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 چکیده
مبتنیبرگفتمان رویکردیجنسیتیوعمدتاً نظامآموزشیایرانبرایتربیتانسانمطلوبخود،

هایدوگانهرادرنحوۀبازنماییجنسیتیکامالًاینرویکرد،تقابلمسلطمردانهدرپیشگرفتهاست.

بهطبیعیوبه برنامۀدرسی، نظامآموزشیازرهگذر به دنبالهژمونیهویتیحقنشاندادهاست.

هایآن،بدنزنانهاست.نظربهاهمیتترینویژگیبرساختهاززنانگیبودهکهازمهملحاظاجتماعی

توجهاینمقالهبهتصاویرکتابیردرفرایندبازنمایی،معناسازیوهویتروزافزونتصو هایبخشی،

باتکیهبرروشپژوهشوگفتمانمیشلفوکو،نظریهومفهومبازنماییدرسیمعطوفشدهاست.

نحوۀ و جنسیت مطالعات و رویکرد موف، شانتال و الکال ارنستو گفتمان نظریۀ هال، استوارت

کتابپذیریرؤیت در را زنانه بدن بازنمایی مقاله این در با، ارتباط انقالبدر از بعد هایدرسی

هایبازنماییکنیم.کوششاینمقالهبراینبودهتانظامهایمسلطاینچهاردههدنبالمیگفتمان

هدکهچههایگفتمانیبعدازانقالبرانقدوتفسیرکندوبهاینپرسشپاسخدبدنزنانهدردوره

کردهاستتاازطریقآننمایندههانمایندگیوبازنماییپذیری،بدنزنانهرادرایندورهنظامرؤیت

براساسیافته تصویروارائهکردهباشد. هایاینمقاله،درمنظومۀبازنماییوعاملمطلوبخودرا

آمیزیچندالیۀتبعیض«پذیریرؤیت»هایدرسی،بانظامگرفتهازبدنزنانهدرتصاویرکتابصورت

ایاززنانودخترانیکهازنظرپوشش،انتخابمتفاوتیازجملهحذفبخشعمدهروهستیم؛روبه

هایمسلطجذابیتشدهعمدتاًتابعگفتمانهایزنانۀبازنماییازپوششمطلوبدارند.ازسویی،بدن

هایکوچکوهایزیبا،بینیشیدهوالغر،صورتایباپوستروشن،بدنیکجنسیاستوبدنزنانه

 کندکهباواقعیتجامعهفاصلهدارد.سرباالرانمایندگیمی

پذیری،گفتمانسیاسی.رؤیت تصویر،جنسیت، بدنزنانه، بازنماییهای کلیدی: واژه

                                                            
اینمقالهدرچارچوببرنامۀپژوهشیدورۀپسادکترادردانشکدۀعلوماجتماعیدانشگاهتهرانتهیهشدهاست.*

حمایت بدون مقاله اجتمانگارشاین علوم دانشکدۀ دانشیار بهار، مهری دکتر خانم وهای تهران دانشگاه عی

 نهایتسپاسگزارم.دوستممکننبود.ازایشانبیهایارزشمنددوستعزیزوفرزانه،آقایبهزادباغیراهنمایی

aajafari@ut.ac.ir.پژوهشگرپسادکترایدانشکدۀعلوماجتماعیدانشگاهتهران، ۱
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 مقدمه و بیان مسئله

اصلیتنازعسیاسیواجتماعییکیازمحورهایبدنزنانهازدورۀرضاشاهبهاینسو،همواره

گفتمان سالدر به اینموضوع به توجه سابقۀ البته است. بوده دوره آنهایهر پیشاز ها

بیرونبرمی که زمانی خواستهگردد؛ از بخشی به پرده از زنان وآمدن زنان از گروهی های

دی در هرحالامریۀدولتیرضاشاه در تبدیلشد. روشنفکرانتجددگرا مبنیبر۱3۱0ماه

عنواننخستین،بهنامگرفتهاست «کشفحجاب»برداشتنروبندهازسروصورت،رویدادیکه

هایایکهگرچهتحمیلیبودومخالفتمداخله؛شودمداخلۀرسمیدراینزمینهشناختهمی

هایمذهبیوسنتیجامعهبرانگیخت،همراهیبخشزیادیازجامعه،بسیاریازسویبخش

بودنچنینتحولی،بسیاریازویژهزنانراهمباخودداشت.فارغازانتقادهانسبتبهقهریبه

و۱یدوبندهاینگاهسنتیبهزناستقبالکردندزنانودخترانازبرداشتنروبندهوکاستنازق

نشینیمحمدرضاشاه،لغواینباوجودعقب۱بهکنشگرانیبرایچنینگفتمانیتبدیلشدند.

پیش و وجدانقانون و آگاهی در همچنان مسئله این زمینه، این در نرم سیاستی گرفتن

تردردرقوانینسختگیرانه۱356ترجامعهباقیماندوخودراپسازانقالبهایمذهبیبخش

زمینۀحجابنشانداد.

با،آیت56کمترازیکماهپسازانقالب اهللخمینیطییکسخنرانیدرمدرسهرفاه،

آناصطالحبیخواندنزنانبه«لخت» از کارحجاب، حجاباسالمیبرسر با خواستکه ها

گرچهبخشزیادیاززناندربرابروهوایانقالبیوهیجانیآندرحال3حاضرشوند. روزها،

زنانمخالفحجاباجباریدرخیابان اما پذیرفتند، هایاینفرمانسرفرودآوردندوآنرا

بر تأکید با نشریات در هم منتقدان و زدند اعتراض به دست دیگر شهر چند و تهران

اعتراضات،برخیاینباوجودبودنپوششبدن،بهانتقادازحجاباجباریپرداختند.اختیاری

اجباری حجاب به باوری نیز خود که ناطق( هما و دانشور سیمین )نظیر روشنفکر زنان

0نداشتند،نرمشنشاندادندوهمراهیخودراباآناعالمکردند.

                                                            
هاوانداختنگروهدیگربانوانیاشارهکردکهباراه(و۱301-۱۱7۱آبادی)توانبهصدیقهدولتازآنجملهمی ۱.

هایسنتینسبتبهزنانپرداختند.هایمدافعآزادیزنان،بهمبارزهعلیهنگرشانجمن

عنوانمفهومیمحوریکهحاویداوریارزشیدرکارگیریمفهومبرهنگیبهشدهبابه.دربیشترمطالعاتانجام ۱

ازهاراازاخالقعلمیدورکردهاست.ازنظرنگارنده،محققانونویسندگاناینمتنکارتحقیقیوعلمیاست،

شهرامتوانبهمقالۀشهرامجملهمی زمانیاشارهکرد: و نجمهنیا زمانی، امیرمسعودو (.۱33۱ساداتزمانی)نیا،

.۵5-7۱(،۱)۱3فصلنامۀگنجینۀاسناد،«.گیریپدیدۀکشفحجابدردورۀپهلویعللوپیامدهایشکل»

.۱356اسفند۱7هایکیهانواطالعات،روزنامه 3. 

.0،ص۱1753،شمارۀ۱356اسفند۱۱کیهان،روزنامه،و۱1756،شمارۀ۱356اسفند۱3.روزنامۀکیهان،0 
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انگاریازآننیزروندخودراطیشدنحجاباسالمیبرایزنان،جرمزمانبااجباریهم

جدکردمی محدودیت. از درنظرگرفتها رعایتهای را اسالمی حجاب که زنانی برای شده

هاییماننداخطارواخراجوانفصالکردند)نظیرممنوعیتورودبهادارات،تعیینمجازاتنمی

شالق مجازات شرعی حجاب بدون عمومی انظار در حاضر زنان برای دولتی(، خدمات از

۱درنظرگرفتهشد.

بدنزنانۀغیراسالمیبهاینبه طورهاومحصوالتفرهنگیوهمینتدریجدررسانهترتیب،

سال حکومتطی شد. سانسور و حذف روزمره زندگی واقعیت کمدر بعد، طرحهای با کم

خواسته مسیر در دیگر گام یک برتر، حجاب نظیر همراهمفاهیمی برای و برداشت هایش

۱هایشغلیوتحصیلیدرنظرگرفتهشد.ایدرزمینهامتیازاتویژهشوندگانبااینگفتمان

هاینسبتاًمتفاوتی،بااینکهدرهردورهگفتمان۱356طیبیشازچهاردههپسازانقالب

 ،۱33۵ابوالخیریوحاضری،محسنی۱335درزمینۀپوششزنانحاکمبوده)مریدیورهگذر

هادرامتدادهمودرمسیرسلطهبربدنزنقرارداشتندوآن(،اماهمۀ۱333گنجیوهمکاران،

کردند.هاراهبردمشابهیدنبالمیهامتفاوتبودهاماهمۀآنگرچهتاکتیک

هایتریننهاددرپرورشنسلعنوانمهمامادراینمیان،توجهبهنقشنظامآموزشی)به

درادامهرویهآیندهکشور(درپرداختنبهاینموضوعازاهمیت هایبسیاریبرخورداراست.

 کنترلیبدنزنانه، پرورش»انضباطیو که«سندتحولبنیادینآموزشو به۱331مهرماه

 رسید، فرهنگی انقالب عالی حجاب»تصویبشورای و عفاف فرهنگحیا، تعمیق و ترویج

قابلیت ظرفیتمتناسببا و تربیترسمیعمومیها و تعلیم هاینظام به« ازرا یکی عنوان

 یکیازاینراهکارها، ریزیبرنامه»اهدافتعیینوبرایآنششراهکارمشخصکردهاست.

آموزانبرایپذیرشقلبیودرونیحیا،عفاف،حجابوعملبهآنمنظوراقناعفکریدانشبه

ازانقالبهایدرسیپسایدرکتابچنینرویه3تعریفشدهاست.«باتبییندیدگاهاسالم

هایمختلفیبرایبازنماییبدنهموارهمدنظربودهاست.براینأساس،نظامآموزشیازشیوه
                                                            

بهموجبمادۀ ۱ زنانیکه»بهتصویبمجلسشورایاسالمیرسید،۱37۱قانونتغزیراتکهدرمرداد۱1۱.

بهتعزیرتا .سیزدهسال«ضربهشالقمحکومخواهندشد60بدونحجابشرعیدرمعابروانظارظاهرشوند،

بدونحجابشرعیدرمعابروانظارعمومیزنانیکه»برای،۱365باتصویبقانونمجازاتاسالمیدرسالبعد،

،دهروزتادوماهحبس،یاپنجاهتاپانصدهزارریالجزاینقدیدرنظرگرفتهشد.«ظاهرشوند

۱ از پرورش، سندتحولبنیادینآموزشو در به». تربیتو مناسببرایجذب، تدابیر کارگیرینیرویاتخاذ

عنوانبه«عایتحیا،عفافوپوششمناسبدرکلیۀمراکزاداریوآموزشیانسانیشایستهومتعهدوعاملبهر

هاینظامتعلیموهاوظرفیتراهکارهایترویجوتعمیقفرهنگحیا،عفافوحجابمتناسبباقابلیت»یکیاز

.35،ص(۱331سندتحولبنیادینآموزشوپرورش)یادشدهاست؛«تربیترسمیعمومی

.37،ص(۱331بنیادینآموزشوپرورش)سندتحول.3
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کتاب تصویر متنو مطلوبدر بینزنانۀ در حجابمطلوبرا تا کرده استفاده هایدرسی

هاهمراهباشد.ایکهباپذیرشقلبیآنگونهآموزاناشاعهدهد؛بهدانش

آموزشی آموزشیطیسالنظام محتوایبرنامۀ تصاویر بر افزودن با انقالب، هایپساز

صحنه هایفرهنگیدرفضاییگفتمانیودرپردازنمایشیشدهکهدرکناردیگرحوزهخود،

طورکگیشود.اینصحنۀنمایشهمانارتباطباساختارهایسیاسیواجتماعیبرساختهمی

( ۱330-۱33۱دبور میانمجموعهنه» گوید،می( اجتماعی مناسبات بلکه تصاویر، از ای

اند.پذیرشدهدهدکهازطریقاینتصاویررؤیترانشانمی(۱33۱:۱7)دبور،«اشخاصی

بههایدرسی،مدرسهوآموزگارانچهبدننظامآموزشیازطریقکتاب عنوانبدنهاییرا

اصلیمقالهایناستکهبازنماییبدنزنانهرامسئلۀزنانۀایدئالیامطلوببازنماییکردهاست؟

هایدرسیبعدازانقالبکشفوتحلیلکندتاازخاللآنبتواندسازماننظریدرتصاویرکتاب

 بررسی برای زنانه»را بدن بازنمایی رؤیت«مردانگی هنجارهای تصاویر، در زنانه بدن پذیری

 درنهایترژیمبازنماییبدنزنانهتنظیمکند.هایدرسیومیزانآن،مسئلۀجنسیتوکتاب

برایتحلیلمسئله بسترزبانی-«بسترزبانی»ترازهاینظریجدییابیازایننوع،راهرا

نشانه و عالئم تصویر، روزمره، زبان شامل جریانعام نیز و لمسی و شنیداری بصری، های

اینزبان ایدئولوژیک-تاریخیمولد و مردانه تحلیلمنظمنظریاینعمدتاً خواهدکرد. باز

بسترزبانیمسئلۀعمدۀاینمقالهاست.

 سابقۀ پژوهش
پژوهش دسته سه حاضر، مقالۀ با ارتباط می در بهرا داشت. درنظر میانتواند در طورکلی

ازآنجملهاند.هابهتصاویرپرداختههایمرتبطباجنسیتدرایران،تعدادکمیازآنپژوهش

سیاست،جنسیت،بازنمایی:تحلیل»باعنوان(۱33۵الصالحینوبلخاری)توانبهمقالۀزینمی

-۱3۱7اشارهکردکهباتکیهبرآرایمیشلفوکو) «جنسیتدردورۀناصری۱انتقادیدیدمان

بهرابطۀبینبازنمایی(۱3۵۱-۱31۱)0(وژاکالکان۱۵57-۱333)3،زیگموندفروید۱(۱3۵0

شناختیموجوددرخودآگاهوناخودآگاهجمعیۀجنسیتوهنجارهایاجتماعیوروانعکاسان

بازنماییعکاسانه دیدمانیسیاسی، جنسیتدر مقاله، نگارندگان باور به داختند. پر ایرانیان

همراهداشتهاست؛روابطقدرتونظمروابطقدرتمردساالر،نظمجنسیخاصیرابه شدهو

 هایخیالیونمادینجامعهواکاویشود.توانددرساحتکهمی ایجنسی

                                                            
1. visuality 
2. Michel Foucault 

3. Sigmund Freud 
4. Jacques Lacan 
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بهتصاویرمعطوفکردههایحوزۀسیاستبدن،عدهدرمیانپژوهش اند.ایتوجهخودرا

( گیشیزجانی و مردم۱337راوردراد رویکرد با گونه( به مجازی، الگوینگاری هایشناسی

اینستاگرامپرداختندودرآن،الگوهایغالببازنماییایکاربرانایرانیدربازنماییبدنرسانه

عکس در تکنیکبدنرا و راهبرد از چگونگیاستفاده نمایشجنسیتیو وهایشخصی، ها

هادرمطالعۀخودسهتیپبدنیاهدافبازنمودبدن،ازمنظرگافمنوباتلربررسیکردند.آن

به را زیباشناختی( نمایشیو شناساییعنوان)اجتماعی، اینستاگرام بازنمودهایبدنکاربران

هاشناختی(،تکنیکسازی،ورزیدگی،اغواگرایوزیباییکردندکهراهبردها)آشکارسازی،پنهان

 اند.واهدافمتفاوتیداشته

پژوهش این از دیگری متمرکزدستۀ مرتبط نوشتاری متون بر را خود اصلی توجه ها،

)کرده یاسینی مقالۀ انتقادی،۱333اند. گفتمان تحلیل رویکرد با او است. جمله آن از )

بررسیکردوهایپهلویاول)آمرانه(ودوم)اشاعهکردارهایگفتمانغالبدردوره گرانه(را

هاهایگفتمانیپهلویپیامدهایمختلفهردورهرانشاندادوبهایننتیجهرسیدکهسیاست

 پوششدر«سازیهمگون»به حدودنسبی و نوع طبیعی چندگونگی از که انجامید ایران

ویژهاقوامگوناگونغفلتهایمختلفوبسترهایمتفاوتفرهنگاجتماعیبهپوششدربافت

هاوکردارهایگفتمانیدورۀهایاینمقاله،مقاومتزنانباسیاستورزیدهبود.براساسیافته

تفا مقاومت، و مذاکره از تلفیقی با ووتپهلوی، بدن پوشانندگی سطح و نوع در را هایی

وجودآورد.شناسیلباسبهزیبایی

هاییاستکهبهانضباطبدندرفضایآموزشی(،ازمعدودپژوهش۱33۵نظیر)مقالۀبی

داستان فوکویی، رویکرد با خود مقالۀ در او البته کرد. منظرتوجه از را مدرسه های

تجامعه و بازخوانی بدن میشناسی داستانحلیل در مؤلفکند. معاصر، نویسندگان از هایی

تکنیک و انضباطی فناوری سازوکارهای بدنوجود برساختن هدف با آن شگردهای و ها

دهد.آموزانرانشانمیدانش

کتابپژوهش به بازنمایی، رهیافت با که هستند پرداختههایی درسی جملههای از اند؛

هایفارسیدورۀبرساختگفتمانیهویتدرکتاب»،باعنوان(۱333)توانبهمقالۀصادقیمی

هایدرسیرابااتکابهنظریۀالکالواشارهکرد.اینپژوهشمحتواینوشتاریکتاب«ابتدایی

هایمتعددوهایدرسی،گفتمانموفبررسیکردهاست.براساسنتایجاینمطالعه،درکتاب

هایفارسیدورۀابتداییبهاشکالبخشدرکتابهایهویتتمانگاهمتعارضیحضوردارند؛گف

مفصل شدهمختلفی گفتمانبندی بین روابط تخاصماند، موارد از بعضی در وها است، آمیز

به صورتموقتگفتماندینیوانقالباسالمیمداخلۀهژمونیککردهومعنایموردنظررا
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است کرده نشا.تثبیت مطالعه این هویتنتایج داد بازنمایین کتابهای این در ها،شده

.شودهامعناتولیدمیهایموجودهستندکهدرآنایازشبکۀروابطبینگفتمانبرساخته

هایویژهکتابدهدتاکنوندرحوزۀنظامآموزشیوبهمروریبرتحقیقاتگذشتهنشانمی

دیصورتنگرفتهاست.درسی،درزمینۀبازنماییبصریبدنزنانه،مطالعۀج

 چارچوب مفهومی و نظری
وبهبیانفوکو،-بدنآدمیموضوعیمستقلازمناسباتسیاسی اجتماعیوفرهنگینیست،

«ایازسیاستدرگیرمستقیمدرحوزهطوربه»شودوبدنبخشیازروابطقدرتمحسوبمی

مناسباتقدرتبه طریقاست. از بدن«انضباطیفناوری»دنبالآناستتا بر ، ایسلطه»ها

هانظارتوکنترلداشتهباشدکندتابرآن«دارنشان»هارااحاطهوداشتهباشد.آن«مستقیم

هاومعانیموردنظرباخودهمراهوهارادرفرستادنپیامهاراتربیتکند.درنهایتبدنوآن

بهبهبیاندقیق اقتصادیسودمندتر، لحاظسیاسیو ۱365سازد)فوکو، اینرویه30: های(.

رسانه خانواده، مدرسه، جمله نهادهایمختلفاز بهانضباطیدر و... جزئیها یا کاملو طور

ریزترینوکارگرفتهمیبه تا آنرا پیوندزدناشکالمختلفقدرت،سیطرهونفوذ، با شودتا

)فوکو،«رینروابطقدرتراتضمینکندتتوزیعوانتشارجزئی»دورترینعناصرممکنسازدو

۱365:۱5۱.)

فرهنگرویه همۀ انضباطیدر طریقمرزبندیهای از جوامع، و را۱هاینمادینها افراد ،

ایگذاریبهنفعدستههاییکهعمدتاًبرتفاوتبندیدهد؛دستههاسوقمیبندیسویدستهبه

 بسیاریاز نظردارد. بهزیاندستۀدیگر برجستهایدئولوژیو با بهاینکردناینتفاوتها ها

هاممنوعوتهدیدیبرایفرهنگدهندکهتخطیازآنهاچناناهمیتواعتباریمیمرزبندی

ها،ازطریقتریناینمرزبندیترینومتداول(.یکیازمهم۱336شود)هال،وجامعهتلقیمی

میایدئولوژی و گرفته صورت جنسیتی ایدئولوژیگهای این بهیرد. مجموعۀها به طورکلی

رویهتنیدهدرهم از سامانای راستای در که دارند نظر قواعدی و هنجارها باورها، وها، دهی

بدن شیوهتنظیم و رفتار تقابلها، پایۀ بر احساسات، بروز دوگانۀهای عمل۱های جنسیتی

ها،نقشجایگاهومسئولیتنایاینتقابلکندکههموارهیکیبردیگریبرتریدارد.برمبمی

رودوزنیشود؛تاجاییکهاگرمردیکهآنرارعایتنکندبهحاشیهمیزنومردتعریفمی

؛۱3۵0؛روبین،۱3۵1هایمختلفیمجازاتخواهدشد)ریچ،همکهبهآنتنندهدبهشیوه

(.۱1۱0؛بوگئون،۱116؛شیپر،۱110؛۱33۵؛بوردیو،۱331باتلر،

                                                            
1. symbolic boundaries 
2. binary opposites 
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ویژهپسازانقالب،پرورشانسانمطلوبیراهدفقراردادهکهنظامآموزشیدرایرانبه

تفاوت مسئولیتبرمبنای نقش، هر برای مرد و زن جداگانههای قابلهای که برشمرده ای

چانه زنیوچشمتعویض، چنینتقابل۱1۱0پوشینیست)جعفری، برهایدوگانه(. عالوه ای،

هااندوآنهارامانندامریطبیعیوعادیپذیرفتهتمردان،بخشزیادیاززناننیزآناکثری

 هایینقشدارند.سازیچنینتقابلنیزدرروندعادی

بازنماییجنسیتی طبیعینشان رژیم با اینتفاوتنیز نقشدادن دو مرد و برایزن ها،

گذاریجنسیتیمیانداند.منطقتفاوتنمیپذیرشمتمایزتعریفکردهوتخطیازآنراقابل

ریزیشدههایجسمیوروحیمردوزنپیزنومردپسازانقالب،برپایۀتفاوتدرویژگی

۱وبدیهی۱هاطبیعیاستواینتفاوت
هاازشدناینتفاوتبازنماییشدهاست.فرایندطبیعی 

نانتقویتشدهاست.هایگروهی،جلساتخانگیویژۀزطریقمدرسه،رسانه

به زیباییبدنزنانرا مزیتترینویژگیآنعنوانمهمایندانش، یکیاز و هایشانبرها

روچنینبدنیبایدهااعطاکردهاست.ازاینکهازخدابهآن«موهبتی»گیرد؛مرداندرنظرمی

به بدن دانش، این برمبنای نرسد. آن به آسیبی تا شود محافظت بهشدت بالقوهزنانه طور

روخطریبرایسالمتاخالقیفردوجامعهکند،ازاینفریبندهاستوتوجهمردانراجلبمی

برایناساس،برایجلوگیریازفسادجامعهوتضمینسالمتوامنیتآن،زنان خواهدبود.

امنیتروحیوخودراازمرداننامحرمبپوشانند.بدنۀاصلیجامعۀزناننیزابایدبدن حتماالً

سایۀچنینگفتمانمسلطیمی در را مدرسهوروانیخود خانواده، فضایخانه، در و یابند،

 شوندودربازتولیدآنسهممهمیدارند.محلکار،کوچهوخیابانو...باآنهمراهمی
درتوانگفتگفتمانحاکممی(۱113-۱33۱)3بهپیرویازمیشلفوکووادواردسعید

ازطریق«سازیدیگری»چارچوبراهبرد به0«دستکاریخاطرۀجمعی»و تا درتالشبوده

کمک آموزشی، دستگاه جمله نهادهایمختلفاز خود، مخاطبان اذهان روایت»در و معنا

برایزناناینجامعه،(ازبدنزنانهراخلقکند.درنتیجه۱63-۱111:۱6۵)سعید،«مشترکی

درجریانخلقاینروایت،گفتمانحاکم،بامطلوب،هویتمنسجمیپدیدآورد.ازبدنزنانۀ

هاراها،آنناپذیرکردنسوژهیارؤیت5پذیرگذاریجنسیتیودرپیآن،بارؤیتتکیهبرتفاوت

 هاستاندهاست.بهرسمیتشناختهیارسمیتراازآن

                                                            
1. naturalized 
2. axiomatic 

3. Edward Said 

4. public memory 

بهvisibilityپذیری)رؤیت 5.  ) بازشناسی»منزلۀ » )رسمیتشناختنبه»یا »recognitionنظریه بستر بر های(
خوانشترینعمیق(.۱1۱6:33شدهاستکهعمدتاًریشهدرسنتفکریهگلیدارند)بوادی،بازشناسیپرورانده
(،فیلسوف۱303درکارهایاکسلهانث)«شدنشناختهرسمیتوضعیتامکانبه»مثابۀپذیریبهموجودازرؤیت
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بهرؤیت برساختهناپذیری امری اجتماعی بصری۱لحاظ منظر از واقعیت۱استو این به

رؤیت درحوزۀدیدشخصدیگریقرارنگرفتهاست، پذیریفیزیکی،اشارهداردکهیکابژه،

به مکانحاضر چارچوبزمانو در موردنظر ویژگیعنوانابژهنیازمندشناختابژۀ هایایبا

بدن بازنمایی در آنچه گیرد. قرار دید حوزۀ در خاصخود کتابهای در درسیزنانه های

دیددانششناختهشده«دیگری»بینیمایناستکههمۀاشکالیکهمی ازحوزۀ آموزاناند،

است شده شدهحذف بازنمایی تحقیرشده و پلید و منفی دیگری، آن شکلو به و اند،

حاستعاریهادرسطاند.اینناپذیرشده(نیزرؤیت۱11۱:۱۱0)هانث،«تمثیلی»و«استعاری»

نیزتحقیرشدهوپلیدهستند.

تیلور چارلز نظر به 3اینجا
می۱33۱)  نزدیک دقیق( عبارت به رؤیتشویم. ناپذیریتر،

می در ریشه تحریف»تواند 0«شدهبازشناسی باشد. میداشته اساس این کهبر گفت توان

شدنهاراازگردونۀدیدههایزنانۀخاصی،سایربدنپذیرکردنتنهابدنگفتمانحاکمبارؤیت

شانهاازتصاویر،عمالًرسمیتپذیر(ودرنتیجهبازشناسیخارجکردهاست.باحذفآنرؤیت)

هاارائهشدهومخربیازآنهارابهحاشیهراندهوهمچنینبازشناسیتحریفراسلبکردهوآن

بازشناسی است. کرده از شکلی را آن تیلور، چارلز »که ستمظلم «و ،«انداختناشتباهبه»،

«تخریب» و فرصت»، زندگیمحدودکردن های » )تیلور، است کرده ۱330تعبیر ؛(۱5:

استونهصرفاً«نیازحیاتیانسان»طورکهتیلورتأکیددارد،یککهبازشناسیهماندرحالی

(.۱330:۱7رفتاریمؤدبانهکهبایددرقبالدیگرانانجامداد)تیلور،

5بینیممفهومیکهبهبیانارنستوالکالتغییرگفتمانسیاسیدرهردوره،میبررسیبا
 

را۵«هایشناوردال»شود،بدلمی6«دالمرکزی» ،به(۱303)7(وشانتالموف۱1۱0-۱335)

می بازتعریف و جذب گزینش، تازه، مفهومی شبکۀ برساختن با تا گفتمانی»کند «ساختار

ترتیبظرافتوزیباییزنانهاینبه.(۱3۵5:33؛۱1۱0)الکالوموف، شود3«تدوین»جدیدی

                                                                                                                                            
کندکهبرمبنایبندیمیایراصورتازآخرینوارثانمکتبفرانکفورتانجامشدهاست.هانثفرضیهآلمانیو

واقعی)invisibilityناپذیری)دوشکلمتمایزازرؤیت»آن )literal(وتمثیلی )figurative)»تواندبهدرکمی
(.۱11۱:۱۱۱فردازاینکهازسویدیگرانبهرسمیتشناختهشدهاستیانه،کمککند)هانث،

1. socialy constructed 
2. visual 

3. Charles Taylor 
4. misrecognition 

5. Ernesto Laclau 

6. Chantal Mouffe 

7. nodal point 

8. floating signifiers 
اصطالح 3 .articulationپیشنهادشدهکهبهنظر«تدوین»ترجمۀعبدالکریمسروش«بندیمفصل»کهاغلب

تریاست.نگارندهمعادلمناسب
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دالبه از یکی رؤیتعنوان مرکزی دال خدمت به پهلوی دورۀ در شناور بدنهای پذیری

رؤیتدرمی انقالبدالمرکزیپوشندگیو پساز دورۀ در راآید. ناپذیریهمیندالشناور

تازه مفهومی شبکۀ اینظرافتوایدجذبو از رونمایی تدوینکرد. گفتمانجدید دل ر

توسعهوترقیبدلمی بهنمادیازپیشرفت، شود.حالآنکهزیباییدرگفتماندورۀپهلوی،

انقالباسالمیبه پساز گفتماندورۀ وپوشاندنآندر توسعه عنوانراهیبرایپیشرفت،

 شود.ترقیجامعهتلقیمی

بیانفنی به و مفهوممشخصتر واقعیتیا یا بایدگفتیکموضوع برایتوضیحبیشتر

گفتمان در دالهایمختلفمعنایمتفاوتیمیاجتماعی، تعییناینکه با عملتدوین یابند.

دهدواینمرکزییکگفتمانچیست،معنابخشیبهموضوعیاواقعیتیامفهومراصورتمی

هایدیگراست؛بهاینمعناکهدرمقایسهباگفتمانعملمعنابخشیبهموضوع،هموارهنسبی

گیرد.موضوعاتبناصورتمی۱شود.عملتدویندرمتنمعینیازبسترزبانیبندیمیصورت

گفتمان و هستند محدود و مشخص زبان حوزۀ محدودیت تدوینبر عمل در این۱ها به

می موفتأکیدمیموضوعاتمعنا الکالو پوینتعملتدوینبراساسنودالکنندکهبخشند.

پوینت،درواقعروابطیکعملزبانیوشناختیصرفنیست؛زیراتدوینمفاهیمبراساسنودال

می سازمان را اجتماعی موف، و )الکال ۱1۱0بخشد ۱3۵5؛ گفتمان۵۱: نظر این از های(.

بایدیکسازمانمفهومیوهمچنینعملسیاسیواجتماعیدید؛ نهیکموضوعمختلفرا

می موف و الکال آنچه براساس صرف. زبانی و گفتمانذهنی موضوعگویند، یک صرفاً ها

وقتیعمل3شناختی درواقعنوعیتوسطگفتمانخاصیصورتمی «تدوین»نیستند. گیرد،

نظماجتماعیوبندیمیسازماناجتماعیوسیاسیصورت شودکههدفآنبهگفتۀفوکو،

نیروهایسیاسیکهازیکگفتمانهژمونیکبهرهمیسیاسیخاصیاس برند،درپینظمت.

سیاسیواجتماعیودرموردموضوعموردمطالعۀاینمقاله،نظمجنسیوجنسیتیخاصی،

کندسازیومعنابخشیمیهستند.ایننظمجنسیتی،چگونگیکنترلوانضباطبدنرامفهوم

بخشدوکندوآنرادرونسازمانمعناییخودمنطقمیمیوبادالمرکزیمعنایآنراتمام

 کند.انضباطومجازاترامشروعمی

عنوانبخشیازآپاراتوسایدئولوژیک،درراستایهایدرسیبهبازنماییبدنزنانهدرکتاب

بیاناستوارتهال)تثبیتگفتمانحاکمعملمی بازنماییبه فرایندی۱1۱0-۱33۱کند. ،)

عیوسیاسیاستکهازطریقآن،اعضاییکفرهنگاززبان)کهدرمعنایوسیعآن،اجتما

                                                            
1. discursivity 
2. articulatory practice 
3. cognetive 
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گیرد؛هرمنظومۀمعناساز(برایتولیدمعنااستفادهکارمیهارابهعنوانهرمنظومهکهنشانهبه

می )هال، ۱336bکنند کلیشه7۱: بازنماییرا مهم راهبرد هالدو طبیعی۱سازی(. ۱سازیو

هایسادهواصلیتقلیلهارابهویژگیکنشیمعنابخشاستکهانسان»سازید.کلیشهدانمی

اینویژگی«دهدمی بهشیوهو تثبیتایبازنماییمیها تعریفو شانکردهشودکهطبیعت،

 ۱336cاست)هال، طبیعی۱56: هدفتثبیتتفاوت» سازی(. «هااستراتژیبازنماییاستبا

 ۱336c)هال، طبیعی۱05: بلکهکامالً اجتماعیوسیاسی، نهامریفرهنگی، کهتفاوترا )

اینمی از و میداند ممنوع را آن در تغییر و مداخله هرگونه بهرو کیفیتاینسازد. ترتیب

رؤیت طریق از سوژه روشمجموعه»پذیری از مفهومهایی چیدنهای و سازماندهی سازی،

کنانشانه در مفاهیم و روابطآنها و هم، هار عبارتدقیق« دربه 3هایبازنماییمنظومه تر،

 (.۱336b:۱6شود)هال،بندیمیصورت

مثابۀزبان،نظربهتمرکزاینمقالهبرتصاویر،بایدگفتکهدرایننظامبازنمایی،تصویربه

می معنایخاصایفا انتقال و تولید در را واسطه و بیاننقشرسانه به فرایندکند. یدیگر،

(۱3۵5:۱13دهد)هال،رویمی0 تصویرسازی،کرداریاجتماعیاستودربسترروابطزبانی

دنبالانتقالمعانیاستودریافتودرکمعنایتصاویرهمدرازهاورمزهابهوازطریقنشانه

گیرد.صورتمی5معنایگفتمانهژمونیک

همان تصویر بارتهر روالن که می۱3۵1-۱3۱5)7طور اصلی( عنصر دو از جدا ،6گوید،

هااستعنصرسومیهمداردوآنعبارتازظرفیتترکیبینشانه،۱«آموزندگی»و۱«غرابت»

                                                            
1. stereotyping 
2. naturalization 

3 یکبرساخت). معنا بازنمایی، constructionبراساسمنظومۀ اجتماعیاست. دیگر( وبهعبارت، زبانرسانه
هنریوعلمیکهبهتمامصورت هیچدنبالنشانهایفرهنگی، بهارائۀدادنواقعیتاجتماعیهستند، یکقادر
 reflectiveسانازواقعیتنیستند.دررویکردبازنماییهال،معنانهدرخودنشانه)رویکردبازتابی:بازتابیآیینه

approachرویکردقصدمند:(ونهدرقصدونیتتولیدکننده،مؤلفوگوینده(intentional approach)بلکهاز،
 (.۱336b)هال، گیردشکلمی(constructionist approachگرایانه)طریقرویکردبرساخت

4. discursive 
5. hegemonic discours 
6. Roland Barthes 

6  بارتدر روالن طرحمیMythologies: 1957شناسی)اسطوره. را معنا سطحاز دو ) معنایآشکار۱کند: .

(denotation؛)۱(معنایضمنی.connotation.) همچنیندراتاقروشندومفهومبنیادیندیگررادرارتباطبا

برمی )عکس( تصویر تفسیر ۱شمارد: قدرتغرابت؛ بی۱. به این، بر عالوه آموزندگی. برخیعکس. در هااناو،

نکته فراریمی)تصاویر(، دچارشوکمیرام دهندوباواقعیتهاییوجودداردکهدالرا بینندهرا کنندنشدنی،

(وجانتگ۱3۱-۱3۵1:۱3۱شناسانازجملههال)(.ایندرحالیاستکهبرخینشانه۱۵0-۱3۵1:۱۵3)بارت،

هاهایتصویر،دردایرۀداللتهاایناستکههمۀبخشآیندنظراتآن(مخالفنظربارتهستند.بر۱3۵۵:73)

 (.۱1۱7:۱۱3شود)بهنقلازرز،هافهمیدهمیشدهازسویآنقراردارندوازطریقمعناهایتدوین
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لحاظآنچهبه»(بهبیاناستوارتهال،5۱-۱3۵1:51تریاشارهدارد)بارت،کهبهسطحعمیق

می طریقبازنمایینشانداده بصریاز تنها حقیقتاستشود، آنو‘نیمیاز دیگر نیمۀ و

گفتهنشدهمعنایعمیق» آنچه بر «تر یا متکیاست)هال، نشده، ۱336cنشانداده :۱73.)

میبه خالصه باقیطور استکه چیزهایدیگر یخیاز نوککوه چیزیتنها توانگفتهر

هایآنزیرآبوازنظرهاپنهاناست.قسمت

 شناختی مالحظات روش
پیشهمان را گفتمانی رویکرد و روشکیفی ما مطالعه این در شد، اشاره پیشتر که طور

ایمهمدرتحلیلفرهنگوازمیشلفوکو،رویکردگفتمانیراشیوهپیرویایم.هالبهگرفته

مشترکمی معانی رهیافت او، باور به یاگفتمانیداند. بازنمایی پیامدهای و آثار با بیشتر ،

دهدمعنایتولیدشدهدرچارچوبگفتمانخاصچگونهبانسروکارداردونشانمیسیاستآ

تنظیممیمی قدرتپیوند رفتاررا شکلخورد، کندودرنهایتهویتوذهنیتسوژه)ها(را

3دهد.می

کتاب تصاویر را هایسالآموزشی)نظام۱۱هایدرسیعمومیمیدانتحقیقاینمقاله

مقا جدید( دبیرستانهمۀرشتهقدیمو راهنماییو انقالبطعدبستان، هایتحصیلیبعداز

کنند.ماازمیانتصاویرنوعیبدنزنانهرابازنماییمیدهد؛تصاویریکهبهتشکیلمی۱356

0هایدرسی،باتوجهبههدفاینمقاله،درمجموعنهتصویرانتخابکردیم.کتاب
 

معنایدرستتصاویررانشاندهد؛چراکهتصاویرنیزماننددنبالآننیستتااینمقالهبه

هیچقانونیوجودنداردتا»هایزبانیمعنایثابتیندارندوبهبیاناستوارتهال،دیگرحوزه

تغییر زمان طول در معانی یا درستدارند فقطیکمعنای چیزها که کند تضمین بتواند

نخواهندکرد » ۱336a)هال، ما3: اما تصاویردست(، تفسیریاز بهدرکو تالشداریمتا

است؛چراکهتصاویربه«دیسکورسیو» اییابیم؛درکوتفسیریکهخودنیزدرامتدادشیوه

برایمخاطبوبییندهفرصتوامکانتعاملراشوندولحاظاجتماعیوسیاسیبرساختهمی

 سازد.فراهممی

بدن به حاکم گفتمان اینکه به بدننظر یا نامطلوب، زنانۀ امکانهای دیگر زنانۀ های

روهستیم؛اینکهمخزنتصاویردرمورددیگری،پذیریندادهاست،عمالًبامحدودیتروبهرؤیت

                                                                                                                                            
1. punctum 

2. studium 
داندهاییمیگفتمانرامجموعهگزارهچیزمعناندارد.او.میشلفوکوبراینباوراستکهخارجازگفتمانهیچ 3

(.۱373:۱7۱کنند)فوکو،بندیگفتمانیتبعیتمیکهازیکصورت

شدهدرپایانمقالهآمدهاست.هایدرسیکهتصاویرشانبرایایننوشتهانتخاب.فهرستکتاب 0
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هایدرسیخالیاستوماتاحدامکانبرایجبراناینمحدودیت،بهمتننوشتاریدرکتاب

کهدررجوعمی آنجا از این، بر عالوه زیباییکنیم. بازنماییو نهکنظام فقطشناختیتصویر

،دیگر۱هامشاهدهدرآن،بلکهحاصلانباشتمعانیبرآمدهازنوشتهحاصلعناصربصریقابل

است بسترهایمعناییدیگر نیز و این۱تصاویر از عناصر. دیگر متونو اینبررسیبه در رو

داشته انتخابیهمتوجه اینایمبصریدرخصوصتصاویر توضیحات. شاملزیرنویس، عناصر

مرتبطباتصویر،عنواندرسومواردمشابهاست.

 تحلیل، تفسیر  های تحقیق: یافته
هایزنانهازنظرهویتی،سیاستیدهدبازنماییبدنهایدرسینشانمیبررسیتصاویرکتاب

هاورویهباتعریفچارچوبکند.بهعقیدۀفوکو،گفتمانحاکم،بخشرادنبالمیعمدتاًوحدت

دنبالهمراههااستوازسویدیگر،بهدنبالاعمالکنترلبربدنهایانضباطی،ازیکسوبه

هاحولهویتییگانهاستکهدربرنامۀدرسینظامآموزشیباکمکعناصرمذهبیساختنآن

تنیدهبینآنچهملدرهمهایآنتعریفشدهاست.معنایاینتصاویرازطریقتعاوملیویژگی

رؤیت یا رؤیتحاضر غایبیا آنچه و میپذیر شکل است، جایرؤیتناپذیر و راگیرد ناپذیر

آشکار.درادامه،اینمقالهبرآنچیزیپرکردهاست؛چیزیکهکشف شدنیاستونهالزاماً

نمونه انضمامی و عینی تحلیل با کتاباستتا تصاویر ایدرسیچنینههایدردسترساز

 چیزیراکشفکند.

 بدن زنانه و رابطۀ سوژه و قدرت
 دبستان۱تصویر اول فارسی درسی کتاب اصلی بدنۀ از صفحه نخستین  در ،۱376سال

۱371هایدهۀدهد.اینتصویرمربوطبهسالهایزنانهرادریککالسدرسنشانمیبدن

دوره بهشمسیاست؛ ایکه مدرسهدانشجایمقنعه، به روسری با باید هنوز دختر آموزان

می کالسدرسبه تصویررفتند. در مندرج بصری عناصر تمام تا است روشن کافی اندازۀ

رابطۀمیانقدرتوسوژهدراینفراتصویربه خوبیبازنماییشدهاست.به،3خوبیدیدهشود.

میهمان که طور سروکبینیم، جنسیتی موضوع با بهاینجا داریم؛ درار زنانه بدن اینکه ویژه

                                                            
1. texts 

 (تعبیرشدهاست.inter-textuality.آنچهازآنبهبینامتنیت)۱

کهدرقیاسبایکتصویرساده،(عبارتاستازتصویریدربابتصویر)های(دیگرmetapicture.فراتصویر) 3

داردتردارداغلبمعناییپیچیده میشلدرفصلنخستازکتابنظریۀتصویربحثمفصلیدربارۀفراتصویرها .

.(۵3-۱330:35)میشل،
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این از است. توجه نقشکانون زمینۀ در سؤاالتی جنسیرو کنترل و قدرت اجتماعی، های

.هاچشمپوشیدتوانازآنشوندونمیبرجستهمی


 آموزان دختر . کالس درس دانش۱تصویر 

 ، ص اول۱۶۳۱فارسی سال اول دبستان، منبع: 

نوعیبربازنماییبدنزنانهتأکیددارد،عمدتاًروابطقدرتدرتصاویریازایندستکهبه

می متجلی دیدن عمل در را شیوهکند؛خود میدر خلق تصویر که درای همچنین و شود

هدایتمیشیوه دیدن برای را تصویر از خارج بیننده که بهای روابطقدرتکند. این عالوه

تر،دراینسازد.بهمعنایدقیقصویررادرشکلیکهبهنمایشدرآمده،روشنمیاندازتچشم

 میبازنماییدستتصویر، موقعیترخ سه از کم ۱دهد: بیننده؛ منظر از خالق۱. منظر از .

 آموزان(.هایداخلتصویر)رابطۀمعلمودانش.ازمنظررابطۀسوژه3تصویر؛

تراست.کمبرایماازهمهمهمفراتصویردربازنمایی،دستهایداخلاینموقعیتسوژه

بدنآن که هستند دخترانی و زنان زنانهها است.های ما توجه کانون در تصویر،شان در

میدانش بهآموزانیرا بهآموزگاراست. رابطۀبینطورکلیبینیمکهنگاهمستقیمشاناحتماالً

دانش و بهآموزگار ازآموزان قابلویژه و مهم زنانگی، بهنظر کارکنانمدرسه است. ویژهتوجه

اند.بازنماییازبدنزنانۀایدئالومطلوب،آموزاناندوهمبرایدانشآموزگار،همسوژه

به را ما نگاه تصویر وااین تعامل به بیننده سوژهمیعنوان ودارد. تصویر در موجود های

ارتب یکدیگردر گوییبا قرارمیبیننده، گیرندواینهمانچیزیاستکهبعدیازاطیپویا
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بینش نشانمی۱قدرتنفوذدیدیا رارا بیننده یکسو از تصویر انضباطبهنظارتبردهد.

شودتاناظربرچشمخواندوازسویدیگر،مخاطبنیزباسوژههمراهمیسوژهدرکالسفرامی

بندد،حکایتکهازدیدناینتصویربرادراکنقشمیگرگفتمانحاکمباشد.احساسینظارت

می که چیزیدارد از را آن مضاعف»توان تأیید دیده۱نامید،« آنچه براساسآن، بهو شده

بیندهمازطریقآنچهآنکهمی،حالکندودرعینشودوآنراتصدیقمیرسمیتشناختهمی

سلطتماشاگرانجامعۀمردساالریاستکهبهتردیددرتشود.قدرتبیشدهتصدیقمیدیده

ها،بدنزنانهدرفضایخصوصیمانندخانهنیزبایدکنترلشود.نحوۀبازنماییزناندرباورآن

است.رویدیگراین(۱30۱)0لورامالوی3«نگاهخیرۀمردانه»نوعییادآورمفهوماینتصاویربه

ب موقعیتانفعالیزنانیاستکه به حجابشرعی،مفهوم ماندنبدنشاندر پوشیده وجود ا

درمعرضنگاهمردانه بلکهاغلبظاهراً ایهستندکهدیگرتنهادرانحصارجنسمردنیست،

می همجنسانخود به همانعینکمردانه از نیز اینجامعه بنیانچنینرویزنان نگردند.

وجوایجسترویاروییباچنیننگاهمردانهپوشاندنازمردانراظاهراًبایددرموقعیتانفعالی

تلقیمی برایزنان تهدیدی همواره گوییمردان فرصتیکرد. مترصد لحظه پسهر شوند.

بدن از پرده تا هستند رو همین از برافتد. زنانه رامبدن»های زنانۀ های بر« تصویرشان که

تاصفحاتکتاب بماند پوشیده باید است، نقشبسته اینهایدرسی برابر سپریدر مانند

دراختیارمرداننگاه قرارندهند.«چرانچشم»هایهرزهعملکندوهرگزچنینفرصتیرا

کتاب زنان تصور داشتکه توجه باید امنیتالبته که است این بر هم درسی درهای شان

شود.ماندنتضمینمیپوشیده

کندیبرداشتخاصودیسکورسیوهدایتمیسوطوربالقوهذهنبینندهرابهاینتصاویربه

تجویزمی5«گیریتخیلیموضع»نوعیوبه بهرا توجهبینندهرا سویاینبرداشتسوقکند.

متعلقبهسیاستمی معلوم، قرار از بازنمایی، تواناییقضاوتدرخصوصنحوۀ دهدکهامتیاز

هفارغازجنسش،نگاهیمردانهدارد؛ایاستکریزدرسی،تصویرگروحتیبینندهگذار،برنامه

و ساخته مردساالر جنسیتی گفتمان یا ایدئولوژی چارچوب در اساساً تصاویر این که چرا

شود.هایمردانهازنوعخاص،معیارمحسوبمیرودیدگاهشوندوازاینپرداختهمی

                                                            
1. vision 

۱  برجر. ۱1۱6-۱3۱7)۱جان به( بابادراکطبیعت، در امری اینچنین از مضاعف»عنوان تأیید )برجر،«

یادکردهاست.(۱3۵1

آنچهبه 3 تحلیلدیدنو در مردانه»عنوان. به«نگاهخیرۀ برداشتمیطورکلیاینمعروفاست، شودکهطور

(.۱365)مالوی،کردنبهدیگرانگواهیبروجودنوعیقدرتاجتماعیوجنسیاستتوانایینگاه
4. Laura Mulvey 

5. imaginative position 
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 بهدیگرانیا جهتنگاه و اینتصویر، در )ها( موقعیتسوژه یاوضعیتو فراتر آنکه به

می بهفروتراست، رویۀانضباطتواندروابطقدرترا هایزنانۀبخشیبهبدنخوبینشاندهد.

درتصاویرکتاب نهادهایمختلفمدرسه،هایدرسیمتجلیکردهومیخودرا بینیمکهدر

.طورکاملیابخشی،حضورداردتامناسباتقدرتراتعریفکندخانوادهو...،به

بهتفکیکبدن است. مشهود کامالً تصاویر در مردانه و زنانه کهترتیبمیاینهای بینیم

دهندۀرویۀانضباطیمدرسهوبخشیازعناصرتشکیل«تفکیکجنسیتی»و«کنترلبرفضا»

به عمدتاً اسالمی، متون از خاص تفسیرهای بر تکیه با رویه این است. آن تصویری نظام

ترتیباینهایممنوعهوانحصاریمبتنیاست.بهتفکیکجنسیتیوتعیینحریمجداسازیو

جنسیتی مکانبا و جایشدنفضاها موقعیتخود در گفتمانحاکم، به توجه هرکسبا ها،

گیرد.برایناساس،گفتمانمسلطباترتحتنظارتقرارمیگیرد.درنتیجهبیشترودقیقمی

داشتنجامعهراهدفقراردادهاست.افزایشکاراییوسالمنگاهتأکیدبرتفکیکجنسیتی،

قواعددانش با مطابق همجنسخود، آموزگار برابر در هستند، دختر همگی که آموزان

هایزنانهراایکهردواثرکردارهایگفتمانیبراینبدنگونهجنسیتیحاکمحضوردارند؛به

رویۀانضباطیموجودمی بهاجزایرویبدنزنانهاینتواندید. آنرا گونهعملکردهاست؛

هاتحتتربیتایتعریفکردهاست.هریکازآناشتقسیموبرایهرکدامبرنامهدهندهتشکیل

هایخاصیازبدنزنانهراشاملدستاند.اینرویهتنهابخشایقرارگرفتهشدهدقیقوحساب

گردیصورترؤ پایینو به مچ از مییتها بهپذیر بیرونگونهکند؛ مو حتییکتار ایکه

رسد؛هنگامیکهفنیاهنربدنبنابرشرایطهافرامینباشد.ازاینپس،لحظۀتاریخیانضباط

ایاستهایزنانه،شرطاولیهپذیریمشروطبدنشود.بهعبارتدیگر،رؤیتجدیدپدیدارمی

بدن اجتا مشارکت عرصۀ وارد مطیع فعالیتهای به هم هدفکه این با شوند؛ هایتماعی

-اقتصادی با هم و بپردازند بدنعادی»اجتماعی بهنجارسازی و رامسازی استمرار«های به ،

گفتمانحاکمکمککنند.

دهد.درپذیرنشانمیهایزنانۀرؤیتجنبۀدیگرجداسازیخودراازطریقبازنماییبدن

هرآنآموزیکهپوششمتفاوتیداشتهباشد،دیدهنمیاینکالسدرساثریازدانش شود.

 کالسو به ورود متفاوتاستحق همان-کسکه در که دیدطور خواهیم بعد -صفحات

پذیرنیست.مدرسهتنهابرایکسانیجاداردرؤیتمدرسهوزیستندرآنرانداردودرنتیجه

بینیم،اشکالسلطۀطورکهمیکنندوهمانشدۀبدنزنانهتبعیتهایتعیینکهازچارچوب

یعنیانضباطورؤیت بهموردنظرفوکو، اعمالقدرتدرکتابپذیری، هایعنواندوشکلاز
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بهدرسیوهمین وظیفۀپاره۱«هایجداسازیفناوری»عنوانطورمدرسهحضوردارندتا پاره،

ند.هارابرعهدهداشتهباشکردنوانضباطبخشیدنبهآن

هایبدنایاستکهخطوطیابرجستگیگونهآموزانوآموزگاربهعالوهبرآن،لباسدانش

جنسیتی)مدرسۀآموزدرفضاییتکهایرهاازپوشششرعیدختراندانشبدن.آشکارنباشد

بهپیرویازسیاستبدن، احکاماسالمیمربوطبهحجابمغایرتیندارد، گرچهبا دخترانه(،

بهبایدت بخشیدنبهایمهمدرانضباطمنزلۀرویهابعهمانگفتمانمسلطباشد.اینامرعمالً

ترینومؤثرترینشکلشدنشانبهدقیقشودتارامهاتلقیمیبدنزنانومشق)عادت(دادنآن

صورتپذیرد.

ازیکسومیقرارگرفتنسروصورتآموزگاردرپیش یبرتواندداللتزمینۀنقشۀایران،

میانزنانسراسر برعمومیتحجابکاملدر بدنزنانهبههویتملییا نسبتایننوعاز

داللتداشتهباشد؛مفهومیکهدر«ماممیهن»تواندبهمفهومکشورباشد،ازسویدیگر،می

ایرجمیرزا شعریاز جمله از شده تکرار برابر۱ادبیاتبارها میهندر از دفاع بر آن، در که

شود.ناموسهمبهمیانکشیدهمی0«ناموس»اینجابهبیانی،پای3یگانگانتأکیدکردهاست.ب

زمینهکهمفهومیجنسیتیاستوبهزنانگینسبتدادهمی ایمذهبی)ناموساسالم(شود،

داللتبینامتنیاین داشتهودردورۀپهلویوپسازانقالببهیکدغدغۀملیتبدیلشد.

نوعیبرحفاظتازبدنزنانۀمادرانودخترانکنونیوآینده)یاناموس(درتصویربهبخشاز

ها(نظردارد.برابرهجومنگاهبیگانگان)غریبه

جهتنگاهدختریکهپایتختهایستادهوظاهراًدرحالارائۀتوضیحاتیاپاسخگوییبهسؤال

هاییکبدنزنانۀمطلوبلتدارد؛آنچهازویژگیاودال«زیریسربه»و«افتادگی»آموزگاراستبه

عرضباچشماندخترکاست،اماشود.بااینکهعکسرویدیوارهمدرگفتمانمسلطمحسوبمی

وقاریا»ایاستکهاحتماالًمانعازنگاهخیرهومستقیماوبهآموزگارباشد؛گونهزاویۀصورتاوبه

رود.مردانه،ازیکدخترمطلوبانتظارمی،آنچهبراساسنگاهمسلط«متانت

دانش ازتفکیکجنسیتیمکانی، باحجابکاملجدا آموزاندختردرهمۀنقاطمدرسه،

طورهااست.همانهایآنگرگفتمانحاکمهمچنانناظربربدنحضوردارندوچشماننظاره

                                                            
1. technology of separation 

شمسی۱371هاحذفوباردیگردردهۀدردورۀپهلویدرکتابدرسیفارسیدورۀدبستانبودوبرایدهه ۱. 

هایدرسیدورۀدبیرستانافزودهشد.باتغییراتیدرآن،بهکتاب

.57،ص۱3۵3فارسیششمدبستان،.3

بیاننجم 0 به مفهومیکه . زنانگیوطن»آبادیدر مردانگیملتو )«پیوندتنگاتنگیبا دارد آبادی،جمنقرار

۱337:003.)
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هانیزاناظمومدیر،همکالسیهبینیم،افزونبرکالسدرس،درسایرمکانمی۱کهدرتصویر

آن، بر عالوه دارند. نظر زیر را گفتمانهژمونیکبقیه نمایندگیاز هریکبه دارندو حضور

بخشترینارکانملیوهویتهایدخترانهزیرنظارتپرچمنیزهستند؛پرچمیکهازمهمبدن

شود.تلقیمی

روهستیمکهازیکسوانقیادکسانیرادرمرکزچنینرویۀانضباطی،بانوعینظارتروبه

اند،آشکاربخشیکسانیراکهمنقادشدهاندوازسویدیگر،عینیتعنوانابژهتصویرشدهکهبه

رویهمی از مدرسه کالسدرسیا اهمیتچنیننظارتیدر خیلیمهمسازد. اما ایظریف،

:۱365)فوکو،۱«پذیریسازیرؤیتمعکوس»ایکهفوکوازآنباعنوانگیرد؛رویهنشئتمی

کمحضورآشکاریکهقدرتبرخالفسنتشپنهانشدهیادستیادکردهاست؛درحالی(۱۱۱

معکوس لطفچنین به سوژهندارد. آنسازی، بر قدرت که میهایی اعمال بهها اجبارشوند،

درچنینفضاییمیرؤیتمیقابل تشود. ازبینیمکهقدرتانضباطی، اساساً وانمندیخودرا

میطریقنظم آشکار بهعبارتدقیقبخشیدنبهاشیا رؤیتسازد. واقعیتنظارتو پذیریتر،

برمالمی فناوریانضباطیرا راز چنینانضباطیبدندائمیومستمر، هایزنانۀخودراکند.

عنوانابزارهایهاوهمبهوژهعنوانسهاراهمبههایخاصی،اینبدنمثابۀتکنیکسازدتابهمی

اجراییسیاستخودببیند.

درتصاویرکتاب رویهعالوهبراین، هایدیگرازجملههایانضباطیدرمکانهایدرسی،

به حتیخانه خیابانو و آمیزهخوبیقابلکوچه با گویی است. نظارتسلسلهمشاهده از ای

بهنجارساز۱مراتبی مجازات عالیروبه3و به که هستیم رو مفهوم در درجه جامعۀ»ترین

یابد.جرمیبنتامتبلورمی0«سراسربین

دانشعادی برای مسلط، گفتمان مطلوب زنانۀ بدن انقالبسازی از پس نسل آموزان

طورکهتصویردهدکهخاطرۀجمعیرابههمینسیاقشکلدهد.همانایرویمیگونهبه

دهد،بدنزنانهدرکالس،حیاطمدرسه،نشانمی(3و۱،وتصاویر۱کالسدرس)تصویر

کتابخانهوکانونفرهنگیبایدهمینشکلباشد.عالوهبرآن،چنینبدنیدرکوچه،خیابان،

برابرچشماننظاره در گوییمانندنگاهسراسربین، خانه، وحتیدر گرگفتمانحاکمبازار

قراردارد.





                                                            
1. inversion de visibilité 
2. surveillance hiérarchique 
3. normalisatrice 
4. pinopticon 
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 حیاط مدرسۀ دخترانه. ۲تصویر 

۳، ص ۱۶۳۱منبع: فارسی اول دبستان 


 . کتابخانۀ کانون محله۶تصویر 

۲۱ص  ،۱۶۳۱منبع: فارسی سوم دبستان، 

جشن تکلیف
شوندکهدرهاییشادوخنداندیدهمیساله،باچهرهنههاییحدوددختربچه5و0درتصاویر

سرگذاشتندورۀکودکیورسیدنبهبلوغپشتآستانۀسنتکلیفشرعیهستند؛گوییبرای

هانوشتهوبهآنایازسویفرشتگانبینیمکهنامهعجلهدارند.بارجوعبهمتنکنارتصویرمی

هااستومدرسهبرایشانترینروزهایزندگیآنمهم»درآنتأکیدشدهکهاینروز،یکیاز

اعالمکندکهامسالآن بهمجشنگرفتهتا بارسیده«قامبزرگیها بایدسعیکنندتا اندو

به خطاب همچنین فرشتگان بگیرند. خدا از بیشتری امتیازهای خوب، کارهای انجام

۱«اند.داشتنیشدهدراینچادرهاچقدرزیباودوست»گویند:هامیدختربچه

شدهاست،دههایشادوزنده،وشوروهیجانیکهبهتصاویرجشنتکلیفداعالوهبررنگ

به آن آییناز یادماندنیعنوان گذاریبه و« جایگاهیواال به برایرسیدن جذاب، احتماالً و

آیینکردنهویتیناکاملبهرهمیکامل بهبرد. ازمنظرفوکوییهایگذار عنوانفناوریخود،

دنبالداشتهرابهتوانندخودتربیتیافرادگرچهبهخودسازیورهاییبخشیهمنظردارندومی

تواندبخشیازبیانجامد،اماازطرفیمی«ایازبودنوزیستنسبکتازهوخالقانه»باشد،وبه

رویۀانضباطیموجودباشد.

گذارحقوقوتعهداتیرابهدخترانگوشزددرانتقالازدورۀکودکیبهدورۀبلوغ،اینآیین

ها،ودرحضورمادرانمادرسایۀقدرتوبرتریآنکند.اینجااغلببدونحضورمردان،امی

هاییبیافریندوخاطراتیراهایدقیقنشاندعوتشده،اینآیینبرآناستتاازطریقرویه

ذهن همیندر و زن آموزگاران و مشارکتمدیران با که خاطراتجمعی حککند. طورها

                                                            
.53،ص۱333هایآسمانیسومدبستان،.هدیه ۱



53هایدرسیپسازانقالب؛بازنماییوسیاستبدنزناندرتصاویرکتاب

 

مادر و امروز دختران زنانۀ هویت از بخشی خواهدمادران، شکل را سرزمین این فردای ان

آن اینپس، از بهبخشید. رسمیتشناختهها سویگفتمانمسلطبه از بالغ عنواندختران

آنمی تابعسیاستبدنحاکمبکنند. را بزرگسالخود بایدمانندزنانبالغو قرارشوندو ها

امنیخودوسالمتاخالقیسازانکشورباچنینپوششیازعفتوپاکدعنوانآیندهاستبه

جامعهحفاظتکنند.

توانگفتکهدرجشنتکلیفنوعخاصیازمراسمقدرتحضورداردتافناوریبدنمی

برمبنایآنبدنویژه که متجلیسازد هویتیمشترکایرا بر خود، حضور با رام هایزنانۀ

صحهگذارند.




 . جشن تکلیف۴تصویر 

های آسمانی سوم دبستان،  منبع: هدیه

۲۲، ص ۱۶۳۳


 . جشن تکلیف۲تصویر 

، ۱۶۳۱های آسمانی سوم دبستان،  منبع: هدیه

۶۱ص 

امامنههایدختربچه آموزگاران، ناظم، مدیر، حضور چنینمراسمیدر شرکتدر با ساله

ومادرانخود،درواقعقراراستباخدایخودپیمانببندندکهبهدستوراتاو۱جماعتمسجد

رؤیت اساس، این بر کنند. بدنعمل چنین در خدا بندگی و عبودیت شکل هایپذیرترین

بهاینترتیباینتصویربروحدتوهمسانایمتجلیمیزنانه هایزنانهدرسازیبدنشود.

هایدینیحاکمداللتدارد.شبرابرخداییگانه،وارز

هایدرسیهمرویۀعنوانحجاببرتردردهۀهشتاد،کتابگرفتنگفتمانچادربهباقدرت

هایزنانهازنظررنگپوشش،بخشیدنبهتصاویربدنخودرابهاینسوهدایتکردند.باتنوع

                                                            
هدیه ۱ است؛ شده اینجشناشاره امامجماعتمسجددر بهحضور تصویر متنزیر در سوم. هایآسمانی،

.5۱،ص۱333دبستان،
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انتخاب»دردرسیباعنوان7تأکیدبرترویجحجاببرترنیزقوتگرفت؛براینمونهدرتصویر

شدنبرایرفتنبهمهمانیاستکههمراهمادردرحالآمادهدخترخانواده)پروانه(به۱«پروانه

دخترخاله با است قرار آن جریان حجابچادردر با و سر بر مقنعه مادر کند. هایشبازی

آی برابر در نیز پروانه دخترشاست. منتظر و ایستاده حالمرتب)حجاببرتر(، در کردننه،

همین و یکسرپوشسبز با موهایسرشرا او یکروسریقرمزپوششسرشاست. طور

نگرد.متندرسکهایاستکهگوییدرآینهبهمخاطبمیگونهپوشاندهاست.زاویۀنگاهاوبه

گاهبهوگویبینمادرودختراست.اوضمننزمینۀتصویرقرارگرفتهاست،حاویگفتدرپیش

باچادر،حجاب»گوید،مادرمی«منهمچادربپوشم؟»پرسد:مادرشکهچادربرسردارد،می

متندرسچنیننتیجه«شودترمیتوکامل ادامه، گیریمیودر پروانهدوستداشت»کند:

«.بهترینحجابراانتخابکند

رومخاطب(،باافتخارقصدداردهایتصویر)مادپروانهسوژۀتصویردرتعاملمیاندیگرسوژه

توانبهترینلحظهانتخابخودیعنیبهترینحجابرا،صریحوآشکاربهزبانبیاورد.اینرامی

ها،معنایراستینوحقیقیبدنایتلقیکردکهگفتمانمردساالرمنتظرآناست.ایندختربچه

واینبهترینانتخاباست.کندزنانۀخودرادرحجابکاملیاحجاببرترپیدامی

 تصویر به6یا مادری میکه نشان را خردسالش دختر میهمراه او برایدهد. خواهد

اندومادردرتصویرچادرهادربازارپارچهخریدهدخترشچادرنمازبدوزد.برایاینمنظور،آن

ترگفتهشد،کهپیشکردنآناست.اینجانیزمواردیرابرسردخترانداختهودرحالمرتب

مشاهدهاست.قابل


 شدن برای رفتن به مهمانی آماده. ۳تصویر 

های آسمانی سوم دبستان،  منبع: هدیه

 ۴۴، ص ۱۶۳۳


 دوختن چادرنماز. ۱تصویر 

 ۴۲، ص ۱۶۳۱فارسی اول دبستان،   منبع:

                                                            
.۵0،ص۱333هایآسمانیسومدبستان،هدیه۱. 
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 های زنانه در فضای خصوصی ناسازۀ بازنمایی بدن
تفاوتیبینفضایعمومیوکتاببازنماییبدنزنانهدر هایدرسیمانندسینماوتلویزیون،

فضایخصوصی،جاییکهمحلراحتیزندربرابرمحرمانخویشاست،باقینگذاشتهاست.

چنینبازنماییبیانگردامنۀنفوذگفتمانهژموندرفضایکامالًشخصیوخصوصیاست.به

یدرشکلتخیلیآنودرتصاویرکهمنطقاًمتعلقبهمثابۀناموس،حترسدبدنزنبهنظرمی

و ارائه نوعیدستکاریدر با اینجا مخفیبماند. و پوشیده باید خصوصیاست، بسیار حوزۀ

آنچهدرچارچوبکرداریگفتمانیرویمیبازنماییبدنزنانهروبه نوعیدهدوبهروهستیم.

 جامعهوبدنزنانهرادراختیاردارد.ایدئالمردانهاستومشروعیتسلطهبرکلیت

جزدستوصورت،درخانهپوشیدهاست،حتیوقتیتنهادخترومادراعضایبدنزنبه

حضوردارندیاوقتیدختریدرحضورخواهربابرادرکوچکخوداست.اینسطحازپوشیدگی

نمی مدرسه هنوز که خردساالنی درمورد میحتی صدق نیز روند، درکند. این، بر عالوه

تصاویریکهزنیادختریدرخانهتنهااستهمانضباطبدنبایدحاکمباشد.تاآنجاکهدر

 ۵تصویر کبری»، نسل« کودکی دوران آشنای دهه)شخصیت های ۱351های و۱371،

سالهمنرسیده،ازاینقاعدهمستثنانهایکهبهسنشرعیتکلیفیعنی،دختربچه(۱361

باواقعیتغالبجامعهمغایریتدارد.3؛برایمثال،نحوۀبازنماییبدنزنانهدرتصویرنیست

زنانودخترانوحتیدخترانخردسالالیۀبسیارباریکیازجامعهممکناستدرخانهچنین

حجابکاملیداشتهباشند،امااینمغایرتبرچهچیزیداللتدارد؟




 خانه. کبری در حیاط ۴تصویر 

۱۶، ص ۱۶۳۲منبع: فارسی دوم دبستان، 


 هاشمی در خانه و در کنار همۀ . اعضای خانواد۳تصویر 

۱، ص ۱۶۳۱منبع: تعلیمات اجتماعی سوم دبستان، 

هایدرسیهستند،رسدمردانوپسرانیکهبینندۀتصاویربدنزنانهدرکتاببهنظرمی

رسدطوربالقوهقابلیتبهخطاافتادنرادارد.ازطرفدیگربهنظرمیحتیدرحریمشخصیبه



 ۱011،بهاروتابستان۱۱پیاپی،شماره۱۱شناسیایران،دورههایانسانپژوهش7۱

 

بدن بازنمایی در بدن انضباطی واقعیتبهفناوری بازنمایی از نگران زنانه حریمهای در ویژه

 صیاست.خصو

 گیری نتیجه

پذیریهایدرسی،بانظامرؤیتبدنزنانهدرتصاویرکتاب گرفتهازدرمنظومهبازنماییصورت

روهستیم.آمیزیدرمقایسهبامردوبدنمردانهروبهتبعیض

هایزنانه،دراینتصاویربخشزیادیازهمچنینبهپیرویازسیاستحاکمدرزمینۀبدن

هاییزنانیکهباپوششدورۀقبلازانقالببودند،کنارگذاشتهشدند.تصویریازآندخترانو

شوداند،اماانتخابیغیرازآنچهدارند،پوششمطلوبتلقیمیکهبهپوششکاملباورداشته

به بدنشان تمام که شلوار و بلوز و روسری دارای زنان دست)نظیر و صورت گردی هاجز

شود.تصویرزناندارایحجابمانتو،شلواروروسرییاهایدرسیدیدهنمیتابپوشیده(،درک

تدریجکمرنگشدهودرمقنعه)کهدردودهۀنخستپسازانقالببیشترموردتوجهبود(،به

 مقابلدردهۀسوموچهارمچادریاحجاببرتربهبیشترینمیزانتوجهشدهاست.

نیزشاهدتبعیضهستیم.بازنماییبدنزنانهدردورۀپهلویروشناستکهدردورۀپهلوی

همتااندازۀزیادیزنانودخترانیرادربرگرفتهکهبدونحجاباسالمیوعمدتاًباپیراهنو

بخش صورت، دستو بر عالوه که دخترانی و زنان حاضرند. دامن یا ازشلوار دیگری های

زانویاگاهیتاباالیزانوهمبهتصویرکشیدهشدهاست.دربدنشاننظیرمو،گردن،بازو،پاتا

درحاشیهشوند،اماآنندرتزنانیباحجاباسالمیچادردیدهمیایندورهگرچهبه هاکامالً

قراردارند.

بازنمایی زنانه بدن اینکه کتاببا در لباسشده و پوشیده کامالً طوریبرهایدرسی، ها

نشستهکهبدن دراینتصاویرخطوطبدنوبرجستگیاندامها اما هایجنسیآشکارنباشد،

هایمختلف،درقیاسبابدنهاوانحنایبدنزناندروضعیتوقوسها،کشبینیمکهحالتمی

گیرتراست.هاچشمپذیرتروظرافتآنمردانهمچنانرؤیت

 پوشیده، باوجودتأکیدبربدنزنانهکامالً عدجنسیبدنزنانهپسازانقالببازطرفی،

دست صورتو در میتنها نمودار گفتمانها تأثیر بدن، بخشاز این در و هایمسلطشود

لحاظشرعیمشمولحجابعنوانعضویازبدنکهبهزیباییکامالًآشکاراست.صورتزنبه

بهنمی رؤیتگونهشود، جبران اندامایدرصدد دیگر ناپذیری استو زیباییها هاینمایندگی

ویژهدرچنددهۀاخیر،دربه.اینعضوازبدنکههابهاومحولشدهاستجنسیسایراندام

زیبایی دستکاریآندرکانونتوجه و مداخله میلبه و گرفته شناسیجذابیتجنسیقرار

دهد.نمیهایدرسیهمخودرانشاجامعهبیشازپیشفزونییافتهاستودرتصاویرکتاب
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بابینیکوچکوگاهیسرباال،دستانیکشیدهوناخنزنانیخوش ویژگیچهره، هاییمرتب،

هایزنانهدراینتصاویراست.ازنظررنگپوستنیزباتوجهبهاصلیبازنماییصورتودست

درتوانگفتکهغلبۀرنگسفیدوروشنبررنگتیرهدرگفتمانزیباییزنانه،بهجرئتمی

نظربهغلبۀرنگتیرۀایبارنگتیرهدیدهنمیهایدرسیهیچبدنزنانهتصاویرکتاب شود.

پررنگپوستبدن اهمیتاینموضوع مناطقمختلفکشور، در میها تر درشود. طرفی، از

در دارد. غلبه بدن پربودنحجم عضالنیو الغریبر زنانه، جذابیتبدن زیباییو گفتمان

باریکابتصاویرکت هایدرسینیزبدنزنانهمطلوبازنظرحجمواندازه،اغلبالغرونسبتاً

هایدرسینمایندهطورکلی،چنینبازنماییازبدنزنانهدرتصاویرکتاببازنماییشدهاست.به

باواقعیتجامعهفاصلهدارد.هایاخیرنیستووبازنمودواقعیبدنزندردهه

 حال، همین رؤیتدر بهمحدودکردن تنها زنانه بدن دستپذیری و سایرصورت ها،

بهبخش ازاینمنزلۀحوزههایبدنزنرا روبهپیرویازایممنوعهوتابوتبدیلکردهاست.

شود.نوعیفتیشیسمهممنجرمیتوانگفتاینامربهفروید،فوکووهالمی

فاصلۀبیشایانذکراستکه )کهپیشحقیقتموجوددر بازنموده تراشارهنبازنماییو

زیبایی را میشد،( آشکار بدن کنترل سیاست شناسی آن مطالعۀ و راکند دیگری فرصت

بدنزنانهدرتصاویرموردبررسیرااینمقالهگرچهمجالپرداختنبهنحوۀبازنمایی.طلبدمی

برایچنینپژوهشیهموارهمی را راه اما پژنداشت، شناختیوهشیکهبهنظامزیباییسازد؛

حاکمبراینمنظومهبازنمایینظرداشتهباشدوضرورتپرداختنبهآنآشکاراست.
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 منابع 
 منابع فارسی

 های درسی کتاب

.۱33۵هایآسمانی،اولدبیرستان،پیام

.۱331تعلیماتاجتماعی،سومابتدایی،

.۱333تفکروسبکزندگی،اولدبیرستان،ویژهدختران،

.۱333تفکروسبکزندگی،دوازدهمدبیرستان،

.۱333وزندگی،دهمدبیرستان، دین

.۱376فارسی،اولدبستان،

.۱331فارسی،اولدبستان،

.۱33۱فارسی،اولدبستان،

.۱37۱فارسی،دومدبستان،

.۱3۵1فارسی،سومدبستان،

.۱331فارسی،سومدبستان،

.۱333فارسی،ششمدبستان،

.۱331هایآسمانی،سومدبستان،هدیه

۱333هایآسمانی،سومدبستان،هدیه

 ها و نشریات روزنامه

۱5۵1۱،شمارۀ۱356اسفند۱7روزنامۀاطالعات،

.۱6۱15،شمارۀ۱37۱شهریور۱3روزنامۀاطالعات،

.3507،شمارۀ۱361شهریور۱3روزنامۀجمهوریاسالمی،

 .۱1755شمارۀ،۱356اسفند۱7روزنامۀکیهان،

.۱۱153،شمارۀ۱353مرداد۱روزنامۀکیهان،

.537،شمارۀ۱350مرداد۱0مجلۀزنروز،

.617،شمارۀ۱356دی،۱3مجلۀزنروز،

.۱17،شمارۀ۱306اسفند3مجلۀزنروز،

.6،شمارۀ۱353مکتباسالم،مجلۀ

 ها ها، مقاالت و گزارش کتاب

،نقدونظریۀادبی«.هایمدرسهفناوریانضباطیوبدنبرساختهدرداستان(.»۱33۵نظیر،نگین)یب

0(۵،)۱6-03.

.چاپدوم.تهران:نامشخص.انقالبسفید(.۱307پهلوی،محمدرضا)
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( گلناز گیشنیزجانی، و اعظم »۱337راودراد، باگونه(. الگوهای رسانهشناسی بدن کاربرانزنمایی ای

.310-۱53(،۱1)3،هاینوینفصلنامۀمطالعاترسانه«.ایرانیشبکهاجتماعیاینستاگرام

)زین حسن قهی، بلخاری و حسن »۱33۵الصالحین، انتقادی(. تحلیل بازنمایی: جنسیت، سیاست،

.0۵-33(،۱)۱0،هنرهایتجسمی-نشریۀهنرهایزیبا«.دیدمانجنسیتدردورۀناصری

سندتحولبنیادینآموزشوپرورش.

.تهران:بنیادفرهنگیعلیشریعتی،نسخۀالکترونیکی.۱۱زن:مجموعهآثار،(۱33۱شریعتی،علی)

گیریپدیدۀکشفحجابعللوپیامدهایشکل(.»۱33۱نیا،امیرمسعودوزمانی،نجمهسادات)شهرام

.۵5-7۱(،۱)۱3،اسنادفصلنامۀگنجینۀ«.دردورۀپهلوی

هایفارسیدورۀبرساختگفتمانیهویتدرکتاب(.»۱333،همایون)مرادخانیاشرفوصادقی،علی

.۵۵-53(،0)5،پژوهیفرهنگیجامعه«.ابتدایی

.قم:دفترانتشاراتجامعۀمدرسین.المیزانفیتفسیرالقرآن(.۱0۱6طباطبایی،محمدحسین)

 و رزیتا )جعفریهفتعزتیقادی، نادر »۱33۵خوانی، مجالتعامه(. پسندبازنماییفرهنگبدندر

.۱۱5-۱1۱(،۱)3،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی«.زنان،رسانهوفرهنگ

( محمد امام ابوحامد ۱37۱غزالی، جـاللنصیحۀالملوک(. تعلیقـات و حواشـی و تصـحیح الـدین.

.همـایی.تهران:بابک

مهدی) لبیبی، و امیرمسعود امیرمظاهری، مهدی، »۱333گنجی، عرصۀکشمکش(. هایگفتمانیدر

.۱57-۱33(،۱)۱۱،مسائلاجتماعیایران«.دستکاریوبازنماییبدندرزنان

( م. »۱365لنگرودی، قسمتنهمنثرپارسیوستمبهجایگاه(. ادبپارسی، نگاهیبهچهرۀزندر

.50،پیامزن«.ناناجتماعیز-انسانی
 و علیرضا علیمحسنیابوالخیری، )حاضری، »۱33۵محمد منازعاتگفتمانیحجابدر(. تحلیلیبر

.۱1۱-۱3،۵3،فصلنامۀاندیشۀسیاسیدراسالم«دورۀجمهوریاسالمیایران.

شناسیگزارشنشستتخصصیحجاب؛آسیب.(۱333هایاستراتژیکریاستجمهوری)مرکزبررسی
.هایگذشته،نگاهبهآیندهسیاست

هایحجابوعواملمؤثربراجراییشدنسیاست(.۱336مجلسشورایاسالمی) هایپژوهش مرکز
.راهکارهایپیشرو

( فائزه رهگذر، و محمدرضا »۱335مریدی، انقالب(. ایرانپساز لباسدر تحوالتزیباشناختیمد

.۱1۵-۱،35،مبانینظریهنرهایتجسمی«.اسالمی

هایگفتمانیپوشاکزناندرایراندردورۀپهلویاول)آمرانه(وسیاست(.»۱333یاسینی،راضیه)

.۱1۵-۵3(،5۱)۱۱،ارتباطات-فصلنامۀعلمیمطالعاتفرهنگ«.گرایانه(دوم)اشاعه
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