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 چكيده 

های اجتماعی، فرهنگی، تاريخی و مکانی که امروزه در  مندی آن با قلمرو اهمیت بدن و رابطه

کند. بدن زيسته  مند تعريف می شود، انسان را نوعی عامل جسم میشناسی بدن بدان پرداخته  جامعه

دهد که بودن در جهان و آگاهی انسان تا حد زيادی توسط بدن معین  مفهومی است که نشان می

شان در جامعه امری است که اين مقاله در  شود. شناخت تجربه زنان و درک و تصوير از بدن می

شناخت، توصیف و تشريح اين امر از روش کیفی و رويکرد صدد مطالعه آن است. محقق با هدف 

نفر زن در شهر سنندج  62کنندگان در مطالعه،  تفسیری استفاده کرده است. مشارکت پديدارشناسی

کنندگان به صورت  باشند که تحت مصاحبه عمیق و نیمه ساختاريافته قرار گرفتند. مشارکت می

های حاصل از توصیف و روايت زنان از بدن زيسته شامل   گیری هدفمند انتخاب شدند. يافته نمونه

بدن ابزار سلطه نمادين مرد در -بدن، ابژۀ جنسی-مثابه ناموس شش مقوله اصلی است: بدن به

ها  بدن علیه پدرساالری. يافته-ای جنسی سرمايه بدن-بدن همچون دستگاه بازتولید نسل-جامعه

تصورات و ذهنیت آنان از بدن، بیش از آنکه حاصل  دهد که وضعیت حاکم بر بدن زنان و نشان می

تاريخی موجود در -نوعی انتخاب جمعی زنان باشد، امری ابژکتیو است که از وضعیت اجتماعی

 سنندج ريشه گرفته است.

 بدن زيسته، پدرساالری، سرمايه جنسی، ناموس، پديدارشناسی کليدواژه:
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 بيان مسأله

شناسی قرار گرفته  بسیاری از علوم و به طور اخص، رشته جامعه امروزه بدن در کانون مطالعاتِ

شناسی معاصر به مطالعه ابعاد جسمی و زيستی بدن انسان توجه بیشتری  در متون جامعه»است. 

شناسی بدن متمم جريان اصلی  اينک جامعه»(. به طوری که 18:  1980)کیت کريگان، « شده است

های   پردازی بدن نه تنها در تحقیقات تجربی، بلکه در تئوری)همان(. اهمیت « شناسی است جامعه

های از  شناسی بدن شاخ (. جامعه80-61: 6881شناختی آشکار شده است )هاوسون،  جامعه

شناسی است که ماهیت اجتماعی جسمانیت انسان، تولید اجتماعی بدن، نمايش اجتماعی  جامعه

و تعامل پیچیده میان بدن، جامعه و فرهنگ را  بدن، گفتمان حاکم بر بدن، تاريخ اجتماعی بدن

 (.18:  1881کند )ترنر،  بررسی می

شناسی  های از جامعه شاخ"شناسیم،  شناسی بدن می به گفته لوبرتون آنچه امروز بنام جامعه

های اجتماعی، موضوعی نمادين، نوعی  مثابه پديد مندی را به است که به طور خاص مفهوم بدن

سازد. ايماژ ما از بدن، يعنی اينکه بدن خود را چگونه درک  برای تخیل میبازنمود و عامل 

هايی که  کنیم، ممکن است بر توانايی ما در رابطه برقرار کردن با ديگران مؤثر بوده و بر پاسخ می

هايمان در زندگی روزمره را  دهند، تأثیر نهد. اين ايماژ، نحوه تجربه کردن بدن ديگران به ما می

)همان(. در واقع، بدن صرفاً کالبدی فیزيکی نیست، بلکه محصول  "دهد یر قرار میتحت تأث

های اجتماعی  های حاصل از ساختارها و نهاد  جامعه و عرصه نمايش بسیاری از قراردادها و نظم

تری دارد که البته، اين  است. مصرف بدن نزد زنان، در مقايسه با مردان، ابعاد و گستره وسیع

 (.1981گیرد )چنذانق و همکاران،  های اجتماعی فرهنگی جامعه نشأت می اختارموضوع از س

های اجتماعی که در متون علمی کمتر بدان پرداخته شده و از زبان   از گروه»در اين میان، 

شان سخن به میان آمده، زنان هستند. زنان به دلیل موقعیت  شان و تجربیات حال و احساسات

دان در اکثريت قريب به اتفاق جوامع بشری دارند و نیز به دلیل غلبه فرودستی که نسبت به مر

های فرهنگی که جنس مؤنث و  های اجتماعی و هنجار های علمی؛ و نیز تابو  مردان بر گفتمان

اند از موقعیت ويژه خود سخن بگويند. در میان  مسائل پیرامونش را احاطه کرده، کمتر توانسته

ها مغفول مانده، آن بخشی است که به تجربیات زن  ش از ساير بخشتجارب زنانه، بخشی که بی
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های عرفی و شرعی زيادی در جوامع مختلف با آن   گردد و ممنوعیت از بدن زنانه مربوط می

 (.6:  1900)اباذری و ديگران، « قرين هستند

-انگی استنظر به اينکه او هنوز گرفتار وظايف زن -(، تاريخ زن1906بنا به عقیده دوبووار )

بیش از تاريخ مرد وابسته به تقدير فیزيولوژيک است؛ و منحنی سرنوشت او بیش از منحنی 

مردانه، مواجه با موانع و منقطع است؛ به طوری که زنان زندانی تن و اقامتگاه خود هستند. اينکه 

بخشد  عنا میکند، م گذارد، خلق می مندی در زنان تأثیر می يک جامعه چگونه بر زنان و مقوله بدن

رسد  کند؛ بسیار قابل توجه و مطالعه است. به نظر می سازی می و از سوژه زنانگی گفتمان

( بوده، که 1900)سفیری، « های اجتماعی کلید درک جنسیت فرآيند»همانطوری که جامعه و 

 های جنسیتی را گرفته و خود را با آن  پذيری جنسیتی، صفات و ويژگی افراد در فرآيند جامعه

های  مندی و درک و تصوير فرد از بدن نیز در فرآيند کنند )همان(. بدن زيسته و بدن درک می

 کند. اجتماعی در جامعه برساخت پیدا می

زنان در ايران، در نگرش نسبت به خود و همچنین نگرش نسبت به جنس مقابل دارای 

های   اگرچه تفاوت»ديگر،  های شخصیتی قابل توجهی هستند. به بیانی  ها و البته شباهت تفاوت

ها اگر چه به نحو خاصی  بنیادين و غیرقابل تقلیلی میان دو جنس وجود دارد و اين تفاوت

های ديگری نظیر نژاد، طبقه و قومیت کدگذاری شده  جنسی است، اما به لحاظ فرهنگی با متغیر

متفاوتی از بدن های مختلف، تجارب  حتی زنان با وجود جنس واحد، در طبقات و نژاد»است. 

(. زنان کل زندگی شخصی و اجتماعی خود را به 1900)اباذری و ديگران، « زنانه خود دارند

ها و تجربیات مشترکی است: داشتن  کنند. زندگی آنها حاوی مؤلفه نحو متمايزی تجربه می

ن، موقعیت فرودست در برابر مردان، احساس عدم تعلق به دنیای مردانه، هراس از دنیای مردا

عدم امکان خودبیانگری، ترس از تعرض و خشونت، در معرض نگاه خیره مردان بودن و از اين 

 (.8: 1980)محمدی و همکاران، « قبیل

های مصرف نمايشی   اغلب تحقیقات در حوزه بدن زنان به مديريت بدن و تحلیل کنش

خود در ايران صورت  در باب درک و تصور زنان از بدن زنانۀ ای و مطالعه اند  بدن پرداخته

نپذيرفته است يا کمتر بدان پرداخته شده است و تحقیقاتی نیز اگر انجام شده تحت عنوان زن 
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باشد و کوچکترين صدايی به  يابد که مصداق يک زن فارس طبقه متوسط می ايرانی انتشار می

ز سوی ديگر، (. ا1981دهد )شهرياری،  ها و تجارب کامالً متفاوت آنها نمی زنان ساير قومیت

تواند در درک هر  مالحظات قومیتی، نژادی و طبقه اجتماعی و جغرافیايی و جنسیتی که می

چه بهتر تصوير و درک زنان از خود و بدن و تجارب زيسته خود کمک کند، صورت 

ای مانند کردستان که زنان در حداقلِ مطالعات  جامعه نپذيرفته است. اين مسئله در مورد

اند، بیشتر است. بدين سبب اين مطالعه در نظر دارد که به مطالعۀ  قرار گرفته شناختی جامعه

شان بپردازد.  پديدارشناختی بدن در زنان و درک و تصوير آنان از بدن خود در تجربه زيسته

در واقع، اين مطالعه درصدد است که اين مسئله را از ديد خود زنان دنبال کند. پرسش مرکزی 

، درک و تصور زنان از بدن زيستۀ خود در کنش و واکنش با جامعه پژوهش اين است که

کردستان چگونه است؟ در واقع، هدف اين پژوهش، پديدارشناسی درک و تصور زنان از بدن 

تواند سؤاالت زير را در پی داشته باشد: جامعه  زيسته خود در جامعه موجود است که می

بخشد؟ با توجه به بدن زيسته، زنان نسبت  نا میهای زنانه را خلق و مع  کردستان چگونه بدن

کنند؟ مناقشات بدن زنانه در يک جامعه مردساالر  بدن و جامعۀ موجود را چگونه تفسیر می

 شود؟ چیست و از ديد زنان چطور تفسیر می

 پيشينه مطالعاتی

 مطالعات متعددی در ايران در حوزه بدن صورت گرفته است که اکثريت اين مطالعات بر

های زيبايی بوده است. اين مطالعات بیشتر بر پايه   مديريت بدن و تبیین گرايش به جراحی

های متعارف کمی )و رويکرد اثباتی( در داخل کشور صورت گرفته است و سهم کمی از   روش

 های کیفی و به طور خاص پديدارشناختی صورت گرفته است.  مطالعات صورت گرفته با روش

های اشاره داشت: آزاد ارمکی و چاووشیان  توان به کار انجام شدۀ داخلی میاز میان مطالعات 

شدن   به برتری تجربه فرضیه گسسته "مثابه رسانه هويت بدن به"(، در پژوهشی با عنوان 1901)

های ساختاری و پیوند آن با خصوصیات فرهنگی پرداختند.   های هويت از موقعیت  شکل

ه سطوح گوناگون مديريت بدن رابطه معناداری با متغیرهايی دارد که های آنان نشان داد ک  يافته
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آشکارا دلیل فرهنگی دارند، اين متغیرها شامل جنس، سن، تحصیالت، سرمايه فرهنگی، ديانت 

 شد. و نگرش سنتی به خانواده می

(، به بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر 1908در پژوهشی ديگر رضايی، اينانلو و فکری )

گرايی،  بر مديريت بدن دانشجويان پرداختند. نتايج آنها نشان داد که عواملی همچون مصرف

 های مديريت بدن دارند. ای، تأثیر مستقیم بر رفتار های اجتماعی و مصرف رسانه فشار

(، در پژوهش خود به میزان باالی مديريت بدن در زنان شیرازی 1900فاتحی و اخالصی )

باالی توجه زنان به بدن در همه وجوه آن اعم از آرايشی، مراقبت و ...  دست يافتند که گويای

ای، پذيرش اجتماعی بدن و پايگاه  های مصرف رسانه بود. همچنین آنها نشان دادند که بین متغیر

 اقتصادی با مديريت بدن رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. -اجتماعی

که بروز نوگرايی در جامعه ايران در حساسیت جوانان ( نشان دهنده آن است 1902نتايج ذکائی )

 به کنترل و انضباط بر بدن و نیز حساسیت برای ارائه تصوير مطلوب از خود مؤثر بوده است.

(، نشان دادند که رابطه معناداری بین شاخص توده 1900پور و حسینی ) عمیدی، غفرانی

ين گونه که با افزايش نمايه توده بدنی، بدنی و نارضايتی از تصوير ذهنی بدنی وجود دارد، بد

 يابد. رضايت از تصوير بدنی کاهش می

های نمايشی بدن   (، در پژوهشی به بررسی منطق حاکم بر کنش1981چنذانق و همکاران )

اند.  زنان و انگیزه آنان از کسب دارايی زيبايی در جريان زندگی روزمره در جامعه رشت پرداخته

توان پنج تیپ:  های نمايشی بدن زنانه می  های کنش  دهد که با توجه به ريشه مطالعه آنها نشان می

شناختی، تیپ  گرای سیاسی، تیپ میانه سنتی مذهبی، تیپ میانه سنتی شرق رايکال اسالم

های   شناختی و تیپ فمنیستی را مشاهده کرد که چهار تیپ نخست تحت تأثیر الگوی شرق

و فقط تیپ فمنیستی در برابر اين الگوی واکنش نشان داده و پدرساالرانه سنتی يا جديد است 

 کند. مقاومت می

(، در پژوهشی که چارچوب نظری آن بر مبنای نظريه سرمايه جنسی 1982صادقی و همکاران )

کاترين حکیم بوده است با روش کمی نشان دادند که میزان پرداختن به مديريت بدن در میان زنان 

 ( روبه رشد و میانگین ارزش سرمايه جنسی میانگین نسبتاً باال است.0ز ا 9/9شهر همدان رقم )



 

 

 

 

 

 9999، شماره یک، بهار و تابستان 02دوره شناختی مطالعات جامعه   092 
 

 

 روش پژوهش

رو، درک و تصور زنان از بدن زيسته خود در کنش و واکنش با جامعه  هدف پژوهش پیشِ

مثابه شیوه مناسب برای کاوش و  کردستان است؛ از اين رو رويکرد پديدارشناسی تفسیری به

شود  ها به کار گرفته می فرض ين پديده و تا حد ممکن آزاد از پیشتحلیل و تفسیر مستقیم ا

(. به عبارت ديگر، روش 602:  1908، به نقل از محمدپور، 00: 1800برگ،  )اشپیکل

دهد توصیف  های که در آن روی می های انسان را در متن و زمین  کوشد تجربه پديدارشناسی می

شناسی خود تا حد امکان بر  از توجه به اصول هستی (. اين رويکرد626:  1908کند )محمدپور، 

های دسته اول يا تجربه زيسته متمرکز شده و از پرداختن به موضوعات ثانويه خودداری   تجربه

های دست دوم را نداشته و در صورت   های معنايی تجربه  کند، چرا که امکان ورود به اليه می

(. به اين منظور  1988انجامد )محمدپور،  ده میاستفاده به تولید معرفتی مخدوش و تحريف ش

اين شیوه با هدف دريافت درک و فهم زنان از بدن خود به کار گرفته شده است. در واقع، از 

شناسی  های فکری که به کار بر روی بدن و مباحث نظری مربوط بدان پرداخته، جامعه  نحله

ارشناسانه در مورد بدن اين است که های پديد  پديدارشناسانه است. بحث محوری در انديشه

 «1بدن زيسته»پردازند. مفهوم اصلی اين رويکرد،  دريابیم مردم چگونه به بیان اين تجارب می

است. اين مفهوم بدين معنی است که بودن در جهان و آگاهی انسانی تا حد زيادی توسط بدن 

 (.1900و ديگران،  مند است )اباذری شود. انسان نوعی عامل اجتماعی جسم معین می

گیری هدفمند در تحقیقات کیفی، که رعايت الزامات مترتب بر اصول  با توجه به اصول نمونه

ها در وضعیت ذکر شده( در ان  گیری تصادفی در تحقیقات کمی )برابری تعداد نمونه نمونه

ان ها از تمرکز خاص بر يک وضعیت مشابه در می ضرورتی ندارد، محققان در انتخاب نمونه

های زيسته را ثبت کنند. در واقع، در اين   های از تجربه کنندگان خودداری کردند تا گستر مشارکت

های زيسته )بدن زيسته( و برای به دست آوردن نتايج بهتر   تحقیق به دلیل فرض متکثر بودن تجربه

گیری با حداکثر  نمونهگیری با حداکثر تغییرات را مورد توجه قرار داديم. در  تر، مفهوم نمونه و کامل

                                                           
1 Lived body 
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های هرچه متفاوت   شوند که وضعیت ها، رويدادها و افراد مطلع طوری انتخاب می تغییرات، محیط

 (.101: 1901تر را در دسترس پژوهشگر قرار دهند )ويمر و دومینیک،  و متنوع

های کردنشین شمال غربی ايران   میدان پژوهش شهر سنندج مرکز استان کردستان از استان

زن  69کنندگان در مصاحبه  کیلومتری تهران قرار گرفته است. مشارکت 081است که در فاصله 

ها تا جايی ادامه پیدا کرد که به اشباع نظری  هستند که با آنها مصاحبه به عمل آمد و مصاحبه

سالگی و تحصیالت آنان از  00سالگی تا  66کننده در اين تحقیق از  رسیديم. سن زنان مشارکت

دايی تا کارشناسی ارشد بود. اين پژوهش زنان مختلفی را با سطح سواد و تعلقات ذهنی و ابت

 های متفاوت از نظر اجتماعی را هدف قرار داده است. خاستگاه طبق

گیری هدفمند و پس از اعالم رضايت جهت شرکت در  کننده به شیوه نمونه مشارکت زنان

ها به  با هماهنگی قبلی قرار گرفتند. مصاحبهساختاريافته  پژوهش، تحت مصاحبه عمیق نیمه

کنندگان را به  ساختاريافته و سؤاالت باز آغاز شد و محقق با سواالتی مشارکت صورت نیمه

ها با سواالتی از درک زنان از بدن، تغییرات بدن،  تشريح بیشتر پديده هدايت کرد. محور مصاحبه

های موجود به بدن زنان   ها و عرف سنت های زيبايی و کنش و واکنش آنها نسبت به  جراحی

صورت گرفت. مصاحبه به صورت فايل صوتی تهیه شد. سپس محقق با هدف شناخت ذات 

های زيسته با بدن   های مصاحبه )درک و تصور از بدن زيسته و تجربه مسئله و با کمک محور

ین آنها وجوی ذات مشترک ب خود در جامعه( مصاحبه را از تشريح پديده به سمت جست

 حرکت داد.

 شوندگان های مصاحبه (: اطالعات زمين1جدول شماره )

R تحصيالت سن نام 

 بیسواد 00 ثويبه 1

 ديپلم 96 روژين 6

 ديپلم 90 روناک 9

 کارشناسی 60 نسرين 1

 کارشناسی 62 سمیرا 0

 ديپلم 91 هیوا 2

 ديپلم 90 شرمین 0
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 شوندگان های مصاحبه (: اطالعات زمين1دول شماره )جادامه 

R تحصيالت سن نام 

 ديپلم 60 گالله 0

 کارشناسی 99 ژينا 8

 ديپلم 98 کژال 18

 بیسواد 08 نشمین 11

 ارشد کارشناسی  شیما 16

 بیسواد 12 فريده 19

 بیسواد 06 وسط 11

 سیکل 10 سهیال 10

 ديپلم 18 ثريا 12

 ديپلم 60 کیژان 10

 بیسواد 19 هالله 10

 بیسواد 01 اختر 18

 ديپلم 60 شیالن 68

 ديپلم 62 شکیال 61

 کارشناسی 66 شراره 66

 سیکل 60 هنازش 69

 

 ها یافته

 ها شش مقوله اصلی از توصیف و درک زنان از بدن زيسته خود پديدار گرديد. از متن مصاحبه

 شونده از بدن زیسته شده از روایت زنان مصاحبه (: مقوالت اصلی و فرعی استخراج2جدول شماره )

 مقوالت فرعی مقوالت اصلی ردیف

 مثابه ناموس بدن به 1
 -مثابه پاسداری از آبروی طايفه پاسداری از بدن به -انوادهبدن زن شرف خ

 بدن حیای زن -ختنه زنان بازتولید آبروی خانوادگی -عفت زن در پاکدامنی

 بدن، ابژه جنسی 2
 -بدن واسط زن و مرد -ابژگی تنانه -سازی بدن اروتیک -شدن زنان  واره شی

 فروشی زنان تن
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 شونده از بدن زیسته شده از روایت زنان مصاحبه (: مقوالت اصلی و فرعی استخراج2دول شماره )جادامه 

 مقوالت فرعی مقوالت اصلی ردیف

3 
بدن ابزار سلطه 

 امعهنمادین مرد در ج

 -مثابه سلطه مردان سازی زنان به ختنه و ناقص-بدن زن مظهر شکنندگی

پاسداری  -کنترل زنان از مجرای کنترل بدن -بدنِ تحت انقیاد -ضعیفگی زنان

 مردان از بدن زنان

 دستگاه بازتوليد نسل 4
فرزندآوری  -مثابه مقبولیت اجتماعی فرزندآوری به -بخش نسل زن تداوم

 اهدای زندگی

 ای جنسی سرمایه بدن 5
 -گری اجتماعی جلوه -جاذبه جنسی -شناختی زنان های زيبايی  فريبندگی

 نمايش بدن -شدن فضا  جنسیتی

 بدن عليه پدرساالری 6
نمايش  -نمايش بدن علیه مردساالری -مثابه اعتراض های معنادار بدن به  کنش

 محدودکنندهنفی قوانین  -های مردساالرانه بدن در تقابل با محدوديت

های خود زنان از بدن زيسته خود   در ادامه به توصیف هر مقوله با استفاده از روايت

 پردازيم. می

 مثابه ناموس بدن به 

مثابه ناموس خانواده،  را مطرح کردند که بدن خود را به 1در جريان پژوهش، زنان مفهوم ناموس

دستان نمودهايی بسیاری دارد. اکثر زنان کردند که در فرهنگ مردم کر مردان و طايفه تلقی می

کردند؛ بدين معنی که در جريان  کننده، بدن خود را همانند ناموس درک و تفسیر می مشارکت

کشند و بخشی از وجود و  زندگی و زيست روزمره همواره اين مفهوم را با خود به يدک می

گردد که اين  در پی دارد و باعث میروان آنها شده است. ناموس که بازتولید نظام مردساالرانه را 

 نظام )مردساالری( همواره بازتولید گردد.

 کننده در اين رابطه اظهار داشت: ساله، بیسواد( از نان مشارکت 00ثويبه )

                                                           
ای مانده از نظام نظم جمعی و هبستگی گروهی به ج ٔ  ناموس در يک تعريف کلی يکی از عوامل مهم نگهدارنده 1

شان به عنوان موضوع مبادله، در  گرايی موجود در گذشته است؛ پاسداری زنان از عفت و شرف خويشاوندی و قبیله

واقع پاسداری از شرف گروه، اجتماع، خانواده، طايفه يا قبیله است که در نظام خانوادگی کنونی اندکی تجلیاتش 

انه پیش از همه به واسطه حضور و همدستی مردساالری خود را بر تر شده است. نظام ناموس در خاورمی مدرن

 (6811پور، جهان امروز تحمیل کرده است )رستم
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 «.ام بايد با شرف و آبرو زندگی کنم بدن من ناموس شوهر، پدر و برادرهايم است و تا زنده»

فهوم ناموس تنیده شده بود حامل و حفظ آبرو و شرف عفت و پاکدامنی زنان که در حول م

کشتن زنان و دختران به دلیل حفظ ناموس و شرف، نشانه اعمال »آيد.  مردانگی به حساب می

قدرت مطلقه مردان بر سرنوشت و زندگی زنان و دختران و هراس از آزادی اراده زن درباره 

تنانه خودش تصمیم بگیرد و همچنین نشانۀ های   تنش است، تا زن نخواهد و نتواند دربارۀ کنش

های   هايی است که تغییر گسترده روابط جنسیتی در حوزه ناتوانی بخشی از جامعه در حل تنش

 (.00:  1982)موسوی، « مختلف به وجود آورده است

 ساله، بیسواد( در مصاحبه اظهار داشت که: 08نشمین )

تون رو حفظ کنید. زن با ناموس  گفتن ناموس یيادمه همیشه از زمانی که بچه بودم بهمون م"
کنه و اين برای ما زنان حتی  زنی هست که بدنش رو از نگاه و تعرض مردان غريبه حفط می

 "امکان بقا رو میده

کند، که زنان تا  های اجتماعی ايجاد می گفتمان ناموس در کردستان، نوعی ملزومات و پیامد

های  های اجتماعی در واقع نوعی هنجار ملزومات و پیامدکشند. اين  آخر عمر با خود يدک می

ها و رفتارها در عرصه خصوصی و خانواده و همینطور در  جنسیتی در تمام مناسبات و منطق

دهد. اين قواعد و  مندی تشکیل می کند که دال مرکزی آن را بدن و بدن عرصه عمومی ايجاد می

های  ن و بدن آنها برای حفظ اين گفتمان و کدعرف برساخته اغلب به کنترل هر چه بیشتر زنا

 انجامد. اخالقی مشتق شده از آن می

سوژه زن در کردستان، از آنجا که تحت سلطه گفتمان ناموس است و در اين گفتمان 

ناپذير اين گفتمان مبدل گشته است. اين گفتمان اغلب با  شود، به بخش جدايی اجتماعی می

مراه بوده است و زمانی که در پیوند با ساختار مسلط فرهنگی، تبعیض و نظام سلطه بر زنان ه

مثابه امری طبیعی در جامعه و در  اجتماعی و مذهبی قرار گرفته است توانسته است خود را به

 دنیای زنان جا دهد و به فرهنگی متعارف و عرف اجتماعی تبديل شود.

 بدن، ابژۀ جنسی -

های در جهت ذائقه مردان درک  مثابه ابژ بدن خود را بهکننده  رو، زنان مشارکت در پژوهش پیش

های قلمداد  کننده معتقدند که بدن آنها همیشه مانند ابژ کردند. در واقع زنان مشارکت و تفسیر می
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ای سنتی  جامعه گردد. در شود که در پاسخ به ذائقه و میل مردان در جامعه تولید و بازتولید می می

مرد و همچنین شناخت طرفین از هم بر مبنای سوژگی و ابژگی از ديد  و پدرساالر ارتباط زن و

گردد. در واقع در اين فرآيند زنان اين درک را از بدن خود داشتند که جنسیت  زنان قلمداد می

ء درک  آنها به بدن آنها تقلیل پیدا کرده و مردان بدن آنها را در جهت ذائقه خود همچون شی

مثابه غريزه جنسی و شهوانی  نده اين ابژگی تن خود را از ديد مردان بهکن کنند. زنان مشارکت می

ها دائماً بازتولید  مردان درک کرده و معتقدند که اين مسئله در جامعه و در چارچوب سنت

 گفت: کننده در اين رابطه می ساله، ديپلم( از زنان مشارکت 90گردد. روناک ) می

کنم که همه ما  سی برای لذت مردان هستیم و فکر میواقعیت آينه که ما زنان دستگاهی جن»
حتی تو رفتار و نگاه مردان نسبت  شه ايم و می زنان اين رو در زندگیمان ديده و تجربه کرده

 «.به ما زنان اين رو ديد

در اين تجربه، زنانگی به جنسیت و دستگاه جنسی زنان تقلیل پیدا کرده و اين تجربه به 

نده در پژوهش دائماً در حال بازتولید است و زنان معتقد بودند که در کن تعبیر زنان مشارکت

شود. در روند ابژگی زنان، سوژه )مرد( نه تنها به ابژه )زن( نگاه  زندگی روزمره آنان زيست می

جنسیتی و غريزی دارند، بلکه همه زندگی و زيست روزمره مردان در اين جهت است و مرتباً به 

 .شود آن معنا داده می

 گفت: ساله، کارشناسی( در اين رابطه می 60نسرين )

های جنسی  کنم که مردان ما رو فقط به چشم دستگاهی برای ارضای نیاز راستش من فکر می»
کنه، من يادمه که از بچگی يادمون میدن  بینن. و اين نگاه، من رو خیلی اذيت می خودشون می

که مالک بدنتان هستید بلکه مردان شما  شما نیستیدکه هم چیزتون برای مرده و در واقع 
 «.]پدر، برادر[ مالک بدنتان هستند

ها و حضور و  زنان مورد مطالعه به اين پرداختند که اغلب در جامعه بیش از آنکه شايستگی

های جنسیتی مبتنی بر بدن قضاوت  های اجتماعی آنان مورد توجه قرار گیرد با معیار  فعالیت

سازی  شوندگان به صورت ابژکتیويته یز در اکثر موارد در بین مورد مطالعهاند. اين قضاوت ن شده

سازی بدنِ زنان  مثابه ابژه تجلی گشته است. اين اروتیک از زنان و به طور خاص بدن به

دستاويزی برای مانور هر چه بیشتر مردان بر زنان در نظام سلطه بوده است. اين فرايند فضايی را 
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ب مردان به تعبیر مصاحبه شوندگان خود را مالک بدن زنان دانسته و خلق کرده است که اغل

اند. اين نوع خلق زنانگی اغلب در خدمت نظم پدرساالر  زنان ملک و دارايی مردان به شمار رفته

های اجتماعی و جنسی را برای مردان و تعريف زنان و   ها و عرف قرار گرفته و تداوم سنت

 به دنبال داشته ست. همچنین نوع نگاه به زنان را

 بدن ابزار سلطه در جامعه -

با دوپارگی جسم و جان، بدن و ذهن و فراتر دانستن روح و فروتر خواندن بدن، به دوگانگی 

مرد و زن راه برده است. در اين دوگانگی مرد مظهر روح و ذهن و زنان مظهر بدن و به اين 

ت و شکنندگی. در اين تعريف بدن مردان طريق مردان مظهر قدرت و اقتدار و زنان مظهر اطاع

:  1982با فضای روحی و ذهنی او گره خورده ولی بدن زنانه با طبیت جسمانی زن )موسوی، 

هايی که روی بدن صورت  گذاری کند و با نشانه (. با کنترلی که جامعه بر بدن زن وارد می00

مثابه  دد )همان(. بدن همواره بهگر پذيری جنسیتی و امر سلطه آغاز می فرآيند جامعه 1گیرد می

ابزاری برای سلطه در يک جامعه مردساالر توانسته است به کار گرفته شود. اين امر به واسطه 

های   افتد و همچنین در راستای ايدئولوژی پذيری در آن اتفاق می ساختاری که فرآيند جامعه

                                                           
توان به ختنه زنان در بدو تولد اشاره داشت. کامیل  های اين امر در بعضی از مناطق جامعه کردستان می از مصداق 1

( نشان داده است که ختنه زنان 1981) "ه زنان در ايرانبه نام سنت: پژوهشی جامع در باب ختن"احمدی در کتاب  

شود. احمدی در اين کتاب که حاصل  ای از کردستان، آذربايجان غربی، هرمزگان، کرمانشاه ديده می در نواحی

باشدِ، نشان داده است که در اين مناطق هنوز مردمانی  ها و مشاهدات می پژوهشهای میدانی و برآمده از دل مصاحبه

اس باورهای فرهنگی و دينی خود خواهان انجام اين عمل هستند. در کردستان ايران ختنه دختران در برخی براس

نشین معمول است از جمله در روستاهای همجوار کردستان عراق. با وجود اين، رواج آن در اين مناطق  مناطق سنی

اگر  فاوت است، حتی در روستاهای همجوار. ای به منطقه ديگر مت بسیار پراکنده است و گاهی میزان آن از منطقه

بخشی از اين موضوع  گردد اما با آموزش و آگاهی چه در مناطق مذکور کماکان اين سنت )ختنه زنان( مشاهده می

(. از جمله کارهای ديگری که در اين حوزه )ختنه زنان( در کردستان ايران انجام 1981کاسته شده است )احمدی، 

( از فاطمه کريمی است که توسط اتتشارات روشنگران و مطالعات زنان 1908) "راژدی تنت"گرفته است کتاب 

کند که اين عمل در  منتشر شده است. کريمی ضمن اذعان به عواقب ختنه دختران بر ذهن و جسم آنان، اشاره می

سازی  هد که ناقصد ( نیز، نشان می1980های احمدی ) مناطق کردنشین روندی نزولی در پیش گرفته است. يافته

 بدن )ختنه( در ايران و به طور خاص در کردستان روندی نزولی دارد.
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انه به واسطه طبیعی جلوه دادن اين های ساختاری و مردساالر  گرد. ايدئولوژی موجود بازتولید می

های   پذيری سنتی نیز هست در راستای ايدئولوژی که جامعه 1پذيری جنسیتی امر در جامعه

موجود اين فرآيند را تسريع بخشیده بطوری که به بخشی از زيست روزمره زنان و نگرش و 

تان نیز همانند هر نقطه . در جامعه کردس6شان تبديل شده است شان در مواجهه با بدن بینی جهان

ديگر ايران، مردان فاعلین مسلط جامعه بوده و زنان زيردست آنها و وابسته به آنها در نظر گرفته 

ها بازتاب  ها، هنجارها و سنت مند و بومی است، در ارزش شده، نظام شوند. اين تسلط نهادی می

نین شرايطی وضعیت زنان دشوار گردد. تحت چ های ذينفع بازتولید می شود و توسط نهاد داده می

مثابه ابزاری برای سلطه  کننده در مواجهه با بدن آن را به (. زنان مشارکت1980گردد )احمدی،  می

 کردند. بر خود تلقی می

 گان در اين پژوهش اظهار داشت: کننده ساله، کارشناسی( از مشارکت 62سمیرا )

بايد بدن ما رو تحت کنترل داشته باشن )از های خانواده  دن که مرد ما در جامعه يادمون می»
مان هم اونا  ( و در مورد بدنشويم و کجا بريم، با کی بريم و ...بچگی چطور در جامعه ظاهر 

کنم يه جورايی ابزاری در جهت سلطه  تصمیم بگیرن که چطور با آن برخورد کنیم که فکر می
 «.هر چه بیشتر بر ما است

پذيری جنسیتی  واسطه بازتولید اين ايدئولوژی در فرايند جامعه ايدئولوژی فرادستی مردان به

و حیات زنانه به امری مسلط تبديل گشته؛ بدين صورت که اين ايدئولوژی و سلطه، مردان را 

                                                           
های جنسیتی شده را گرفته و با آن خود  شود که افراد صفات و ويژگی پذيری جنسیتی به فرآيندی گفته می . جامعه1

پذيری جنسیتی فرآيندی دو  رد. جامعهآموزند که جامعه از آنها به عنوان زن يا مرد چه انتظاراتی دا شناسد و می را می

آيند.  ترين عوامل آن به شمار می شود و والدين مهم پذيری را شامل می طرفه است که جنسیت و ساير عوامل جامعه

يابند که به دلیل زن يا مرد بودن چه انتظاراتی  شود. آنها درمی در واقع در اين فرآيند نگاه به افراد جامعه جنسیتی می

شناسی جنیست، با نگرش خاص خود، با ارائه  (. در واقع جامعه10: 1900رود )سفیری و همکاران،  میاز آنها 

دهد چگونه مرد يا زن بودن در طی زمان و  شناختی از عملکرد جنس و جنسیت در جامعه، نشان می تصويری جامعه

گیرد و تاکنون  ای اجتماعی قرار میهای اجتماعی، فرهنگ و ساختاره در جوامع گوناگون تحت تأثیر باورها و ارزش

 (.00: 1982چه تغییراتی را پشت سر گذاشته است )موسوی، 

ای برای نشانه عالمت و داغ گذاری قدرت و سلطه مردانه  های پست مدرن معتقدند بدن زنانه عرصه . فمینیست6

ورد قبول قرار گیرد. است و همواره در معرض دستکاری و تغییر بوده است، بدون آنکه همانطور که هست م

 (.1982)موسوی، 
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گری تبديل کرده است. به دنبال اين امر و با درونی کردن اين ايدئولوژی  به ابزار قدرت و سلطه

 1دان و کنترل و نظارت بر بدن زنان در میان زنان و به تعبیر بورديوشدن سلطۀ مر  در زنان، دائمی

 گردد. با همدستی خود زنان به امر مسلط و دائمی بدل می

 ساله، ديپلم( اشاره داشت که: 91در اين رابطه هیوا )

ما دختران همیشه بايد مواظب بدنمون باشیم و حفظش کنیم، ما در خانواده در شرايطی "
کنه که حتی کجا برم، کی برم و با کیا برم. در واقع آنها  ام و يا برادرم تعیین میهستیم که باب

 ."ناظر ما و بدنهايمان هستنددائماً 

مردان قواعدی  6مناسبات جامعه موجود و مورد مطالعه با کانالیزه کردن بدن در اختیار و سلطه

ا در خانواده و عرصه عمومی ايجاد کند که نظام و مکانیسمی ر آمیزی برساخته می مقتدرانه و تحکم

رود. در اين  کند. که بدن زن را ابزاری برای تحت سلطه قرار دادن هر چه بیشتر زنان نشانه می می

يابد و در عمل و پراکسیس اجتماعی  ساخت، زن هر چه بیشتر به بدن و آنهم بدن ابژکتیو تنزل می

های اخالقی خاص خودش را نیز  ناموس کدکند. اين نظام تحت گفتمان  و فرهنگی نمود پیدا می

گیرد که بیش از پیش به  های تحت سلطه قرار می کند و بدن به صورت کانالیز فراهم و صادر می

انجامد. در واقع اين طردشدگی زنان، بیش  طردشدگی و تحت سلطه و انقیاد قرار گرفتن زنان می

ان بازد، امری ابژکتیو است که از از آنکه موضوعی سابژکتیو و حاصل نوعی انتخاب جمعی زن

 9تاريخی موجود در کردستان ريشه گرفته است. -وضعیت اجتماعی

                                                           
1 . Bourdieu 
2 . Domination 

. زنان، با درونی کردن مناسبات قدرت موجود در جامعه، ناخواسته به بخشی از بدنه اجرايی بازتولید وضع موجود 9
یت جنسیتی با وضع "همدستی زنان"شناس فرانسوی، آن را  توان به تعبیر بورديو، جامعه شوند، چیزی که می بدل می

های اعمال  نابرابر موجود و ساختارهای شکل دهنده، تقويت کننده و پیش برنده آن دانست. از نظر بورديو مکانیسم
کند.  گیرد؛ در واقع جنسیت سلطه چندان تفاوتی ايجاد نمی سلطه مردانه به میانجی فرهنگ صورت می ٔ  مردساالرانه

د اين نظام سلطه همدستی زيادی با مردان دارند. هر چند که واضح است به همین دلیل از نظر او زنان هم در بازتولی
ها به جای  کند که سخن از آثار مستمری که سلطه بر بدن اين همدستی آگاهانه و ارادی نیست. بورديو اشاره می

چنین القا  شود به زنان نسبت دهیم. زيرا گاهی نهد به اين معنی نیست که مسئولیت زجری را که از آن ناشی می می
سلطه  اند(، که گويی گزينند )زنان خود بدترين دشمن خويش ها برمی شود که زنان خود اعمال خاص زير سلطه می

برند.  شان است، لذت می بر خويش را دوست دارند يا اينکه از رفتار ناشی از نوعی مازوخیسم که اساس طبیعت
کردن يک جنس آسانتر از معذور داشتن جنس ديگر است. گويد متهم  همانطور که دوبوار به نقل از مونتنی می
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 بدن همچون دستگاه بازتوليد نسل

های بسیار مهم  شدن زنان از فاکتور نقش مادری و تولید مثل و فرزندآوری در روند اجتماعی

آورد، آن  رای او به ارمغان میاست که يک زن بايد آن را بپذيرد و همچون کارکردی که بدنش ب

را درک کرده و تصوير کند. يکی از تصاوير آرمانی زنان از بدن خود همین نقش فرزندآوری و 

های  کنند که از کارکرد تولید مثل و بازتولید نسل است. به طوری که بدن را دستگاهی تعريف می

پژوهش اظهار داشتند که تولید  کننده در اين مهم و حیاتی آن بازتولید نسل است. زنان مشارکت

مثل و فرزندآوری نقش حیاتی را در پذيرش ما در خانواده و جامعه دارد و يکی از ايماژهايی که 

 1از بدن خود داشتند همین نقش بازتولید نسل است که بدن بايد قادر به انجام آن باشد.

 گفت: ساله، ديپلم( در اين رابطه می 96روژين )

به عنوان يه زن يعنی فرزندآوری و بازتولید نسل برای خانواده و طايفه. واقعیتش بدن من »

کنه وقتی بدن من  اصالً بدن من فقط قادر به بازتولید نسله و اين منو راضی و خوشحال می

 «.تونه تولید نسل کنه می

های  زنان مورد مصاحبه نگاهی کارکردی به بدن خود داشتند. بدين صورت بدن را مقول

دانستند  شان در جامعه که يکی از آنها فرزندآوری و بازتولید نسل است می شبرد اهدافبرای پی

های مصاحبه شوندگان مشروعیت برای آنها در خانواده و طايفه کسب   که اين کارکرد بنا به گفته

 کند و در واقع نوعی مقبولیت اجتماعی برای آنها به همراه دارد. می

                                                                                                                                           
ذيرفت که قواعد زيست خاص؛ تسلیم شدگان؛ که گاهی برای؛ سرزنش قربانی؛ \دهد: بايد  بورديو چنین ادامه می

اند که به کار  شان را مديون قواعدی اند، و اين ساختارها کارآمدی کنیم، محصول ساختارهای عینی اختیار می
کنند، زيرا آنرا اين چنین  کنند. قدرت نمادين، بدون ياری کسانی که تحمل نمی به بازتولیدشان کمک میگیرند و  می
شود. اين ساختمان عملی، نتیجه کار ذهنی آگاهانه، آزاد، به دور از علتی منفرد نیست. بلکه  سازند، عملی نمی می

های ادراک و مقررات )تحسین  صورت طرح نتیجه قدرتی است که با دوام در وجود و بدن اشخاص زير سلطه به
ها برخی مظاهر سمبلیک قدرت را محسوس  کردن، احترام گذاشتن، دوست داشتن و غیره( ثبت شده و اين طرح

 (1980پور، )رستم«. کند می
زايند؛ همین واقعیت  ها استثمار و فرودستی زنان ناشی از آن است که بچه می . به نظر بسیاری از فمینیست1

شناختی است که به مردان امکان داد زنان را به انقیاد کشند و زنان به اين ترتیب در سايه حمايت مردان قرار  تزيس
توانند خود را از کنترل مردان برهانند که از قید تولید  گرفتند. برخی مانند فايرستون معتقدند که زنان فقط زمانی می

 (.1980پذيرند. )پامال آبوت و ديگران،  ن استدالل را امروزه نمیها اي مثل آزاد شده باشند. البته همه فمینیست
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 ين رابطه گفت:ساله، ديپلم( در ا 90شرمین )

فرزندآوری و بازتولید نسل که از طريق من که يک زنم انجام میشه، برام باعث میشه که »
 «.ام و شوهرم من رو بیشتر قبول داشته باشه خوانواده

مقوله فوق بیانگر آن است که زنان کُرد در زندگی اجتماعی خود ارزشی خاصی را برای 

باشد قائلند. اين امر  شدن زنان می  جامعه و فرآيند اجتماعی رسد متأثر از فرزندآوری که به نظر می

دهد و به صورت ارزش بر زندگی کنشگران  الشعاع قرار می )فرزندآوری( زندگی زنان را تحت

 آيد. )زنان( در جهت مقبولیت، رضايت از آنان و مشروعیت آنان در زندگی مشترک درمی

های جنسیتی از نوع مردانگی و   اينکه نقش(، اشاره دارد به 1986اگر چه که لوبرتون )

توان اين ويژگی را تنها ويژگی جنسی  شناختی آن است تا جايی که می زنانگی از نوع زيست

های   متفاوت بین دو جنس دانست. به جز امر بازتولید يا تولید مثل، بقیه صفات جنسیتی، کلیشه

حمیل کرده است )لوبرتون، تبعیضی هستند که فرهنگ و اجتماعی بر زنان و مردان ت

رسد که در اين مورد يعنی تولید مثل و فرزندآوری نیز تحت تأثیر  (؛ اما به نظر می188:1986

 فرهنگ و اجتماع قرار دارد و زنان مورد مطالعه به اين امر اشاره داشتند.

 های های قومی و طبق فرهنگی در کنار ديگر متغییر-وضعیت زنان کُرد در زمینه اجتماعی

کند که مادر بودن و تولید مثل بخشی از زندگی و در پیوند با بدن آنان به  برای زنان ايجاب می

شمار رود. اگر چه به تعبیر زنان مورد مصاحبه قرار گرفته، لزوم بازانديشی در نقش و جايگاه 

 های اجتماعی هستند.  ها و عرف زنان ضروری بوده و خواستار بازانديشی در سنت

 ای جنسی ایهسرم بدن

از ادراکات و تصوير زنان مورد مطالعه در باره بدن خود در اين مطالعه اين بود که زنان بدن را 

تواند در جامعه داشته باشد.  های خاصی برايشان می کردند که کارکرد ای تصوير می سرمايه مثابه به

درک و  1ای جنسی مايهسر تواند در واقع سرمايه بدن در نگاه و تصوير زنان از بدن خود می

                                                           
( از مقوله سرمايه جنسی سخن به میان آورد. سرمايه جنسی اصطالحی است که 1981. اولین بار کاترين حکیم )1

ی است. ها از قبیل: زيبايی، جذابیت جنسی، مهارت شناساندن خود و مهارتهای اجتماع ترکیبی از ويژگی دربرگیرنده

های جسمانی و اجتماعی است که برخی از زنان و مردان را در رسیدن به  در واقع منظور از آن ترکیبی از جذابیت
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تصوير گردد. از آنجا که جنسیت با اجتماع پیوند خورده و پیوسته نیز به اشکال مختلف مورد 

مثابه سرمايه اهمیت بیشتری به  شدن فضای جامعه، بدن نیز به  تر گیرد؛ با جنسی بازنمايی قرار می

آيد. زنان مورد  خود خواهد گرفت. و امروزه سرمايه جنسی نیز يک دارايی به حساب می

مصاحبه بیان داشتند که اين سرمايه )سرمايه جنسی( بر نگاه به آنها و کنش و واکنش آنها در 

های  تواند کارکرد زيست روزمره چه در خانواده و چه در حوزه عمومی تأثیرگذار است و می

 خاصی به همراه داشته باشد.

 گفت: ساله، ديپلم( در اين رابطه می 60گالله )

بینم که خدا به من داده و بايد سعی کنم که  بدنم رو مثل يه دارايی و سرمايه میمن »
تونن کارايی  کارکردهايی برام داشته باشه. زنان معموالً از بدنشون مانند يه سرمايه که با اون می

 «.کنه کنن. اين بدن در واقع برام جذابیت، زيبايی و رابطه ايجاد می انجام بدن استفاده می

های متفاوتی  ها و جوامع ممکن است کارکرد ها و فرهنگ چه اين سرمايه در موقعیتاگر 

داشته باشد و همچنین زنان درک و تصور متفاوتی نسبت به آن داشته باشند اما به تعبیر کاترين 

(. امرزه با 1981های اجتماعی فرهنگی حضور دارد )حکیم،   حکیم اين سرمايه در تمام زمینه

های متفاوتی به کار   ت بدن و زيبايی در جوامع، مقوله سرمايه جنسی در میدانتوجه به اهمی

گرفته شود. اين سرمايه در جاذبه جنسی، جذابیت ظاهری، روابط و تعامالت اجتماعی و... نمود 

روز بر اهمیت آن تأکید بیشتری  يابد و زنان بنا به تفسیرشان از اين سرمايه روزبه و تبلور می

 خصوص در مواجه با جنس مخالف در تالشند تا بیشتر آن را تقويت کنند.داشته و به 

 ساله، کارشناسی( در اين رابطه گفت: 99ژينا )

تونه برام داشته باشه، و مزايايی از اون کسب کنم. مثل راضی  های مثبتی می بدنم کارکرد»
 «.ام کردن شوهرم و ياموفقیت در روابط اجتماعی و عاطفی

                                                                                                                                           
کند. کارترين حکیم معتقد است از  شان کمک کرده است و آن فرد را از لحاظ بصری و جنسی جذاب می اهداف

تاريخ، همواره زنان خواستنی و مردان خواهان، زنان دارترند. در طول  حیث دارا بودن اين سرمايه، زنان سرمايه

های  اند. سرمايه جنس از نظر کاترين حکیم عبارت است از فريبندگی عرضه کننده و مردان متقاضی بوده

گیرد: زيبايی،  شناختی، بصری، بدنی، اجتماعی و جنسی. حکیم شش مؤلفه نیز برای سرمايه جنسی در نظر می زيبايی

 گری اجتماعی و تمايالت جنسی. های اجتماعی، سرزندگی، جلوه ايی، مهارتهای دلرب جاذبه
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سائل جنسی همیشه اهمیت خود را در روابط داشته است، بدن نیز که از آنجايی که م

مثابه سرمايه جنسی از آن ياد کرد، اهمیت خود را داراست. اين سرمايه نیز مانند ساير  توان به می

تواند نقش مؤثری در زندگی و روابط افراد و به طور خاص برای زنان داشته باشد  ها می سرمايه

های زيبايی،   توان در روند روبه رشد کنترل بدن، مديريت بدن، جراحی های آن را می و نمود

های صورت   های ظاهری و جاذبه جنسی ديد. اين فرآيند در مصاحبه  تناسب اندام، جذابیت

های زيبايی و همچنین بالطبع اهمیت يافتن بدن مانند سرمايه  گرفته با زنان نشان داد که استاندارد

 وبه افزايش است.جنسی در میان زنان ر

 بدن عليه پدرساالری

. زنان 1های اجتماعی و فرهنگی است بدن زيسته در جامعه کردستان متأثر از بسیاری از ساختار

های   در اين جامعه و به واسطۀ اين ساختارها از جنس ضعیف شمرده شده و سیاست

رفته پیرامون بدن های صورت گ  در مصاحبه 6سازی آنان همواره برقرار بوده است. فرودست

های   های ساختاری عیان گشت. با توجه به محدوديت  زيستۀ آنها بسیاری از فشارها و محدوديت

توان انتظار داشت که علیه اين ساختار و  هايشان در جامعه می ساختاری و تعاريف زنان و نقش

زنان در برابر های صورت گرفته نشان داد که   ها تقابلی صورت گیرد که در مصاحبه محدوديت

های صورت پذيرفته با بدن انجام  کنند. اين مقاومت با بدن و کنش اين ساختار مقاومت می

های ساختاری بر بدن، زنان نیز علیه وضع موجود واکنش نشان  گیرد. با توجه به ويژگی می

ند: زنان ک اشاره می« 9تمرين زندگی روزانه»( در کتاب 1880دهند. البته همانطور که دوسرتو ) می

                                                           
توان به تاريخ و ايدئولوژی و ساختارهای اجتماعی فرهنگی جامعه موجود در بازتولید نابرابری جنسیتی و  . می1

های ناموسی و  تلمکانیسم سلطه همانند: خشونت علیه زنان، ازدواج تحمیلی، ختنه زنان، ازدواج کودکان، چندهسری، ق

 های سنتی و فرهنگی که منجر به خودسوزی و يا خودکشی زنان در اين جامعه شده است، اشاره کرد. محدوديت

های مردانه  تر از بدن های زيستی زنان، ضعیف . در تفکر افرادی مانند نانسی هارت ساک و کاترين مک کینون، بدن6

نیز نیست، بلکه سلطه مردانه، توسط ايدئولوژی فرادستی مردان،  شود، ريشه ايدئولوژی ستم، مردانه شمرده نمی

شود و در واقع اين ذهن و آگاهی است که در ايدئولوژی فرادستی و سلطه مردانه تبلور يافته و موجب  تبیین می

 (.118شود )اباذری و حمیدی،  نابرابری میان زنان و مردان می

3.Practice of everyday Life 
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گذارند. آنها با آگاهی از  تابع محض ساختارها نیستند و نوع خاصی از عاملیت را به نمايش می

های خاصی را برای بهبود   منطق حاکم بر جامعه پدرساالر/ مصرفی و هم جهت با آن، روش

تر کردن هر چه بیشتر صورت و بدن  بندند. آرايش، جنسی وضعیت فرودست خويش به کار می

ای، که به لحاظ  های نمايشی بدن، به ابزاری برای ارتقای برخی زنان در چنین جامعه  شو کن

های نمايشی بدن، اهداف و   شود. در حقیقت زنان از رهگذر کنش جنسیتی نابرابر است، منجر می

سازی  کوشند با رسیدن به اين اهداف و منافع، موقعیت فرودست کنند و می منافعی را دنبال می

توان مقاومت علیه  در ساختار پدرساالر بهبود بخشند. در واقع، با نظريه دوسرتو می خود را

پذيرد، نوعی راهبرد علیه  ساختار و نظام پدرساالر را که به وسیله بدن و کنش با بدن صورت می

 (.1981استراتژی پدرساالر دانست )چنذانق و همکاران، 

 اشت که:ساله، ديپلم( در اين مورد اظهار د 98کژال )

ها و ساختارها رو در مورد زن و بدن خودم قبول ندارم و با همان  من بسیاری از اين سنت»
کردنم و ظاهرم اونطور که  آرايشکنم. در واقع، با  بدنم نسبت به اين وضعیت اعتراض می

 «.های زندگی( برای من تصمیم بگیرند کنم و نبايد ديگران )مرد دلم بخواد زندگی می

های اجتماعی فرهنگی  ها و ساختار های مردساالرانه، سنت  ای زنان و سیاست اشیهح موقعیت

کند. در واقع، زنان به واسطه  موجود، ايده مقاومت را در زنان بر علیه اين وضعیت ايجاد می

آيند که اين ساختارها را با اعتراض  خودآگاهی نسبت به وضعیت خود و جامعه در پی اين برمی

خود به چالش بکشند تا بتوانند نقش اين ساختارها و ايدئولوژی پدرساالرانه را  بدنی و نمايشی

کردند که ساختار و  رنگ کنند. زنان مورد مطالعه قرار گرفته به اين اشاره می در زندگی خود کم

نظام ايدئولوژی مردانه انتظاراتی را بر ما زنان تحمیل کرده و زنان نیز بواسطه اين وضعیت بیش 

تواند در جهت اعتراض و واکنش علیه  ش مورد تبعیض قرار گرفته که بدن زنان خود میاز پی

 نظم موجود بکار گفته شود.

 گفت: ارشد( از زنان مورد مصاحبه می ساله، کارشناسی 60شیما )

چرا من بايد همیشه مورد تبعیض قرار بگیرم. حتی در مورد بدنم نبايد با خِرد و عقل خود »
های دست و پا گیر  ام نسبت به بسیاری اين ساختار ن همیشه سعی کردهتصمیم بگیرم. م

 «.رم واکنش نشان دهم و هر طور که بخوام با هرتیپ و آرايشی بیرون می
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 ساله، کارشناسی( در اين مورد اظهار کرد: 66شراره )

شدم. يادمه همیشه از بچگی میان من و برادرم تفاوت  همیشه مورد تبعیض واقع می» 
کردن. انگار من درجه دوم بودم و برادرم درجه  ذاشتن و با يه چش ديگه به من نگاه میگ می

يک. مردساالری ديگه! ولی هیچ وقت نبوده که هیچ واکنشی نشون ندم و خفه شم همیشه 
 «ام يه جوری اعتراضم رو نشون میدم اعتراض کردم و همین االن هم با تیپ و سبک زندگی

کند که پدرساالری  ( در کتاب پدرساالری جديد عنوان می1908) همانطوری که هشام شرابی

بندی اجتماعی، ساختاری متمايز و محصول شرايط فرهنگی و تاريخی  به عنوان يک شکل

خاصی است؛ جامعه کردستان نیز بواسطه شرايطی اجتماعی، تاريخی، فرهنگی و مذهبی نوع 

ازتولید کرده است که دارای ملزومات و خاصی از پدرساالری را در خود برساخته و همواره ب

توان گفت که نقش اجتماعی بدن و نمايش بدن در  های خاصی بوده است که امروزه می پیامد

زنان در واکنشی به اين ساختار تاريخی و اجتماعی است. در واقع زنان مورد مطالعه معتقدند که 

اجتماعی خاصی است که  اين وضعیت محصول يک طبیعت بنیادی نیست بلکه محصول شرايط

 1توان آن را تغییر داد. می

 گيری بحث و نتيجه

های   برانگیز و مورد مناقشه، در جنبش از دير باز بدن زنان، به عنوان يکی از موضوعات چالش

فمینیستی مورد بحث بوده همانطوری که بدن زنان از گذشته، به دلیل وجود تعاريف و انتظارات 

ای مانند  جامعه هايی داشته است. اين مسئله در در عرصه سیاستگذاریجنسیتی، جايگاه خاصی 

کردستان نیز که دارای شرايط ساختاری، اجتماعی، سنتی و فرهنگی خاص خود است، از 

 های موجود در  گذشته تاکنون به موضوعی حساس و مورد مناقشه تبديل کرده است. چالش

های دينی و سنتی تقويت شده است باعث  طريق باورای مانند کردستان که هم عموماً از  جامعه

                                                           
هايی را نیز به  اند و موفقیت ن کُرد همواره علیه ساختار موجود مبارزات و جنبشهايی را به راه انداختهالبته زنا 1

اند که  آورده است، زنان کُرد معتقد بوده "زنان کُرد"( در کتاب 1981اند. همانطور که شهرياری ) دست آورده

از دستاوردهای حائز اهمیت آنها بوده است. در ها و نهايتاً به دست آوردن آزادی عمل يکی  مبارزه با محدوديت»

های ساختاری از جمله  دانند که علیه تعیین واقع زنان کُرد آزادی عمل و استقالل خود را مرهون مبارزاتی می

 «اند شان، به راه انداخته های جنسیتی موجود علیه مردساالری و تبعیض
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برانگیز و پر تنش باقی بماند. اين وضعیت دائماً  شده که بدن زنان به عنوان موضوعی مناقشه

چالشهايی و مباحثات پرطمطراق و البته حل نشده در يک فضای غیردموکراتیک که صدای زنان 

مثابه ناموس، حق تملک  ته است. بدن بهدر حداقل ممکنات شنیده شده است ظهور و بروز داش

های نظام پدرساالر بر پیچیدگی هر چه بیشتر اين مسئله افزوده   زنان بر بدن خود و دخالت

های بغرنج به  است. حق تملک زنان و گفتگو درباره بدن خود در میان زنان همواره مسئل

ی سنتی همچون ناموس، ها توان گفت که بدن زيسته که تحت تأثیر باور آيد. می حساب می

غیرت، تعصب، حیثیت و غیره است بر پیچیدگی اين حق تملک افزوده است. قوانین حقوقی و 

های اين   های اجتماعی و سیاسی که در جامعه موجود هست پیچیدگی و بغرنجی  همینطور عرف

تماع های مختلف در اج  مسئله را دو چندان کرده است و تن زنان به صحنه جدالی میان طیف

 تبديل شده است.

ها و مشاهداتی که با زنان صورت گرفت، بدن زيسته  رو، به واسطه مصاحبه در پژوهش پیش

و نحوه درک و تفسیر و آگاهی زنان نسبت به بدن خود مفاهیمی بروز پیدا کرد. بدن زيسته در 

اين جامعه و  های اجتماعی و فرهنگی است. زنان در جامعه کردستان متأثر از بسیاری از ساختار

سازی آنان همواره  های فرودست  به واسطۀ اين ساختارها از جنس ضعیف شمرده شده و سیاست

هايی که روی بدن  گذاری کند و با نشانه برقرار بوده است. با کنترلی که جامعه بر بدن زن وارد می

مثابه  اره بهگردد. بدن همو پذيری جنسیتی و امر سلطه آغاز می گیرد فرآيند جامعه صورت می

ابزاری برای سلطه در يک جامعه مردساالر توانسته است به کار گرفته شود. اين امر به واسطه 

های   افتد و همچنین در راستای ايدئولوژی پذيری در آن اتفاق می ساختاری که فرآيند جامعه

جلوه دادن اين  های ساختاری و مردساالرانه به واسطه طبیعی  گرد. ايدئولوژی موجود بازتولید می

های موجود   پذيری سنتی نیز هست در راستای ايدئولوژی پذيری جنسیتی که جامعه امر در جامعه

اين فرآيند را تسريع بخشیده بطوری که به بخشی از زيست روزمره زنان و نگرش و 

ن آن کننده در مواجهه با بد شان تبديل شده است. زنان مشارکت شان در مواجهه با بدن بینی جهان

 کردند. مثابه ابزاری برای سلطه بر خود تلقی می را به
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مناسبات جامعه موجود و مورد مطالعه با کانالیزه کردن بدن در اختیار و سلطه مردان 

کند که نظام و مکانیسمی را در خانواده و عرصه  آمیزی برساخته می قواعدی مقتدرانه و تحکم

برای تحت سلطه قرار دادن هر چه بیشتر زنان نشانه  کند که بدن زن را ابزاری عمومی ايجاد می

يابد و در عمل و پراکسیس  رود و زن هر چه بیشتر به بدن و آنهم بدن ابژکتیو تنزل می می

های اخالقی خاص  کند و اين نظام تحت گفتمان ناموس کد اجتماعی و فرهنگی نمود پیدا می

گیرد که  های تحت سلطه قرار می کانالیزکند و بدن به صورت  خودش را نیز فراهم و صادر می

انجامد. در واقع اين  بیش از پیش به طردشدگی و تحت سلطه و انقیاد قرار گرفتن زنان می

طردشدگی زنان، بیش از آنکه موضوعی سوبژکتیو و حاصل نوعی انتخاب جمعی زنان باشد، 

 ريشه گرفته است.تاريخی موجود در کردستان -امری ابژکتیو است که از وضعیت اجتماعی

يافتن ابژگی بدن در زنان و کارکرد و نقش اين بدن ابژه شده که با مناسبات و فرهنگ  غلبه

مردساالر همخوانی دارد و در واقع در جهت بازتولید اين مناسبات و ذائقه مردساالری بوده 

ه زنان از مثابه يک سرماي است باعث شده است که اين بدن نیز کارکردهايی داشته باشد که به

کردند. در واقع، از آنجا که جنسیت با اجتماع پیوند خورده و پیوسته نیز به  بدن خود ياد می

مثابه  شدن فضای جامعه، بدن نیز به  تر گیرد؛ با جنسی اشکال مختلف مورد بازنمايی قرار می

حساب سرمايه اهمیت بیشتری به خود خواهد گرفت. امروزه سرمايه جنسی نیز يک دارايی به 

آيد. زنان مورد مصاحبه بیان داشتند که اين سرمايه )سرمايه جنسی( بر نگاه به آنها و کنش و  می

تواند  واکنش آنها در زيست روزمره چه در خانواده و چه در حوزه عمومی تأثیرگذار است و می

 های خاصی به همراه داشته باشد. کارکرد

ها مشهود است،  بندی ها و صورت تمام روايت اما اين بدن زيسته که دائماً ابژه شده و در

های فمینیستی چه در نوشتار و چه در پراتیک   رسد يکی از نقاط تمرکز در سیاست به نظر می

هايشان در  های ساختاری و تعاريف زنان و نقش  اجتماعی بوده است. با توجه به محدوديت

ها تقابلی صورت گیرد که در  يتتوان انتظار داشت که علیه اين ساختار و محدود جامعه می

کنند. اين  گرفته نشان داده شد که زنان در برابر اين ساختار مقاومت می های صورت  مصاحبه

های  گیرد. با توجه به ويژگی پذيرفته با بدن انجام می های صورت مقاومت با بدن و کنش
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ای زنان و  حاشیه عیتدهند. موق ساختاری بر بدن، زنان نیز علیه وضع موجود واکنش نشان می

های اجتماعی فرهنگی موجود، ايده مقاومت را در  ها و ساختار های مردساالرانه، سنت  سیاست

کند. در واقع، زنان به واسطه خودآگاهی نسبت به وضعیت  زنان بر علیه اين وضعیت ايجاد می

نمايشی خود به  آيند که اين ساختارها را با اعتراض بدنی و خود و جامعه، در پی اين برمی

چالش بکشند تا بتوانند نقش اين ساختارها و ايدئولوژی پدرساالرانه را در زندگی خود 

کردند که ساختار و نظام  رنگ کنند. زنان مورد مطالعه قرار گرفته به اين اشاره می کم

ش از ايدئولوژی مردانه انتظاراتی را بر ما زنان تحمیل کرده و زنان نیز بواسطه اين وضعیت بی

تواند در جهت اعتراض و واکنش علیه  پیش مورد تبعیض قرار گرفته که بدن زنان خود می

 نظم موجود بکار گرفته شود.
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