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پژوهش
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مقدمه و بیان مسئله
بدنزنانهازدورۀرضاشاهبهاینسو،هموارهیکیازمحورهایاصلیتنازعسیاسیواجتماعی
در گفتمانهای هر دوره بوده است .البته سابقۀ توجه به این موضوع به سالها پیش از آن
برمیگردد؛ زمانی که بیرونآمدن زنان از پرده به بخشی از خواستههای گروهی از زنان و

روشنفکرانتجددگراتبدیلشد.درهرحالامریۀدولتی رضاشاهدردیماه ۱3۱0مبنیبر
،بهعنواننخستین
برداشتنروبندهازسروصورت،رویدادیکه«کشفحجاب» نامگرفتهاست 
ایکهگرچهتحمیلیبودومخالفتهای


مداخله
مداخلۀرسمیدراینزمینهشناختهمیشود؛ 

بسیاریازسویبخشهایمذهبیوسنتیجامعهبرانگیخت،همراهیبخشزیادیازجامعه،

ویژهزنانراهمباخودداشت.فارغازانتقادهانسبتبهقهریبودنچنینتحولی،بسیاریاز


به
۱
زنانودخترانازبرداشتنروبندهوکاستنازقیدوبندهاینگاهسنتیبهزناستقبالکردند و
باوجودعقبنشینیمحمدرضاشاه،لغواین

بهکنشگرانیبرایچنینگفتمانیتبدیلشدند ۱.
قانون و پیشگرفتن سیاستی نرم در این زمینه ،این مسئله همچنان در آگاهی و وجدان
هایمذهبیترجامعهباقیماندوخودراپسازانقالب۱356درقوانینسختگیرانهتردر


بخش
زمینۀحجابنشانداد .
،آیتاهللخمینیطییکسخنرانیدرمدرسهرفاه،با
کمترازیکماهپسازانقالب 56
«لخت» خواندن زنان بهاصطالح بیحجاب ،از آنها خواست که با حجاب اسالمی بر سر کار
درحالوهوایانقالبیوهیجانیآن روزها،گرچهبخشزیادیاززناندربرابر

حاضرشوند 3.
اینفرمانسرفرودآوردندوآنراپذیرفتند،امازنانمخالفحجاباجباریدرخیابانهای

تهران و چند شهر دیگر دست به اعتراض زدند و منتقدان هم در نشریات با تأکید بر
اختیاریبودنپوششبدن،بهانتقادازحجاباجباریپرداختند .باوجودایناعتراضات،برخی

زنان روشنفکر (نظیر سیمین دانشور و هما ناطق) که خود نیز باوری به حجاب اجباری
نداشتند،نرمشنشاندادندوهمراهیخودراباآناعالمکردند 0.
انداختنگروههاو

توانبهصدیقهدولتآبادی()۱301-۱۱7۱ودیگربانوانیاشارهکردکهباراه


ازآنجملهمی
.۱
هایمدافعآزادیزنان،بهمبارزهعلیهنگرشهایسنتینسبتبهزنانپرداختند .


انجمن
کارگیریمفهومبرهنگیبهعنوانمفهومیمحوریکهحاویداوریارزشیدر


شدهبابه

.دربیشترمطالعاتانجام
۱
ازنظرنگارنده،محققانونویسندگاناینمتنهاراازاخالقعلمیدورکردهاست.از

کارتحقیقیوعلمیاست ،
نیاوزمانیاشارهکرد:شهرامنیا،امیرمسعودوزمانی،نجمهساداتزمانی(.)۱33۱


توانبهمقالۀشهرام

جملهمی
عللوپیامدهایشکلگیریپدیدۀکشفحجابدردورۀپهلوی».فصلنامۀگنجینۀاسناد .۵5-7۱،)۱(۱3،

«
روزنامههایکیهانواطالعات۱7،اسفند .۱356

.3
.0روزنامۀکیهان۱3،اسفند،۱356شمارۀ،۱1756وروزنامهکیهان۱۱،اسفند،۱356شمارۀ،۱1753ص .0

بدنزناندرتصاویرکتابهایدرسیپسازانقالب؛بازنماییوسیاست 03


شدنحجاباسالمیبرایزنان،جرمانگاریازآننیزروندخودراطی


زمانبااجباری

هم
میکرد .جدا از محدودیتهای درنظرگرفتهشده برای زنانی که حجاب اسالمی را رعایت

کردند(نظیرممنوعیتورودبهادارات،تعیینمجازاتهاییماننداخطارواخراجوانفصال


نمی
از خدمات دولتی) ،برای زنان حاضر در انظار عمومی بدون حجاب شرعی مجازات شالق
درنظرگرفتهشد ۱.
هاومحصوالتفرهنگیوهمینطور


تدریجدررسانه

ترتیب،بدنزنانۀغیراسالمیبه
به 
این

در واقعیت زندگی روزمره حذف و سانسور شد .حکومت طی سالهای بعد ،کمکم با طرح
مفاهیمی نظیر حجاب برتر ،یک گام دیگر در مسیر خواستههایش برداشت و برای همراه
ایدرزمینههایشغلیوتحصیلیدرنظرگرفتهشد ۱.


امتیازاتویژه
شوندگانبااینگفتمان
،بااینکهدرهردورهگفتمانهاینسبتاًمتفاوتی

طیبیشازچهاردههپسازانقالب۱356
درزمینۀپوششزنانحاکمبوده(مریدیورهگذر،۱335محسنیابوالخیریوحاضری،۱33۵
گنجیوهمکاران،)۱333،اماهمۀآنهادرامتدادهمودرمسیرسلطهبربدنزنقرارداشتندو
هاراهبردمشابهیدنبالمیکردند .

گرچهتاکتیکهامتفاوتبودهاماهمۀآن

تریننهاددرپرورشنسلهای


عنوانمهم

امادراینمیان،توجهبهنقشنظامآموزشی(به
بسیاریبرخورداراست.درادامهرویههای

آیندهکشور)درپرداختنبهاینموضوعازاهمیت
انضباطی وکنترلی بدن زنانه« ،سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» که مهرماه  ۱331به
تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسید« ،ترویج و تعمیق فرهنگ حیا ،عفاف و حجاب
متناسب با قابلیتها و ظرفیتهای نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی» را بهعنوان یکی از
برنامهریزی
اهدافتعیینوبرایآنششراهکارمشخصکردهاست.یکیازاینراهکارها «،
منظوراقناعفکریدانشآموزانبرایپذیرشقلبیودرونیحیا،عفاف،حجابوعملبهآن


به
3
ایدرکتابهایدرسیپسازانقالب


چنینرویه
باتبییندیدگاهاسالم»تعریفشدهاست .
هموارهمدنظربودهاست.براینأساس،نظامآموزشیازشیوههایمختلفیبرایبازنماییبدن

.۱بهموجبمادۀ ۱1۱قانونتغزیراتکهدرمرداد ۱37۱بهتصویبمجلسشورایاسالمیرسید«،زنانیکه
بدونحجابشرعیدرمعابروانظارظاهرشوند،بهتعزیرتا 60ضربهشالقمحکومخواهندشد».سیزدهسال
بعد،باتصویبقانونمجازاتاسالمیدرسال،۱365برای«زنانیکهبدونحجابشرعیدرمعابروانظارعمومی
ظاهرشوند»،دهروزتادوماهحبس،یاپنجاهتاپانصدهزارریالجزاینقدیدرنظرگرفتهشد .
 .۱در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،از «اتخاذ تدابیر مناسب برای جذب ،تربیت و بهکارگیری نیروی
بهعنوان
انسانیشایستهومتعهدوعاملبهرعایتحیا،عفافوپوششمناسبدرکلیۀمراکزاداریوآموزشی» 
هاوظرفیتهاینظامتعلیمو


راهکارهایترویجوتعمیقفرهنگحیا،عفافوحجابمتناسبباقابلیت
یکیاز«
تربیترسمیعمومی»یادشدهاست؛سندتحولبنیادینآموزشوپرورش(،)۱331ص .35
.3سندتحولبنیادینآموزشوپرورش(،)۱331ص .37
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00

زنانۀ مطلوب در متن و تصویر کتابهای درسی استفاده کرده تا حجاب مطلوب را در بین
گونهایکهباپذیرشقلبیآنهاهمراهباشد .
آموزاناشاعهدهد؛به 


دانش
نظام آموزشی طی سالهای پس از انقالب ،با افزودن بر تصاویر محتوای برنامۀ آموزشی
پردازنمایشیشدهکهدرکناردیگرحوزههایفرهنگیدرفضاییگفتمانیودر


خود،صحنه
شود.اینصحنۀنمایشهمانطورکگی


ارتباطباساختارهایسیاسیواجتماعیبرساختهمی
مجموعهای از تصاویر ،بلکه مناسبات اجتماعی میان

میگوید« ،نه 
دبور (  )۱330-۱33۱
پذیرشدهاند .


دهدکهازطریقاینتصاویررؤیت

رانشانمی
اشخاصی»(دبور)۱7:۱33۱،
هاییرابهعنوانبدن


هایدرسی،مدرسهوآموزگارانچهبدن

نظامآموزشیازطریقکتاب
زنانۀایدئالیامطلوببازنماییکردهاست؟مسئلۀ اصلیمقالهایناستکهبازنماییبدنزنانهرا
درتصاویرکتابهایدرسیبعدازانقالبکشفوتحلیلکندتاازخاللآنبتواندسازماننظری
را برای بررسی «مردانگی بازنمایی بدن زنانه» ،هنجارهای رؤیتپذیری بدن زنانه در تصاویر
کتابهایدرسیومیزانآن،مسئلۀجنسیتودرنهایترژیمبازنماییبدنزنانهتنظیمکند.

هاینظریجدیتراز«بسترزبانی»-بسترزبانی


یابیازایننوع،راهرابرایتحلیل

مسئله
عام شامل زبان روزمره ،تصویر ،عالئم و نشانههای بصری ،شنیداری و لمسی و نیز جریان
تاریخی مولد این زبان -عمدتاً مردانه و ایدئولوژیک باز خواهد کرد .تحلیل منظم نظری این
بسترزبانیمسئلۀعمدۀاینمقالهاست .

سابقۀ پژوهش
در ارتباط با مقالۀ حاضر ،سه دسته پژوهش را میتواند درنظر داشت .بهطورکلی در میان
هابهتصاویرپرداختهاند.ازآنجمله

پژوهشهایمرتبطباجنسیتدرایران،تعدادکمیازآن

توانبهمقالۀزینالصالحینوبلخاری()۱33۵باعنوان«سیاست،جنسیت،بازنمایی:تحلیل


می
۱
انتقادیدیدمان جنسیتدردورۀناصری» اشارهکردکهباتکیهبرآرایمیشلفوکو(-۱3۱7
،۱)۱3۵0زیگموندفروید)۱۵57-۱333(3وژاکالکان)۱3۵۱-۱31۱(0بهرابطۀبینبازنمایی
ۀجنسیتوهنجارهایاجتماعیوروانشناختیموجوددرخودآگاهوناخودآگاهجمعی

عکاسان
ایرانیان پر داختند .به باور نگارندگان مقاله ،جنسیت در دیدمانی سیاسی ،بازنمایی عکاسانه
شدهو روابطقدرتمردساالر،نظمجنسیخاصیرابههمراهداشتهاست؛روابطقدرتونظم
توانددرساحتهایخیالیونمادینجامعهواکاویشود.


کهمی
جنسیای

1. visuality
2. Michel Foucault
3. Sigmund Freud
4. Jacques Lacan
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ایتوجهخودرابهتصاویرمعطوفکردهاند.


هایحوزۀسیاستبدن،عده

درمیانپژوهش
راوردراد و گیشیزجانی ( )۱337با رویکرد مردمنگاری مجازی ،به گونهشناسی الگویهای
بازنماییبدنرسانهایکاربرانایرانیدراینستاگرامپرداختندودرآن،الگوهایغالببازنمایی

بدن را در عکسهای شخصی ،نمایش جنسیتی و چگونگی استفاده از راهبرد و تکنیکها و
اهدافبازنمودبدن،ازمنظرگافمنوباتلربررسیکردند.آنهادرمطالعۀخودسهتیپبدنی
(اجتماعی ،نمایشی و زیباشناختی) را بهعنوان بازنمودهای بدن کاربران اینستاگرام شناسایی
شناختی)،تکنیکها


سازی،ورزیدگی،اغواگرایوزیبایی

کردندکهراهبردها(آشکارسازی،پنهان
واهدافمتفاوتیداشتهاند.

دستۀ دیگری از این پژوهشها ،توجه اصلی خود را بر متون نوشتاری مرتبط متمرکز
کردهاند .مقالۀ یاسینی ( )۱333از آن جمله است .او با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی،

هایپهلویاول(آمرانه)ودوم(اشاعهگرانه)رابررسیکردو


کردارهایگفتمانغالبدردوره
هایگفتمانیپهلویها


پیامدهایمختلفهردورهرانشاندادوبهایننتیجهرسیدکهسیاست
همگونسازی» نسبی پوشش در ایران انجامید که از چندگونگی طبیعی نوع و حدود

به «
هایمختلفوبسترهایمتفاوتفرهنگاجتماعیبهویژهاقوامگوناگونغفلت


پوششدربافت
هایاینمقاله،مقاومتزنانباسیاستهاوکردارهایگفتمانیدورۀ


ورزیدهبود.براساسیافته
وتهایی را در نوع و سطح پوشانندگی بدن و
پهلوی ،با تلفیقی از مذاکره و مقاومت ،تفا 
شناسیلباسبهوجودآورد .


زیبایی
)،ازمعدودپژوهشهاییاستکهبهانضباطبدندرفضایآموزشی

مقالۀبینظیر(۱33۵

توجه کرد .البته او در مقالۀ خود با رویکرد فوکویی ،داستانهای مدرسه را از منظر
جامعهشناسی بدن بازخوانی و تحلیل میکند .در داستانهایی از نویسندگان معاصر ،مؤلف

وجود سازوکارهای فناوری انضباطی و تکنیکها و شگردهای آن با هدف برساختن بدن
آموزانرانشانمیدهد .


دانش
پژوهشهایی هستند که با رهیافت بازنمایی ،به کتابهای درسی پرداختهاند؛ از جمله

برساختگفتمانیهویتدرکتابهایفارسیدورۀ

میتوانبهمقالۀصادقی(،)۱333باعنوان«

اشارهکرد.اینپژوهشمحتواینوشتاریکتابهایدرسیرابااتکابهنظریۀالکالو

ابتدایی»
هایدرسی،گفتمانهایمتعددو


موفبررسیکردهاست.براساسنتایجاینمطالعه،درکتاب
بخشدرکتابهایفارسیدورۀابتداییبهاشکال


هایهویت
گاهمتعارضیحضوردارند؛گف 
تمان
مختلفی مفصلبندی شدهاند ،روابط بین گفتمانها در بعضی از موارد تخاصمآمیز است ،و
گفتماندینیوانقالباسالمیمداخلۀهژمونیککردهومعنایموردنظررابهصورتموقت
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تثبیت کرده است .نتایج این مطالعه نشان داد هویتهای بازنماییشده در این کتابها،
هامعناتولیدمیشود .


هایموجودهستندکهدرآن

ایازشبکۀروابطبینگفتمان

برساخته
ویژهکتابهای


دهدتاکنوندرحوزۀنظامآموزشیوبه

مروریبرتحقیقاتگذشتهنشانمی
درسی،درزمینۀبازنماییبصریبدنزنانه،مطالعۀجدیصورتنگرفتهاست .

چارچوب مفهومی و نظری
بدنآدمیموضوعیمستقلازمناسباتسیاسی-اجتماعیوفرهنگینیست،وبهبیانفوکو،
مستقیمدرحوزهایازسیاستدرگیر»

بهطور
بدنبخشیازروابطقدرتمحسوبمیشودو« 

سلطهای
است .مناسبات قدرت بهدنبال آن است تا از طریق «فناوری انضباطی» ،بر بدنها « 
نشاندار»کندتابرآنهانظارتوکنترلداشتهباشد
داشتهباشد.آنهارااحاطهو« 

مستقیم»
هارادرفرستادنپیامهاومعانیموردنظرباخودهمراهو


هاراتربیتکند.درنهایتبدن
وآن
).اینرویههای

بهبیاندقیقتر،بهلحاظسیاسیواقتصادیسودمند سازد(فوکو30:۱365،

انضباطی در نهادهای مختلف از جمله مدرسه ،خانواده ،رسانهها و ...بهطور کامل و یا جزئی
کارگرفتهمیشودتاباپیوندزدناشکالمختلفقدرت،سیطرهونفوذ،آنراتاریزترینو


به
توزیعوانتشارجزئیترینروابطقدرتراتضمینکند»(فوکو،

دورترینعناصرممکنسازدو«
 .)۱5۱:۱365
۱
رویههای انضباطی در همۀ فرهنگها و جوامع ،از طریق مرزبندیهای نمادین  ،افراد را

گذاریبهنفعدستهای

بندیهاییکهعمدتاًبرتفاوت
دهد؛دسته 


هاسوقمی
سویدسته 
بندی


به
کردناینتفاوتهابهاین

ایدئولوژیهابابرجسته

وبهزیاندستۀدیگرنظردارد.بسیاریاز
دهندکهتخطیازآنهاممنوعوتهدیدیبرایفرهنگ


هاچناناهمیتواعتباریمی
مرزبندی
تریناینمرزبندیها،ازطریق


ترینومتداول

).یکیازمهم
وجامعهتلقیمیشود(هال۱336،

ایدئولوژیهای جنسیتی صورت گرفته و میگیرد .این ایدئولوژیها بهطورکلی به مجموعۀ

تنیدهای از رویهها ،باورها ،هنجارها و قواعدی نظر دارند که در راستای ساماندهی و
درهم 

۱
تنظیم بدنها ،رفتار و شیوههای بروز احساسات ،بر پایۀ تقابلهای دوگانۀ جنسیتی عمل
نایاینتقابلها،نقشجایگاهومسئولیت

میکندکههموارهیکیبردیگریبرتریدارد.برمب

شود؛تاجاییکهاگرمردیکهآنرارعایتنکندبهحاشیهمیرودوزنی


زنومردتعریفمی
همکهبهآنتنندهدبهشیوههایمختلفیمجازاتخواهدشد(ریچ۱3۵1،؛روبین۱3۵0،؛

باتلر۱331،؛بوردیو۱33۵،؛۱110؛شیپر۱116،؛بوگئون .)۱1۱0،
1. symbolic boundaries
2. binary opposites
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نظامآموزشیدرایرانبهویژهپسازانقالب،پرورشانسانمطلوبیراهدفقراردادهکه

برمبنای تفاوتهای زن و مرد برای هر نقش ،مسئولیتهای جداگانهای برشمرده که قابل
هایدوگانهای،عالوهبر


).چنینتقابل
زنیوچشمپوشینیست(جعفری۱1۱0،


تعویض،چانه
هارامانندامریطبیعیوعادیپذیرفتهاندوآنها


تمردان،بخشزیادیاززناننیزآن
اکثری
سازیچنینتقابلهایینقشدارند.


نیزدرروندعادی
رژیم بازنمایی جنسیتی نیز با طبیعی نشاندادن این تفاوتها ،برای زن و مرد دو نقش
داند.منطقتفاوتگذاریجنسیتیمیان

متمایزتعریفکردهوتخطیازآنراقابلپذیرش  
نمی

هایجسمیوروحیمردوزنپیریزیشده

زنومردپسازانقالب،برپایۀتفاوتدرویژگی
۱
شدناینتفاوتهااز


بازنماییشدهاست.فرایندطبیعی
استواینتفاوتهاطبیعی ۱وبدیهی

طریقمدرسه،رسانههایگروهی،جلساتخانگیویژۀزنانتقویتشدهاست .

هاویکیازمزیتهایشانبر

عنوانمهمترینویژگیآن


ایندانش،زیباییبدنزنانرابه
هااعطاکردهاست.ازاینروچنینبدنیباید

مرداندرنظرمیگیرد؛«موهبتی»کهازخدابهآن

بهشدت محافظت شود تا آسیبی به آن نرسد .برمبنای این دانش ،بدن زنانه بهطور بالقوه

کند،ازاینروخطریبرایسالمتاخالقیفردوجامعه


فریبندهاستوتوجهمردانراجلبمی
خواهدبود.برایناساس،برایجلوگیریازفسادجامعهوتضمینسالمتوامنیتآن،زنان
بایدبدن خودراازمرداننامحرمبپوشانند.بدنۀاصلیجامعۀزناننیزاحتماالًامنیتروحیو

روانیخود را در سایۀچنینگفتمان مسلطیمییابند،و در فضایخانه،خانواده،مدرسهو
محلکار،کوچهوخیابانو...باآنهمراهمیشوندودربازتولیدآنسهممهمیدارند.

3
میتوانگفتگفتمانحاکم در
بهپیرویازمیشلفوکووادواردسعید ( )۱113-۱33۱
0
دیگریسازی»وازطریق«دستکاریخاطرۀجمعی» درتالشبودهتابه

چارچوبراهبرد«
کمک نهادهای مختلف از جمله دستگاه آموزشی ،در اذهان مخاطبان خود« ،معنا و روایت
مشترکی»(سعید)۱63-۱6۵:۱111،ازبدنزنانهراخلقکند.درنتیجهبرایزناناینجامعه،
ازبدنزنانۀمطلوب،هویتمنسجمیپدیدآورد.درجریانخلقاینروایت،گفتمانحاکم،با
ناپذیرکردنسوژهها،آنهارا


یارؤیت
گذاریجنسیتیودرپیآن،بارؤیتپذیر 5


تکیهبرتفاوت
بهرسمیتشناختهیارسمیتراازآنهاستاندهاست.
1. naturalized
2. axiomatic
3. Edward Said
4. public memory

بهرسمیت شناختن» ( )recognitionبر بستر نظریههای
رؤیتپذیری ( )visibilityبهمنزلۀ «بازشناسی» یا « 

.5
عمیقترینخوانش
بازشناسیپروراندهشدهاستکهعمدتاًریشهدرسنتفکریهگلیدارند(بوادی .)33:۱1۱6،

شناختهشدن»درکارهایاکسلهانث(،)۱303فیلسوف

پذیریبهمثابۀ«وضعیتامکانبهرسمیت


موجودازرؤیت
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رؤیتناپذیری بهلحاظ اجتماعی امری برساخته ۱است و از منظر بصری ۱به این واقعیت

اشارهداردکهیکابژه،درحوزۀدیدشخصدیگریقرارنگرفتهاست،رؤیتپذیریفیزیکی،

نیازمند شناختابژۀ موردنظر در چارچوب زمان و مکان حاضربهعنوان ابژهای با ویژگیهای
خاص خود در حوزۀ دید قرار گیرد .آنچه در بازنمایی بدنهای زنانه در کتابهای درسی
اند،ازحوزۀدیددانشآموزان


شناختهشده
میبینیمایناستکههمۀاشکالیکه«دیگری»

حذف شده است و آن دیگری ،منفی و پلید و تحقیرشده بازنمایی شدهاند ،و به شکل
اند.اینهادرسطحاستعاری


ناپذیرشده
«استعاری»و«تمثیلی»(هانث)۱۱0:۱11۱،نیزرؤیت
نیزتحقیرشدهوپلیدهستند .
اینجا به نظر چارلز تیلور )۱33۱( 3نزدیک میشویم .به عبارت دقیقتر ،رؤیتناپذیری
میتواند ریشه در «بازشناسی تحریفشده» 0داشته باشد .بر این اساس میتوان گفت که

هاراازگردونۀدیدهشدن


هایزنانۀخاصی،سایربدن

پذیرکردنتنهابدن

گفتمانحاکمبارؤیت
رؤیتپذیر)ودرنتیجهبازشناسیخارجکردهاست.باحذفآنهاازتصاویر،عمالًرسمیتشان
( 
راسلبکردهوآنهارابهحاشیهراندهوهمچنینبازشناسیتحریفشدهومخربیازآنهاارائه
کرده است .بازشناسی که چارلز تیلور ،آن را شکلی از «ظلم و ستم»« ،بهاشتباهانداختن»،
«تخریب» ،و «محدودکردن فرصتهای زندگی» تعبیر کرده است (تیلور)۱5 :۱330 ،؛
کهبازشناسیهمانطورکهتیلورتأکیددارد،یک«نیازحیاتیانسان»استونهصرفاً


درحالی
رفتاریمؤدبانهکهبایددرقبالدیگرانانجامداد(تیلور .)۱7:۱330،
5
تغییرگفتمانسیاسیدرهردوره،میبینیممفهومیکهبهبیانارنستوالکال

با بررسی 
۵
6
7
دالهایشناور» را
بدلمیشود «،

()۱335-۱1۱0وشانتالموف (،)۱303به «دالمرکزی» 
گزینش ،جذب و بازتعریف میکند تا با برساختن شبکۀ مفهومی تازه« ،ساختار گفتمانی»
بهاینترتیبظرافتوزیباییزنانه
جدیدی«تدوین» 3شود (الکالوموف۱1۱0،؛  .)33:۱3۵5
بندیمیکندکهبرمبنای


ایراصورت

ازآخرینوارثانمکتبفرانکفورتانجامشدهاست.هانثفرضیه
آلمانیو
میتواندبهدرک
دوشکلمتمایزازرؤیتناپذیری()invisibilityواقعی()literalوتمثیلی(  »)figurative

آن«
فردازاینکهازسویدیگرانبهرسمیتشناختهشدهاستیانه،کمککند(هانث .)۱۱۱:۱11۱،
1. socialy constructed
2. visual
3. Charles Taylor
4. misrecognition
5. Ernesto Laclau
6. Chantal Mouffe
7. nodal point
8. floating signifiers

مفصلبندی»ترجمۀعبدالکریمسروش«تدوین»پیشنهادشدهکهبهنظر

.3اصطالح articulationکهاغلب«
نگارندهمعادلمناسبتریاست .
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بهعنوان یکی از دالهای شناور در دورۀ پهلوی به خدمت دال مرکزی رؤیتپذیری بدن

آید.دردورۀپسازانقالبدالمرکزیپوشندگیورؤیتناپذیریهمیندالشناوررا


درمی
جذب و شبکۀ مفهومی تازهای در دل گفتمان جدید تدوین کرد .رونمایی از این ظرافت و
زیباییدرگفتماندورۀپهلوی،بهنمادیازپیشرفت،توسعهوترقیبدلمیشود.حالآنکه

پوشاندن آن در گفتمان دورۀ پس از انقالب اسالمی بهعنوان راهی برای پیشرفت ،توسعه و
ترقیجامعهتلقیمیشود.

به بیان فنیتر و برای توضیحبیشتر بایدگفت یک موضوع یا واقعیت یا مفهوممشخص
اجتماعی ،در گفتمانهای مختلف معنای متفاوتی مییابند .عمل تدوین با تعیین اینکه دال
مرکزییکگفتمانچیست،معنابخشیبهموضوعیاواقعیتیامفهومراصورتمیدهدواین

است؛بهاینمعناکهدرمقایسهباگفتمانهایدیگر

عملمعنابخشیبهموضوع،هموارهنسبی
۱
صورتمیگیرد.موضوعاتبنا

بندیمیشود.عملتدویندرمتنمعینیازبسترزبانی 


صورت
۱
بر محدودیت حوزۀ زبان مشخص و محدود هستند و گفتمانها در عمل تدوین به این
بخشند.الکالوموفتأکیدمیکنند کهعملتدوینبراساس نودالپوینت

موضوعات معنامی
یکعملزبانیوشناختیصرفنیست؛زیراتدوینمفاهیمبراساسنودالپوینت،درواقعروابط

اجتماعی را سازمان میبخشد (الکال و موف۱1۱0 ،؛  .)۵۱ :۱3۵5از این نظر گفتمانهای
مختلفرابایدیکسازمانمفهومیوهمچنینعملسیاسیواجتماعیدید؛نهیکموضوع
ذهنی و زبانی صرف .براساس آنچه الکال و موف میگویند ،گفتمانها صرفاً یک موضوع
توسطگفتمانخاصیصورتمیگیرد،درواقعنوعی

شناختی 3نیستند.وقتیعمل«تدوین»
بندیمیشودکههدفآنبهگفتۀفوکو،نظماجتماعیو


سازماناجتماعیوسیاسیصورت
ت.نیروهایسیاسیکهازیکگفتمانهژمونیکبهرهمیبرند،درپینظم

سیاسیخاصیاس
سیاسیواجتماعیودرموردموضوعموردمطالعۀاینمقاله،نظمجنسیوجنسیتیخاصی،
سازیومعنابخشیمیکند


هستند.ایننظمجنسیتی،چگونگیکنترلوانضباطبدنرامفهوم
کندوآنرادرونسازمانمعناییخودمنطقمیبخشدو

وبادالمرکزیمعنایآنراتمام 
می
انضباطومجازاترامشروعمیکند.

هایدرسیبهعنوانبخشیازآپاراتوسایدئولوژیک،درراستای


بازنماییبدنزنانهدرکتاب
تثبیتگفتمانحاکمعملمیکند .بازنمایی بهبیاناستوارتهال( ،)۱1۱0-۱33۱فرایندی

اجتماعیوسیاسیاستکهازطریقآن،اعضاییکفرهنگاززبان(کهدرمعنایوسیعآن،

1. discursivity
2. articulatory practice
3. cognetive
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کارمیگیرد؛هرمنظومۀمعناساز)برایتولیدمعنااستفاده


هارابه

عنوانهرمنظومهکهنشانه

به
۱
۱
میکنند (هال .)7۱ :b۱336 ،هال دو راهبرد مهم بازنمایی را کلیشهسازی و طبیعیسازی 

هارابهویژگیهایسادهواصلیتقلیل


کنشیمعنابخشاستکهانسان
د.کلیشهسازی«

میدان

ایبازنماییمیشودکهطبیعت،تعریفوتثبیتشانکرده


هابهشیوه

واینویژگی
میدهد» 

استراتژیبازنماییاستباهدفتثبیتتفاوتها»

).طبیعیسازی «

است(هال۱56:c۱336،
(هال)۱05:c۱336،کهتفاوترانهامریفرهنگی،اجتماعیوسیاسی،بلکهکامالًطبیعی
اینترتیب کیفیت
میداند و از اینرو هرگونه مداخله و تغییر در آن را ممنوع میسازد .به 

مجموعههایی از روشهای مفهومسازی ،سازماندهی و چیدن

رؤیتپذیری سوژه از طریق «

منظومههای بازنمایی3

نشانهها و مفاهیم در کنار هم ،و روابط آنها» به عبارت دقیقتر ،در

بندیمیشود(هال.)۱6:b۱336،


صورت
نظربهتمرکزاینمقالهبرتصاویر،بایدگفتکهدرایننظامبازنمایی،تصویربهمثابۀزبان،

نقش رسانه و واسطه را در تولید و انتقال معنای خاص ایفا میکند .به بیانی دیگر ،فرایند
0
رویمیدهد(هال)۱13:۱3۵5،

تصویرسازی،کرداریاجتماعیاستودربسترروابطزبانی
وازطریقنشانههاورمزهابهدنبالانتقالمعانیاستودریافتودرکمعنایتصاویرهمدراز

5
صورتمیگیرد .

معنایگفتمانهژمونیک 
6
7
هر تصویر همانطور که روالن بارت ( )۱3۵1-۱3۱5میگوید ،جدا از دو عنصر اصلی ،
عنصرسومیهمداردوآنعبارتازظرفیتترکیبینشانههااست

«غرابت» ۱و«آموزندگی»،۱
1. stereotyping
2. naturalization

 .3براساس منظومۀ بازنمایی ،معنا یک برساخت( )constructionاجتماعی است .به عبارت،دیگر زبان رسانه و
دادنواقعیتاجتماعیهستند،هیچیکقادربهارائۀ


دنبالنشان

هایفرهنگی،هنریوعلمیکهبه

تمامصورت
بازتابیآیینه سانازواقعیتنیستند.دررویکردبازنماییهال،معنانهدرخودنشانه(رویکردبازتابیreflective :

)approachونهدرقصدونیتتولیدکننده،مؤلفوگوینده(رویکردقصدمند،)intentional approach:بلکهاز
شکلمیگیرد (هال.)b۱336،

طریقرویکردبرساختگرایانه()constructionist approach

4. discursive
5. hegemonic discours
6. Roland Barthes

اسطورهشناسی ( )Mythologies: 1957دو سطح از معنا را طرح میکند .۱ :معنای آشکار

 .6روالن بارت در 
()denotation؛.۱معنایضمنی( .)connotationهمچنیندراتاقروشندومفهومبنیادیندیگررادرارتباطبا
تفسیر تصویر (عکس) برمیشمارد .۱ :قدرت غرابت؛  .۱آموزندگی .عالوه بر این ،به بیان او ،در برخی عکسها
نشدنی،بینندهرادچارشوکمیکنند

هاییوجودداردکهدالرافراریمیدهندوباواقعیت 
رام


(تصاویر)،نکته
).ایندرحالیاستکهبرخینشانهشناسانازجملههال()۱3۱-۱3۵1:۱3۱وجانتگ

(بارت۱۵0-۱۵3:۱3۵1،
هایتصویر،دردایرۀداللتها


هاایناستکههمۀبخش

آیندنظراتآن
()73:۱3۵۵مخالفنظربارتهستند.بر
هافهمیدهمیشود(بهنقلازرز.)۱۱3:۱1۱7،

قراردارندوازطریقمعناهایتدوینشدهازسویآن
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کهبهسطحعمیقتریاشارهدارد(بارت)5۱-51:۱3۵1،بهبیاناستوارتهال«،آنچهبهلحاظ

بصری از طریق بازنمایی نشان داده میشود ،تنها نیمی از حقیقت است‘ و نیمۀ دیگر آن و
«معنای عمیقتر بر آنچه گفته نشده»یا نشان داده نشده ،متکی است (هال.)۱73 :c۱336 ،
بهطور خالصه میتوان گفت هر چیزی تنها نوک کوه یخی از چیزهای دیگر است که باقی

قسمتهایآنزیرآبوازنظرهاپنهاناست .


مالحظات روششناختی
همانطور که پیشتر اشاره شد ،در این مطالعه ما روش کیفی و رویکرد گفتمانی را پیش

ازمیشلفوکو،رویکردگفتمانیراشیوهایمهمدرتحلیلفرهنگو

گرفتهایم.هالبهپیروی 

معانی مشترک میداند .به باور او ،رهیافت گفتمانی ،بیشتر با آثار و پیامدهای بازنمایی یا
نسروکارداردونشانمیدهدمعنایتولیدشدهدرچارچوبگفتمانخاصچگونهبا

سیاستآ
میخورد،رفتارراتنظیممیکندودرنهایتهویتوذهنیتسوژه(ها)راشکل
قدرتپیوند 
میدهد 3.

میدان تحقیق این مقاله را تصاویر کتابهای درسی عمومی  ۱۱سال آموزشی (نظامهای
قدیم و جدید) مقاطع دبستان ،راهنمایی و دبیرستان همۀ رشتههای تحصیلی بعد از انقالب
نوعیبدنزنانهرابازنماییمیکنند.ماازمیانتصاویر


دهد؛تصاویریکهبه

تشکیلمی
 ۱356
0
کتابهایدرسی،باتوجهبههدفاینمقاله،درمجموعنهتصویرانتخابکردیم.

اینمقالهبهدنبالآننیستتامعنایدرستتصاویررانشاندهد؛چراکهتصاویرنیزمانند
دیگرحوزههایزبانیمعنایثابتیندارندوبهبیاناستوارتهال« ،هیچقانونیوجودنداردتا

بتواند تضمین کند که چیزها فقط یک معنای درست دارند یا معانی در طول زمان تغییر
نخواهند کرد» (هال ،)3 :a۱336،اما ما تالشداریم تا به درک و تفسیری از تصاویر دست
یابیم؛درکوتفسیریکهخودنیزدرامتدادشیوهای «دیسکورسیو»است؛چراکهتصاویربه

لحاظاجتماعیوسیاسیبرساختهمیشوندوبرایمخاطبوبییندهفرصتوامکانتعاملرا

فراهممیسازد.

نظر به اینکه گفتمان حاکم به بدنهای زنانۀ نامطلوب ،یا بدنهای زنانۀ دیگر امکان
رؤیتپذیریندادهاست،عمالًبامحدودیتروبهروهستیم؛اینکهمخزنتصاویردرمورددیگری،

1. punctum
2. studium

هاییمیداند


گفتمانرامجموعهگزاره
.میشلفوکوبراینباوراستکهخارجازگفتمانهیچچیزمعناندارد.او

3
بندیگفتمانیتبعیتمیکنند(فوکو .)۱7۱:۱373،


کهازیکصورت
هایدرسیکهتصاویرشانبرایایننوشتهانتخابشدهدرپایانمقالهآمدهاست .


.فهرستکتاب
0
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درکتابهایدرسیخالیاستوماتاحدامکانبرایجبراناینمحدودیت،بهمتننوشتاری

کنظامبازنماییوزیباییشناختیتصویر نهفقط

رجوع میکنیم.عالوه براین،ازآنجا کهدر
۱
مشاهدهدرآن،بلکهحاصلانباشتمعانیبرآمدهازنوشتهها ،دیگر


حاصلعناصربصریقابل
۱
تصاویر و نیز بسترهای معنایی دیگر است  .از اینرو در این بررسی به متون و دیگر عناصر
بصری درخصوص تصاویر انتخابی هم توجه داشتهایم .این عناصر شامل زیرنویس ،توضیحات
مرتبطباتصویر،عنواندرسومواردمشابهاست .

یافتههای تحقیق :تحلیل ،تفسیر
هایدرسینشانمیدهدبازنماییبدنهایزنانهازنظرهویتی،سیاستی

بررسیتصاویرکتاب
باتعریفچارچوبهاورویه

بخشرادنبالمیکند.بهعقیدۀفوکو،گفتمانحاکم،

عمدتاًوحدت
هایانضباطی،ازیکسوبهدنبالاعمالکنترلبربدنهااستوازسویدیگر،بهدنبالهمراه
ساختنآنهاحولهویتییگانهاستکهدربرنامۀدرسینظامآموزشیباکمکعناصرمذهبی
ملدرهمتنیدهبینآنچه

وملیویژگیهایآنتعریفشدهاست.معنایاینتصاویرازطریقتعا
حاضر یا رؤیتپذیر و آنچه غایب یا رؤیتناپذیر است ،شکل میگیرد و جای رؤیتناپذیر را
چیزیپرکردهاست؛چیزیکهکشفشدنیاستونهالزاماًآشکار.درادامه،اینمقالهبرآن
است تا با تحلیل عینی و انضمامی نمونههای دردسترس از تصاویر کتابهای درسی چنین
چیزیراکشفکند.

بدن زنانه و رابطۀ سوژه و قدرت
تصویر  ۱در نخستین صفحه از بدنۀ اصلی کتاب درسی فارسی اول دبستان سال ،۱376
دهد.اینتصویرمربوطبهسالهایدهۀ۱371


هایزنانهرادریککالسدرسنشانمی

بدن
دانشآموزان دختر هنوز باید با روسری به مدرسه
شمسی است؛ دورهای که بهجای مقنعه  ،
میرفتند .کالس درس به اندازۀ کافی روشن است تا تمام عناصر بصری مندرج در تصویر

3
بهخوبیبازنماییشدهاست.
بهخوبیدیدهشود.رابطۀمیانقدرتوسوژهدراینفراتصویر   ،

همانطور که میبینیم ،اینجا با موضوع جنسیتی سروکار داریم؛ بهویژه اینکه بدن زنانه در


1. texts

.۱آنچهازآنبهبینامتنیت()inter-textualityتعبیرشدهاست.
.3فراتصویر()metapictureعبارتاستازتصویریدربابتصویر(های)دیگر کهدرقیاسبایکتصویرساده،
اغلبمعناییپیچیدهتردارد.میشلدرفصلنخستازکتابنظریۀتصویربحثمفصلیدربارۀفراتصویرهادارد

(میشل .)۵3-35:۱330،
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کانون توجه است .از اینرو سؤاالتی در زمینۀ نقشهای اجتماعی ،قدرت و کنترل جنسی
شوندونمیتوانازآنهاچشمپوشید .


برجستهمی



تصویر  .۱کالس درس دانشآموزان دختر
منبع :فارسی سال اول دبستان ،۱۶۳۱ ،ص اول

روابطقدرتدرتصاویریازایندستکهبهنوعیبربازنماییبدنزنانهتأکیددارد،عمدتاً

کند؛ در شیوهای که تصویر خلق میشود و همچنین در
خود را در عمل دیدن متجلی می 
شیوهای که بیننده خارج از تصویر را برای دیدن هدایت میکند .بهعالوه این روابط قدرت

سازد.بهمعنایدقیقتر،دراین


صویررادرشکلیکهبهنمایشدرآمده،روشنمی
چشماندازت

تصویر ،بازنمایی دستکم از سه موقعیت رخ میدهد .۱ :از منظر بیننده؛  .۱از منظر خالق
.ازمنظررابطۀسوژههایداخلتصویر(رابطۀمعلمودانشآموزان).

تصویر؛3
کمبرایماازهمهمهمتراست.

موقعیتسوژههایداخلاینفراتصویردربازنمایی،دست

آنها زنان و دخترانی هستند که بدنهای زنانهشان در کانون توجه ما است .در تصویر،
آموزانیرامیبینیمکهنگاهمستقیمشاناحتماالًبهآموزگاراست.بهطورکلیرابطۀبین


دانش
آموزگار و دانشآموزان بهویژه از نظر زنانگی ،مهم و قابلتوجه است .کارکنان مدرسه بهویژه
آموزگار،همسوژهاندوهمبرایدانشآموزان،بازنماییازبدنزنانۀایدئالومطلوباند .
میدارد .سوژههای موجود در تصویر و
این تصویر نگاه ما را بهعنوان بیننده به تعامل وا 
بیننده،گوییبایکدیگردرارتباطیپویاقرارمیگیرندواینهمانچیزیاستکهبعدیاز
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رانشانمیدهد.تصویرازیکسوبینندهرا بهنظارتبرانضباط

قدرتنفوذدیدیابینش ۱
خواندوازسویدیگر،مخاطبنیزباسوژههمراهمیشودتاناظربرچشم


سوژهدرکالسفرامی
کهازدیدناینتصویربرادراکنقشمیبندد،حکایت

نظارتگرگفتمانحاکمباشد.احساسی

۱
از چیزی دارد که میتوان آن را «تأیید مضاعف» نامید ،و براساس آن ،آنچه دیدهشده به
آنکهمیبیندهمازطریقآنچه

کندودرعینحال ،


شودوآنراتصدیقمی

رسمیتشناختهمی
شدهتصدیقمیشود.قدرتبیتردیددرتسلطتماشاگرانجامعۀمردساالریاستکهبه


دیده
باورآنها،بدنزنانهدرفضایخصوصیمانندخانهنیزبایدکنترلشود.نحوۀبازنماییزناندر
اینتصاویربهنوعییادآورمفهوم«نگاهخیرۀمردانه»3لورامالوی)۱30۱(0است.رویدیگراین

مفهوم به موقعیت انفعالی زنانی است که با وجود پوشیده ماندن بدنشان در حجاب شرعی،
ظاهراًدرمعرضنگاهمردانهایهستندکهدیگرتنهادرانحصارجنسمردنیست،بلکهاغلب
زنان این جامعه نیز از همان عینک مردانه به همجنسان خود مینگردند .بنیان چنین روی
ایجستوجو

پوشاندنازمردانراظاهراًبایددرموقعیتانفعالیرویاروییباچنیننگاهمردانه
کرد .گویی مردان همواره تهدیدی برای زنان تلقی میشوند .پس هر لحظه مترصد فرصتی
هستند تا پرده از بدنهای زنانه برافتد .از همین رو «بدنهای زنانۀ رام» که تصویرشان بر
صفحات کتابهای درسی نقش بسته است ،باید پوشیده بماند تا مانند سپری در برابر این
نگاههایهرزهعملکندوهرگزچنینفرصتیرادراختیارمردان«چشمچران»قرارندهند.

البته باید توجه داشت که تصور زنان کتابهای درسی هم بر این است که امنیتشان در
ماندنتضمینمیشود .

پوشیده
یبرداشتخاصودیسکورسیوهدایتمیکند

طوربالقوهذهنبینندهرابهسو


اینتصاویربه
5
کند.توجهبینندهرابهسویاینبرداشتسوق


راتجویزمی
وبهنوعی«موضعگیریتخیلی» 

میدهدکهامتیازتواناییقضاوتدرخصوصنحوۀبازنمایی،ازقرارمعلوم،متعلقبهسیاست

گذار،برنامهریزدرسی،تصویرگروحتیبینندهایاستکهفارغازجنسش،نگاهیمردانهدارد؛
چرا که این تصاویر اساساً در چارچوب ایدئولوژی یا گفتمان جنسیتی مردساالر ساخته و
هایمردانهازنوعخاص،معیارمحسوبمیشود .

شوندوازاینرودیدگاه


پرداختهمی
1. vision

 .۱جان برجر )۱1۱6-۱3۱7( ۱از این چنین امری در باب ادراک طبیعت ،بهعنوان «تأیید مضاعف» (برجر،
)۱3۵1یادکردهاست .
طوربرداشتمیشودکه


طورکلیاین

معروفاست،به
.درتحلیلدیدنوآنچهبهعنوان«نگاهخیرۀمردانه»

3
توانایینگاهکردنبهدیگرانگواهیبروجودنوعیقدرتاجتماعیوجنسیاست(مالوی .)۱365،

4. Laura Mulvey
5. imaginative position
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وضعیت و موقعیت سوژه (ها) در این تصویر ،و جهت نگاه به دیگران یا به آنکه فراتر یا
تواندروابطقدرترابهخوبینشاندهد.رویۀانضباطبخشیبهبدنهایزنانۀ


فروتراست،می
هایدرسیمتجلیکردهومیبینیمکهدرنهادهایمختلفمدرسه،

خودرادرتصاویرکتاب
خانوادهو،...بهطورکاملیابخشی،حضورداردتامناسباتقدرتراتعریفکند .

اینترتیب میبینیم که
تفکیک بدنهای زنانه و مردانه در تصاویر کامالً مشهود است .به 
بخشیازعناصرتشکیلدهندۀرویۀانضباطیمدرسهو

«کنترلبرفضا»و«تفکیکجنسیتی»
نظام تصویری آن است .این رویه با تکیه بر تفسیرهای خاص از متون اسالمی ،عمدتاً به
اینترتیب
هایممنوعهوانحصاریمبتنیاست.به 

جداسازیوتفکیکجنسیتیوتعیینحریم
با جنسیتیشدن فضاها و مکانها ،هرکس با توجه به گفتمان حاکم ،در موقعیت خود جای
ترتحتنظارتقرارمیگیرد.برایناساس،گفتمانمسلطبا


گیرد.درنتیجهبیشترودقیق

می
افزایشکاراییوسالمنگاهداشتنجامعهراهدفقراردادهاست .

تأکیدبرتفکیکجنسیتی،
دانشآموزان که همگی دختر هستند ،در برابر آموزگار همجنس خود ،مطابق با قواعد
گونهایکهردواثرکردارهایگفتمانیبراینبدنهایزنانهرا
جنسیتیحاکمحضوردارند؛به 

رویبدنزنانهاینگونهعملکردهاست؛آنرابهاجزای

میتواندید.رویۀانضباطیموجود

اشتقسیموبرایهرکدامبرنامهایتعریفکردهاست.هریکازآنهاتحتتربیت


دهنده

تشکیل
ایقرارگرفتهاند.اینرویهتنهابخشهایخاصیازبدنزنانهراشاملدست

دقیقوحساب 
شده

گونهای که حتی یک تار مو بیرون
ها از مچ به پایین و گردی صورت رؤیتپذیر میکند؛ به 
هافرامیرسد؛هنگامیکهفنیاهنربدنبنابرشرایط

نباشد.ازاینپس،لحظۀتاریخیانضباط
جدیدپدیدارمیشود.بهعبارتدیگر،رؤیتپذیریمشروطبدنهایزنانه،شرطاولیهایاست

تا بدنهای مطیع وارد عرصۀ مشارکت اجتماعی شوند؛ با این هدف که هم به فعالیتهای
عادیسازی و بهنجارسازی بدنهای رام» ،به استمرار
اقتصادی-اجتماعی بپردازند و هم با « 
گفتمانحاکمکمککنند .
پذیرنشانمیدهد.در

جنبۀدیگرجداسازیخودراازطریقبازنماییبدنهایزنانۀرؤیت
آموزیکهپوششمتفاوتیداشتهباشد،دیدهنمیشود.هرآن

اینکالسدرساثریازدانش
همانطور که در صفحات بعد خواهیم دید-
کس که متفاوت است حق ورود به کالس و  -
مدرسهوزیستندرآنرانداردودرنتیجهرؤیتپذیرنیست.مدرسهتنهابرایکسانیجادارد
طورکهمیبینیم،اشکالسلطۀ


کنندوهمان
هایتعیینشدۀبدنزنانهتبعیت

کهازچارچوب
پذیری،بهعنواندوشکلازاعمالقدرتدرکتابهای

موردنظرفوکو،یعنیانضباطورؤیت
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فناوریهایجداسازی»

طورمدرسهحضوردارندتابهعنوان«


درسیوهمین
کردنوانضباطبخشیدنبهآنهارابرعهدهداشتهباشند .
گونهایاستکهخطوطیابرجستگیهایبدن
آموزانوآموزگاربه 

عالوهبرآن،لباسدانش
آشکارنباشد.بدنهایرهاازپوشششرعیدختراندانشآموزدرفضاییتکجنسیتی(مدرسۀ
دخترانه)،گرچهبااحکاماسالمیمربوطبهحجابمغایرتیندارد،بهپیرویازسیاستبدن،
بایدتابعهمانگفتمانمسلطباشد.اینامرعمالًبهمنزلۀرویهایمهمدرانضباطبخشیدنبه
هاتلقیمیشودتارامشدنشانبهدقیقترینومؤثرترینشکل

بدنزنانومشق(عادت)دادنآن
صورتپذیرد .
زمینۀنقشۀایران،ازیکسومیتواندداللتیبر


قرارگرفتنسروصورتآموزگاردرپیش
نسبتایننوعاز بدنزنانهبههویت ملییا برعمومیتحجاب کاملدرمیان زنان سراسر
کشورباشد،ازسویدیگر،میتواندبهمفهوم«ماممیهن»داللتداشتهباشد؛مفهومیکهدر

۱
ادبیات بارها تکرار شده از جمله شعری از ایرج میرزا که در آن ،بر دفاع از میهن در برابر
همبهمیانکشیدهمیشود.ناموس

بیگانگانتأکیدکردهاست3.اینجابهبیانی،پای«ناموس»0
کهمفهومیجنسیتیاستوبهزنانگینسبتدادهمیشود،زمینهایمذهبی(ناموساسالم)
داشتهودردورۀپهلویوپسازانقالببهیکدغدغۀملیتبدیلشد.داللتبینامتنیاین
تصویربهنوعیبرحفاظتازبدنزنانۀمادرانودخترانکنونیوآینده(یاناموس)در

بخشاز
برابرهجومنگاهبیگانگان(غریبهها)نظردارد .

جهتنگاهدختریکهپایتختهایستادهوظاهراًدرحالارائۀتوضیحاتیاپاسخگوییبهسؤال
سربهزیری»اوداللتدارد؛آنچهازویژگیهاییکبدنزنانۀمطلوب
آموزگاراستبه«افتادگی»و« 
شود.بااینکهعکسرویدیوارهمعرضباچشماندخترکاست،اما


درگفتمانمسلطمحسوبمی
گونهایاستکهاحتماالًمانعازنگاهخیرهومستقیماوبهآموزگارباشد؛«وقاریا
زاویۀصورتاوبه 

مردانه،ازیکدخترمطلوبانتظارمیرود .

متانت»،آنچهبراساسنگاهمسلط
جداازتفکیکجنسیتیمکانی،دانشآموزاندختردرهمۀنقاطمدرسه،باحجابکامل
هااست.همانطور


هایآن
حضوردارندوچشماننظارهگرگفتمانحاکمهمچنانناظربربدن


1. technology of separation

دردورۀپهلویدرکتابدرسیفارسیدورۀدبستانبودوبرایدهههاحذفوباردیگردردهۀ۱371شمسی

.۱
باتغییراتیدرآن،بهکتابهایدرسیدورۀدبیرستانافزودهشد .

.3فارسیششمدبستان،۱3۵3،ص .57
جمآبادی،
 .0مفهومی که به بیان نجمآبادی در«پیوند تنگاتنگی با مردانگی ملت وزنانگی وطن» قرار دارد (ن 
 .)003:۱337
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اناظمومدیر،همکالسیهانیز

میبینیم،افزونبرکالسدرس،درسایرمکانه
کهدرتصویر ۱
حضور دارند و هریک به نمایندگی از گفتمان هژمونیک بقیه را زیر نظر دارند .عالوه بر آن،
ترینارکانملیوهویتبخش


هایدخترانهزیرنظارتپرچمنیزهستند؛پرچمیکهازمهم

بدن
تلقیمیشود .

درمرکزچنینرویۀانضباطی،بانوعینظارتروبهروهستیمکهازیکسوانقیادکسانیرا

کهبهعنوانابژهتصویرشدهاندوازسویدیگر،عینیتبخشیکسانیراکهمنقادشدهاند،آشکار

میسازد .اهمیت چنین نظارتی در کالس درس یا مدرسه از رویهای ظریف ،اما خیلی مهم

۱
سازیرؤیتپذیری» (فوکو:۱365،

نشئتمیگیرد؛رویهایکهفوکوازآنباعنوان«معکوس

کهقدرتبرخالفسنتشپنهانشدهیادستکمحضورآشکاری


یادکردهاست؛درحالی
)۱۱۱
ندارد .به لطف چنین معکوسسازی ،سوژههایی که قدرت بر آنها اعمال میشوند ،بهاجبار
شود.درچنینفضاییمیبینیمکهقدرتانضباطی،توانمندیخودرااساساًاز


رؤیتمی

قابل
بخشیدنبهاشیاآشکارمیسازد.بهعبارتدقیقتر،واقعیتنظارتورؤیتپذیری


طریقنظم
کند.چنینانضباطیبدنهایزنانۀخودرا


دائمیومستمر،رازفناوریانضباطیرابرمالمی
هاوهمبهعنوانابزارهای

هاراهمبهعنوانسوژه

سازدتابهمثابۀتکنیکهایخاصی،اینبدن


می
اجراییسیاستخودببیند .
عالوهبراین،درتصاویرکتابهایدرسی،رویههایانضباطیدرمکانهایدیگرازجمله
کوچه و خیابان و حتی خانه بهخوبی قابلمشاهده است .گویی با آمیزهای از نظارت سلسله
روبهرو هستیم که به عالیترین درجه در مفهوم «جامعۀ
مراتبی ۱و مجازات بهنجارساز  3
جرمیبنتامتبلورمییابد .

سراسربین»0
عادی سازی بدن زنانۀ مطلوب گفتمان مسلط ،برای دانشآموزان نسل پس از انقالب
بهگونهایرویمی دهدکهخاطرۀجمعیرابههمینسیاقشکلدهد.همانطورکهتصویر
کالسدرس(تصویر ،۱وتصاویر ۱و )3نشانمی دهد،بدنزنانهدرکالس،حیاطمدرسه،
کتابخانهوکانونفرهنگیبایدهمینشکلباشد.عالوهبرآن،چنینبدنیدرکوچه،خیابان،
بازاروحتیدرخانه،گوییمانندنگاهسراسربین،دربرابرچشماننظارهگرگفتمانحاکم
قراردارد .


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



منبع :فارسی اول دبستان  ،۱۶۳۱ص  ۳

تصویر  .۶کتابخانۀ کانون محله



منبع :فارسی سوم دبستان ،۱۶۳۱ ،ص  ۲۱

جشن تکلیف 
هاییشادوخنداندیدهمیشوندکهدر

نهساله،باچهره
دختربچههاییحدود 

درتصاویر0و5
پشتسرگذاشتندورۀکودکیورسیدنبهبلوغ
آستانۀسنتکلیفشرعیهستند؛گوییبرای 
بینیمکهنامهایازسویفرشتگانبهآنهانوشتهو


عجلهدارند.بارجوعبهمتنکنارتصویرمی
ترینروزهایزندگیآنهااستومدرسهبرایشان

درآنتأکیدشدهکهاینروز،یکیاز« 
مهم
جشنگرفتهتااعالمکندکهامسالآنهابهمقامبزرگی»رسیدهاندوبایدسعیکنندتابا
انجام کارهای خوب ،امتیازهای بیشتری از خدا بگیرند .فرشتگان همچنین خطاب به
داشتنیشدهاند ۱».


دراینچادرهاچقدرزیباودوست
هامیگویند«:


دختربچه
دهشدهاست،
عالوهبررنگهایشادوزنده،وشوروهیجانیکهبهتصاویرجشنتکلیفدا 
از آن بهعنوان آیینگذاری به یادماندنی» و احتماالً جذاب ،برای رسیدن به جایگاهی واال و
هایگذاربهعنوانفناوریخود،ازمنظرفوکویی

کردنهویتیناکاملبهرهمیبرد.آیین


کامل
رابهدنبالداشته
گرچهبهخودسازیورهاییبخشیهمنظردارندومیتوانندخودتربیتیافراد 

بیانجامد،اماازطرفیمیتواندبخشیاز

باشد،وبه«سبکتازهوخالقانهایازبودنوزیستن»
رویۀانضباطیموجودباشد .
درانتقالازدورۀکودکیبهدورۀبلوغ،اینآیینگذارحقوقوتعهداتیرابهدخترانگوشزد

میکند.اینجااغلببدونحضورمردان،امادرسایۀقدرتوبرتریآنها،ودرحضورمادران

دعوتشده،اینآیینبرآناستتاازطریقرویههایدقیقنشانهاییبیافریندوخاطراتیرا
در ذهنها حک کند .خاطرات جمعی که با مشارکت مدیران و آموزگاران زن و همینطور

.هدیههایآسمانیسومدبستان،۱333،ص .53

۱
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مادران ،بخشی از هویت زنانۀ دختران امروز و مادران فردای این سرزمین را شکل خواهد
بخشید .از این پس ،آنها بهعنوان دختران بالغ از سوی گفتمان مسلط به رسمیت شناخته
میشوندوبایدمانندزنانبالغوبزرگسالخودراتابعسیاستبدنحاکمبکنند.آنهاقرار

عنوانآیندهسازانکشورباچنینپوششیازعفتوپاکدامنیخودوسالمتاخالقی


استبه
جامعهحفاظتکنند .
میتوانگفتکهدرجشنتکلیفنوعخاصیازمراسمقدرتحضورداردتافناوریبدن

ویژهای را متجلی سازد که برمبنای آن بدنهای زنانۀ رام با حضور خود ،بر هویتی مشترک
صحهگذارند .


تصویر  .۴جشن تکلیف



تصویر  .۲جشن تکلیف



منبع :هدیههای آسمانی سوم دبستان،

منبع :هدیههای آسمانی سوم دبستان،۱۶۳۱ ،

 ،۱۶۳۳ص  ۲۲

ص  ۶۱

نهساله با شرکتدر چنینمراسمی در حضور مدیر ،ناظم ،آموزگاران ،امام
دختربچههای  

۱
جماعتمسجد ومادرانخود،درواقعقراراستباخدایخودپیمانببندندکهبهدستوراتاو
عمل کنند .بر این اساس ،رؤیتپذیرترین شکل عبودیت و بندگی خدا در چنین بدنهای
سازیبدنهایزنانهدر


شود.بهاینترتیباینتصویربروحدتوهمسان

ایمتجلیمی

زنانه
شهایدینیحاکمداللتدارد .
برابرخداییگانه،وارز 
گرفتنگفتمانچادربهعنوانحجاببرتردردهۀهشتاد،کتابهایدرسیهمرویۀ


باقدرت
خودرابهاینسوهدایتکردند.باتنوعبخشیدنبهتصاویربدنهایزنانهازنظررنگپوشش،

 .۱در متن زیر تصویر به حضور امام جماعت مسجد در این جشن اشاره شده است؛ هدیههای آسمانی ،سوم
دبستان،۱333،ص .5۱
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تأکیدبرترویجحجاببرترنیزقوتگرفت؛براینمونهدرتصویر7دردرسیباعنوان«انتخاب
همراهمادردرحالآمادهشدنبرایرفتنبهمهمانیاستکه


دخترخانواده(پروانه)به
پروانه»۱
در جریان آن قرار است با دخترخالههایش بازی کند .مادر مقنعه بر سر و با حجاب چادر
(حجاب برتر) ،ایستاده و منتظر دخترش است .پروانه نیز در برابر آینه ،در حال مرتبکردن
پوشش سرش است .او موهای سرش را با یک سرپوش سبز و همینطور یک روسری قرمز
ایاستکهگوییدرآینهبهمخاطبمینگرد.متندرسکه

پوشاندهاست.زاویۀنگاهاوبه 
گونه

زمینۀتصویرقرارگرفتهاست،حاویگفتوگویبینمادرودختراست.اوضمننگاهبه


درپیش
،مادرمیگوید«باچادر،حجاب

مادرشکهچادربرسردارد،میپرسد«:منهمچادربپوشم؟»

گیریمیکند«:پروانهدوستداشت

ترمیشود»ودرادامه،متندرسچنیننتیجه

توکامل
بهترینحجابراانتخابکند» .
پروانهسوژۀتصویردرتعاملمیاندیگرسوژههایتصویر(مادرومخاطب)،باافتخارقصددارد
انتخابخودیعنیبهترینحجابرا،صریحوآشکاربهزبانبیاورد.اینرامیتوانبهترینلحظه
ایتلقیکردکهگفتمانمردساالرمنتظرآناست.ایندختربچهها،معنایراستینوحقیقیبدن

زنانۀخودرادرحجابکاملیاحجاببرترپیدامیکندواینبهترینانتخاباست .

یا تصویر  6که مادری بههمراه دختر خردسالش را نشان میدهد .او میخواهد برای
دخترشچادرنمازبدوزد.برایاینمنظور،آنهادربازارپارچهخریدهاندومادردرتصویرچادر

رابرسردخترانداختهودرحالمرتبکردنآناست.اینجانیزمواردیکهپیشترگفتهشد،

قابلمشاهدهاست .






تصویر  .۳آمادهشدن برای رفتن به مهمانی

تصویر  .۱دوختن چادرنماز

منبع :هدیههای آسمانی سوم دبستان،

منبع :فارسی اول دبستان ،۱۶۳۱ ،ص ۴۲

 ،۱۶۳۳ص ۴۴

هدیههایآسمانیسومدبستان،۱333،ص .۵0
 .۱
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ناسازۀ بازنمایی بدنهای زنانه در فضای خصوصی
کتابهایدرسیمانندسینماوتلویزیون،تفاوتیبینفضایعمومیو
بازنماییبدنزنانهدر 
فضایخصوصی،جاییکهمحلراحتیزندربرابرمحرمانخویشاست،باقینگذاشتهاست.
چنینبازنماییبیانگردامنۀنفوذگفتمانهژموندرفضایکامالًشخصیوخصوصیاست.به
رسدبدنزنبهمثابۀناموس،حتیدرشکلتخیلیآنودرتصاویرکهمنطقاًمتعلقبه


نظرمی
حوزۀ بسیار خصوصی است ،باید پوشیده و مخفی بماند .اینجا با نوعی دستکاری در ارائه و
دهدوبهنوعی


روهستیم.آنچهدرچارچوبکرداریگفتمانیرویمی

بازنماییبدنزنانهروبه
ایدئالمردانهاستومشروعیتسلطهبرکلیتجامعهوبدنزنانهرادراختیاردارد.
اعضایبدنزنبهجزدستوصورت،درخانهپوشیدهاست،حتیوقتیتنهادخترومادر

حضوردارندیاوقتیدختریدرحضورخواهربابرادرکوچکخوداست.اینسطحازپوشیدگی
حتی درمورد خردساالنی که هنوز مدرسه نمیروند ،نیز صدق میکند .عالوه بر این ،در
تصاویریکهزنیادختریدرخانهتنهااستهمانضباطبدنبایدحاکمباشد.تاآنجاکهدر
تصویر « ،۵کبری» (شخصیت آشنای دوران کودکی نسلهای دهههای  ۱371 ،۱351و
،دختربچهایکهبهسنشرعیتکلیفیعنینهسالهمنرسیده،ازاینقاعدهمستثنا

)۱361
نیست؛برایمثال،نحوۀبازنماییبدنزنانهدرتصویر 3باواقعیتغالبجامعهمغایریتدارد.
زنانودخترانوحتیدخترانخردسالالیۀبسیارباریکیازجامعهممکناستدرخانهچنین
حجابکاملیداشتهباشند،امااینمغایرتبرچهچیزیداللتدارد؟ 


تصویر  .۴کبری در حیاط خانه





تصویر  .۳اعضای خانوادۀ هاشمی در خانه و در کنار هم

منبع :فارسی دوم دبستان ،۱۶۳۲ ،ص   ۱۶منبع :تعلیمات اجتماعی سوم دبستان ،۱۶۳۱ ،ص  ۱
رسدمردانوپسرانیکهبینندۀتصاویربدنزنانهدرکتابهایدرسیهستند،


بهنظرمی
طوربالقوهقابلیتبهخطاافتادنرادارد.ازطرفدیگربهنظرمیرسد


حتیدرحریمشخصیبه
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فناوری انضباطی بدن در بازنمایی بدنهای زنانه نگران از بازنمایی واقعیت بهویژه در حریم
خصوصیاست.

نتیجهگیری
هایدرسی،بانظامرؤیتپذیری


بدنزنانهدرتصاویرکتاب
درمنظومهبازنماییصورتگرفتهاز

آمیزیدرمقایسهبامردوبدنمردانهروبهروهستیم .


تبعیض
همچنینبهپیرویازسیاستحاکمدرزمینۀبدنهایزنانه،دراینتصاویربخشزیادیاز

زنانیکهباپوششدورۀقبلازانقالببودند،کنارگذاشتهشدند.تصویریازآنهایی

دخترانو
کهبهپوششکاملباورداشتهاند،اماانتخابیغیرازآنچهدارند،پوششمطلوبتلقیمیشود

(نظیر زنان دارای روسری و بلوز و شلوار که تمام بدنشان بهجز گردی صورت و دستها
هایدرسیدیدهنمیشود.تصویرزناندارایحجابمانتو،شلواروروسرییا

پوشیده)،درک 
تاب
مقنعه(کهدردودهۀنخستپسازانقالببیشترموردتوجهبود)،بهتدریجکمرنگشدهودر

مقابلدردهۀسوموچهارمچادریاحجاببرتربهبیشترینمیزانتوجهشدهاست.
روشناستکهدردورۀپهلوینیزشاهدتبعیضهستیم.بازنماییبدنزنانهدردورۀپهلوی
همتااندازۀزیادیزنانودخترانیرادربرگرفتهکهبدونحجاباسالمیوعمدتاًباپیراهنو
شلوار یا دامن حاضرند .زنان و دخترانی که عالوه بر دست و صورت ،بخشهای دیگری از
بدنشاننظیرمو،گردن،بازو،پاتازانویاگاهیتاباالیزانوهمبهتصویرکشیدهشدهاست.در
ندرتزنانیباحجاباسالمیچادردیدهمیشوند،اماآنهاکامالًدرحاشیه


ایندورهگرچهبه
قراردارند .
با اینکه بدن زنانه بازنماییشده در کتابهای درسی ،کامالً پوشیده و لباسها طوری بر
خطوطبدنوبرجستگیاندامهایجنسیآشکارنباشد،امادراینتصاویر

بدنهانشستهکه

هاوانحنایبدنزناندروضعیتهایمختلف،درقیاسبابدن


وقوس

ها،کش

بینیمکهحالت

می
هاچشمگیرتراست .

مردانهمچنانرؤیتپذیرتروظرافتآن

ازطرفی،باوجودتأکیدبربدنزنانهکامالًپوشیده،بعدجنسیبدنزنانهپسازانقالب
تنها در صورت و دستها نمودار میشود و در این بخش از بدن ،تأثیر گفتمانهای مسلط
عنوانعضویازبدنکهبهلحاظشرعیمشمولحجاب

زیباییکامالًآشکاراست.صورتزنبه
گونهای درصدد جبران رؤیتناپذیری دیگر اندامها است و نمایندگی زیباییهای
نمیشود ،به 

بهویژهدرچنددهۀاخیر،در
جنسیسایراندامهابهاومحولشدهاست.اینعضوازبدنکه 

کانون توجه زیباییشناسی جذابیت جنسی قرار گرفته و میل به مداخله و دستکاری آن در
نمیدهد.

جامعهبیشازپیشفزونییافتهاستودرتصاویرکتابهایدرسیهمخودرانشا
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چهره،بابینیکوچکوگاهیسرباال،دستانیکشیدهوناخنهاییمرتب،ویژگی


زنانیخوش
اصلیبازنماییصورتودستهایزنانهدراینتصاویراست.ازنظررنگپوستنیزباتوجهبه

غلبۀرنگسفیدوروشنبررنگتیرهدرگفتمانزیباییزنانه،بهجرئتمیتوانگفتکهدر

ایبارنگتیرهدیدهنمیشود.نظربهغلبۀرنگتیرۀ


هایدرسیهیچبدنزنانه

تصاویرکتاب
پوست بدنها در مناطق مختلف کشور ،اهمیت این موضوع پررنگتر میشود .از طرفی ،در
گفتمان زیبایی و جذابیت بدن زنانه ،الغری بر عضالنی و پربودن حجم بدن غلبه دارد .در
ابهایدرسینیزبدنزنانهمطلوبازنظرحجمواندازه،اغلبالغرونسبتاًباریک
تصاویرکت 
طورکلی،چنینبازنماییازبدنزنانهدرتصاویرکتابهایدرسینماینده


بازنماییشدهاست.به
وبازنمودواقعیبدنزندردهههایاخیرنیستوباواقعیتجامعهفاصلهدارد .

در همین حال ،محدودکردن رؤیتپذیری بدن زنانه تنها بهصورت و دستها ،سایر
ایممنوعهوتابوتبدیلکردهاست.ازاینروبهپیرویاز


منزلۀحوزه

هایبدنزنرابه

بخش
نوعیفتیشیسمهممنجرمیشود .


توانگفتاینامربه

فروید،فوکووهالمی
نبازنماییوبازنموده(کهپیشتراشاره

شایانذکراستکهحقیقتموجوددرفاصلۀبی
شد )،را زیباییشناسی سیاست کنترل بدن آشکار میکند و مطالعۀ آن فرصت دیگری را
میطلبد.اینمقالهگرچهمجالپرداختنبهنحوۀبازنماییبدنزنانهدرتصاویرموردبررسیرا

وهشیکهبهنظامزیباییشناختی

نداشت،اماراهرابرایچنینپژوهشیهموارهمیسازد؛پژ

حاکمبراینمنظومهبازنمایینظرداشتهباشدوضرورتپرداختنبهآنآشکاراست .
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