامهاول وجود حجم عظيمي از نگاره
  دان، شيوة پوشش و عرصة عمومي/خصوصي و... را زير نگاه تيز خود قرار داده بودند. زنان و مر
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  پيشينة تجربي
  دهد. چرا كه در هاي مقالة حاضر را تشكيل ميپيشينة پژوهشي يكي از مهمترين بخش

هاي انجام شده ايدة مركزي اين تحقيق شكل گرفته و تدوين شده وگوي پيوسته با پژوهشگفت
هايي كه شود. الزم به ذكر است كه پژوهشزير به برخي از تحقيقات انجام شده اشاره مي است. در

اي با اند كه در مواردي فاصلهمندي زن توجه كردهآيد هر يك از ابعادي به مسئلة بدندر زير مي
اي است كه در آن ها نشان دادن گسترهپژوهش حاضر دارد، هدف از آوردن آن دسته از پژوهش

  مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. » منديزنانگي و بدن«وع موض
گويي به اين سوال سعي در پاسخ» ريشزنان سيبيلو و مردان بي«) در كتاب 1396بادي (آ نجم

كند تا فرايند تاريخي آبادي تالش ميدارد كه كاركرد جنسيت در ساختن مدرنيتة ايراني چيست؟ نجم
گرايانة زن/ مرد را نگارش كند و نشان دهد كه چگونه روابط اجتماعي و گيري دوگانة دگرجنسشكل

يابد. وي اين تغييرات فرهنگي عظيم را جنسي برمبناي اين دوگانة مدرن زن/ مرد شكل ديگرگوني مي
). 28- 27: 1396آبادي، داند ( نجمدر يك سطح در نتيجة تعامالت در حوزة فرهنگي با اروپاييان مي

ن تطورات عظيم فرهنگي را با بررسي تغييرات در تصاوير تابلوهاي نقاشي در دوران قاجار آبادي اينجم
آبادي در كند. آنچه نجمو مطالعه اين تغييرات در داستان معروف و تاثيرگذار شيخ صنعان تحليل مي

به رابطه با نگارة شيخ صنعان در دوران قاجار بيان نموده و آن را به عنوان نقطة گسستي نسبت 
  هاي پژهش حاضر است.ترين چالشوضعيت پيشين تحليل كرده يكي از اساسي

به بررسي تاريخي » هاي جنسي در ايران معاصر سياست«) در پژوهش خود 2007ژانت آفاري (
هاي جنسي را در هر عصري  پردازد و سياست سه دورة قاجار، پهلوي و جمهوري اسالمي ايران مي

گرايي به  جنس آبادي قائل به چرخشي از هم ي نيز همسو با نجمدهد. و مورد بررسي قرار مي
زمان كه روند  ، هم1930كند كه ايران در اواخر دهة  گرايي در دورة قاجار است. او بيان مي دگرجنس

كرد از وجود پليس براي عملي كردن اقدامات انضباطي جديد در مورد پيكر  مدرن شدن را طي مي
؛ پس از آن كه دولت به كشف حجاب زنان فرمان داد، اين فرآيند شتاب مردان و زنان استفاده كرد

تر شد كه  گرفت. پيكر زنان، محلي براي مناقشات سياسي و فرهنگي شد و اين موضوع زماني بغرنج
زنان به دنبال كشف حجاب در معرض نگاه خيرة عمومي و آزار و اذيت جنسي قرار گرفتند. وقتي 

زي جنسيتي تضعيف شد و دولت زنان را به مشاركت عمومي بيشتر توجيهات مذهبي جهت جداسا
تر شدند. دوجنسگرايي نسبتاً آشكار در ميان مردان و  تشويق كرد، سلسله مراتب اجتماعي سست

زنان طبقات متوسط و باال كمتر متداول شد. افراد طبقات باال از جمله نسل جديدي از مردان 
، در ميان طبقات جديد 1960تا  1950كنار گذاشتند. در دهه خاندان پهلوي، حتي تعدد زوجات را 

رفته جايگزين وصلت هاي فرمايشي و  اي رفته متوسط شهري ازدواج مبتني بر تفاهم و خانوادة هسته
هاي  ، واكنش شديدي عليه اصالحات جنسيتي بخش1970همسري رسمي شد. در اواخر دهه  چند
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ي امور جنسي زنان و كاركردهاي  دولت در حوزه 1979 تر جامعه به وجود آمد. پس از شده مدرن
توليدمثلي، به مردان قدرت بيشتري اعطا كرد. به نام حفظ شرافت زنان و ملت، مردان در تمامي 

تري  طبقات اجتماعي از طريق ازدواج رسمي و گاهي هم خارج از آن، به رابطة جنسي آسان
اي كه  گرايانهجنساسالمي، مناسبات جنسي همدسترسي پيدا كردند. به همين ترتيب در جمهوري 

داد  هاي تفكيك شده و تك جنسيتي زنانه/ مردانه روي مي بين مردان بزرگسال و جوانان در محيط
  ). Afary, 2009:9-12( شد ناديده گرفته مي

زاده  توسط سراج» شكني سياست نمايش بدن زنانه در دورة پهلوي گفتمان جامعه پاك: شالوده«
) به انجام رسيده است. اين پژوهش به مطالعة گفتمان مقاومت در مقابل شبه 1391اران (و همك

پردازد. الگوي نظارت بر تن زنانه، محور اين مطالعه هم در بررسي ساختار  مدرنيتة نظام پهلوي مي
و گفتار حاكم و هم گفتمان مقاومت است. با استفاده از نظرية فوكو در مورد مناسبات قدرت و بدن 

نيز نظرية گفتماني الكال و موفه سعي شده تا مرزهاي معنايي برساخته شده حول مدلول تن زنانه 
سياسي دوران پيش از انقالب، ترسيم شود. اين -درون بستري از منازعات و رخدادهاي اجتماعي

ه گيري از تن نمايشگر زنانه، اراده ب تحليل نشان داد كه پهلوي دوم در انقالب سفيد با بهره
سازيِ جامعة ايراني را پيش برد. اين گفتمان كه در متن جامعه، در حال تكوين و انتشار بود از  غربي

ي اين دو گفتمان منجر به ظهور گفتمان سومي  سوي حاشية سنتي مورد هجوم قرار گرفت؛ مواجهه
. اين گفتمان اش از عوامل تأثيرگذار در پيروزي انقالب اسالمي شد شد كه با توجه به قوت استعاري

ها را ذيل  با طرد سنت و تجدد به معناي رايج آن، الگوي نويني را ترسيم كرد كه توانست اغلب گروه
  ).27: 1391زاده و همكاران،  صدا سازد (سراج اي آرماني هم چتر استعاري خود براي ايجاد جامعه

وهشي است كه توسط عنوان پژ» هاي ايرانيبررسي تطبيقي تصوير زن در ادب فارسي و نگاره«
شناسي تصوير زن در نگارگري ) انجام پذيرفته است. نويسنده معتقد است كه زيبايي1393ياسيني (

ايراني، برآمده از جايگاه زن از منظر دين اسالم و از نگاه اديبان و عارفان مسلمان است كه منبع 
  ).139: 1393الهام هنرمندان نگارگر قرار گرفته است (ياسيني، 

ها توجه نموده است است توسط هاي جنسي شده در نگارههايي كه به بدنجملة پژوهشاز 
هاي دورة صفوي با تأكيد بر آثار رضا نقش زن در نگاره«) با عنوان 1396محبي و همكاران (

اند كه در آثار رضا عباسي زنان به صورت مستقل است. پژوهشگران به اين نتيجه رسيده» عباسي
اند. تصويرگري زنان در آثار وي به مردان به عنوان عناصر فرعي اثر تصوير گشتهحضور يافته و 

ها انجام شده است (محبي و صورت مستقل و به منظور نمايش خانگي و تأكيد بر جنبة جنسيتي آن
  )97: 1396همكاران، 
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هاي بصري سفر: ديدگاه ايراني درباره نشانه«) پژوهشي با عنوان 2009سوسن بابايي (
به انجام رسانده است. وي در اين پژوهش به دليل كمبود متون نوشتاري به » هاي اروپايي عفض

هاي مردم شهري جامعة صفوي را در رابطه با رفتار جنسي  سراغ منابع تصويري رفته تا ديدگاه
هاي اروپائيان و شكل لباس  محقق به ويژگي نمادين و تصويري بازنمايي اروپائيان به تصوير كشد.

دهد كه ايرانيان پرهيز از سكس را امري عجيب و  كند. شواهد نشان مي روپائيان در تصاوير توجه ميا
هاي فرهنگي با اروپائيان از  دانستند. از نظر محقق اين خود شيفتگي در ارتباط با تفاوت نابهنجار مي

قابل تشخيص  شود هاي مرتبط با شهوت و سكس ايجاد مي ها كه در رويه تفاسير مربوط به نقاشي
  ).Babaie, 2009: 136است (

امي. اس. الندائو كاوشي در آثار نقاشي اروتيك دورة صفوي دارد. برخالف تصويري كه از بازنمود 
ها  نهد كه بازنمود برهنگي در اين نقاشي بدن در ايران وجود داشته است. الندائو اين تز را پيش مي

اند. داده ي موضوعات نقاشي را به بيگانگان نسبت ميدر شرايطي ميسر شده است كه نقاشان، برهنگ
دهد كه چگونه با نسبت دادن اين پيكرهاي برهنه به امر بيگانه و ديگري تدريجاً  الندائو نشان مي

ها پيوند  بازنمود برهنگي، تابوي خود را در دربار و جامعه از دست داد. برهنگي با فحشا در نقاشي
در » ديگري). «Landao, 2013: 101شود ( ابه فاحشه تمثيل ميخورده است و زن فرنگي به مث

شناسي وارونه در تحليل وي است. گويي نوعي شرق» زن فرنگي«تحليل الندائو در دوران صفوي 
صورت گرفته است، به عقيدة او اگر در دوران قاجار ايران زير نگاه خيرة غرب بوده اما در دوران 

را مورد بازانديشي قرار دهيم. از نگاه الندائو مرد عصر صفوي، زن غرب  -صفويه بايد ديالكتيك شرق
  اروپايي را با نگاه خيرة خود پيش از امپرياليسم غربي به انقياد درآورده بود.

) به 1398عنوان پژوهشي است كه توسط طاهر (» هاي صفويجنسيت و قدرت در ديوارنگاره«
بندي كرده است كه ك و چهار دسته كلي تقسيمها را به سه سبانجام رسيده است. محقق نگاره

هاي مجلس نگاره -2گساري جوانان و عشاق زيبارو هاي مجالس مينگاره -1شامل موارد زير است: 
   - 4هايي از زنان و مردان خارجي نگاره -3پذيرايي شاهان صفوي از سفراي كشورهاي خارجي 

  رند. پژوهشگر با توجه به اسناد تصويري و هايي كه با متون نوشتاري ادبيات ارتباط دانگاره
ها تالش كرده است تا نوعي از روابط قدرت را بين شاه و زنان نشان دهد. بر اين اساس شاه سفرنامه

هاي جنسيتي در اين دوران تنها به شده است. گروهدر آن دوره محرم تمام زنان جامعه محسوب مي
ه نوعي پيوستار جنسيتي در عصر صفويه را شاهد هستيم شد بلكدو گروه زنان و مردان محدود  نمي

 95: 1398شد (طاهر، گرايان و مردان ميگرايان، خواجگان، دوجنسجنسهاي همكه شامل گروه
  ). 135و  134،
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تالشي براي برجسته ساختن » بارگي در عصر صفويهتن«) در اثر خود با عنوان 1398روحي (
در عصر صفوي انجام داده است. پژوهشگر بيان » جنسيتي«رد هاي اجتماعي و فرهنگي خموقعيت

جايگاهي مهم در زندگي » كامانههاي جنسي و تنلذت«خصوصاً » لذت«كند كه در عصر صفوي مي
طور رسمي، هم زنان و هم ويژه صاحبان قدرت داشته است كه بدين منظور بهروزمره مردان و به

گرفتند. در اين پژوهش به كاركردهاي دكان را به خدمت ميمردان جوان يا پسرهاي بالغ يا حتي كو
  ).156-155: 1398پرداخته شده است (روحي، » كامگيتن«هاي ناشي از اقتصادي و سياسي لذت

پژوهش طاهر و روحي بيشتر توصيفي از كردارهاي جنسي در دوران صفويه و نسبت آن با قدرت 
  باشد. مي

  
  چهارچوب مفهومي و روشي

سش در فلسفة علوم اجتماعي پرسشي اساسي است كه آيا فكت (واقعيت) به صورتي اين پر«
واسطه توان نمايان كردن خود را دارد يا همواره از خالل نظامي نظري و معنايي خود خودبنياد و بي

داند. در اينجا حدفاصل ميان بندي اول، واقعيت اجتماعي را امري تجربي ميدهد؟ صورترا نشان مي
بندي دوم فكت (واقعيت) تنها از خالل شود اما در صورتو واقعيت به شكلي خيالي پر مي نظريه

هاي معنايي بر فراز تاريخ كه ها را نه نظامبندي دوم نظريهنظريه قابليت رصدپذيري دارد. صورت
اريخ گيرد. به عبارت ديگر هر نظام معنايي و بازنمايي خودش واجد يك تالگوهاي تاريخي در نظر مي

» ( يابداست. تاريخي كه از خالل مفهوم پروبلماتيك (بدل شدن به مسئله) قابليت بررسي مي
  ). 24: 1395حيدري، 

پذيري از جملة مهمترين مفاهيمي هستند كه در اين پژوهش مفهوم پروبلماتيك و رويت
تيك يك نظريه موضوع و حقيقت مورد بررسي در درون پربلما«شود. از ديدگاه آلتوسر استفاده مي

شود. پروبلماتيك راهي است مي معنادار است. در درون پروبلماتيك است كه حقيقت قابل رويت
ناپذير و پيوند ارگانيك بين اين دو. در اين معناست كه پذير و امر رويتبراي تعيين امر رويت

» شوداخته ميهاي مورد بررسي در درون نظريه سحقيقت در درون نظريه معنادار است و واقعيت
  ).34-33: 1394(حيدري و نصيري، 

كند گفتمان است. از نظر فوكو پردازي ميآنچه چيزي را پروبلماتيك و بدل به ابژة نظريه  
تواند كشف شود و گفتمان قرابتي جاودانه با گفتمان عالمتي است كه كلمه بر اساس آن مي«

). از اين رو گفتمان كه يكسر امري 84-83: 1393(فوكو، » سازداشيايي دارد كه آشكارشان مي
كند؛ در چينشي جديد زباني است و در پي يك رويداد از وضعيت پيشين خود گسست حاصل مي

خورد. بدون تخيل هيچ گشايد كه يكسر به فرايندهاي تخيل گره ميفضاي بازنمايي جديد را مي
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گردد. بازنمايي را نبايد در نمي گردد و بدون گفتمان و زبان هيچ تخيلي ممكنچيز رصدپذير نمي
نسبت با وقعيتي عريان فهم كرد كه بيرون از بازنمايي وجود دارد. از اين رو فهم بدون نظريه و صرفاً 

شود يكسر غيرممكن و توهمي بيش نيست (حيدري، با ارجاع به آنچه واقعيت ناب بيروني ناميده مي
1395 :77-78.(  

سازند هاي معناي جهان را نميگيرد، بنابراين سوژهصورت نمياگر بدون گفتمان و زبان تخيلي 
كنند و سوژه درون اين نظام معنايي، گفتماني ها هستند كه معنا را تعيين ميها و گفتمانبلكه گزاره

ها چيزي نيست كه سوژه» زنانگي اروتيك«زند. در نتيجه شود و دست به كنش ميو زباني خلق مي
ا يا فاقد آن باشند. زنانگي در يك بزنگاه تاريخي و در نتيجه تراكمي از گفتارها تصميم بگيرند كه دار

حول بدن زنانه و كردار جنسي وجوهي اروتيك يافته است. اين پژوهش درصدد يافتن لحظة تاريخي 
مندي كند كه اين تغيير در بدنپذير شدن و اروتيك شدن بدن زنانه است و به اين توجه ميرويت

شناختي اين است كه تغيير پرسش ديرينه عرصة گفتار/ گفتمان چگونه رخ داده است. زنانه در
چيست و چه محتواي مشخصي دارد. از اين رو بايد به اين موضوع توجه كرد كه چه تغييرات 

رخ داده و اين تغييرات معنايي چگونه ممكن شده است؟ چگونه بدن زن به  "زنانگي"معنايي حول 
پذير ي تمدني بين اسالم، مسيحيت و تصوف تبديل شد، نزاعي كه امكان رويتهاعنصري در چالش

  شدن وي را فراهم نمود.
  

: آرشيو اين پژوهش شامل منابع نوشتاري و تصويري است. منابع نوشتاري مربوط منابع آرشيو
ء و عقايد تحفةاالخيار: بحثي در پيرامون آراحديقةالشيعه، نويسي است؛ از جمله: هاي رديهبه رساله
  رساله در رد جماعت صوفيان، تلبيس ابليسصوفيه، 

هاي هاي مربوط به دوران صفويه هستند. از بين اين نگارهمنابع تصويري شامل تعداد زيادي از نگاره
ها يعني نگاره شيخ صنعان اثر محمدزمان در اين مقاله مورد استفاده قرار تنها، يكي از مهمترين آن

  گرفته است.
  

  هاي اروتيكهاي ادبي به بدناز بدنگذار 
اندام برهنه يا تا حدي برهنه در مينياتورهاي معروف فارسي تا نيمة دوم قرن شانزدهم شناخته 

ترين صحنة ها به طور مطلق در ارتباط با متن ادبي بودند. فراوانشده نبود. مضامين موجود در نگاره
اسكندر در حال تماشاي «يرين و نيز تصوير عريان مربوط به تصوير خسرو و شمصور شدة نيمه

اي را دارا نيستند. نقاشان در تمامي شناسانهاست. اين تصاوير هيچ وجه اروتيك و زيبايي» حوريان
). بنابراين تا اواخر langer,2013:180اين موارد وفاداري زيادي به هنجارهاي سنتي نجابت دارند (
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تر بود و به عنوان تصويري از يك متن ايراني كاركردي قرن شانزدهم تصاوير برهنة زن در نقاشي
  ادبي ظهور پيدا كرده بود.

شويم و آن طراحي و نقاشي اي جديد در نقاشي ايران روبرو ميدر نيمة دوم سده دهم با پديده«
و مستقل از كتاب است. بروز اين پديده به دو عامل بستگي داشت: كاهش حمايت درباري و  جداگانه
همزمان با آرامش موقت و بسيار كوتاهي كه با پايان ).  «96: 1396(پاكباز، » قة بازرگان رشد طب

كه تا آن زمان متعلق به  –گرفتن سلطنت شاه طهماسب به وجود آمد، خطوط انحصاري تجارت 
ور و تاجري كه دور از تجارت شكسته شد و طبقه پيشه -شاه طهماسب و درباريان وابسته به او بود

باره به ثروت هنگفتي راه يافتند و به زندگي توأم با آرامش و بردند، يكم و كالن به سر ميمستقي
كامگي خود را جويانه و تنها تمايالت لذتلذت روي آوردند. شرايط به وجود آمده باعث شد تا آن

اي به عيني سازند و از سوي ديگر هنرمند (نقاش) آن را مبناي تجربه جديدي قرار داد: اكنون بر
كه را به محور اصلي هنر تبديل كرد. جالب آن» كامگي تن«تصوير درآوردن مضامين عاشقانه، وي 

بعد از به قدرت رسيدن شاه عباس اول، دنبال كردن همين رفاه مادي يكي از اهداف او شد؛ اما فقط 
زندگي روزمره،  كامانه درهاي دنيوي و تناين نبود. وي از روي آوردن هنر نقاشي به لذت و خوشي

ناپذير در هنر نقاشي دوران شاه عباس حمايت كرد. از اين رو بود كه خصيصة اروتيك، جزئي تفكيك
يافته به اول شد. به بياني هرچند با ورود شاه عباس به صحنة قدرت، همان تجار تازه به ثروت دست

نتقال يافت. براساس همان جو اها به شاه تاجرمسلك و لذتعقب رانده شدند، اما عالئق هنري آن
ها به صورت مجزا و ها و نگارهجويانه بود كه از آن پس طراحيعالقه نوظهور سبك و تمايالت لذت

هاي يك يا دو نفره زنان و مردان اختصاص ها تهيه شدند و اغلب هم به پيكرهمستقل از كتاب
برگي گسترش پيدا كرد بلكه در ). تصاوير اروتيك نه تنها به صورت تك182: 1397(روحي، » يافتند

  ها نيز حك شد.فضاي شهري و ديوارهاي كاخ
شود كه شاه عباس كاخ تابستاني صفويان خدايگان و اساتيد هنر نقاشي ديواري بودند. گفته مي«

هاي هنري تزئين كرده بود. مهمترين جلوه "نقاشي هاي افسارگسيخته"خود را با تم هاي جنسي يا 
ان صفويه، تزئينات ديواري در دروازه ورود به بازار قيصريه بود كه بازار اصلي نقاشي عمومي دور

حمايت شده توسط دربار در اصفهان بود. اصفهان، پايتخت امپراتوري شيعة صفوي، گالري رنگارنگ 
هاي نقاشي ديواري شهري با حكم وار از هر نوعي بود. درواقع، پروژهاي از تصاوير صورتو زنده

ها اهميت سياسي، مذهبي، اجتماعي و جنسي جاز شده بودند. بنابراين، اين نقاشيسلطنتي م
صفويه  "هاي جنسيسياست"بخشي از  "فحواي اروتيك "آذين با داشتند. تعدادي از اين تصاوير تن

  ).Eko, 2016: 139-141بودند (
اي كه رهشود، دوناميده مي "عصر سكسوال"بخش آن چيزي است كه روزگار اصفهان تجسم

هاي تصويري، مذهبي و ادبي درباره سكس در اوج بود. در عرصة هنر شاهد انفجاري از ژرف انديشي
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ر زيادي از اين تصاوير پيوسته نشانگاني فرنگي دارند، كاله فرنگي آثار اروتيك هستيم. درصد بسيا
هايي هستند كه تمايز نشانههاي فرنگي مردان و زنان، فيگور مردان و زنان در تصاوير و ... زنان، لباس

شوند. نكتة مهم قابل ذكر اين است كه در ها را موجب ميفرنگي در نگاره -بين فيگورهاي ايراني
توان مشاهده هايي كه فيگورهاي فرنگي حضور دارند برهنگي و وجوه اروتيك آشكارتري را مينگاره
به عنوان منبع  "فرنگي -مسيحي ديگري"). بنابراين در دورة صفويه Landao, 2013: 101كرد (

  شهوانيت و اروتيسم مورد توجه نگاه خيرة ايراني بود. اما اين دگرگوني چگونه رخ داد؟
  

  عرصة كردارهاي غيرگفتاري
در دوران صفويه با روي كار آمدن حكومت شيعي كه با حمايت قزلباشان اتفاق افتاد با گسستي 

هاي قدرت شاهان صفوي درو هستيم. يكي از پايهبرون متني (عرصة كردارهاي غيرگفتاري) رو
بود. جنگ چالدران تزلزلي در اين اعتقاد در بين » مرشد كامل«اعتقاد به پادشاه صفوي به عنوان 

چالدران سبب شد كه اعتقاد قزلباش به رهبرشان به عنوان موجودي الهي «قزلباشان به وجود آورد. 
). نيروي ديگري كه در طرد 45: 1396(سيوري، » ن برودناپذير است از بيالهي كه شكستيا نيمه

  سزايي داشت حضور علما در دولت صفوي بود.قزلباشان و صوفيان از قدرت حاكميتي تاثير به
از اواخر دولت شاه اسماعيل، نياز به حضور فقها احساس شد. به همين دليل و به آرامي، پاي «

در دولت صفوي باز شد. با روي كار آمدن شاه  فقهاي شيعه در حد ادارة امور شرعي و قضايي
 -1379(جعفريان» طهماسب، حضور فقيهان شيعه در دربار صفوي، سرعت بيشتري به خود گرفت

مرادي و طرد قزلباشان از شبكة  -). حضور علما در دربار شاهي روند گذار از رابطة مريد120الف : 
ه عنوان يك نيروي نظامي به حاشيه رانده شدند قدرت حاكميتي را تسريع كرد. قزلباشان نه تنها ب

هاي فراوان قرار گرفتند. همچنين بلكه تصوف و مسيحيت به عنوان يك نيروي عقيدتي مورد هجمه
ها تبديل به مسئله شد. از با طرد تصوف به حاشية قدرت حاكميتي تمامي ابعاد فكري و عقيدتي آن

ران زيباروي. اين مباحث در دوران صفويه زماني كه گرايانه و عشق به پسجنسجمله كردارهاي هم
اي يافت. حال در نسبت با اسالم و نزاع تمدني بين اسالم و مسيحيت قرار گرفت معناي ويژه

گرايانه كه خارج از مباني فقهي اسالم بودند نه امري فردي بلكه آسيبي به كليت جنسكردارهاي هم
  ن گذاشته شده است.تمدني است كه بر مبناي شرع اسالم بنيا

  
  عرصة كردارهاي گفتاري: رديه نويسي بر ضد تصوف و مسيحيت

با نفوذ و گسترش اسالم شيعي در تمامي قلمرو حكومت صفوي و قدرت يافتن فقها و علما در 
ادارة امور مملكتي ، ضديت با تصوف با قدرت بيشتري صورت گرفت. سنت رديه نويسي كه در 
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نمود به طوري روبه گسترش بود بين تصوف و مسيحيت پيوندي برقرار ميدوران صفويه به شدت 
داد. از جمله اولين آثاري كه به رد و نقد ها را در يك ميدان و در مقابل اسالم شيعي قرار ميكه آن

جوزي عالم و واعظ اثر اين» تلبيس ابليس«توان به اصحاب عقايد و طوايف مختلف پرداخته مي
گرايانة جنسشاره نمود. وي در رابطه با عشق به پسران زيباروي و كردارهاي همحنبلي قرن ششم ا

  ).275-267: 1386جوزي، (بنگريد ابنصوفيان قلم زده است 
در عصر صفوي حديقه الشيعه منسوب به مقدس اردبيلي از معاصران شيخ بهايي چنين بيان 

ترين خلق عالم نزد گويند، دوستند و ميپوشانحبيبيه عورتين و زنان خود را از خلق نمي«كند مي
گويد، كامليه، جمهوريه و رزاقيه با پسران و مؤلف مي)». 573: 1390حقّ تعالي ماييم (نجفي، 
روي و امردان خوش به همين دليل برخي به هواي پسران خوش«ورزند دختران مردمان عشق مي

  ).589: 1390(نجفي، » زنندميها شوند و الف مريدي آنوگوي به ايشان متوسل ميگفت
ه.ق) بحثي پيرامون عقايد و آراء متصوفه و در  1098االخيار اثر محمدطاهر قمي (متوفي  تحفه

هاي ديگر اين طايفه، عاشقي دختران، زنان و از بدعت«نقد و رد صوفيه دارد. نويسنده معتقد است: 
صوفيان در اصل نقدي است بر  در بين» ورزيعشق«). نقد بر 257: 1369(قمي، » پسران است

- ها؛ چرا كه همچنان كه در آثار تاريخي، ادبي و نيز سياستگرايانه در بين آنجنسكردارهاي هم
هاي موجود مندرج است، موضوع عشق نه زنان بلكه پسران جوان و زيباروي است. زنان از براي نامه

-خانه محل توجه هستند و نه عشقزادن و ادامة نسل و براي نقش همسري و مادري و كدبانويي 
ورزي. به عبارتي هيچ پيوندي بين ازدواج و عشق وجود نداشت. در عصر صفويه با پيوندي كه بين 

نويسي صورت هاي رديهشود نوعي برائت از آن در رسالهگرايانه برقرارميجنسعشق و كردارهاي هم
پس شكر متابعت اهل بيت و «ايند. شود دامان اسالم را از چنين ننگي بزدگيرد و سعي ميمي

مذهب صحيح خود به جاي آوريد؛ زيرا كه هرگز كسي به يكي از شيعيان اهل بيت (عليهم السالم) 
اند و از آن مجتنب دانستهنسبت عشق و عاشقي نداده، بلكه هميشه اين طايفه عشق را مرض مي

ذمت عشق، از اهل بيت (عليهم السالم) اند و احاديث در باب منع از نظر بر پسران امرد و مبودهمي
 ). 162-261: 1369(قمي، » اند.روايت نموده

اما مهمترين رساله در رد تصوف و مسيحيت مربوط به علي قلي جديداالسالم است. او از جمله 
كشيشاني است كه در دوران صفوي به دين اسالم گرويد و آثار بسيار مهمي را در رد تصوف و 

پاية استدالل وي در اين رساله بر قرابتي خاص ميان نصارا و متصوفه قرار دارد. از  مسيحيت نگاشت.
وي كه پولس را مهمترين عامل انحراف مسيحيت ». اندصوفيان نصاراي اين امت«نظر جديداالسالم 

  ).602-601ب:  -1379ها دانسته است (جعفريان، داند، عرفا و صوفيان ايراني را نيز تابع آنمي
اند و به داند كه صوفيان دست از سينة او كشيدهمي» مادري«داالسالم، اسالم را همچون جدي

پس از راه حرامزادگي حكم كسي دارند كه دست از پستان مادر خود «...  اند سوي ديگر رفته
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كند كه تو مرا در زند و فرياد ميبرداشته و چشم دل خود را بسته، به هر دو دست مادر خود را مي
  ).664ب:  -1379(جديداالسالم،» كني...مت جوع نگاه داشته، از شير سير نميظل

كند و اين اشاره مي» فساد اخالقي حاكم بر مسيحيان اروپا«به  "فوائد ازدواج"رسالة وي در 
گويم كه اين است آن راهي كه و اما كمترين مي«داند: فساد را ناشي از تعاليم پولس (ببلوس) مي

كه ببلوس ملعون ثلث افراد انسان را از اين  راه داخل جهنم كرده است، زيرا كه به  توان گفتنمي
اي جسماني كرده است كه از همة بهايم كمتر بهانة مجرد ساختن پيروان خود ايشان را به مرتبه

كه از هاي خود دارند كه با وجود آناند و اگر نه نظر كنند در احوال خروسي كه در خانهگشته
اي است كه اگر خروسي ديگر عقل است، غيرت او در حفظ سيرت و ناموس به مرتبهات ذيحيوان

دهد يا آن خروس را روند بشود، يا خود را به كشتن ميهايي كه با او در آن خانه راه ميداخل مرغ
سي الجمله غيرتي داشته باشد و نخواهد كه با زن و دختر او ككشد ... و اگر نادري از ايشان فيمي

كه اند از براي آنها قرار دادهروبرو اختالط و آميزش بكند، پادريان تدبيرات چند به كار برده، حيله
(جعفريان، » نصيب نگردد و تدبيرات ايشان بسيار است...ناموسي بيكس از ايشان از اين بيهيچ

  ).1030ج: -1379
و آن شب زنان و دختران  « كندجديداالسالم به فسادهاي جنسي در ممالك فرنگي اشاره مي

برند مردان ايشان به اين صورت به نغمات آن سازها كه در آنجا هستند و سازهايي كه نيز با خود مي
كنند و به خوانندگي كرده، زنان از براي مردان و مردان از براي زنان نوازندگي به هر دو معني را مي

  ).1031: 3(جعفري، ج » ه يكديگر را بشناسند..كرقّاصي و دستبازي مشغولند تا صبح شود، بدون آن
در شهرهاي مملكت ريم پاپا به «... گويد جديداالسالم از گسترش لواط در بين مسيحيان سخن مي

جا بر تخت فرمانروايي اين شياطين انس استقرار خصوص شهر روم كه ريم پاپاي نايب ابليس در آن
باشند و در هريك از هاي متعدد ميها اطاقسرا كه در آننها ساخته اند، از قبيل كاروادارد... خانه

هاي آن آن اتاق ها پسران ساده چند سكنا دارند و در باالي در هر حجره تخته بسته اند و صورت
باشند بر آن تخته نقش كرده اند، پس هركس كه ميل به اين عمل پسراني را كه در آن حجره مي

ها گرديده آن صورت ها بوده است داشته باشد، به در آن حجره قبيح كه باعث هالك قوم لوط همان
گذارد و بعد ها را كه پسنديد با صاحب حجره اجرت را بنا ميكند و هركدام از آن صورتمالحظه مي

از آن كه صاحب حجره راضي گرديد و پول را گرفت، آن فاسق را داخل حجره خلوتي كرده، آن 
تر است كه چون به ضرب آن عمل سپارد؛ و اين غريببه او ميپسري را كه صورتش را پسنديده 

گردند، ريم پاپاي دارند صاحب آزار ميقبيح بسياري از آن پسران كه به جبر ايشان را در آن كار مي
كه اين فعل از استمرار نيفتد دارالشفايي ساخته ملعون كه امروز اميدگاه نصارا است از براي آن

نمايند و رار داده است كه آن قسم پسرهاي مذكور را به آنجا برده معالجه ميجراحان چند در آنجا ق
رسد بلكه در همة مملكت ريم اين عمل شنيع و اين گناه بزرگ نه همين در شهر روم به ظهر مي
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اند كه از قبيل اهل پاپا شيوع عظيمي دارد به حدي كه ريم پاپا خود و همه كردينال كه آن مردمي
- رود ايشان به قرعه ريم پاپايي ديگر بر تخت ابليس ميكه ريم پاپايي به جهنم مي شورا در وقتي

نشانند و بزرگان ديگر اين طايفه نيز هر كدام پسران چند از براي وقوع اين عمل قبيح بايد كه در 
گرايي در جنسجديداالسالم شيوع هم ).1032ج: -1379(جعفري، نزد خود مالزم داشته باشند 

گرايي و جنسحجابي زنان را در راستاي كاهش همداند كه بييحي را به قدري زياد ميممالك مس
كه و مخفي نماناد كه سبب اين«داند. تغيير اميال مردان از سوي پسران زيباروي به سمت زنان مي

كنند، اين است كه چون اين باشند و تنبان در پا نميزنان همه فرنگ از دوش تا پستان برهنه مي
رسيد كه به اي رسيده بود كه كم مردي بهم ميعل قبيح لواطه در آن كفر آباد فرنگستان به مرتبهف

كه خود در طفلي مفعول و در بزرگي فاعل زن ميل داشته باشد، لهذا ريم پاپاي ملعون با وصف آن
را ديده  هااين فعل است، حكم كرد كه همة زنان فرنگ لباس به آن نحو بپوشند تا اينكه مردان آن

كه بالكليه ترك زنان بكنند، تخم ايشان كه مبادا كه به سبب آنبه ايشان رغبت بهم رسانند تا آن
   ).1032ج: -1379(جعفري، » برافتد

، تشيع و مسيحيت در عرصة گفتماني به وقوع پيوسته است بايد نشاني از فاگر نزاع بين تصو
. اگر اثر هنري برگرفته از سامانه دانايي عصر خود اين نزاع در عرصةغيرگفتماني (تصوير) نيز باشد

رسي پيدا است بايد بتوان با بررسي اثر هنري هر عصر تا حدودي به انگارة حاكم بر آن عصر دست
كرد. زبان و تصوير، عرصة كردارهاي گفتاري و عرصة كردارهاي غيرگفتاري هستند بايد بتوان از 

از جمله منابع تاريخي كه بخش مهمي از آرشيو اين چفت و بست شدن اين دو عرصه سخن گفت. 
هاي دورة صفوي هستند. در اين بخش به دليل محدوديت مقاله تنها اند نگارهپژوهش را تشكيل داده
  گيرد.ها كه نسبت وثيقي با ايدة مركزي تحقيق دارد مورد تحليل قرار مييكي از مهمترين نگاره

  
  سالمشيخ صنعان، بر باد دهندة دودمان ا

ميالدي مصور شده  77-1676نگارة شيخ صنعان و دختر مسيحي اثر محمد زمان در تاريخ 
زنان سيبيلو و ) در اثر 1396آبادي (است. نگارة ديگري از داستان شيخ صنعان مبناي تحليل نجم

قرار گرفته است. توجه به اين دو نگاره در كنار يكديگر ايدة اصلي اين پژوهش را  ريشمردان بي
  كند.تبيين مي
كند كه دهد. وي بيان ميقرار مي 2آبادي اساس تحليل خود را برمبناي تصوير شمارة نجم

هاي نسخ هاي تصويري از داستان شيخ صنعان در دوران پيش از قاجار، همچون تذهيببازنمايي«
صحنة « العشاق بايقرا بر دو صحنه از داستان متمركز بودند:الطير عطار يا مجالسخطي منطق
  » كندكه در آن شيخ خوكباني مي» صحنة خفت«يا نگاه شيخ بر دختر ترسا و » نخستين نظر
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هاي اين ). وي در ادامه به تمايز نگارة شيخ صنعان در دوران قاجار با نگاره92: 1396آبادي، (نجم
صويري از داستان هاي تتوجه بازنمايي«آبادي پردازد. از نظر نجمداستان در دوران پيش از قاجار مي

ساز را از دست زن جوان اي كه شيخ جام شراب سرنوشتشيخ صنعان در قرن نوزدهم، به صحنه
) معطوف شده است، يعني لحظة اغفال كه آغاز سقوط است. در 2نوشد (تصوير شماره گيرد و ميمي

افتد؛ هنگامي هاي پيشاقاجار، لحظة حساس هنگامي بود كه شيخ نگاهش به دختر ترسا ميبازنمايي
هايي كند. ولي در بازنماييكه صرف وجود يك چهرة زيبا، ميل شديدي را در شيخ پير ايجاد مي

كند. يعني هاي اغواكننده دختر ترسا از شيخ تغيير ميدوران قاجار، لحظة حساس به صحنة خواست
ك ماه تمام بود كه در نخستين آثار، نگريستن به دختر ترسا و خيره ماندن بر درگاه او به مدت ي

رحمانة دختر از شيخ براي برد، ولي در روايات دوران قاجار، تقاضاي بيطرح داستان را پيش مي
آبادي معتقد است كه ). نجم94-93: 1396آبادي، (نجم» نوشيدن شراب نقطة محرك داستان شد

ستة اصلي داستان را از جام شراب در دست زن جوان (اروپا) و تعارفش به پيرمرد (ايران باستان)، ه«
ساز از دست زن اغواگر تغيير لحظة نگاه خيرة شيخ به دختر به لحظة نوشيدن جام شرابي سرنوشت

اي از شيخ صنعان و دختر ترسا (زن اما پيش از دوران قاجار، نگاره ).96 :1396آبادي، (نجم »داد
شرق در  –در نزاع بين غرب مسيحي فرنگي) وجود دارد كه چگونگي اروتيك شدن بدن زن را نه 
دهد. نزاعي كه پيش از اين از دورة قاجار بلكه در نزاع تمدني بيناادياني در دوران صفويه نشان مي

  آن سخن گفته شده است.
) اثر محمد زمان مربوط به اواخر دورة صفويه است. در اين 1نگارة شيخ صنعان (تصوير شماره 
هاي عريان به تصوير كشيده مت راست نگاره دو زن با سينهنگاره با دو گروه مواجه هستيم. در س

 - شده است. زني كه سبدي در دست دارد در نقش نديمه است و زن ديگر در نقش زن مسيحي
دهد. در پشت سر اين دو زن، مردي صليب به فرنگي است كه جام شراب را به شيخ صنعان مي
هاي پيشين نشان عيار مسيحيت است. در بخشدست قرار دارد كه با پوشش ويژة خود نمايندة تمام

كنند مسئلة هاي خود عليه مسيحيت از جمله مواردي كه تأكيد ميداده شد كه مسلمانان در رديه
حجابي زنان مسيحي است. نمايندگان تشيع  اين زنان برهنه را نمادي از فساد اخالقي در جامعة بي

كردند. در سوي ديگر ي اساسي در بروز آن بازي ميدانند و معتقدند كه پادريان نقشمسيحيان مي
سوز و شود كه در برابر دختر مسيحي زانو زده و جام شراب خانمانتصوير، شيخ صنعان مشاهده مي

-هايش ميگيرد. در پشت سر وي مريد شيخ، عبايي را به شانهبر باد دهندة ايمان را از دست او مي
اي است با گر چنين صحنهبه چوب دستي تكيه داده و نظاره اندازد. اما فيگور سوم يعني مردي كه

االسالم يا عالم شيعي دوران صفويه است. نشانگان اي كه به سر دارد در نقش شيخلباس و كاله ويژه
مذهبي و تفوق مذهبي در اين تصوير نشانگر نوعي تقابل فرهنگي است. تسليم شيخ صنعان به زن، 

فرنگي در اصل زانو -زدن شيخ صنعان در برابر زيبايي زن مسيحيتسليم به مسيحيت است. زانو 
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و  زن جوان (مسيحيت)زدن يك تمدن در مقابل تمدني ديگر است. بنابراين جام شراب در دست 
كند. زن مسيحي فرنگي با پيوندي بين مسيحيت و تصوف برقرار مي پيرمرد (تصوف)،تعارفش به 

اي يين كننده در ايجاد اين پيوند دارد. در چنين زمينهوجود اروتيك و بدون حجاب خود نقشي تع
شود كه كند. زن تبديل به عنصري ميگيري مياست كه تعريف جديد از زنانگي شروع به شكل

نشانگان هر كدام از مذاهب بر وجود او حك شده است، لذا فقهاي دورة صفويه ازجمله محمدباقر 
  زن و روابط او با مردان در خانواده و جامعه دست مجلسي با مباني فقهي خود به مديريت جسم 

شود، به زنند. به هر ميزاني كه احكام مربوط به زنان در اواخر صفويه در كتب فقهي زياد ميمي
شود، زني كه با هستي اروتيك خود نياز به داراي وجوه اروتيك بيشتري مي» زن«همان ميزان 

ترين نگاهبان است. بنابراين احكام ب و پوشش مناسبنگاهباني با مباني دين اسالم دارد و حجا
  كند. بازي مي» زن اروتيك«فقهي در اين نزاع تمدني نقشي اساسي در برساخت 

  

  
  )77-1676شيخ صنعان و دختر مسيحي، محمدزمان ( :1تصوير

zaman.html-muhammad-maiden-https://fineartamerica.com/featured/christian  
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  شيخ صنعان و دختر ترسا :2تصوير 

  96: 1396آبادي،نجم
  

  گيرينتيجه
هاي تاريخي اروتيك شدن بدن زنانه عنواني است كه نشان دهندة سويه "برساخت زن اروتيك "

جو شد. از اين رو وش نقطة صفر برآمدن زنانگي اروتيك در دورة صفويه جستاست. در اين پژوه
ها هنر بود بنابراين آرشيو پذيري بدن زنانه مورد سؤال واقع شد. يكي از اين عرصههاي رؤيتعرصه

ها هاي دورة صفوي و اسناد مكتوب بودند. بررسي نگارهاسنادي كه در اين پژوهش استفاده شد نگاره
اي داشته باشند در مينياتورهاي اد كه اندام برهنه يا تا حدي برهنه كه وجوه اروتيك ويژهنشان د

طور  ها بهشده نبودند. مضامين موجود در نگاره معروف فارسي تا نيمة دوم قرن شانزدهم شناخته 
) در مطلق در ارتباط با متن ادبي بود. از يك برهة تاريخي به بعد (بعد از سلطنت شاه عباس صفوي

شود. گويي با اروتيك شدن بدن زنانه تصاوير مربوط به زنان عريان پيوسته عنصري فرنگي وارد مي
شود. از سوي ديگر پروبلماتيك عفتي است از زن ايراني زدوده ميبرهنگي كه به معناي فحشا و بي
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ري كرد. به توان ردگيهاي دوران صفويه مينويسيشدن بدن زنانه را در عرصة گفتار و در رديه
پذير شده است در عرصة گفتاري نيز تبديل به عبارتي آنچه در عرصة تصوير/ امر غيرگفتماني رويت

مسئله شده است. در اصفهان دورة صفوي با حاكم بودن تكثر ديني و حضور اديان مختلف در قلمرو 
ختلفي را در دفاع هاي مپادشاهي صفوي نزاعي بين اديان حاكم بود. نمايندگان اسالم شيعي رساله

هاي مختلفي را از جانب نمايندگان آوردند و جوابيهاز اسالم و رد مسيحيت و تصوف به نگارش درمي
كه جدال بين فرنگي و ايراني جا بيش از اينكردند. مسئله در اينمسيحيت و تصوف دريافت مي

اساس زن عريان كه  گيرد. بر اينباشد، جدالي است كه بين مسيحيت، تصوف و اسالم صورت مي
تواند زن مسلمان و ايراني باشد. او زني مسيحي است كه هاي عصمت و عفت را دريده است نميپرده

شود. اين پذيري جنسي تعبير ميداراي وجوه شهواني است. پوشش فاقد حجاب او نشاني از دسترس
ميل مردان ايراني قرار تصاوير در دوراني كه ارتدوكس ديني شديدي حاكم بود زن مسيحي را ابژة 

عفتي و فحشا به وي جهاني و هم بيداد. با انتساب برهنگي به زن مسيحي فرنگي، هم زيبايي آن
منتسب شد. با بررسي نگارة مربوط به شيخ صنعان نشان داده شد كه مسئله بر سر تقابل بين 

چنين زمينه تاريخي اسالم است و نه تقابل غرب (اروپا) و شرق (ايران). در  –تصوف  -مسيحيت
كند. زن اروتيك تبديل به عنصري مهم در گيري مياست كه تعريف جديد از زنانگي شروع به شكل

شود كه با گذر زمان و دورة قاجار اين تقابل به تقابل تصوف و اسالم مي -تقابل تمدني بين مسيحيت
ي مانده است نقش زن به عنوان شود اما آنچه تا به اكنون بدون تغيير باقبين غرب و شرق تبديل مي

  عنصري اروتيك در اين نزاع تمدني است.
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