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  چكيده

هاي نمايشي بدنيِ زنان و  كنشهدف اين مطالعه، بررسي منطق حاكم بر 
 ي در جريان زندگي روزمره در جامعةزيباي كسب داراييِ انگيزة آنان از

 محور نظرية بر ،از رويكردي تلفيقي براي مطالعة اين منطق، .ايران است
»كه قابليت ثبت و  است استفاده شده هشام شرابي، »پدرساالريِ جديد

يان در جررا نمايشِ بدنِ زنانه  هاي كنشِ ها و پيچيدگي تحليلِ پويايي
با اتكا به رويكرد  د. با توجه به ماهيت تحقيق وتعامالت اجتماعي دار

برفي از مراكز تعامالت مناسكي  نفر نمونه با روش گلوله 82نظري پژوهش، 
مذهبي) در شهر رشت  هاي ها و جلسه سازي، آرايشگاه هاي بدن (باشگاه

ساختمند انجام  ها، با روش مصاحبة نيمه شدند. مصاحبه با نمونهانتخاب 
هاي نمايشي بدن  هاي كنش شد. براساس نتايج پژوهش، با توجه به ريشه

گراي سياسي،  توان پنج تيپ را شناسايي كرد: تيپ راديكال اسالم ميزنانه، 
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شناختي، تيپ  مذهبي، تيپ ميانه با نگاه شرق تيپ ميانة سنتي
، ش بدن زنانه در چهار تيپ نخستنيستي. نماييشناختي و تيپ فم شرق

كه  طوري هب ؛است» جديد«يا » سنتي« الگوهاي پدرساالرانةثير تحت تأ
الگوهاي حاكميت  ،رويم ميسوي تيپ چهارم پيش  هرچه از تيپ نخست به

هار كند. چ تغيير مي» جديد« الگوهاي پدرساالرانة به» سنتي«پدرساالرانة 
كميت الگوهاي پدرساالرانه بر در حاها،  تيپ نخست، با وجود تفاوت

درمقابل اين الگوها  ينيستيتبپ فم و فقط ندا هاي نمايش بدن مشابه كنش
  كند.  گيري مي جبهه

  . جنسي هاي زنانه، سرماية پدرساالري، نمايش بدن، حلقهكليدي:  واژگان
  

  مقدمه و بيان مسئله .1
كه با  طوري هب ؛معاصر ايران قلمداد كرد هاي جامعة پيچيدگي گاه ة زنان را شايد بتوان گرهحوز

 شوند. نسبت ميبهتر نمايان  اي گونه بهه با آن شد بندي مفصلهاي  اوش در آن، ديگر حوزهك
ازهمه خود را در مسائل زنان متجلي  ايراني بيش ة مدرنيت ، معضلتعبيري سنت و تجدد، يا به

از جهان (ميرسپاسي،  اي ههر نقطاست. با توجه به خصلت جهان محليِ مدرنيته در  ساخته
 بندي مفصلمعاصر ايران از مفاهيم زنانگي و مردانگي،  ) و ازجمله در ايران، درك جامعة1385

نمايش گذاشته است.  ) به1380داري مصرفي (شرابي،  سرمايه ي پدرساالر وها از گفتمان اي هويژ
هاي سنتي/ مدرن  پديده مثابة گي، بهن با درك از مردانگي و زنانتصور از بد اي، هدر چنين جامع

ي نمايشي بدن و زيبايي زنان و ها تعبيري جهاني/ محلي ارتباط تنگاتنگي دارد. كنش يا به
  د.مقوله مطالعه كر توان در همين ميمردان ايراني در تعامالت روزمره را 

شناسان  عهتدريج توجه جام هيي است كه بها ي بدن و زيبايي، از حوزهها كنشمطالعه درباب 
؛ 1386؛ ذكايي، 1381ارمكي و چاوشيان، ود جلب كرده است (براي مثال آزادايراني را به خ

؛ 1389يي گدنه، و بهنو  مي؛ ابراهي1388نوري و مقدس،  ؛ خواجه1387فاتحي و اخالصي، 
به تحليل  ،بدن زنان، در سطحي كالن بين، غالب تحقيقات در حوزة ). دراين1390رياحي، 

هاي  اند بين مؤلفه اند. اين تحقيقات معموالً كوشيده مصرف نمايشي بدنِ زنان پرداخته يها كنش
فرهنگي، اقتصادي و  ي كنشگران (مانند ميزان سرمايةعين هاي موقعيت اجتماعي و ويژگي

بين،  هاي نمايشي بدن زنان رابطة همبستگي برقرار كنند. دراين ي كنشها اجتماعي) و مؤلفه
هاي متقابل  كنند، كنش ميحين انجام كنششان حمل معنايي كه آنها درسهم كنشگران و 

ي متفابل بر تغيير و دگرگوني روند ها ير اين معاني و كنشزمينه، و تأث گرفته دراين صورت
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است. با عنايت به  رف نمايشي بدن ناديده گرفته شده يا توجه كافي به خود جلب نكردهمص
با رويكرد نظري  كوشد، ادبيات پژوهش، جستار حاضر مي موجود در تجربيِـ  كمبودهاي نظري

  .ري بيفكندمصرف نمايشي بدن زنانه در ايران نظ ، به پديدةبديع و تركيبي

ي تعاملي زنان را در محور ها ي متقابل و حلقهها به مباني نظري، كنش اتكا اين پژوهش، با
ي زيبايي استفاده ها وفور از نماد آنها بههايي كه زنان در  يا ميدان ها دهد: در حلقه ميتوجه قرار 

 هاي ورزشي و نيز ي خانوادگي، مراسم مذهبي، مكانها مهماني كنند (براي مثال، مي
ي ها پويايي كنش زمينةدهد كه  ميي متقابلي روي ها )، مدام كنش و واكنشها آرايشگاه

زيبايي  يراي نمايش نمادهاهاي زنانه، زنان ب جمع كند. در اين  مينمايشي بدنِ زنان را فراهم 
 1جنسي كنند سرماية ميلحاظ عرفي يا مذهبي) ندارند و تالش  بدنشان محدوديت خاصي (به

جنسي اهداف و  ، زنان از نمايش اين سرمايةطور حتم بگذارند. بهنمايش  ري از خود بهبيشت
شان  سرماية جنسيهاي نهاني زنان از نمايش  كنند. چيستيِ نيات و انگيزه ميمقاصدي را دنبال 

، هاي بدني كردن كنشتر ها بر روند نمايشي ي متقابل زنان در اين جمعها ثير كنشو نوع تأ
تر از اين  تر و جامع تحليل دقيق براين، براي ارائة اين تحقيق است. عالوهپرسش اصلي ما در 
نمايشيِ بدنِ  هاي ثيرگذار بر كنشهاي كالنِ تأ د نقش ساختارها و گفتمانمسئله، خواهيم كوشي

كه ن سطح خرد و كالنِ بحث برقرار كنيم؛ چراپلي بي ،حيث يريم و ازاينگبنظر زنان را در
ن اي  هانجامد. براي رسيدن ب مي تري از موضوع تصوير روشن كالن به ارائة تعامالت عوامل خرد و

هاي دقيق  تالش خواهيم كرد به آنها پاسخ هاي ديگري را نيز طرح و درحد توان منظور، پرسش
     اشاره كرد: توان به موارد ذيل ها مي ة اين پرسشجملو كامل بدهيم. از

ي مصرف نمايشي بدن زنان ايراني نقش ها در كنش اي ي مدرن و سنتيها چه نوع گفتمان .1
  دارند؟ اي هبرجست

  وان شناسايي كرد؟ت ميرا  هاي نمايشيِ بدن، چند تيپ زن با توجه به كنش. 2

________________________________________________________ 
شناسي انگليسي، كاترين حكيم، در  بار جامعه ) را نخستينErotic) يا شهواني (Sexualمفهوم سرماية جنسي ( 1

سرماية جنسي و نقش آن در مناسبات قدرت شناسي كرد. كتاب او با عنوان  وارد ادبيات جامعه 2000اوايل دهة 
تركيبي از «است. سرماية شهواني يا جنسي ازنظر حكيم  قلم ژيال سرابي به فارسي برگردانده شده به جامعه

هاي مختلف  شناختي، بصري، بدني، اجتماعي و جنسي است كه توسط فرد در زمينه هاي زيبايي فريبندگي
  ). 1391(ر.ك: حكيم، » گردد اجتماعي در مواجهه با جنس مخالف ابراز مي
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ها  اين حلقه كنند و نماد زيبايي در ميركت اشميي ها در چه حلقه ها هريك از اين تيپ .3
يندي اتفاق رف نمايشيِ بدنِ زنان، طي چه فرايِ مصها ، پويايي كنشها اين حلقه ؟ درچيست

  افتد؟ مي
هاي زيبايي براي  ماددنبال كسب ن ، چه فوايدي را بهي نمايشيِ بدنشانها وراي كنش ،زنان. 4

توان نوعي كنش تاكتيكي دربرابر  ميي نمايشي بدن زنان را ها ند؟ آيا كنشكن ميتصور خود 
  جامعه دانست؟هاي ساختاري  استراتژي

 
   ضرورت و اهميت تحقيق .2

ي نيست، بلكه محصول اجتماع و عرصة نمايش بسياري از قراردادها و فيزيككالبدي  بدن صرفاً
در مقايسه با  ،مصرف بدن نزد زنان از ساختارها و نهادهاي اجتماعي است. ي حاصلها منظ

فرهنگي جامعه  ن موضوع از ساختارهاي اجتماعياي ه، دارد كه البت  ابعاد و گسترة بسيار ،مردان
ه بخش فرودست جامعه تعلق دارند و مرتبه و پدرساالرِ ما ب مرد/گيرد. زنان در جامعة  مينشئت 

آنها سر بدن كه از  هاي نمايشي انواع كنش ، مطالعةرو اينكنند. از ميرا اشغال  جايگاهي فروتر
گي كه در زندرا آشكار كند ي ساختاري ها تواند بسياري از فشارها و محدوديت مي ،زند مي

اعمال  تارها بر بدن زنيي كه ساخها گذاري شود. با توجه به نشانه ميزنان اعمال روزمرة 
ها و چه  د و چه نقششو ميدر جامعه چگونه تعريف  دريافت كه غالباً زنتوان  مي ،كنند مي

 ،همچنين. وجود دارد هايش و نقش شود و چه انتظاراتي از زن مينظر گرفته جايگاهي برايش در
ايجاد  ي را كه درطي اين جرياني سنتي و مدرنها ايدئولوژي  روند تغييرات ساختاري و تناقض

از  ،. بدن زنانگرفت هاي نمايشي بدن زنان پي تغييرات كنش ه بهتوان با توج شوند، مي مي
هايي  گذاري سياست دليل وجود تعاريف و انتظارات جنسيتي، جايگاه خاصي در عرصة ، بهگذشته

اما شدت اين  اند، اعمال كردهحكومتي هاي حكومتي و غير ايدئولوژي كه داشته است
گراي غربي  ز گذشته است. با رواج فرهنگ مصرفسيار بيشتر ادر عصر حاضر ب ها گذاري سياست
هاي  خوش تغييرات و دگرگوني مفهوم لذت زيبايي، بدن زنان و مصرف آن، دست و توسعة

كنند بسيار  ميجو و جست اي كه زنان درحال حاضر ي زيباييها نماداست. تنوع  بسياري شده
در مناسك تعامل  ها نوع اين نمادر گذشته موجود بود. تاست كه د اي ي زيباييها بيشتر از نماد

ي زيبايي را ها هاي متقابل زنان، زمينة تنوع نماد زنانه بسيار بارز و آشكار است، گويي كنش
  كند. ميجلوگيري ها  و ايستايي در شكل و نوع نماد كند و از ركود ميفراهم 
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تعامالت زنانه بر ويژه تأثير  همنطقِ حاكم بر نمايش بدنِ زنانه در ايران و بوش درباب كا
ي آن ها نمايش بدن زنان و پويايي تواند بخش بزرگي از حوزة ميي نمايشي بدنِ زنان، ها كنش

ساختاري و گفتماني حاكم بر جامعه و نقش آن در  هاي ، توجه به ويژگيرا شرح دهد. همچنين
ر اين زمينه و ي متقابل زنان دها كنش تر از تأثير عميق مي تواند به فه مينمايشِ بدنِ زنان 

  منجر شود. هاي نمايشي بدن مقاصد و نيات آنها از اين كنش
 
  اهداف تحقيق .3
ي نمايشي بدن زنان ها ي موجود در جامعه در چگونگي تنظيم كنشها شناخت نقش گفتمان .1

  ة نمايش بدن زنانه؛و دركل حوز
ي متقابل آنها در ها كنش هاي نمايشيِ بدنِ زنان ازطريق مطالعة يند پويايي كنشافهم فر .2

  هاي مصرفي؛ يا ميدان ها درون حلقه
هاي زنان از  بردن به نيات و انگيزه هاي نمايشي بدن زنان و پي كنش درك معناي نهفته در. 3

  بايي؛ي زيها كسب نماد
  نمايش بدن زنان. كنشي در زمينة عوامل ساختاري و . شناخت تعامالت دوسوية4
 
  ادبيات پيشين تحقيق .4

است كه با توجه به  هاي پرشماري صورت گرفته پژوهش ،نمايش بدن زنان در ايران ةحوزدر 
 شود: در پژوهشي با مينزديكي برخي از آنها به موضوع پژوهش حاضر، به بخشي از آن اشاره 

، به »نماد پايگاه اجتماعي مثابة جراحي زيبايي بهقشربندي اجتماعي و اصالح بدن: «عنوان 
يكي از نمادها يا  منزلة ، و جراحيِ زيباييِ بدن بهمصرفي يرفتارمنزلة  بايي بهبررسي جراحي زي

 است كه بيشتر هي اين تحقيق نشان دادها . يافتهاست هي پايگاه اجتماعي پرداخته شدها نشانه
ن ي پايين و متوسط پاييها زنند به طبقات و پايگاه دست ميبه عمل جراحي زيبايي ه افرادي ك

براي حصول زيبايي در ميان اقشار متوسط و  ها گونه جراحي فراگيري انجام اين تعلق دارند.
هاي خارجيِ پايگاه اجتماعي برتر  ي هنگفتي كه براي كسب نشانهها پايين جامعه و هزينه

نامطلوب جامعه است. فارغ از تعلقات طبقاتي و   اي جهت احتراز از ارزيابي شيوه ،پردازند مي
زنند  دست ميبه عمل زيبايي  است كه غالب افرادي كه هبررسي نشان داد پايگاهي، نتايج اين

تواند ناشي از پيوند زنانگي و اصل زيبايي، نقش زنان در مصرف  زنان هستند كه اين موضوع مي
، كه همين داليل آنها را به نيابتي نمادهاي منزلت يا وابستگي بيشتر آنها به مد باشد

  ).73: 1389، است (رباني و همكاران بايي تبديل كردهكنندگان غالب بازار زي مصرف
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، كه با »ها زنان، پاساژ و مصرف نشانه«عنوان  ) در پژوهشي با1389پور و بهمني (محمد
است، دريافتند پاساژها در ايران  هنگارانه در شهر تهران انجام شد ة مردمشيو روش كيفي و به

جايي است كه در آن اقتصاد  بلكه پاساژ، مصرف كاالها يا عناصر مادي نيستند مكان فقط
مبنا، انگيزة خريد كاالهاي مصرفي صرفاً يكي  است. برهمين گرفته ها پيشي بر اقتصاد كاال ها نشانه

، »بازنمايي«، »ابرازكردن خود«تري چون  ي مهمها و انگيزه ها استپاساژگرداز عاليق 
بر مصرف واقعي كاالهاي پاساژ  »برقراري ارتباط بين دو جنس«و ، »يابي جنسيتي هويت«

  برتري دارد.
مديريت بدن و ارتباط آن با عوامل «عنوان  ) در تحقيقي با1389(رضايي و همكارانش 

نيسم سوسيال، فوكو و يبا تركيب رويكردهاي فم ،»اجتماعي در بين دختران دانشگاه مازندران
مديريت بدن در بين دانشجويان دانشگاه  ةبه بررسي پديد ،گافمن، و با استفاده از روش پيمايش

فشارهاي اجتماعي موجود در كه  است دادهي اين تحقيق نشان ها ند. يافتها همازندران پرداخت
ي كار به افراد متناسب و زيبا سبب ها نياز محيط ها و تمسخرها، و قبيل خنده، اززندگي روزمره

بيني شوند و براي كسب محبوبيت به  اين ويژگي را ندارند دچار خودكم  هشود كساني ك مي
ميان  اي گونه به ، قالب لباسها در اندام ويژه ماهواره) با نمايش ه(ب ها رسانه آورند. زيبايي روي 

هاي مد روز و انواع وسائل  انواع لباس كنند. آنها با نمايش ميجاد اي  هتن رابط لباس و
، مستقيم شكل اندازند و به تناسب اندام مي را به فكرجوانان  دهنده و انواع وسائل ورزشي، حالت

  گذارند. ميثير بر نمايش بدن زنانة دانشجويان تأ
به شناسايي برخي عوامل » مصرف نمايشي پوشاك و عوامل مؤثر بر آن«ان عنواي با  مقاله

روش پيمايش و  ، بهاست. اين پژوهش يش به مصرف نمايشي پوشاك پرداختهشناختي گرا جامعه
توجه به  است كه ادهاست. نتايج نشان د بيرستاني شهر شاهرود انجام گرفتهآموزان د دانشدربين 

فرد دربين  هبهاي مد روز و منحصر مانند لباس ،بخشِ پوششهاي تمايز عاليم و نشانه
 داري، جنسيت، سن، انگيزة ثير پايگاه اجتماعي، دينزياد است و اين ميل، تحت تأ آموزان دانش

ليغات مصرفي رسانه قرار دارد. ازبين عوامل يادشده، اثر انِ مهم و توجه به تبپيروي از ديگر
توجه به «و » پايگاه اجتماعي«، »انگيزة پيروي از ديگران مهم«ترتيب  نسبي سه متغير (به

 است كه هدهاست. در اين پژوهش مشخص ش ر متغيرگياز د بيش») ي رسانهتبليغات مصرف
خودنمايانه دارد و افراد سعي  بر رفع نياز واقعي، يك وجه بارزِ عالوه، ويژه پوشاك ، بهمصرف كاال

ند. افراد از ديگر طبقات اجتماع متمايز كنطريق الگوهاي انتخاب مصرف، خود را كنند از مي
 ها بين، رسانه دهند. دراين ميانتظارات ديگرانِ مهم خود تطبيق  و ها رفتار خود را با ارزش غالباً
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ميل به مصرف دهند و  هاي مختلف زندگي را تحت تأثير قرار مي جنبه ،گرايي تبليغ مصرف با
  ).183: 1391 ،كنند (وزيري و همكاران نمايشي را تشديد مي

ميزان پذيرش يا عدم پذيرش هويت «عنوان  با اي هدر مقال) 1389و همكارانش ( رجبلو
با الهام از رويكرد ميشل فوكو و با  ،»ساز) (با تأكيد بر منابع هويت منظر اقواماز  ميجنسيتي رس

عدم پذيرش  بر بحث پذيرش/ ،پيمايشي گيدنز، كاستلز و جنكينز و با روشاستفاده از نظريات 
هرچه پايبندي  است كه ادهي اين پژوهش نشان دها متمركز شدند. يافته  ميهويت جنسيتي رس
شود. هرچه بر  ميدر آنها بيشتر   ميد، پذيرش هويت جنسيتي رسباشديني افراد بيشتر 

ميزان شود، از  ميجمعي افزوده  مادر و استفاده از وسائل ارتباط و تعامالت قومي، تحصيالت پدر
معناداري ميان تعلق  ها هيچ رابطة شود. تحليل داده ميكاسته   ميپذيرش هويت جنسيتي رس

از دو  در كردها بيش  ميق قوو با اينكه تعل دادهنشان ن  ميو پذيرش هويت جنسيتي رس  ميقو
حاكي  ها يافتهندارد.  مي با پذيرش قوانين جنسيتي رس اي هله هيچ رابطقوم ديگر است، اين مسئ

وم (كرد، لر و موجود در اين سه ق  ميقو هاي جنسيتي كليشه ،باور پاسخگويان ، بهاز آن است كه
تفاوت چنداني ندارد؛   مياست و با نگرش رس سو هم ترك) تاحدي با مفاد قوانين جنسيتي

سوي از  ميفرهنگ رس، مقاومتي دوسويه هم درمقابل فرهنگ محلي و اساس برهمين
  پاسخگويان وجود دارد.

سيتي گيري جن ي جهتبازسازي معناي« ) در پژوهشي با عنوان1388باستاني و محمدپور (
يرگرايي اجتماعي و با ، كه با رويكرد تفس)»اي هزمين پسران نسبت به دختران (ارائة يك نظرية

آموزان پسر شهر شيراز  دربين دانش» معناي دوستي با جنس مخالف«ي روش كيفي به بررس
ماعي و ي اجتها آموزه و ها برخالف ارزش ،آموزان اين نتيجه رسيدند كه اكثر دانش  هب انجام شد،

هاي  آموزه كنند. آنها برخالف ميجنس مخالف خود عمل  ، باسنتي فرهنگي و حتي اعتقاديِ
هاي اخالقي و عرفي  بودن صحبت و برخورد با جنس مخالف و ممنوعيتسنتي موجود (تابو

هاي جديد  دنبال تجربه راحتي صحبت كرده و به دخترشان به زمينه) دربارة دوست دراين
بودند. تجربيات جنسيتي جديد اين افراد داراي چنان وسعتي است كه حتي زمينه  دراين

گويان به نقد اند. تعدادي از پاسخ آنها نيز با اين پديده كنار آمدهخي از ي برها خانواده
رقراري ارتباط با دختران ي اجتماعي و فرهنگي سنتي حاكم بر جامعه در بها چارچوب
مختلف ضروري پنداشته و آن را  يها شيوه اين ارتباط را بهداشتن  ،تر اينكه اند و مهم پرداخته

  اند. تفسير و ارزيابي كرده و پذيرفته ي در عصر مدرنجديد زندگ زلة شيوةنم به
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كارهاي هويت، شناسايي راه مديريت«با عنوان  اي ه) در مقال1389( پور و همكارانش قلي
بر موضوع هويت اجتماعي زنان در نهادهاي » تقويت هويت اجتماعي زنان در نهادهاي آموزشي

 و جامعةروش آنها در اين پژوهش پيمايش اند.  اثرگذاري دانشگاه بر آن پرداخته آموزشي و
. نتايج اين است هواحد قزوين بود مي دانشجويان دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسال شان آماري

دانشجويان  موزشي، مواجهةمطالعه حاكي از آن است كه يكي از مشكالت موجود در نهادهاي آ
يك با  ،يط خانوادهمحآن است. آنها در ي متضاد در محيط دانشگاه و پس از ورود به ها با هويت

مقبول  هاي از هويت و در دانشگاه با انواع متفاوتي از هويت ينوع ديگربا نوع هويت، در جامعه 
داده  ها، آموزشي به دانشجويان برقراري تعادل ميان اين هويت برايكه  حاليدر ،شوند ميمواجه 

ويژه  به  اين سنين ـ هويت براي دانشجويان دري ها لفهحذف مؤ ،نباور اين محققا بهشود.  مين
 تر هاي بيگانه حاصل از آن ممكن است با هويت خأل ست وزا بحران بسيار دانشجويان دخترـ
صورت صحيحي  هاي باره برنامه شود دراين ميبه مديران دانشگاه توصيه  ،رو اينجايگزين شود؛ از

 د. دهن

  
  چارچوب نظري .5

است. اين  بافته دريافتني هم ي بهها اِن ايراني در چارچوبي از نظريهفهم كنش نمايشي بدنِ زن
ي پدرساالري جديد شرابي، مناسك ها پژوهش با استفاده از نظريات گوناگوني چون نظريه

الينز، نمايش خود در زندگي روزمرة گافمن، مقاومت در زندگي روزمرة دوسرتو و نظرية تعامل ك
   ي نمايشي بدن زنان ايراني با رويكردي متفاوت است.ها ي كنشدنبال بررس ، بهبورديو سرماية

استعماري، ساختار جوامع با رويكردي پسا ،)1380( پدرساالري جديدهشام شرابي در كتاب 
د كه در دان ميو تجددي  ،معاصر را تركيبي خاص از پدرساالري ديرپايِ گذشته خاورميانة

كه به اين  گونه آن درباب جوامع خاورميانه ـ است. دعاوي شرابي موقعيت وابستگي حاصل شده
   توان در دو نكته خالصه كرد: ميرا تحقيق مرتبط است ـ 

تجدد روحي تازه به  است كه خر جوامع خاورميانه در تجدد، باعث شدهنخست آنكه، تأ
بدمد و پدرساالري در سطوح مختلف (ازجمله سطوح سياسي و ساختارِ پدرساالر گذشته 

است،  شكلي نو بازتوليد شود. ازنظر شرابي، آنچه در اين جوامع نو شده نگي) بهفره اجتماعي
در  ساختار پدرساالر گذشته در سطوح گوناگون است. در اين ساختارِ نوشده، روابط اجتماعي

صورت عمودي و  ، همچنان بهجمله در نهاد خانواده و خويشاونديادها و ازاغلب نه
زنان  پذيري اولية است. در اين وضعيت، جامعه ديد تنظيم شدهدر ظاهري ج مراتبي، ولي سلسله
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 گيري هويت، ازميان همة است و در جريان شكل نسيتي باقي مانده(و مردان) همچنان ج
در  ـ   كردن بدن ود. جنسيتيش ميهويت جنسيتي تأكيد و تمركز  ، بر مؤلفةي هويتيها مؤلفه

روز)ـ امتداد همين جريان است.  وشش بهبدن، آرايش و پ كاريِ قالب دستشكل جديد (در
داري مصرفيِ وابسته، به بدن  بندي با سرمايه مفصلتعبير شرابي، اين پدرساالريِ متجدد در  به

مصرفي در ميداني پدرساالنه  ويژه بدن زنانه را به كااليي نمايشي/ هو ب بخشد ميخصلتي كااليي 
براي بدن بودن  داشتن و عضالني و صالبت ،. لطافت و زيبايي براي بدن زنانهكند ميل يبدت

شود،  ميكردن بدن، آنچه نصيب مردان  شود. از جنسيتي ميي اصلي تعريف ها خصلت ه،مردان
، فرصت شود ميهمراه بار سنگين مردانگي است و آنچه نصيب زنان  قدرت و اقتدار به

بر مردان در اين ساختار  توان پيامدهاي فشارهاي وارد شدن ازجانب مردان است. مي انتخاب
مصرف مواد مخدر و مشروبات  كال ديگري از مديريت بدن و نيز سوءپدرساالر جديد را در اش

بدنِ بر زنان را در رقابت براي جلب توجه و مصرف نمايشيِ  ، و پيامدهاي فشارهاي واردالكلي
  .زنانه مشاهده كرد

كشورهاي  اين نكته است كه تأخر بر  درساالري جديد هشام شرابي ناظرمفهوم پ ،دوم آنكه
(ايجابي يا  در اين ممالك در ارتباطي وابسته تجدد است كه باعث شده در تجدد خاورميانه

اه) گيريِ (خودآگاه و ناخودآگ بين، شكل شكلي غيرطبيعي پيش رود. دراين بهو  سلبي) با غرب
 يها سياست بدن و كنش گيرد و ميثير همين جريان صورت خود آرمانيِ زنان نيز تحت تأ

يابي  نقشي كليدي در هويت» غربي«يگريِ ترتيب، بازنمود د ايشيِ بدن نيز تابع آن است. بديننم
؛ 1378الب پايش بدن و شرم از بدن) دارد (ر.ك: بروجردي، قما و ازجمله تصور ما از بدنمان (در

كااليي،  در ميداني پدرساالنه/هم  آن ،غربي شناسيِ ). نگاه به خود ازمنظر زيبايي1390رياحي، 
ته باشد: از نگاهي ايجابي پي داشويژه در بين زنان در هتواند نتايجي متفاوت ب ميدر يك پيوستار 

عبارتي،  شناسي وارونه به آن. به رقزنانه تا نگاهي سلبي و مبتني بر ش به بدنِ 1شناسانه يا شرق

________________________________________________________ 
دارد كه در آن داللت فانوني، بر نوعي از نگاه به بدن  سعيدي/ـ به بدن، در نگاهي فوكويي  ختيشنا رويكرد شرق 1

شكل  ويژه به هشود، و ب شكل ايجابي براي ارزيابي زيبايي بدن دروني و نهادي مي غربي به يشناس هاي زيباييمعيار
شناسي وارونه به  شود. درمقابل، رويكرد شرق گرفته مي كار هگاه و كمتر خودآگاه در كنش نمايش بدن بآناخود

 ـ شكل سلبي در نمايش بدن اشاره دارد؛ چراكه به زيبايي بدن، به تقابل خودآگاه در فكر و عمل با معيارهاي غربي
 د.شو توليد ميـ  فرد و چه نظام حاكم ةوسيل هچه ب
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زنان ايراني تابع  كرد، درباب ميياد  1»ي خودها تكنولوژي«عنوان  آنچه ميشل فوكو از آن با
   است.» غربي«بازنمود ديگريِ 

)، زنان تابع محضِ ساختار نيستند و نوع 1997تعبير دوسرتو ( ، در چنين وضعيتي، بهالبته
 پدرساالر/ حاكم بر جامعة  از منطق آگاهيگذارند. آنها با  مينمايش  خاصي از عامليت را به

بندند.  ميكار  هخويش ب هاي خاصي را براي بهبود وضع فرودست روشجهت با آن،  مصرفي و هم
هاي نمايشي بدن، به ابزاري براي  چه بيشتر صورت و بدن و كنشتركردن هر آرايش، جنسي
شود.  جنسيتي نابرابر است، منجر ميلحاظ  اي، كه به زنان در چنين جامعه ارتقاي برخي

كنند و  منافعي را دنبال مي بدن، اهداف و  هاي نمايشيِ درحقيقت، زنان از رهگذر كنش
اين اهداف و منافع، موقعيت فرودست خود را در ساختار پدرساالر   كوشند با رسيدن به مي

سازي مردان را (براي مثال، در ساختار قدرت  بهبود بخشند. با چنين تاكتيكي، زنان توانِ تابع
يابند. درواقع، با استفاده از  ي روزمره) ميجنس در زندگ در خانه و در تعامل با ديگران غيرهم

هاي نمايشي بدن زنان ايراني را نوعي راهبرد (مقاومت)  توان كنش ) مي1997نظرية دوسرتو (
عليه استراتژي پدرساالري جديد دانست، راهبردي براي ارتقاي جايگاه فرودستانة زنان در 

  جهت با آن. ساختار پدرساالري جديد و هم
را  زوايايي ديگر از بحث مزبور )2004؛ كالينز، 1391كالينزي (گافمن، ـ  يرويكرد گافمن

زندگي روزانه با انتظارات  رويكرد، تصورات زنان از نمود خود در كند. بنابر اين ميآشكار 
خواهند  ميدارد كه اگر  مين فكر وااي  هو آنان را ب است گفته از بدنشان آميخته جنسيتيِ پيش

از  اجرايي آرماني بايد با روال ،نمايش بگذارند شان به فقي در زندگي روزمرهاجتماعي مو خود
است و تعامل آنها و  ن افراد جامعه نقش بستهه شوند. اين انتظارات جنسيتي در ذهبدنشان همرا

ي مختلفي نظير ها حلقه /ها دهد. آنها در زندگي روزمره در مكان ميجمله زنان ايراني را شكل از
رزشي با هم ي وها ي آموزشي يا باشگاهها خواني و كالس ها، مجالس روضه ، مهمانياه آرايشگاه

احساسات  كننده اركتشمحالت مناسكي دارد و زنان  ها زنان در اين حلقه تعامل دارند. تعامل
يي ها ها، نماد و مراودات مداومِ زنان در اين حلقه ها جريان ارتباطكنند. در  ميمشتركي را تجربه 

________________________________________________________ 
قلمداد » خود هايِ تكنولوژي«تواند بخشي از  وارونه به بدن، هردو مي شناسيِ شناختي و نگاه شرق رويكرد شرق 1

كمك  دهد كه با امكانات خودشان يا به خود به افراد اجازه مي هايِ تكنولوژي) «18: 1988باور ميشل فوكو ( بهد. شو
خويش شماري عمل انجام دهند تا در خود تغييري  هاي بودنِ ها، رفتارها، و شيوه ها، انديشه ها، روان بدن ديگران بر

  ».به وجود آورند كه از راه آن به حالت معيني از شادي، پاكي، خرد، كمال، يا جاودانگي دست يابند
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كند.  ميجاد اي  هحلق گيرد و فضاي توجه مشتركي در بين اعضاي مياز زيبايي بدني شكل 
 آنِتري را از بيشتر، فضاي توجه گسترده ي زيباييها كنند با كسب نماد ميحلقه سعي اعضاي 

كند. سرماية ارزشمند موجود در  سرشار مياز انرژي عاطفي  ها راخود كنند. اين فضاي توجه آن
به  آوردن سرماية بيشتر دست ه، براي بها جنسي است. زنانِ عضو در حلقه قه سرمايةاين حل

شود.  ميبين آنها مراتبي در گيري سلسله پردازند و اين رقابت موجب شكل ميرقابت با يكديگر 
گيرند كه بيشترين سرماية جنسي را دارند. اين  قرار ميمراتب، اعضايي  در رأس اين سلسله

بلكه در مناسك تعامل  ،نيست رماية جنسي فقط در مناسك تعامل تجربيرقابت بر سر س
 ه زنان در سطح تفكر پنهاني خود يا هنگام مشاهدةترتيب ك اين هشود. ب مينيابتي نيز مشاهده 

دنبال  كنند و به ميجو و ي زيبايي را جست، نمادهايا در فضاي مجازي هاي تلويزيوني برنامه
مخاطبانِ خيالي براي خود ي نيابتي، ها در اين حلقهآنها ستند. جنسي خود ه افزايش سرماية

  كنند. ميارزيابي  هاي نمايشي بدن خود كنشرا دربرابر آنها  كنند و واكنش تصور مي

دنبال تحليل  ه، بگفته ت پيشاز نظريا اي شده بندي مفصل پژوهش حاضر، با كاربست مجموعة
  در ايران است.نمايش بدن زنان  عميق زواياي پيچيدة حوزة

  
  روش پژوهش .6

رشت هستند.  اهلِ و زنان ساكن يق حاضر پژوهشي كيفي است. جامعة آماري اين تحقيقتحق
كردن برفي براي پيدا گيري و از روش گلوله يري نظري براي انتخاب مكان نمونهگ از روش نمونه

 1جدول نفر محدود شد.  28مبناي اصل اشباع نظري به نمونه استفاده شد. حجم نمونه بر افراد
  دهد: مينشان هاي آنها  ويژگي تفكيك برخي به ها را توزيع نمونه

كه در آنها زنان  يي در نظر گرفته شدها حلقه ،كالينز گيري، با استفاده از نظرية ان نمونهمك
ي ها خانوادگي و دوستانه، جشني ها كنند: مهماني ميي مصرف نمايشي ها وفور اقدام به كنش به

 يها خواني و باشگاه وزشي قرآن و احكام، مراسم مولوديي زنانه، مجالس آمها عروسي، آرايشگاه
و امكانات  ها مبناي اصل دسترسي و اينكه هر پژوهشگري فرصتورزشي و تناسب اندام. بر

ي زنانه و ها ورزشي، آرايشگاهي ها ، باشگاهگفته هاي پيش محدودي در اختيار دارد، از بين حلقه
 نفر 28برفي تعداد  دند و در درون آنها با روش گلولهمجالس آموزش قرآن و احكام انتخاب ش

از  ها ، براي تحليل مصاحبهد. نهايتاًساختمند انجام ش شدند و با آنها مصاحبة نيمهنمونه انتخاب 
  روش تحليل محتواي كيفي بهره گرفته شد.
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  ها تفكيك برخي ويژگي تحت مطالعه بههاي  . نمونه1جدول 
وضعيت وضعيت تحصيلي سن نام شماره 

 هلتأ
  وضعيت شغلي  درآمد خانوار

  عكاس  ميليون تومان8 مجرد ارشد هنر 2 زهرا  1
  آرايشگر  ميليون تومان5 هلمتأ فوق ديپلم حسابداري 25 ليال  2
دانشجوي كارشناسي 50 ميترا  3

 امور فرهنگي
  كارمند  هزار تومان 700 هلمتأ

ميليون و سيصد 3 هلمتأ ديپلم 51 زهره  4
  هزار تومان

  دارخانه

  دارخانه  هزار تومان 600 هلمتأ ديپلم 28 سميرا  5
  دارخانه  ميليون تومان3 هلمتأ ديپلم 37 آزاده  6
  دارخانه  ميليون تومان2 هلمتأ ديپلم 33 سهيال  7
منشي كلينيك   تومانميليون 1,5 مجرد ديپلم 27 سيمين  8

  مامايي
  بيكار  ميليون تومان3 مجرد ارشد زبان انگليسي 29 مريم  9
  دارخانه  ميليون تومان2 هلمتأ ديپلم 32 زهرا  10
  آرايشگر  ميليون تومان2 هلمتأ ديپلم 33 عاطفه  11
  دبير  ميليون تومان7 هلمتأ شناسيجامعهارشد 37 ليال  12
  دارخانه  ميليون تومان1,5 هلمتأ ديپلم 43 مهين  13
  كارمند  ميليون تومان2 هلمتأ كارشناسي (طلبگي) 50 ميترا  14
  كارمند  ميليون تومان2,5 هلمتأ ارشد جغرافياي سياسي 45 مژگان  15
كارشناسييدانشجو 21 سحر  16

 مديريت
  دانشجو  ميليون تومان3 مجرد

  آرايشگر  ميليون تومان4 متاهل فوق ديپلم حسابداري 29 آسيه  17
  مربي باشگاه  ميليون تومان4 هلمتأ ديپلم 44 مرضيه  18
  دارخانه  ميليون تومان1 هلمتأ ديپلم 29 ندا  19
كارشناسي علوم 23 سيما  20

 اجتماعي
  دارخانه  ميليون تومان2 هلمتأ

  كارمند  ميليون تومان2 هلمتأ ليسانس 35 فاطمه  21
  دارخانه  ميليون تومان3 هلمتأ سيكل 50 آزيتا  22
  دانشجو  ميليون تومان1,5 مجرد دانشجوي حسابداري 20 حميده  23
لوازم  ةفروشند  ميليون تومان1,5 هلمتأ ديپلم 32 معصومه  24

  آرايش
  دبير  ميليون تومان2,5 هلمتأ ليسانس 42 ناهيد  25
  دارخانه  ميليون تومان1 هلمتأ ليسانس مديريت 30 شيرين  26
  دارخانه  هزار تومان 800 هلمتأ ادبياتليسانس 33 كتايون  27
شاغل كادر   متغير هلمتأ ليسانس ادبيات 32 شهين  28

  اداري مدرسه
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  ي پژوهشها يافته .7
هاي نمايشي بدن در بين زنان  حاكي از آن است كه كنشها  از مصاحبه هاي حاصل داده تحليل

ها) و  مدرن و يا همان تيپ مياني، ها مذهبي ها، سنتي كلي (مذهبي تحت مطالعه در سه دستة
يشتر، پنج تيپ مورد بحث با محور كنش جزئي قابل شناسايي است. براي دقت ب پنج دستة

  د:شون مي تفصيل بررسي نمايشي بدن به
  

  1تيپ اسالم سياسي. 1,7
يي چون ها حلقه اندكي دارند و اغلب در  ي آرايشگاه و باشگاه حضورها زنان اين گروه در حلقه

ي خانوادگي و دوستانه ها ، جشنها مهمانيخواني،  موزش قرآن و احكام، مراسم مولوديمجالس آ
كه ؛ چراگيرد مياز نمايش لباس صورت  اي ه، در لفافها ند. نمايش بدن در اين حلقهياب حضور مي

 ها، شود. در اين حلقه ميحجاب و پوشش بدن بخشي از سياست بدنِ اين دسته از زنان قلمداد 
روز و جواهر و زيورآالت اهميتي  هايِ به حفظ حجابِ معمول در بين زنان، نمايش لباس با

كنشگري اين دسته از زنان در حوزة نمايش  ترين نكات در تحليل محوري دارد. يكي از مهم
است؛ يعني نمايش » ديگري« مثابة به» سياست بدنِ زنِ غربي«ز ثيرپذيري سلبي آنها ابدن، تأ

شود. فرد  ميبدن در محيطي خارج از خانواده، در تقابل با جريان نمايش بدن زنانِ غربي تنظيم 
كند و در اين غيرسازي، هويت خود را  ميكيد خود از زن غربي تأ» ديگربود«نمونة زير، بر

  كند: ميتعريف 
 د و اين جزدارن ن نگهجوري توي دستشا د ما را يك، دوست دارنها غربي

با تمام تبليغـاتي كـه    ،گناهوم طرف م و بروشا اينكه من از خانواده دور ب
، يـك  هـا ن؛ چون با مـا، بـا تمـام مسـلما    ن ميسر نيستكنند، برايشامي

ـ  انتو ،ندنـد زورآمايي كردند، عقب ما روي مـا بايسـتند. حـاال     هنسـتند روب
دن مردم بـه خـانواده،   بو، ازنظر خانواده، ازنظر پايبندنظر حجابآمدند از
انند ما را بپاشانند و دارند اين كـار  تويجه رسيدند كه ميتناين  ه خيلي ب

________________________________________________________ 
است كه آنها خودآگاهانه در  دليل صورت گرفته ينا هعنوان تيپ اسالم سياسي ببا گذاري اين دسته از زنان  نام 1

د و ننك ميخود را تعريف  ةويت زناني) هگرايانه (از نوع مذهب اي بومي شيوه تقابل با دركشان از هويت زن غربي و به
با انكشاف گفتمان  ،لحاظ تاريخي .به .گذارند نمايش مي ا بهخاصي ر ةهايِ نمايش بدنِ زنان ير آن، كنشأثتحت ت

  .ايم سياسي بوده ، شاهد اين تيپ از زنان مذهبي1340 ةاسالم سياسي در ايران از ده
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هـاي ايرانـي الگـو    زن غربي نبايد بـراي زن  ،. به نظر منكنند..ميهم  را
. زنان ايرانـي سـنگيني و وقـار ديگـري     شود مي اين دارد ه ، متأسفانباشد
  ).14 شوندة نكنند (مصاحبه ، اگر خودشان را زياد شبيه آنهادارند

غرب  نظر من درحال حاضر خيلي خوشبخت است؛ چون در زن ايراني به
هاي  ، زندكنن ميها ابزاري نگاه  غرب به زن  چون در كند. ميزندگي ن

ي كه توي ماهواره يا ن چيزهاي، آندغربي بيشتر حالت ابزاري دار
جايگاه مادرانه و ر ها اينجا د ، اهميتي كه زندده مين تلويزيون نشا

صورت مادري هست و نه به  همسر دارند، آنجا ازبين رفته، نه به آن
  .)6 شوندة صورت همسري هست (مصاحبه آن

شكل  تواند از عناصر زيبايي مدرن استفاده كند و ميالبته، نمايش بدن، در محيط خانواده، 
در جريان   ميي اسالها آموزه نوعي تلفيق عناصر مدرن با ،رد. بنابراينيگبخود ه ب يتر افراطي

هاي نمايشي بدن زنان را در  كنش دوگانگيِ شود كه مينمايش بدن اين دسته از زنان مشاهده 
  .دارد خانه و بيرون از خانه درپي

يـك   اش مـؤثر باشـد و   براي تـداوم و بقـاي زنـدگي    اندتو ميزيبايي زن 
  .)15 شوندة استحكام خوبي به خانواده ببخشد (مصاحبه

مان، شايد اصالً من  يي خانة ما، اگر مردي نباشد خانهسرزده بيا اگر شما
، هيچ ، آدم بايد خودش را براي همسرش زيبا كندنظر من را نشناسي. به

اي ندارد آدم خودش را در بيرون زيبا كند. اين درست نيست و  هفايد
  ).6 شوندة نين چيزي را قبول ندارد (مصاحبهچدين ما هم 

توان به اهدافي چون  مي هاي نمايشي بدن، ي اين دسته از كنشها و انگيزه ها تدر تبيين ني
و افزايش وفاداري و تعهد شوهران به پيوند زناشويي اشاره كرد.  در خانواده ارتقاي موقعيت فرد

عليه  هاي نمايشي بدن، نوعي كنش راهبردي كنش ،دسته از زنان ترتيب، براي اين بدين
در ميان ويژه در درون خانواده و  هب فرودست،اي بهبود موقعيت استراتژي پدرساالري بر

يي بيرون از خانواده ها نمايش بدن در حلقه ،دسته از زنان ان، است. همچنين، براي اينخويشاوند
، ي مجلسيها لباس خواني) بر محور موزش قرآن و احكام، مراسم مولودي(مانند مجالس آ

لقه به ، اعضاي حها گيرد. در اين حلقه مينوعي نماد جمعي صورت  مثابة به
همراه  ،پردازند و اين رقابت مي هاي شيك و مجلل لباس هاي مادي در زمينة چشمي وهم چشم

از زنان، تصاويري  دسته دنبال دارد. اين هاي نمايشي را به با كسب انرژي عاطفي، پويايي كنش
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كنند. براي  ميحجاب پافشاري بر  ،اساس برهمين جنسي از هويت و بدن زن دارند و دقيقاً
زن نوعي اقدام ضروري قلمداد  ن انتظارات جنسي شوهران از بدنِكرد دسته از زنان، برآورده اين
اسب و شايسته است. حضور من ويژه براي همسران، هب ،و نمايش بدن در محيط خانه شود مي

  د:كر توان مشاهده ميوضوح  هزنان ب ة اينساالريِ سنتي را در حلقفضاي پدر
شـود بـه   ن دلگـرم مـي  زنان اين اسـت كـه همسرشـا    زيبايي براي فايدة

د كسـاني كـه حالـت    جامعـه هسـتن   ياالن تو شان، به خودشان. زندگي
جـوري هسـتند كـه مردهـا كـه      خوشي ندارند و ازنظر حجاب و زيبايي 

 خـورد. آنهـا اگـر   جور شكل و قيافه مي ، چشمشان به همهبيرون دنور مي
ديگر چشمشان دنبال  د،نوششان و از همسرشان ارضا ي خانوادة خودتو

 ).14 شوندة ديگران نيست (مصاحبه

  
  مذهبي ة سنتيتيپ ميان .2,7

و  ها ي آموزشي مباحث اسالمي، مهمانيها اين تيپ از زنان همانند تيپ اسالم سياسي در حلقه
هاي باشگاه و  د. ظهور حلقهيابن گي و دوستانه و جمع همكاران حضور ميهاي خانواد جشن

در اين  د.شو مياز اين تيپ آغاز  ، تقريباًجنسي هايي براي كسب سرماية مكان منزلة آرايشگاه، به
دليل اينكه  كسب اعتبار و تشخص است. بهترين سرمايه براي  مهمها، سرماية جنسي  حلقه

 تابد، برنمي هاي زيبايي را اين تيپ از زنان، استفادة زياد از نماداعتقادات سنتي و مذهبي 
پيشين  بردة ي نامها جنسي در حلقه مراتبي كه از رقابت بر سر سرماية دسته در سلسله اين

اي آنها  هاين موقعيت حاشي شوند. مي منزوي گيرند و آيد، در جايگاه پاييني قرار مي ميوجود  هب
   كند: يب ميترغشدن از انزواي اجتماعي، ، براي رهاجنسي را به كسب ميزان اندكي از سرماية
دانم، اينها همه از غرب آمده كـه حتمـاً   بودن نمي من زيبايي را در لخت

جوري كـه   وي... . خودم قلباً دوست دارم همانشبايد برهنه باشي تا زيبا 
ولي چون در جامعه اگر بـه خـودت نرسـي     ،هستم در جامعه ظاهر شوم

حجابم را كنم هم سعي مي .به خودم برسم  ميشوي، مجبورم ك ميطرد 
  ).26 شوندة (مصاحبه داشته باشم و هم به خودم برسم

حلقه مراتب  اهميت كسب سرماية جنسي، موجب تحرك زياد اعضا در سلسله اين ميزان از
از احساس فشار  دهد و ميكاهش ود و فقط تناقض و فاصلة زياد افراد را با اعضاي حلقه ش مين
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 اي اين تيپ در حلقة هاز موقعيت حاشي اي هد. نمونكاه مينوايي  اجتماعي اعضاي حلقه براي هم
  هاي ذيل مشهود است: باشگاه در گفته

روند آن را روي  مي، همه شود ميدر باشگاه ما، وقتي يك رنگ مويي مد 
روند و آن  مي گذارند يا اگر يك شلواري مد بشود، اكثراً ميسر خود 
خاطر  بهنها نيستم، طوري دوست ندارم و مثل آ من اين خرند. ميشلوار را 

و با به من كم است و من در جمع آنها معذب هستم  همين توجهشان
  .)26 شوندة آنها رابطة نزديكي ندارم (مصاحبه

ويژه حلقة خانوادگيِ شوهران) محل اصلي رقابت و  هي خانوادگي (بها و جشن ها مهماني
و  لبِ توجه شوهرمي زنان بر سر كسب نمادهاي زيبايي است. تمايل به جچش وهم چشم

همانند  ،آنها آورد. وجود مي بهدر اين دسته از زنان  گرفتن از اقوام، انرژي عاطفي زيادي ييدتأ
 شكل سلبي برند و هويت خود را هم به سر مي هفضاي پدرساالري سنتي ب در غالباً ،تيپ قبلي

هويت زنان  محور هاي خانوادگي) بر (در محيط شكل ايجابي (در فضاهاي خارج از خانه) هم به
كنند و  دنبال مي اهداف تيپ قبلي را هاي نمايشي بدنشان از كنش آنهاكنند.  ميغربي تعريف 

   برند. ميزيبايي براي بهبود جايگاهشان سود  در محيط خانوادگي از
د و يآ ميرسم، شوهرم خيلي خوشش نه به خودم ميهر وقت كه توي خا

د و دهـ م انجـام مـي  يم بـرا هبخواوقت هركاري  آن .كنداز من تعريف مي
  .)24 شوندة شود (مصاحبهن ميخيلي مهربا

انـد كـه تـو بايـد خـودت را       جامعه زياد شـده  يهاي جلف تونقدر خانمآ
ات نيفتي. ذات مردها هم كه ديگـر معلـوم    از زندگي حدي برساني كه به

 .)20 شوندة است (مصاحبه

  
  شناختي . تيپ ميانه با رويكرد شرق3,7
با ميزان كمتري از اعتقادات دسته از زنان، با تفسيري امروزين و مدرن از دين،  اين

  پندارند: ميرا ناشايست ن  ميي زيبايي در فضاهاي عموها مذهبي، استفاده از نماد سنتي
نه خيلي پوشيده و افراطي دوست دارم و  من ميانگين براي خودم دارم؛

ويم زن بايد آزاد گ مير كل را دوست دارم، اما د اُپننه خيلي آزاد و 
دانم كه دلم  ميدر اين  دانم، حجاب را ميپوشش ن باشد. من حجاب را

   .)18 شوندة د (مصاحبهو چشمم پاك باش پاك باشد
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ها بيشتر حضور دارند.  ي ورزشي و آرايشگاهها در باشگاه ،گيرند ميزناني كه در اين تيپ جاي 
زشي را بيشتر تعقيب ي ورها و باشگاه ها ه در آرايشگاهشد نسبت، الگوهاي زيبايي ارائه همين به
شان هاي خانوادگي و براي ارتقاي جايگاه ي موجود در حلقهها در رقابتاز اين الگوها تا  كنند مي

   استفاده كنند.
تتو كرده  يش راابرو گيرم، مثالً اوخيلي الهام مي من از مربي باشگاهمان

ين مده بود و ازش پرسيدم كه كجا ايش خيلي خوشم آبود، از فرم ابروها
كـه   اي نجا تتو كردم. مـن از مربـي  كار را انجام دادي و خودم هم رفتم آ

انم باهـاش كـار كـنم،    تـو  مـي د و نيآ ميخوشم ن روز نباشد اصالً هزيبا و ب
  ).4 شوندة دهد (مصاحبه ميخيلي به من انگيزه  چون زيبايي او

يك ولي وقتي به  م زيبا كنم،هابراي محرم خيلي دوست داشتم خودم را
ن بيـنم كـه همـه بـه خودشـا     م و مـي ور عروسـي مـي   مهماني يا جشـن 

عقـب   زچي كنم دارم از همه ميم، حس ا هو من به خودم نرسيد دنا هرسيد
اينكه اگر   هن ،كه همرنگ جماعت باشم كالً عقيدة من اين است افتم. مي

نظـر   لخت كنم. به وم خودم رالخت كردند من هم بر ديگران خودشان را
را تاحدي به كساني كه دوروبرش هستند برسـاند،   آدم بايد خودش ،من

 د.دهلي به آدم دست ميمافتادگي و اُ صورت، حس عقب اينچون در غير
دارند و اگـر مـن    ديگران فالن ماشين يا فالن خانه راطور كه مثالً  همان

باال نكشم، در مـورد  داشته باشم مناسب نيست كه خودم را توانايي مالي 
انم زيبايي خودم را تو. اگر من ميكندزيبايي هم همين جريان صدق مي

كـار را نكـنم    به سطح ديگران برسانم و خـودم را بـاال بكشـم، چـرا ايـن     
  .)7 شوندة (مصاحبه

ي يابند، نمادها هاي نيابتي نيز حضور مي ي تجربي، اغلب در حلقهها بر حلقه افراد، عالوه اين
و  اي هي ماهوارها و برنامه ها كنند و از بازيگران فيلم مينيز پيگيري  ها را در اين حلقه زيبايي

ولي  ،دسته از زنان، تمايل زيادي به كسب دارايي زيبايي دارند گيرند. اين مياينترنتي الهام 
. آنها در مقايسه با زنان كمتر است شناختي) اين تمايل نسبت به تيپ بعدي (شرقميزان 
شوند.  ميارزش بيشتري قائل   ميعمو ها در عرصة و قضاوت ها حرف مذهبي براي سنتي

ند با دارايي بيشتري ا نمود يافته و مايل حرف و قضاوت مردم  پدرساالري در ذهن آنها، درقالب
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علت ترس از  ، نسبت به تيپ بعدي، بهاز زيبايي در فضاهاي اجتماعي حضور يابند. اما
  دانند: ميردانِ بيرون از خانه را چندان شايسته نتوجه م جلب ،»نشدتابو«

نها به رفتند و كسي هم به آ ميخيلي راحت بيرون  ها زمان قديم خانم
. اگر يك روسري از سر جوري نيست اين ، ولي االنكرد ميچشم بد نگاه ن

  .)18 شوندة د (مصاحبهكنن مي، همه بهت نگاه بيفتد
آنها را در  توان مي ،رو نيست؛ ازاينمدرن  اذهان آنها كامالًساالري حاكم در درواقع، فضاي پدر

ة مدرن) جاي داد. آنها از هر دو شيو ساالري (تقريباًميانة تيپ قبلي و بعدي، در فضاي پدر
اما سهم روش ايجابي و تأييد و ستايش  گيرند، ميجابي و سلبي براي تعريف هويت خود بهره اي 

اند از نمايش  مايل دسته از زنان بيشتر است. آنها ف هويت اينريي زنان غربي براي تعها ويژگي
شدن  خود در زندگي روزمره (نظير فراهم بردن اهداف و مقاصد سرماية جنسي براي پيش

بهره بگيرند و ميزان تمايل آنها بسيار چشمگيرتر از تيپ قبلي  ...)هاي شغلي و ازدواج و فرصت
جهت رسيدن به  هيتوج اين فايده، اقدام درخور  هن ببود ؛ چراكه تيپ قبلي، درعين واقفاست

پسنديد. نمونة ذيل، در ضمن بيان فايدة  ميواقع روش سلبي را بيشتر داد و در ميآن انجام ن
تيپ قبلي نشان  زيبايي، براي رسيدن به آن، در محيط اجتماعي توجه بيشتري نسبت به

  دهد: مي
تر  رده و لباس شيككه كسي كه آرايش كما جوري شده  االن جامعة

گيرد؛  ميبيشتر مورد احترام قرار توجه است و پوشيده، بيشتر هم مورد 
ش ا هوقتي وارد مغاز ،تر باشي شيكو  تر مثالً يك فروشنده اگر باكالس

اي  هآدم ساد ارد تا اگرگذ مييشتر احترام كند و ب ، بيشتر توجه مييوبش
  .)13 شوندة باشي (مصاحبه

عليه استراتژي پدرساالري محسوب ، نوعي كنش راهبردي دسته از زنان نكنش نمايشي بدن اي
هاي راهبردي خواهان ارتقاي موقعيت فرودست  دسته از زنان از رهگذر اين كنش د. اينشو مي

  خود در جامعة پدرساالرند:
 شـود  مـي زيبـايي باعـث    د.كردن شـغل خيلـي تـأثير دار   زيبايي در پيدا

 تـر شـوند و...   رار كننـد و بهـت نزديـك   ديگران باهات بهتـر رابطـه برقـ   
 .)19 شوندة حبه(مصا
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  شناختي . تيپ شرق4,7
است تا بتوانند  درجهت نمايشي آرماني از بدنشان ، عمدتاًها دسته از زنان در حلقه حضور اين

تيپ، پيگيري  افراد اين را ارائه دهند. نكتة مهم درباب همة» زن زيباي مدرن«خصيِ نماي ش
طرز  ، بهافراد اين تيپ  مييعني تما نمادهاي زيبايي از حلقة آرايشگاه است؛ دربارةفراوان آنها 
گيرند و شيوة نمايشي بدن  ميي زيبايي بهره وجوي نمادها از اين حلقه براي جست ،چشمگيري

ي زيبايي و ها نمايشي بدن آنها بسيار اثرگذار است. آنها موارد زيادي از عمل آرايشگر بر شيوة
توان گفت پاتوق  مي اًتقريبگيرند و  ميمو و آرايش و لباس خود را از آرايشگران الهام ي ها مدل

  دسته از زنان آرايشگاه است.  اصلي اين
ژل لب زده بود، مـن   گيرم، مثالً او ميمن بيشتر مواقع از آرايشگرم الهام 

پروتـز كـرده،    هـاش را سـينه  پرسيدم و رفـتم لـبم را ژل زدم.  هم ازش 
ازش  د و آدرس دكتـر را ، ازش سؤال كردندمدنآكه آرايشگاه ميها خيلي

از آرايشـگر   ا خواهر خـودم بـود كـه آدرس دكتـر را    گرفتند. يكي از آنه
 ،آيـد  ميگرفت و رفت پروتز كرد. توي آرايشگاه از اين مسائل زياد پيش 

توانيم الهام بگيريم كنيم و بيشتر ميبرانداز مي تر همديگر راچون راحت
  .)8 شوندة حبه(مصا

 كنند. آنها بينندگان ثابت ميركت اشممناسك تجربي، در مناسك نيابتي نيز  بر دسته، عالوه اين
دنبال  ه، باي هبازيگران و تبليغات ماهوارواسطة  هب ها و در اين برنامه اند اي هي ماهوارها برنامه
  ي زيبايي مدرن هستند.ها نماد

هايي را كه مربـوط  شگري يا شبكههاي مربوط به آرايش و آرايمن شبكه
 الگـو بگيـرم. مـثالً    كنم از آنهاكنم و سعي ميمي  لي نگاهخيبه مد است 
اشد و بينم، خيلي دوست دارم اندام خودم هم مثل آنها بمي اندام آنها را

ي مـن  كـنم، خيلـي هـم رو   بـا انـدام آنهـا مقايسـه مـي      اندام خـودم را 
  .)5شوندة  ارد (مصاحبهگذ تأثيرمي

پردازند. آنها  ميي زيبايي ها وجوي نماد ميزان زيادي به جست زنان در فضاي اينترنتي نيز به اين 
؛ گيرند ميي نمايشي بدن زنان غربي الهام ها ي نمايشي بدنشان از كنشها در تنظيم كنش

كنند.  ميتعريف » ديگري«مثابة  از روي هويت زنان غربي به روش ايجابي چراكه هويت خود را به
 دسته از زنان و هم در محيط اجتماعي) براي اين (هم در محيط خانوادگي جلب توجه مردان

 دربارة نمايش بدن خود» قضاوت و حرف مردم«را از فشار بيشتري  بسيار مهم است. آنها
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» كامالً«برند. كلمة  ميسر  رو، در فضاي پدرساالري كامالً مدرن به اينكنند و از مياحساس 
شناختي،  ، برخالف تيپ ميانه با رويكرد شرقدسته از زنان اين  هار گرفته شده كك هسبب ب بدين

  ند.هست اي توجه مردان بيرون از خانه نيزفض دنبال جلب به
، توي دلم احساس رضايت دكن ميمردي در بيرون بهم نگاه وقتي 

ويم حتماً آن چيزي گ ميكنم و  ميكنم، خودم به خودم اعتماد پيدا  مي
زيبا باشم، نه  جا يك زن بايد در جامعه باشد. دوست دارم همههستم كه 

   .)5 شوندة فقط براي شوهرم (مصاحبه
» كسب تأييد عموم مردم«نفس از رهگذر نمايش بدن و  يابي به اعتمادبه تالش براي دست

  دسته از زنان است: در ذهن اين» پدرساالري مدرن«حاكميت فضاي  دهندة نشان
ن مردي كـه از  مة مردم جلب توجه كنم، حتي آمن دوست دارم پيش ه

لحظـه محـو    كنـد و يـك  ام نگـاه مـي  و به چهره شودن رد ميي خياباتو
 ارد، چون كـالً گذ ميمن خيلي تأثير  ي روحية، همين خودش توشود مي
  .)2 شوندة ست دارند مورد توجه قرار بگيرند (مصاحبهها دوزن

ويژه  هشان (ب هثيرگذاري آن بر روابط اجتماعي گستردآنها فايدة نمايش بدنشان را در تأ
هاي راهبردي را  اين كنش دانند و غالباً ميي ازدواج، تحصيلي و شغلي) ها يابي به فرصت دست

   :دهند گيرند تا موقعيت فرودست خود را در جامعة پدرساالر ارتقا ميكار  خودآگاهانه به
نگاه  وي اول قيافه رار هم بري دنبال كاهخوا مي قيافه خيلي تأثير دارد.

چه  ؛ن مهم بودهكنند. من دنبال هركاري رفتم، قيافه خيلي براشا مي
 ،روم ميهر جمعي كه  يگري. من تو منشي يفروشندگي، چه تو يتو

يم . بارها برادنهد ميبهم پيشنهاد  ،چه براي دوستي چه براي ازدواج
متفاوت بوده، توي يم مده كه چون آرايشم زياد بوده و رنگ موهاپيش آ
موي  د چه رنگنويگ ميبهم  مثالًقرار گرفتم؛  خيلي مورد توجه جمع

همين ديروز رفتم توي يك  هي؟د ميبه من را  ات خوشگلي، شماره
حب مغازه گفت چقدر خوشگلي و شمارة من را گرفت مغازه و صا

 .)8 شوندة (مصاحبه
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  نيستييتيپ فم. ٥٫٧
 هاي صرفاً آنها جمع يابند. هاي صرفاً زنانة سنتي حضور نمي لقهيك از ح اين عده از زنان در هيچ

زنان بر سر   ميچش وهم كنند و از چشم كه بسيار پرحاشيه هستند رها مي ن علتاي  هزنانه را ب
  كنند: ميجنسي بسيار انتقاد  كسب سرماية

كـنم. چـون   زنانـه باشـد شـركت نمـي     هايي كـه صـرفاً  جمع من معموالً
 كـه بـراي مـن    فتدا ميو اتفاقاتي  شودها مطرح ميجمعمباحثي در اين 

هايي كه با و در دوره خوشايند نيست، مثالً خواهر من مربي باشگاه است
چـاق   تـو چقـدر   دنويگهم مي ، مثًال بهنههاي زناجمع ي اينتو دهم دارن

، كجا رنـگ كـردي   يت را، موهافتدا مي شدي يا الغر شدي، پوستت دارد
 شـوندة  من جذابيت ندارد و من دوست ندارم (مصـاحبه اين چيزها براي 

28(.  
هاي نمايشي بدن، كه به  به نوع كنش ،رسد مينظر  هاين تيپ از زنان، كه شمار آنها قليل ب

نگرند  ميتحقير  ديدة به ،غرب چه در جامعة ايران و چه در جامعةشود،  ميختم  شدنشان جنسي
  دانند: ميجهت ساليق مردان تن دربرداش هاي نمايشي را نوعي گام و اين كنش

 خاطر يك مرد بخواهد ظاهر خودش را هزماني كه هر دختر، ب ،توي اروپا
زمـاني كـه زن بـراي     يعني اينكه زن نفر دوم جامعه اسـت.  د،تغيير بده

، يعنـي تسـاوي   خودش زندگي كند و بـراي خـودش ارزش قائـل شـود    
هم  نگاه كني، هنوز هاشان رامريكا، اگر كالبوجود آمده، توي اروپا و ا هب

پسـندد.  ن طوري است كه يـك مـرد مـي   ها استايلشازن كه هنوز است،
 كند.، براي خودش بازي نميكندها بازي ميبراي چشم جنيفر لوپز دارد

شـود گفـت   فقط با آزادي در پوشـش نمـي   جا هم تساوي وجود ندارد.آن
  .)1 شوندة آنجا تساوي وجود دارد (مصاحبه

و  ها ما مردها هستند و االن ماهواره جامعةمشكل اصلي  ،مننظر  به
كنند  مين اين را منتقل كنند و آقايا ميهم دارند اين را تبليغ  ها رسانه

خواهند جنيفر لوپز  مي هايشان. االن بيشتر دخترهاي دبيرستاني به خانم
ن خواهند خودشان را به معيارهايي كه آقايا ميواقع ؛ چون درباشند

سمت تعريف آقايان از زيبايي  ندند نزديك كنند. جامعه دارد بهپس مي
  .)1 شوندة رود (مصاحبه مي



 1394، زمستان 4 ةشمار ،همن دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

  

٢٦ 
 

پذيرند و اين  هاي جنسي را نمي ويژگيدسته از زنان تعريف هويت و بدن زنانه بر محور  اين
يدن كردن هويت زن در جنسيتش و بخش تعريف از هويت را نوعي استراتژي براي خالصه

دانند. اين افراد  ميشمرند و آن را محصول فضاي پدرساالري  مي او در جامعهجايگاهي نازل به 
ها، كه غالباً هنري يا  در اين جمع يابند. حضور ميي مخصوص به خود ها و حلقه ها در جمع

يا از عناصر زيبايي  گذارند: مينمايش  بدن خود را به» خاص«اي  هشيو سياسي هستند، آنها به
شدن  اوالً، به جنسي كنند كه ميبرداري  اي بهره هشيو ند يا از اين عناصر بهكن ميمدرن استفاده ن
شان كند. مخالفت با از زنان ديگر جامعه متمايز» خاص« اي هشيو ود و ثانياً، بهبدنشان ختم نش
بدنشان نشان  دسته از زنان را در شيوة نمايش ينيستي اينفم هاي نوعي گرايش جاذبة جنسي، به

  دهد: مي
شدن مشكل  ط با جنسي، من فقبودن ايراد ندارد بودن يا لخت پوشيده
ياري كه خودم براي خودم دارم اين است كه پوششم جاذبة دارم، مع

  .)28 شوندة جنسي نداشته باشد (مصاحبه
ي نمايشيِ ها شدنِ شيوه شدن يا هنري هاي مخصوص به خود، بر سر خاص در حلقهدسته  اين

ه نوعي خاص، بدن خود را پردازند و در اين رقابت، فردي كه بتواند ب ميبدنِ خود به رقابت 
   كند: ميخود  آنِديگران را از  توجه مراتب اعضاي حلقه، ، در سلسلهگذاردبنمايش  به

كننـد و  ن در آن شركت ميها و آقايادارم كه خانم اي من جمع فرهنگي
ها بيشتر نيم. خانماخودار داريم و در آنجا شعر ميهدف هاي ماهيانةدوره
بـودن. بعضـي از    با خـاص هاي ساده همراه زنند. تيپهاي هنري ميتيپ
پيـراهن آبـي     ميخـان  كننـد. مـثالً  براي من خيلي جلب توجه مـي  اعضا

اي پوشـيده  پوشيده بود كه باالش تور سفيد داشت و كت كوتـاه سـرمه  
ن مـا مـن تـو ه   بود، هيچ آرايشي هم نداشت و شال سفيد گذاشته بـود. 

ن فكر اي  همد و بي من گذاشت و خوشم آتأثير خوبي رو ،لحظه كه ديدم
ودم امتحـان كـنم، چـون تيـپ     بـراي خـ   اين تيپ را ود ش افتادم كه مي

  .)28 شوندة قشنگي است (مصاحبه
ست. در اين هاي نيابتي خاص بسيار زياد ا دسته از زنان در حلقه براين، ميزان حضور اين عالوه
يي كه تصويري ها ي كتابها يا قهرمانهاي هنري يا سياسي  با بازيگران فيلم، آنها ها حلقه

و از آنها براي  شوند و رقابت مي  ميچش وهم گذارند، وارد چشم مينمايش  ينيستي از زن را بهفم
گيرند. ذكر اين نكته حائز اهميت است كه  ميجوي كنشگريِ نمايشيِ بدنِ زنانه الهام و جست
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مراد  ،هويت زن غربي قرار دارد؛ البته ا تحت تأثير تعريف هويتشان ازدن آنهي نمايشي بها كنش
هاي  كنش ،رو غربي است. ازاين ينيستبلكه مراد از آن زن فم از زن غربي، زن ليبرال نيست،

تنظيم  ينيست غربيي نمايشي بدن زنان فمها كنش روش ايجابي بر محور نمايشي بدنشان را به
يشان است و اهدافي را ها توجه حلقههاي نمايشي، جلب  رهگذر اين كنش كنند. هدف آنها از مي

  ميپسندند و آن را اقدا مين كنند ميشان دنبال  هاي ديگر از نمايش سرماية جنسي كه زنان تيپ
  دانند: مينوايي با فضاي پدرساالري جامعه  جهت همدر

نوايي هـم  در بيشتر جاها هر چقدر زن زيباتر باشد، در صف نا ،متأسفانه
 ناراحـت شـدم. مـثالً   بارها خودم ديدم و خيلي  افتد. كارش زودتر راه مي

آمد با كلـي    ميدفعه خان كردم. يكميرا پر  ميرفته بودم بانك داشتم فر
زد و كـار آن خـانم را انجـام داد    ناز و غمزه، متصدي بانك مـن را كنـار   

  .)1 شوندة (مصاحبه
عي نو ،ي قبليها متفاوت با تيپ ياز وجه ،توان ميرا نيز  هاي نمايشي آنها كنش ،ترتيب بدين

در  اتژي پدرساالري دانست كه به زنان موقعيتي فرودستخودآگاهانه عليه استر كنش راهبرديِ
   بخشد. ميجامعه 

شدن بدن زنانه  پدرساالري سنتي و مدرن و كااليي با عنايت به ستيز اين تيپ از زنان با
را درمقابل چهار  توان آنها مي ،داري كااليي) ساالري سنتي با سرمايهبندي پدر مفصل (درنتيجة

از بخشي از زنان  ،دسته از زنان دليل الگوبرداري اين اين، به وجود تيپ پيشين تعريف كرد. با
 شناختي تعريف كرد. توان آنها را در امتداد تيپ شرق مي ،پيشرو در غرب

  
  گيري . نتيجه8

ي آنان را ها پويايي كنشهاي زنانه، كه زمينة  نمايشي بدن زنان در حلقهي ها كنش از مطالعة
ن ي نمايشي بدها روي پيوستاري از كنش پنج تيپ از زنان را توان ميتقريب  آورد، به ميفراهم 

گيرند. اين پنج تيپ  شكل ميي نمايشي بدن زنان غربي ها كنش شناسايي كرد كه بر محور
 ها، از روي تفاوت آنها را، توان مي ، اما حدوداًيي با هم دارندها و شباهتاز هم مجزا نيستند  كامالً

  ز داد.ياز هم تمي
 روش سلبي، بر محور ان اسالم سياسي قرار دارند، كه بهپيوستار، زنان گفتم سوي اين در يك 
، تيپ ميانة بعد از آن گذارند. مينمايش  شي بدن زنان غربي، بدن خود را بهي نمايها شيوه

ي ها كنش ، بر محورگيرد كه هم از روش سلبي و هم از روش ايجابي ميمذهبي قرار  نتيس
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هاي  گذارند، اما سهم روش سلبي در كنش مينمايش  شي بدن زنان غربي، بدن خود را بهنماي
رويم، با تيپ  مياز اين قسمت پيوستار كه پيش  ،تدريج نمايشي بدن آنها بيشتر است. به

شناختي دارند و از هر دو روش  هاي متمايل به گفتمان شرق يم كه گرايششو ميآشنا  اي هميان
نمايش بدن  يرند، اما سهم روش ايجابي در شيوةگ ميايجابي و سلبي براي نمايش بدنشان بهره 

دست  شناختي ، به تيپ زنان گفتمان شرقپيوستار شتر است. با پيشروي بيشتر در اينآنها بي
 يةميزان فراوان سرما ،تيپ گذارند. در اين مينمايش  بي بدن خود را بهروش ايجا يابيم كه به مي

كه زنان تيپ رسيم،  ميسوي ديگر پيوستار تيپ، به  مشهود است. بعد از اين جنسي كامالً
هاي نمايش بدن  شيوهروش ايجابي بدن خود را بر محور  گيرند. آنها به ميقرار  فمينيستي در آن

رماية جنسي به كسب س گذارند. آنها مينمايش  ينيستي دارند، بهفم هاي كه گرايش ،زنان غربي
  ميشدن بدن زنان را اقدا ند و جنسيبر ميسر  از فضاي پدرساالري بهو در خارج  تمايل ندارند

تيپ ينيست، چهار دانند. در مقايسه با زنان فم مينوايي با استراتژي پدرساالري  جهت همدر
معتقدند عاريفي جنسيتي از هويت و بدن زن و به ت ي قرار دارندمگي در فضاي پدرساالرديگر ه

كنند. تيپ گفتمان اسالم سياسي  مينوعي توجيه  جنسيتي مردان از بدن زنان را به و انتظارات
شوهر خانواده  تيپ، پدرساالري بر محور برد. در اين ميسر  به سنتي ًدر فضاي پدرساالري كامال

و تالش براي  تيپ، جلب توجه همسر ش بدن زنانه در اينو هدف از نمايشود  ميتعريف 
مذهبي  هاي ميانة سنتي است. در تيپ يي با معيارها و ساليق او در جايگاه مالك بدن زنسو هم

  ميشناختي، پدرساالري از شكل انضما شناختي و تيپ شرق و ميانة متمايل به نگاه شرق
د. شو تبديل ميو عموم مردم » حرف مردم«به  ،كه شوهر خانواده است ،مرد مشخص درقالب

جنسي  جتماعي و قضاوت و حرف مردم به كسب سرمايةزنان، تحت فشار ا ة ايندست هر سه
توان آنها را،  ميبسته به ميزان اهميت (قضاوت و حرف مردم) نزد آنان،  ،حال كنند. اقدام مي

تيپ  بندي كرد. غالباً مدرن دسته مدرن و كامالً سنتي و تقريباً ترتيب، در فضاي تقريباً به
نمايش دارايي زيبايي خود را نزد همسرشان مناسب  ،همانند تيپ اسالم سياسي ،مذهبي سنتي

اند؛  ندكي به قضاوت و حرف مردم درباب شيوة نمايش بدنشان نيز حساسحد ا، ولي تادانند مي
در دو  گيرند. ميبهره  ز خانه نيزيبايي در محيط بيرون اي زها ميزان اندكي از نماد ، بهرو ايناز

راه،  د و آنها در اينشو ميقضاوت و حرف مردم بسيار بيشتر  ، ميزان حساسيت دربارةتيپ بعدي
و هم  ها، ويژه فضاي داخل حلقه هب هستند، هم خواهان كسب فضاي توجه بيرون از محيط خانه

نفس  آنها اعتمادبه ستند، كه بهكسب فضاي توجه مردان خانواده و شوهرانشان هدرپي 
اين تيپ را  اي توجه مردان بيرون از خانه نيزشناختي به كسب فض ند. تمايل تيپ شرقبخش مي
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 دنبال دريافت تأييد هشان ب جنسي عبارتي، آنها از رهگذر سرماية سازد. به مياز تيپ قبلي متمايز 
   عموم مردم هستند.

يي دارند. پاتوق ها و تفاوت ها با هم شباهتي تجربي و نيابتي نيز ها نظر حلقهها از اين تيپ
است. هرچه از زناني با   ميي آموزشي مباحث اسالها اصلي تيپ اسالم سياسي در حلقه

رويم، مشاركت در  ميسوي پيوستار  ينيست در آنسوي زنان فم هاي اسالم سياسي به گرايش
محو  اين حلقه تقريباً شناختي مشاركت در شود و در تيپ شرق تر مي رنگ كم هاي ديني حلقه
ارند د  ميحضور بسيار ك ها ي زنانه و باشگاهها ي آرايشگاهها تيپ اسالم سياسي در حلقه شود. مي

شود. در زناني با  ميتر  پررنگ ها مشاركت زنان در اين حلقه ،تدريج ، بهتيپ به بعد و از اين
شگاه بسيار واضح و مشخص ي آرايشگاه و باها ، مشاركت در حلقهشناختي به بدن رويكرد شرق

ين امر ناشي ي زنانه است. اها دسته از زنان آرايشگاه ويژه پاتوق اصلي اين هكند، ب مينمايي  جلوه
تيپ، تيپ اسالم ، در اين چهار واقعتيپ به كسب سرماية جنسي است. در از تمايل فراوان اين

شدت به محيط خانواده و  ههم ب جنسي را دارد كه آن اسي كمترين ميزان گرايش به سرمايةسي
مايشي بدن، تمايل به ي نها پيوستارِ كنش، با پيشروي بر تدريج هاست. بمحدود شوهر  نظر

شناختي اين  كه در تيپ شرق طوري هبد؛ ياب ميي بعدي افزايش ها جنسي در تيپ كسب سرماية
  رسد. ميتمايل به باالترين ميزان 

دسته  هاي چهار تيپ ديگر تفاوت زيادي دارد. اين با حلقه نيستييي تجربي تيپ فمها حلقه
، خواني و... زشي قرآن و احكام و مراسم مولوديي آموها مثل كالس ،سنتي در حلقة صرفاً زنانة

جنسي يكي  هم، كه سرمايةمدرني چون آرايشگاه و باشگاه  هاي زنانة از حلقهو  ندياب حضور نمي
در  ها، جاي اين گروه به كنند. ميدوري  ،دشو ميمحسوب  هاي مهم اعضايشان از دغدغه

نيستي يخاص و متمايل به گفتمان فم هاي هاي روشنفكرانة سياسي يا هنري، كه گرايش حلقه
، حضور هاي ديگر مانند تيپ ،كنند. ذكر اين مطلب نيز الزم است كه آنها نيز ميركت اشمدارند، 

  ميي زيبايي عموها ها، از نماد ر اين حلقهاما د ،ي خانوادگي و دوستانه دارندها پررنگي در حلقه
خانوادگي  با اعضاي حلقة مي چش همو كنند و به رقابت و چشم رايج در جامعه پيروي نمي

هاي خانوادگي و دوستانه  ي روشنفكرانه است. حلقهها حلقه ؛ چراكه پاتوق اصلي آنهاپردازند مين
رقابت بر سر كسب  و  ميچش همو شمهاي تجربي براي چ ترين حلقه تيپ ديگر، مهمدر چهار 

ها محل اصلي  تيپ ند و همةشو ميي زيبايي محسوب ها نماد توجه و انرژي عاطفي از راه نمايش
  ند.ا ها ذكر كرده اين حلقه رقابت خود را
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ها را دارد.  ي نيابتي، تيپ اسالم سياسي كمترين ميزان مشاركت در اين حلقهها حلقه ببادر
سيما و (لباس شيك و مجلل) از صداو ي زيباييزنان، پيگيري نمادهادسته از  در اين
در تعامل مناسكي ترين شكل حضور  در اينترنت، مهم  ميي لباس اسالها جوي مدلو جست

اي  ي ماهوارهها ويژه برنامه هي نيابتي (بها در حلقه ميزان حضور ،نيابتي است. از اين تيپ به بعد
. يابد مينيز افزايش  هاي زيبايي مدرن يزان پيگيري انواع نمادشود و م و اينترنتي) پررنگ مي
ي ها شيوه هاي نمايشي بدن زنان ايراني بر محور شدن تدريجي شيوه اين موضوع از ايجابي

، حكايت دارد. در تيپ شناختي مذهبي تا تيپ شرق ايشي بدن زنان غربي، از تيپ ميانة سنتينم
نيستي نيز در يشود. تيپ فم ميكار گرفته  همايش بدن بروش ايجابي در نشناختي، صرفاً  شرق
و  ها با قهرمانان فيلم ها اين حلقه ركت دارند و دراشمي نيابتي مخصوص به خود ها حلقه
نيستي از زن ارائه يو مجالتي كه تصويري فم ها ي تلويزيوني و اينترنتي و كتابها برنامه
، نمادهاي تيپ هنري) وارد رقابت و مثالي (برا بدني دهند، بر سر نمادهاي خاص و ويژة مي

اعضاي  غالباًرا، كه توجه مخاطبان خيالي خاص خود ند تا بتوانند شو مي  ميچش همو چشم
  ب كنند.اند، جل هاي تجربي هنري يا سياسي حلقه

توان دريافت كه  مي ،نمايش بدن منزلة كنشگران عرصة ، بهي ذهني زنانها از تحليل نيت
 عليه استراتژي پدرساالري است.زنان نوعي كنش مقاومتي و راهبردي ي نمايشي بدن ها كنش

جنسيتي از هويت و بدن زن، انتظارات جنسيتي مردان را بر  استراتژي پدرساالري با تعاريف
؛ موقعيتي سازد ميجنسي مردان بدل  طريق، آنها را به ابژة كند؛ ازاين ميبدن زنان تحميل 

و  ؛دهد ميي جنسيتي زيادي را عليه آنان رواج ها تبعيض ؛كند ميتعريف براي آنان فرودست 
اقتدار را براي  ازسوي ديگر، قدرت و ؛كند. اين استراتژي ميآنان اعمال  بر يي زيادها محدوديت

آورد؛ و با  ميمردان فراهم اقتدارطلبانه را براي  رفتار آمرانه و كند؛ زمينة مردان تعريف مي
آنان، موقعيتي فرادست را براي آنان  ها و امكانات گوناگون به و فرصت ها ديدادن آزا اختصاص

برند،  ميسر  هكه در فضاي دروني اين استراتژي ب درحالي ،موقعيت زنان در اين د.كن ميتعريف 
ز اين استراتژي بگريزند و با ا ،ي نمايشي بدن خودها تكيه بر كنش حال، با كوشند در همان مي

هايي را كه اين استراتژي ايجاد  موانع و محدوديت جنسي، برخي از ري سرمايةكارگي هب خدعة
از  خود در خانواده و جامعه را ارتقا دهند. طرف كنند و موقعيت فرودستتاحدودي بر است كرده
استراتژيك  خودآگاهانه عليه فضاي غالباً هاي نمايشي بدن زنان، راهبردي كنش ،منظر اين

برابر هاي نمايشي خود در با كنش ،نوعي ، بهي زنانها . هريك از تيپپدرساالرانه در جامعه است
  كنند. ميي ذهني خود را دنبال ها و نيت دهند استراتژي مقاومت نشان مياين 
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مشاهده  ها تيپ هايي بين و تفاوت ها ي نمايشي نيز شباهتها منظر نيت ذهنيِ كنشاز
ترين فايدة زيبايي را، كسب توجه  بزرگ ،نيستييغير از تيپ فم ها، به تيپ د: همةشو مي

 وير كشيد كه زنان از رهگذر سرمايةتص گونه به را اين اين راهبردتوان  ميدند. همسرشان قيد كر
 آنها در آورند و از غلبة مياقتدار همسرشان را فراهم  پراكندگي قدرت و، زمينة جنسيِ خود

(در  دهند. جلوگيري از خيانت همسر را در خانواده ارتقا ميموقعيت خود  د وكاهن ميخانواده 
عمومي) و حفظ ثبات خانواده، فايدة ي ها جنسي باال در محيط مواجهه با زناني با سرماية

  كه اغلب زنان اين چهار تيپ به آن اذعان داشتند. ديگري است
 سازي ديگران در تعامالت روزمره با هاي شغلي و تابع ازدواج و فرصت  آوردن فرصت فراهم

ايل م مذهبي، ميانة هاي ميانة سنتي كه تيپهاي ديگري هستند  فايدهاستفاده از سرماية جنسي 
تيپ اسالم سياسي مشاهده  در  اين نيت ند.ا هكرد شناختي ذكر تيپ شرقشناختي و  به شرق
 گيرد تا ميط خانواده بهره جنسي خود فقط در محي ، تيپ اسالم سياسي از سرمايةواقعنشد. در

  بندد. اين نيت ميكار ن هد و اين سرمايه را در فضاي اجتماعي بدست آور هرا ب توجه همسر
تيپ  يابد و در ميشناختي افزايش  مذهبي تا زنان با نگرش شرق تدريج از زنان سنتي هب

   د.رس ميبه باالترين ميزان خود شناختي  شرق
  ميرا گا ها مشاهده نشد. آنها اين نيت هاي مزبور ز نيتكدام ا در تيپ فمينيستي هيچ

همراه  ان بهبراي زن جنسي را شدن ابژهكه  دانند مينوايي با استراتژي پدرساالر  جهت همدر
مطلوب در خود و  ايجاد حس ،اول ، در درجةي نمايشي بدنشان راها كنش آورد. آنها فايدة مي

تيپ  ،رو شان ذكر كردند. ازاينيها حلقه يتوجه اعضا، كسب بعدي ديگران و در درجة
 ايةبا كسب سرم ، و مخالفتتعاريف جنسيتي از هويت و بدن زنينيستي با معتقدنبودن به فم

برابر استراتژي پدرساالري هاي ديگر به مقاومت در تيپجنسي، با رويكردي متفاوت با 
  پردازد. مي

ي نمايشي بدن زنان ها شيوه محوراي سلبي، بر  شيوه ، كه بهي نمايشي بدن زنانها كنش
داري غربي نيز هست كه با نفوذ  ي عليه استراتژي سرمايهگيرد، راهبرد ميغربي صورت 

ي مدرن خود را ها نورديده و ارزشو سنتي را در  ميي بوها بسياري از ارزش ،جايي خود همه
برابر مت اين زنان درة مقاومنزل ها به ن كنشاي  هتوان ب است. مي كردهتبليغ و جايگزين آنها 

مشهود  مايشي بدن زنان تيپ اسالم سياسين (غير) نگريست. اين راهبرد در شيوة  فرهنگ
ن استراتژي نشان اي  هعلي ميزان بسياري مقاومت خود را . آنان با شيوة نمايشي بدن خود بهاست
اسي باالترين ر تيپ اسالم سيداري غربي د استراتژي سرمايه برابردهند. ميزان مقاومت در مي
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و به حداقل  شود ، ميزان مقاومت كاسته ميتدريج هب ،مذهبي هاي سنتي را دارد و از تيپ ميزان
برابر اين شناختي هيچ مقاومتي در ، تيپ شرقواقعرسد. در ميشناختي  تيپ شرق مقدار خود در

نمايشي بدن زنان غربي، بدن  ة ايجابي و درجهت شيوةبا شيو، رو دهد. ازاين مياستراتژي نشان ن
برابر اين استراتژي اي متفاوت به مقاومت در گونه بهنيستي يد. تيپ فمگذار مينمايش  به خود را

 ها داري غربي، حفظ ارزش برابر استراتژي سرمايه؛ چراكه هدف اين تيپ از مقاومت درپردازد مي
اين  در االشدن بدن زنانو سنتي نيست، بلكه هدف آنها، ممانعت از ك  ميي بوها و سنت

نمايشي  سو با شيوة ، همجابياي ة كارگيري شيو هنيستي نيز با بيتيپ فم ،استراتژي است. بنابراين
  دهد. ميداري غربي نشان  برابر استراتژي سرمايهينيست غربي، مقاومت خود را دربدن زنان فم

ژي پدرساالري و عليه دو استرات هاي نمايشي بدن زنان، راهبردي كنش ،ترتيب بدين
 كند. زنان با اين راهبرد ميرا براي زنان تعريف  اي هحاشي يموقعيتكه  داري غربي است سرمايه

 هستند.دنبال ارتقاي جايگاه خود  هو ب گريزند مي ها از اين استراتژي
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