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بازخواني انتقادي مفهوم جنسيت و مرزهاي تن در كتاب 
  النسوان تأديب

  *بهناز قاضي مرادي

  چكيده
به مطالعه و بازخواني مفهوم جنسيت به مثابـه  تاب تأديب النسوان ك يبا بررساين پژوهش 

پردازد تا نشان دهد چگونه مرزهاي تن و حدود و ثغور آن بـا   يك برساخت اجتماعي مي
ي زبان به فهـم  شود آنجا كه تن به واسطههاي زباني تعريف و سپس سركوب مي مكانيزم
شود؛ ساختي كه راهـي بـراي فهـم آن     عي و فرهنگي تبديل ميآيد به ساخت اجتما درمي
. بـدن زن در كتـاب تأديـب النسـوان     گذارد ينمي بدن باقي شناخت ستيزي مادي و پديده

ي است. بروز و نمايش همين بدن مزاحم اسـت  ضداجتماعي و عيرطبيغبدني ذاتاً مزاحم، 
ي او  نامـه  حتينصـ تا در تصحيح آن كتابي مرقوم كند.  دارد يمي قاجاري را واكه شاهزاده

گـذارد كـه جنسـيت را    شماي كلي از نظام گفتماني مردساالرانه در ايران را به نمايش مي
ي مردانه در ايـن كتـاب بـا    گيرد. سوژهي محدود كننده و طبيعي زنان در نظر ميمشخصه

كند تا مـرز روشـني بـين    تطهير ميرا  "خود"سازي نمادين بدن زن انگاري و بيگانهآلوده
 ي كافي آشنا است ترسيم كند.كه هم غريبه و هم به اندازه "يگريد"خود و آن 

  ، قاجاروانتأديب النسبدنمندي،  بدن، ته،يسكسوال ،جنس ت،ي: جنسها هواژكليد
  
  . مقدمه1

 ي سـوبژكتيويته و فرديـت  بند شكلاي ضروري در داشتن تصويري يكپارچه از خود مرحله
) در ميـان باشـد   Femininity) و يا زنـانگي( Masculinityمردانگي( است و وقتي پاي مفاهيم

كسـب   رسد يمبه نظر  چراكهكند چنداني پيدا مي پارادايم يگانگي و يكپارچگي اهميت دو
نيسـت. جنسـيت    ريپـذ  امكـان ) Sexual identityهويت فردي بدون تحصيل هويت جنسي(
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 ؛ساالرانه سـاخته شـده  مرد تماماًعي در تاريخ ايران با گفتماني يك برساخت اجتما عنوان به
گفتماني كه جنس زن در آن تنها به دليل اجراي اميال مردان وجود داشته است. در اين نظام 
گفتماني زن فاقد هويت فردي است و همچنين فاقـد نيرويـي اجتمـاعي، سياسـي و حتـي      

كـه فاقـد    "يگـر يد"آن  عنـوان  بـه را  "زن"اما هنوز چيزي وجود دارد كه ؛ اقتصادي است
 بـا ، كنش گر و انيب  قابلو آن چيز تن اوست. تني كه  كند يمجنسيت مردانه است برجسته 

حد ظاهراً كه تن زنانه خود در برابر  مرزهاي حفاظت از يبراي مردانه سوژهاست.  تياهم
 نيا يرد پا زند. ب ميو دست به تهديد و تخري مانديم يباق اريهش شناسد نمي و مرزش را

. افـت ي تـوان  يمـ متوني كه اختصاصا در باب زنان نوشته شـده اسـت   در بعضا را  ياريهش
و  "تيـ ترب"بـه هـدف    اختصاصـاً يي است كه ها نامه حتينصتأديب النسوان يكي از اولين 

 _مـردي باسـواد از طبقـه اجتمـاعي بـاال     _1ي قاجـاري  شـاهزاده توسـط يـك   اصالح زنان 
را  يمرد قاجار يشده ديو تهد ي متزلزلهيسو است. بازخواني انتقادي اين كتاب شده نوشته

 نيتا بد كنديم ليمورد نفرت تبد ياكه بدن زن را به ابژه يا هيسو .دهديوضوح نشان م  به
كتـاب   نيـ خـود فـراهم آورد. ا   يدفاع از مرزهـا  يبرا يالهيو وس يآن را از معنا ته ترتيب
 يشـناخت سـت يصـرفاً ز  تيواقع كيو نه  يو فرهنگ يگفتمان يتن را همچون امر يمرزها

مرادنه  ي سوژهاست كه تثبيت خوش ورز و سرليمي  زنانهي يك بدن  هيكند. سايبازنمود م
رفتار زنـان و خصوصـاً در    حيتصحدر تا  دارد يو او را وا م اندازد يگو را به خطر م و سخن
 2در اواخر قرن سيزدهم هجـري قمـري   . كتابسديبنوكتابي  شانيها ضرباهنگ تن حيتصح
تاديب "است و بر طبق تحقيق خانم روح انگيز كراچي سه نسخه از آن با عنوان  شده نوشته
چون آداب معاشـرت نسـوان،    يمتفاوت يها عنواني مشابه ديگر با  و چهار نسخه "النسوان

وجـود دارنـد.   النساء  بيزنان و تأد نيدر احوال و رفتار خوات يا زن، رساله رتيسلوك و س
 2 خيدر تـار » 4تأديب النسـوان «با عنوان ي كنوني است كه مرجع مقاله 3ي موزه ملك نسخه

نسـخه مهـر كتابخانـه     نيا است. شده نوشتهي نيحس نيدختر حس هيتوسط آس 1313شعبان 
 جالـب ي  نكتـه و  را بر خـود دارد  و مادر ظل السلطان) شاه نيالسلطنه(از زنان ناصرالد عفت

اين است كه هم كاتب و هم مالك كتاب هر دو زن هستند. اين بدين معني است كـه   توجه 
ي توسـط آن دسـته از افـراد كـه سـواد      ا طورگسـترده  بهدر قرن چهاردهم  نامه حتينصاين 

ي بـود  قـدر  بهخواندن و نوشتن داشتند خوانده و حتي بازنويسي شده است. شهرت كتاب 
در كتابي با عنوان  زيطنزآمبا لحني  درخورتا پاسخي  مجبور كردي را استرآباد بي خانمكه بي
ي پژوهشـي  مقالـه  درخـور ه.ق) نوشته و به چاپ برساند كـه خـود    1312الرجال( بيمعا
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صـل اول دربـاره   جداگانه ايست. كتاب تأديب النسوان در ده فصـل تنظـيم شـده اسـت. ف    
، »قهـر كـردن  «فصل چهـارم   ،»يارذگ گله«م ، فصل سو»حفظ زبان«، فصل دوم »سلوك زن«

نگه داشتن  زهيپاك«، فصل هفتم »آداب غذا خوردن«، فصل ششم »طرز راه رفتن«فصل پنجم 
آداب «فصـل نهـم    ،»دنيطرز لباس پوشـ «فصل هشتم  ،»اتياز عطر يبدن و استعمال بعض

در تمـام ده   بـاً يتقر. اسـت » آداب صبح برخاستن از خـواب «درباره  مو فصل ده »دنيخواب
تـا او را بـا تـن خـود      رديگ يمگري او را نشانه  مستقيم بدن زن و كنش طور بهفصل مؤلف 

كوشـم تـا بـا    بيگانه و ساختارهاي كالن مردساالرانه را دوباره مستقر سازد. در اين مقاله مي
انگـاري زبـاني را بـا تئـوري      سـازي و آلـوده   هـاي ايـن بيگانـه   رويكردي انتقادي مكـانيزم 

هيچ متن نظري فارغ از مناسبات سياسي  كه يي آنجا ازيي اجتماعي نشان دهم. گرا اختبرس
و قدرت وهمينطور فارغ از تبعات عملي و تجربي نيست، اين مطالعه كمك خواهد كرد تـا  

هـايي  ي ايران را بشناسيم و طريقههاي مسلط فهم زنانگي در جامعهتر شيوهدر شمايي كلي
ساالرانه ارائه كنيم. بنابراين در اين مقاله بـا  ن فراي نظام گفتماني مردجايگزين براي انديشيد

بدن زن در كتاب تاديب النسوان چگونه بازنمايي شده اسـت و  «اين سوال روبرو هستيم كه 
تـر پـدر سـاالري در ايـران اسـت؟      ي گفتمان كليبازنمايي اين بدن تا چه حد نشان دهنده

هايي است كـه تحـت قيـود    چگونگي شكل گيري بدن هدف از طرح اين سوال نشان دادن
ي آشـتي ناپـذير جنس/جنسـيت و بـدن     تصورات پدرساالرانه و همچنـين تحـت دوگانـه   

اي طبيعي/بدن اجتماعي ساخته شده است. توجه به موضوع بدنمندي در بستري بينـا رشـته  
هميـت غيـر   عالوه بر ترسيم خطوط و مرزهاي پدرساالري كه همواره در جامعه ايـران از ا 

ي آنان را انكاري برخوردار است  به گفتماني كمك خواهد كرد كه درك زنان و تجربهقابل 
ي نگارنـده بـه عنـوان يـك زن،     ي زيسـته دهد و تجربههاي خود به تدريج تغيير مياز بدن

ا ر» آل زنانـه هاي ايـده بدن«پشتيبان اين ايده است كه ما نياز داريم تصورات و ادراكاتمان از 
را به وجود » خود«تغيير دهيم و يا دستكم تعديل كنيم تا با نيروي جديد و خالقانه، هويت 

  ) هويت خود را اجرا كنيم.Judith Butlerآوريم و يا به كالم باتلر(
  
  ي؟باور ماده. ساختارگرايي يا 2
متفـاوت  ي مطالعـاتي  هـا  نهيشـ يپاي در ميان متفكـران بـا   قرن بيستم گرايش فزاينده آغازاز 
يك هويـت بيولـوژيكي    عنوان  بهي گوناگون شكل گرفت كه سكسواليته را نه ها افتيرهو
اين گرايش فلسفي  داد يمي مورد بررسي قرار اسيس ياجتماعبلكه به مثابه برساخت  نيمتع
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شـناخت. ديـدگاه ايـن     تـوان  يمـ هاي شاخصي همچون فوكو، بـاتلر و ويكـس   را با چهره
ناميم قرار دارد. به اين معنـا  ) ميEssentialistگرايانه(ه كه ديدگاه ذاتمتفكران در تضاد باآنچ

بدن مربوط است  " يعيرطبيغ"يا  " يعيطب"رفتار كه در ديدگاه ذات گرايانه، سكسواليته به 
ـ حقيقـت  "تغيير و فطري يـا يـك    رقابليغي  دهيپدو يك  ) محسـوب  inner truth("يدرون

ي فرهنگـي و متغيـر   يك مشخصه عنوان بهسكسواليته را  گرايان،ساخت كه يدرحالشود،  مي
ي ها دگاهيدگرايي اجتماعي شامل ساختي نظري بر شاخه حال نيدرع". كنند يموابسته فهم 

 طـور  بـه اً ممكـن اسـت   قـ يدقاينكه چه چيـزي   در بابمتفاوت و گاه حتي متناقضي است 
 Sexualي(جنس)، هويت Sexual actsشامل كنش جنسي("خود اجتماعي ساخته شود كه اين 

identities،( جوامع )جنسيSexual communitiesمندي ميل جنسي به سـوي  ) يا حتي جهت
  ).Vance, 1989: 162("ي سكسواليته است. سامانهانگيختگي جنسي و

) Jeffrey weeksگرايي اجتماعي جفـري ويكـس(  ساختي بر حوزهيكي از متفكران در 
ي را در ارتبـاط بـا سكسـواليته رد    شـناخت  ستيزذات گرايي  اتنه نهجامعه شناس است. او 

امـا  ؛ ) نيز هستEssential identity politics("يتيهوگرايانه سياست ذات"منتقد بلكه  كند يم
ي رهايي بخش ها جنبشيك الزام استراتژيك براي  عنوان بهاو مفهوم هويت را  حال نيدرع

ـ  "مثابـه  يا به عبارت خود او به   كـال يرادتغييـرات   درآوردنزار بـراي بـه حركتـ   بهتـرين اب
")weeks, 1995: 37 (اغراق شده  ديتأك. به همين دليل است كه ويكس مخالف كند يحفظ م

ي گـرا  سـاخت بر تنوع و تصادفي بودن سوبژكتيوته است كـه توسـط برخـي از همكـاران     
ي چـالش برانگيـز و   هـا  بحـث ي فمنيستي هم يكي از ها ليتحلشود. در  خودش مطرح مي

كرد و هدف  ديتأكعمومي بر زنانگي اشتراكي  طور بهبنيادين همين پرسش است كه آيا بايد 
بايد بر تنوع و لـذت   ديتأكعكس يا بر قراردادرا انتقاد از خشونت مردساالرانه بر عليه زنان 

يـك كـل   ي زن بـه مثابـه   فردي و جنسي زنانه باشد و فراتر از آن به چالش كشيدن مقولـه 
ي مالحظات  رندهيدربرگواحد. در فضاي آكادميك و در ميان كنشگران سياسي اين مباحت 

  شـود تـا ابعـاد ديگـري بـه مفـاهيم سكسـواليته و سـوبژكتيويته بيافزايـد          سياسي نيـز مـي  
)Roodsaz: 2014.(  

گذارترين متفكـر ميشـل   ي مطالعات جنسيت و سكسواليته تأثير شاخهگفت در  توان يم
ي طبيعـي را مـورد انتقـاد قـرار      دادهيك  عنوان بهي جنسيت پرداز مفهومت. او نيز فوكو اس

ي تجربي با تاريخ مشخص اجتماعي و ا مقوله عنوان بهي سكسواليته را  سامانه. فوكو دهد يم
كنـد امـا   ي بر تمايز بـين دو جـنس نمـي   ا اشارهاو در آثارش  اگرچه. كند يمفرهنگي درك 
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كلي جنسيت براي ميشل فوكو يك برساخت اجتماعي است كـه از طريـق بازتوليـد     طور به
 عنـوان  بـه كه جنسـيت   دهد يم. او پيشنهاد رديگ يمي قدرت شكل  دهيچيپدانش و با روابط 

 ي اجتماعي و فرهنگي دارد بررسي شـود. زمينهكه عملكردي مشخص در پس "ديتول"يك 
ي گفتمـاني  بند صورتهم سكسواليته به مثابه يك عامل ف نيتر مهمتوليد جنسيت خود  نيا

راه  بـه ر و س عيمط يبدن جاديا يانضباط يهدف تكنولوژ" ديگو يفوكو به ما م شليم است.
 يانضباط يها ياما تكنولوژ ."رديگ يو اصالح قرار م رييتغ ي،بردار بهره، ادياست كه مورد انق

كه بدن  يمعن نيبه ا كند يها عمل م بخش كردن بدن قياز طر و قيگوناگون و دق يبه صورت
اجزا سپس جدا جدا در نظـر گرفتـه    نيا .شود مي ميها تقس و دست پاها مثالًيي ها به بخش

و كنتـرل   يكارآمـد  ،. هـدف رنديگ يقرار م يا و حساب شده قيدق تيو تحت ترب شوند يم
 انيخرد قدرت به م كيزيف صحبت از فوكو). 269: نويو راب فوسياجزا و كل بدن است (در

بسـتر   يروهـا ين نيمـاب  ستا يچفت و بستاز منظر او خرد قدرت  كيزيدرواقع ف، آورد يم
و  ابـد ي يكـه در فـرد نمـود مـ     گـر يد ييو اشكال كالن قـدرت از سـو   ييبدن از سو يماد

  .دهد يآن را بازتاب م يندهايانتشار قدرت و فرآ يچگونگ
ي گفتمـاني محسـوب   ساختارهاجنسيت بلكه جنس نيز محصول  تنها نهدر تفكر باتلر 

گـري   از طريـق داللـت   ميشناسـ  يمزنانه يا مردانه  عنوان بهبدني كه ما  ديگو يمشود. او  مي
داللت وجود دارد. او در اثـر مشـهور    فراتر ازشود؛ نه از طريق ماديتي كه  ي ميپرداز مفهوم
در يك فرآينـد اسـتمراري و مـداوم از     ها بدنكه  دهد يمتوضيح  "آشفتگي جنسيت"خود 

مرد يا زن  عنوان به) Doing gender("تيجنساعمال ") يا Performativity("ياجرا گر"طريق 
از طريق مكانيزم هاي انضباط بخـش و   "تيجنساعمال ". در ديدگاه باتلر شوند يمشناخته 

يك جـوهره و يـك شـكل طبيعـي از بـودن      " دگريتولكه  گردديمحقق مصلب در جامعه 
). بنابراين در نگاه باتلر ساخت شكني از هر آنچه كه طبيعي به نظر Butler, 1999: 25("است

امـا  ؛ باشـد  دسترس هدف قابليك  تواند يمكردن هويت جنسي  ثبات يبو تكثير و  رسد يم
محصـول   اسـت. بـاتلر هويـت جنسـي را     زيبرانگ چالشخود اصطالحي  " يجنسهويت "

 سـد ينو يم. او داند يمي جنسي و ميل ها كنشي ميان جنس/جنسيت/ا وستهيپذاتي و  روابط
نيازمند آن است كـه   گردد يم فهم قابلي آن هويت جنسي  واسطه بهماتريكس فرهنگي كه "

يي كه در آن جنسيت از جنس ها تيهوبيابند يعني آن  تيموجودنتوانند  ها تيهوانواعي از 
نـه از   كنـد  يمي ميل نه از جنس تبعيت ها كنشيي كه در آن ها تيهوو نيز  دكن ينمپيروي 
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ي ناتوان از تبعيت فرصتي انتقـادي جهـت   ها تيهوو تكثير اين  ديتأك. براي باتلر "تيجنس
  .آورد يمي انضباط بخش اين حوزه فراهم ها فرض شيپها و افشاي محدويت

 "شـدن "چيزي درك كنيم كه همواره در حال  عنوان بهدهد تا سوژه را باتلر پيشنهاد مي
قابل تطبيق است فوكو  فوكو در باب سوژه يبا تئوراست. اين برداشت از سوژگي تا حدي 

از قـدرت   متأثرهم  زمان همداند به اين معني كه سوژه از قدرت مي متأثرسوژه را برساختي 
يدگاه او از طريق ساخت قدرت در د"كند. ابزاري براي قدرت عمل مي عنوان بهاست و هم 

و تحـت   دهـد  يمـ سوژه را شكل  زمان طورهم به، با اصولي كه گردد يمماديت سوژه اعمال 
). فهم ساختارهاي دشوار توصيف شـده توسـط فوكـو    Butler, 1993: 34("آورد يدرمانقياد 

ي در باب چگـونگي مقاومـت و سـرپيچي    زيبرانگ چالشروابط قدرت و سوژه بحث  نيماب
ي آكادميـك  هـا  طيمحـ اين قلمرو نمادين شـكل داده اسـت كـه تـا بـه امـروز در       سوژه از 

  .شود يم  دنبال
  
  و تن آلوده )Abject( . اَبژگي3

 ديـ با ;ميريبه ذهن تعلـق دارد را بپـذ   يقيخود حق نكهيبر ا يجوهره مبن يدكارت ياگر شما
شناسـانه دارد؟ اگـر آنچـه كـه      دستگاه معرفت نيدر ا يگاهياساساً تن انسان چه جا ديپرس

 تيـ هو گريكـد يتنهـا در تقابـل بـا     دانستي ميو امر ذهن يامر جسم زيدكارت جوهر متما
چـه   انـد  افتـه هويـت ي  شـان يها تـن ي  واسـطه  بـه ي خيكه ازنظر تار ناندر مورد ز ،ابندي يم
ذهن به بـدن   يبر برتر يتفكر بشر اعتبار خاص خيمضمون كه همواره در تار نيا م؟ييگو يم

 يريـ بـه تعب  يو حتـ  يخارج از قلمرو سوژگ يكه زن را در مكان ستي اريتعب شود يداده م
 !مكان يبي . مكاندهد يقرار م يخارج از قلمرو ابژگ

 و رديپـذ  ينمـ يي است كـه ايـن تقابـل بـين ذهن/بـدن را      ها ساحتروانكاوي يكي از 
ژوليـا   .دانـد  يمـ ي ناگسستن ييها دهيپدرا  يشناخت ستيزي ندهايو فرا يفرهنگهاي ساختار

) نظريـات جديـدي در بـاب    1980("قدرت وحشت: جستاري در باب اَبژگي"كريستوا در 
آلـوده  "دهـد؛ او در همـين كتـاب نظريـه      اي ادبيات و روانكاوي ارائه مي مطالعات بينارشته

دي يـك سـوژه   هاي وجو كند، چيزي كه از منظر او مبين بحران خود را مطرح مي "انگاري
اي رواني است كه در دوران طفوليت قبـل از   است. طبق نظريه كريستوا آلوده انگاري پديده

شود اما اين فقط يك مرحله از رشد نيست بلكه منشـي   در انسان آغاز مي 5اي ي آينه مرحله
 است كه تا پايان عمر نزد انسان باقي مي ماند فرايند پس زدن و طرد هر آنچه كه  او آلـوده 



 55   ... بازخواني انتقادي مفهوم جنسيت و مرزهاي تن در كتاب

مي انگارد. از منظر كريستوا دوري از امر آلوده براي دفـاع از سـوبژكتيوتيه امـري ضـروري     
اي تروماتيك خواهد بود چرا  رودر رو شدن با آلودگي براي سوژه تجربه"گويد است او مي

كه فـراي امـر نمـادين قـرار مـي گيـرد در واقـع حضـور امـر آلـوده مكمـل  سـوپر اگـو              
بنابراين انسان با آنچه نزد خود خوب است و انكار آنچه نزد خود ). 1980(كريستوا، "است.

  كشد. بد است معناي خود را شكل مي دهد و اين جداسازي پاي بدن را به ميان مي
ي نشانه شـناختي زبـاني و   آيد ابژگي يك پديدهاين انكار بر اثر اَبژگي به نمايش در مي

اً بر فضوالت بـدني تاكيـد دارد. صـفراء،    البته مبتني بر بدنمندي است. اين پديده عمدت
اند و هم متعلق به آن نيستند، آن ها خون، بلغم، مدفوع، مخاط و غيره هم متعلق به بدن

  )95:166اَبژه و اَبژه شده هستند.(كريگان، 

از ديگر متفكراني كه در باب آلودگي و تابو صاحب عقيده و تفكر اسـت مـي تـوان از    
دهـد كـه   ) شرح مي2002) نام برد. او در كتاب پاكي و خطر(Mary Douglasمري داگالس(

شوند كه شما از حدود اجتماعي از پيش معلوم به مسائل آلودگي و تابوها هنگامي ظاهر مي
فرد آلوده كننده همواره مقصـر اسـت، او شـرايط بـدي     "خصوص حدود بدني گذر كنيد. 

(كريگـان،   "گذشـت. بايـد مـي  راايجاد كرده يا براحتي از برخي خطوط گذشته اسـت كـه ن  
هاي نمادين اجتماعي و معناي پاكي است. ). گذر از اين حدود بدني تخطي از نظام95:172

بنابراين هر آنچه از حدود بدن بگذرد در معرض خطر ايجاد ناپاكي و انتقال آن بـه جامعـه   
ز اي نشان مـي دهـد كـه چگونـه ايـن حـدود ا      است. داگالس با بررسي فرهنگ هاي قبيله

  فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت است.
ي مردانه با بـرون   در اينجا به تاديب النسوان باز مي گرديم تا درياب اينكه چگونه سوژه

كند تا خواسته و يا ناخواسته نويد پاكي و تطهير را  ريزي آلودگي (بدن زن) خود را مبرا مي
خواهـد كـه   تـاب از زنـان مـي   ك نيا ي خود را بازيابد.به خود بدهد و آرامش متزلزل شده

مداوم بدنمندي خود را سركوب و مقيد كنند، اين بدن مطيع و منقاد است كه مبنـاي   طور به
ي داستان نيست سـركوب  . اما اين همهگردد يممحسوب  "ستهيشا"ي  زنانهتجربه و كنش 

ــدن او انجــام مــي   ــاني ب ــوده انگــاري زب ــن بدنمنــدي زن اينجــا از طريــق آل شــود. در اي
  : ميخوان يم  بكتا

زن بايد تند راه نرود و گردن را كج نكند، قوز بيرون نياورد و رفتارش نرم باشد، قدم را 
ي حركت كند كه در همان حركت كمـال رعنـايي و زيبـايي را    طور بهآهسته بردارد و 

ها را زياد حركت ندهد و مثل چوب خشك بـه  داشته باشد، بايد وقت راه رفتن دست
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 ديمثل زنان بدكار سرو جنبان باشد. با نهد، بسيار كم حركت بدهد وپهلوي هم نچسبان
مستانه،  ن،ينمك .رفتار باشد زهيپاك يلي. خديكمال مالحظه را در حركت و راه رفتن بنما

و در  سـت يالزم ن اي...(باسن) هم مثل سنگ آسـ  دنيدلبرانه و قشنگ حركت كند. جنبان
  .6)36.(تاديب النسوان:در حركت الزم است ي. طنازديهم خواهد جنب ميحركت مال

اينجا مولف اشاره مي كند كه اگر زن هنگام راه رفتن دست ها و باسن را زياد حركـت  
رفتار خواهد شد گـويي حركـت دادن زيـاد دسـت و پاهـا و باسـن سـبب         "پاكيزه"ندهد 

  گويد: يك زن است!  يا مي "آلودگي"
اگر خسته شود برخيزد و... باز بيايـد و يـا در   و در كمال ادب به دو زانو قدري نشسته 

 نمـاز  چادرجاي ديگر برود و رفع كسالت كرده برگردد نه آنكه پيش روي مرد بيچاره 
  ). 40(همان: را به سر كشيده، خر و پف بلند كند.

رسد مرزهاي بدن زن قبيح و ناپاك هستند بخصوص اگـر پـاي    اينجاست كه به نظر مي
و يا با صداي بلند صحبت  بدنشهاي براي يك زن حركت دادن اندام بيانگري به ميان آيد.

اسـت، چنـان    دار خنـده كردن و يا حتي صـداي خروپـف عملـي متجاوزانـه و عجيـب و      
  ي تحرير درآورد.متجاوزانه كه براي تصحيح آن بايد كتابي به رشته

 عقـل  كميا  ترسم ينماگر كسي گويد من از زن "زن هيواليي است كه بايد از او ترسيد 
). او معتقد است كه از 56(همان:".بترسدبايد  عقل كمآدم عاقل از  چراكهاست يا دروغ گفته 

از خوب و  ثيگرچه بنابر احاد"حتي اگر لعن و نفرين نثارش شود  دارد يمحقيقتي پرده بر 
 ديداشت، توقع را شخص با ديكرد و ابداٌ چشم توقع از خوب و بدشان نبا زيپره ديبد زن با

ي . نويسـنده "اند كه نـاقص عقلنـد   فرموده نيرا خدا و ائمه طاهر فهيطا نياز عاقل بكند و ا
  نويسد ميزنانه  بر اين بدن مزاحم و هيواليي  چندبارهديتأكتأديب النساء با 

زن بايد بر سر سفره با روي گشاد و خوش بنشيند و به دو زانو بنشيند از بد و خـوب  
بخورد و در سر سفره حرف نزند لقمه را كوچك بردارد بـا   هر چه باشد با روي گشاد

ي بـزرگ بـه دهـان نگـذارد و تنـد      سر انگشتان بلكه با سه انگشت غذا بخورد و لقمه
تند{نخورد} كه نصف لقمه از دهانش بريزد و از پري دهان نتواند كه نفس بكشد كـه  

  .)44:همان(. از بيني بيرون بيايد

كند كه سراسر آلـوده انگـاري    غذا خوردن يك زن ارائه مياينجا باز مولف تشريحي از 
تصـويري   "اش بيـرون بريـزد   زن نبايد غذا را طوري بخورد كه از بينـي "است او مي گويد 
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گويـد زن نبايـد دعـوا راه    وار از يك فعاليت روزمره زندگي! مي كامال هيواليي و گروتسك
اگر مرد بيچـاره پهلـويش نشسـته    ": دهد دوزخي و ترسناكبيندازد و باز تصويري ارائه مي

باشد سر و صورت او را خورد كند دهان كف كرده، چشم ها از حدقه بيرون آمده دست ها 
آداب از خواب بيدار شدن "در ). و ياتوصيف او 31(همان: "نمايد.متصل كرده و نيم كر مي

شم را گرفته نه اينكه صبح برخاسته باچشم پر قي سياهي سرمه دور چ"است  گونه نيا "زن
را  فرسـنگ  كفرو گرفته بخار دهن ي دندان راو كثافت سرخاب روي را نجس كرده چرك 

متعفن كرده با لباس كثيف از رختخواب يك طرف آفتابه اتاق جاروب نزده زانو به زانـوي  
قليان بوي سير و گند  فرت فرتي پياپي كثافت منظر كسالت خواب ها ازهيخمشوهر نشسته 

، "مـتعفن "، "كثافـت "، "نجـس "چـون  ). در قسمت فوق بدن زن با صفاتي 81(همان:"....
جسمي كه  .و كثيف و مزاحم است آور شرم ذاتاً. بدني كه گردد يمهمراه  "چرك"و  "گند"

از سـويي ديگـر آن را همراهـي     تياهم يبو ناچيز و  سو كاز ي آزاردهندهي آلوده و  ناسازه
در پس اين جمالت ترسي نهفتـه نيسـت    ايآاما اين تروريسم زباني براي چيست؟ ؛ كند يم

  اطاعت؟ مند نظامي و ا اسطورهترسي از فروپاشي ساختارهاي 
  
  هاي مهاجم ورز: بدن هاي ميل . بدن4
فرهنـگ   كيـ در ، اسـت  "ليم" كند يمنمايان  شيازپ شيبي كه بدن ديوسان زنانه را ا دهيدپ

ميل ورزي آن چيزي است كه براي مـرد  هستند نه فاعالن آن.  لين ممرد سلطه زنان مفعوال
است شايد بـه ايـن دليـل كـه انسـان ميـل ورز بـه         آزاردهندهناخوشايندي  طور بهقاجاري 

و اين بازتعريف مسـبب تهديـد و حتـي     شدياند يمبازتعريف مرزهاي بدن خود با ديگري 
تنهـا   اسـت كـه نـه    يآن امـر خطرنـاك   تيو تثب ليداشتن مي نرينه خواهد شد،  سوژهانهدام 

 ليكه م دهد يرا م يا تولد سوژه ديخود نو هبلك شكند يمردساالرانِ را در هم مي عمارت ها
مـورد هـدف بـراي    مقوالت  ي او را در زمره يبه كنش جنس ليبه زبان و م ليم ستن،يبه ز

تا تذكر  دارد يا وا مر سندهينو است كهي زيستني  مقوله نيقرار خواهد داد. ا انضباط بخشي
 ورز و خواهانليكه زن م يي. آنجانديمردان رفتار نما ليامور به م هيدر كل ديدهد كه زنان با

همواره موضوع مبادله و لذت بوده است  بدن زنكه در آن  يا با جامعه يطور اصول است به
زن بايد نقش خود را  است انيدر م يامر جنس يپا يخصوص وقت به، رديگ يدر تضاد قرار م

بـا تهديـدي   "صـورت بـدن او    نيا ريدر غ، رديبپذ) Sexual object ("ي لذت ابژه" عنوان به
. او خواهـانْ بـودن زن   درد يمـ ي پيشين را از هم همردساالرانو   شده تيتثبواقعي، مرزهاي 
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 رياس مرد نكهيا يكيعمل بر دو گونه است  نيا :دركنش جنسي را نمي پسندد و مي نويسد
و البد باشـد كـه كتـك بخـورد و      پرشهوت بشود زشت بدخلق ريمبتال به دست خانوم اس

اگـر نشـود   صدمه بكشد و روزي هر قدر خانم ميل دارد مشغول فرمايشات خانم بشـود و  
نـه بـه    خانوم حركت كنـد  ليبه م دياست با يو طالق كش قيچوب و چماق و اوضاع تفر

و  رياسـ "است و مرد  "پرشهوت" "بدخلق" "زشت"نم خا نجايدر ا ).78(همان:"خود ليم
 سـت ياو ن گـاه يرا اشغال كرده است كـه سـنتا جا   يگاهيساده كه او جا ليدل نيبه ا "چارهيب

از معادلـه   رونيـ او مـرد را ب  ،كنـد  يمـ  جاديا يديجد ميورز پارادالين شبح مسلط ميحاال ا
محض خواست مرد زن   به نكهيمتن شاهزاده قجر با اشاره به ا نيدر هم، دهد يقدرت قرار م

   سدينو يحاضر باشد م يكنش جنس يبرا ليموظف است آماده و بدون تعج
و از  دنيـ از حركت افتاد برفـرض نخواب  ايخوابش برد  اي چارهيها را كرد مرد بنكاريتا ا

خـوب اسـت خـانوم    چه خواهد  داند يچه كرد نه زن م داند ينه مرد م فتادنيحركت ن
 ليآن مرد م يب ايبا انس و صحبت  ايروز  ايهر وقت شب  ندفقرات را بك نيمالحظه ا

. نـد يب يكه نـدامت مـ   اورديكار ن نيكار حاضر باشد و هرگز نه در ا نيا ياز برا كند يم
  ).79(همان:

در  وقفـه و  بـت يغ ر،يتـأخ ، ديـ نما يمربوط به زمان (فوكو) رخ م ييها خرده مجازات نجايا 
  .كند يم ليتبد يتوجه انضباط عانجام كار فرد ناسازگار و خودمختار را به موضو

مـرد را   ليـ م ي مختلف است مالحظه قهيچون عرض كردم سل" دنيدر طرز لباس پوش
خوب است زن نگاه بـه  "در حنا بستن به انگشتان  "ديمرد است رفتار نما ليبكند هر چه م

 ياگر شعور باشد و آنچه رضـا "در طرز سلوك  "دياوست رفتار نما ليمرد بكند هر قسم م
در استفاده از  يحت "ستيني و مالل يكدورت وقت چيهار نيمرد است را زن طالب باشد طرف

جـا و   بـه ي ليخصوص عطر گالب خ بوهاست به نيعطر گل بهتر يبو" سدينو يم اتيعطر
د اگر خـوب نباشـد ابـداً اسـتعمال     بنزله مرد سازش داشته باش نكهيشرط اه مطلوب است ب

ز يابـداً جـا   گـر يد يزن از زن ديكه تقل كند يم ديتأك سندهينو). 50/51(تاديب النسوان:"نكند
  است كه در كنترل مرد باشد زيجا يبه شرط ستين

اخذ كند اگر به نظر مرد خوش آمد آن را ترك نكند و اگر به  نديب يهر چه از هر كس م
و  مـرد اسـت   يرضـا  يو بـد  ينظر مرد بد آمد در ترك آن بكوشد ... منظور از خـوب 

  ).53(همان: هزار خوب هم باشد بد است ديايبه نظر مرد ن نكهيمحبت بعدازا ليتحص
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سـركش   يزنـان  سـنده ياز منظـر نو  كنند يخود رفتار م ليكه به م يروشن است كه زنان
خـوردن بـه دسـت مـردان      قليشـدن و صـ   تيـ بودن و تثب عيشوند كه از مطيمحسوب م
 يجنسـ  يشور و حـال و تمنـا   يسرزندگي، از زن كه همراه با شاد يرياند. تصو سرباززده

 يزيـ چ نيو ا كند يم شتريزنان را بر بدنشان ب ارياست كه اخت يخطرناك ريهمان تصو است
زن بـر   اريبا محروم ساختن اخت خواهد ياو م .رديپذ ينموان تأديب النسي  سندهياست كه نو
 چيزنـان هـ   يوقت يرا تنزل دهد كه حت تيفرد نيا يياو را تنزل دهد و تا جا تيبدنش فرد

  : نديبرآ "يتملق و چاپلوس"به  دياند با هم نكرده "يگناه"
ـ  اي يحساب نديبب ريو اگر مرد را در حال تغ ديابداً حرف تلخ نگوديزن با ـ حسـاب  يب  اي ي

فرود آورد كه گفتار نرم  ريمرد را از حالت تغ ميتا تواند به گفتار نرم و مال جا يب اي جا به
نكرده باشد در مقابل مرد اسناد گناه بـه خـود    يچون آب است بر آتش و هرچند گناه

بـد   ي كلمه كي... به ديآ شيپ يو به تملق و چاپلوس ديبرآ يعذرخواه يودهد و از ر
  ). 25.(تاديب النسوان:كردم غلط كردم بهتر است

 يجـوهر ؛ ديگو يآر يزنانگ يو به آن جوهر ازل ردياز وجود خودش فاصله بگ دياو با
   كرده است:زياو تجو يبرا يكه مرد قاجار

تازه  ايكه گو فيو ضع كدارد ناز متيزن آن است كه هنگام تكلم مال يلطافت و خوب
 طرف نيماال كالم سرانگشت حركت بدهد ا يه با ناز تمام و ناخوشبرخاست ياز ناخوش

و  زيـ آم سـخن محبـت   نيو نمك نيريطرف نگاه نكند چشم برندارند و باادب و ش و آن
 ).32(همان: .دست به دهن ببرد يو گاه زيكلمات شوق آم

كنـد   فـا يا يخـود نقشـ   يزنـدگ بـه   يزن در معنـا دهـ   خواهـد  ينمي قاجار ي شاهزاده
رفـتن از خانـه    رونيـ ندارد حق ب يدسترس يتيبا اهم زيچ چيزن آن روزگار به ه كه ييازآنجا
او  يبه زندگ ييمعنا تواند يكه م يزيتنها چ نيبنابرا ؛و مشاركت در جامعه را ندارد ليتحص

 خواهد يكنند. او م يآن را انكار و نف دياست كه زنان با يآن منفذ نيبدهد بدنش است و ا
بـدن   يو آرمـان  يكه او در شكل مصنوع يكنند نقش فايكه زنان هنگام صحبت كردن نقش ا

   .آن يعينه شكل طب ديجو يزن م
كلفـت   ميبـدزبانم، صـدا   خلقم است من كج طور ني(خانم) تصور نكند كه خلقت من ا

ر كه بهت اريرا ب يكيقسم خلقتم كرده است،  نيدارم، خدا ا نگاه توانم ياست، خود را نم
تو خواه از  ميگو ي(كه) هستم... من آنچه شرط بالغ است با تو م نياز من باشد. من هم
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و خفّـت عقـل اسـت و الّـا      يتصورات همه از احمق ني. االلو خواه م ريسخنم پند گ
  ).33(همان: .ستين ياست، خلقت يكار انسان كسب عيجم

ي ايـن   جملـه اينجا نويسنده كه در تمام طـول كتـاب ديـدگاهي ذات گرايانـه دارد بـا       
تـا بـار ديگـر داشـتن      دهد يمي خود را تغيير استراتژاست نه خلقتي » كسبي«خصوصيات 

  صداي مصنوعي، خلق مصنوعي و حركت مصنوعي را به فرم طبيعي آن ارجحيت دهد.
  
  گيري نتيجه. 5

هاي آييني و معنـوي بـا آداب و سـلوك فرهنگي/اجتمـاعي     گفتمانبدنمندي خود محصول 
ي خاص خود است. بدنمندي همچنين مي توانـد محلـي بـراي بـروز و بازتوليـد انديشـه      

منـدي و  هـاي قاعـده  پدرساالرانه باشد. در اين مقاله تالش كردم نشان دهم چگونه سيسـتم 
ه سـاز و كـاري سـبب انقيـاد و     شود و بـا چـ  نظارت بر بدن در سطح زبان و معنا فعال مي

محدوديت بيشتر يك زن در جامعه خواهد شد. ماندن در حدود و ثغور مرزهاي بـدني كـه   
اي سياسي است كه بـه مراقبـت و آمـادگي دائـم نيـاز دارد      جامعه تعيين كرده خود اسطوره

كه در اين مقاله ديديم آداب و سلوك نشستن، برخاستن، خنديدن، صـحبت كـردن و   چنان
ي ايـران  از جمله تعليمات القا يافته و قواعد تربيتي در جامعه» خر و پف كردن«ي آداب حت

كند. او عطر يا لوازم آرايش و نوع است كه يك زن به شكل زيسته با/از راه بدنش تجربه مي
گـذر كنـد اليـق     "نبايـد "خود مصرف كند و هـر آنكـه از ايـن     "ميل"پوشش را نبايد به 

، "متعفن"، "كثافت"، "نجس"هايي چون توان او را با واژهست ميپرخاشگري و خشونت ا
و... خطاب قرار داد تا از او و بـدنش انتقـام    "عقرب گزنده"، "مارزننده"، "چرك"، "گند"

خواهد و تخلف از فرمان مـرد  از زنان مي "محض"گرفت. نويسنده اطاعت و فرمانبرداري 
ورزِ زنانـه  بنابراين بدنِ خواهان يا بـدن ميـل   جايز نمي داند. "يك نفس كشيدن"را به قدر 

بدني است كه ثبات واهي جهان زبانشناختي يك مـرد را تهديـد مـي كنـد، ميـل ورزي در      
ي آنروز ايران (شايد حتي هنوز؟!) تخطي از مرزهاي خرده فرهنگي است كه با پنهان حامعه

بـاب  بلـوغ، قاعـدگي،    كاري و سكوت تحميلي بر زنان متمايز شده است. پنهان كاري در 
آغاز فعاليت جنسي و سكوت در باب هر آنچه به بـدنش بـه خواسـتش و بـه ادراكـش از      

شد. همين تخطـي در يـك گفتمـان پدرسـاالرانه زن را تبـديل بـه يـك        زندگي مربوط مي
دهد كه طغيان در برابـر اقتـدار زبـاني    ي عجيب و غريب مي كند و همزمان نشان مي بيگانه

  پذير است.انپدرساالري امك



 61   ... بازخواني انتقادي مفهوم جنسيت و مرزهاي تن در كتاب

  ها نوشت پي
 

آورد امـا خـانم روح   ي كتاب به قصد ناشناس ماندن اسمي از خود به ميان نمياگر چه نويسنده. 1
 رزايـ انلر ماو راخـ  "نويسنده ي تاديب النسـوان كيسـت  "مقاله ي خود با عنوان انگيز كراچي در 
- ميشـاه قاجـار   نيناصـرالد  ةكـه در دور  پسر هفدهم عباس ميرزامعرفي مي كند احتشام الدوله

  است.  زيسته
  است. ذكرشدههجري قمري  1302 فيتألدر بعضي از منابع تاريخ . 2
  ي.ملك وابسته به آستان قدس رضو يمل، كتابخانه و موزه  585شماره خه سن. 3
  كتابت شده است. "النسا بيتأد"نسخه مجلس شوراي اسالمي به نام . 4
طبق نظريه ژاك الكان فيلسوف فرانسوي كودك در شش ماهگي  با ديدن خود در آينه چهره ي . 5

  خود را تشخيص مي دهد و به ادراكي يكپارچه از خود دست مي يابد.
ي خطي در سـايت دنيـاي   ي همين نسخهمقاله به شماره صفحات اسكن شده رجاعات در اين. ا6

  www.qajarwomen.org زنان در عصرقاجار است:
  

  نامه كتاب
ي نيكـو سـرخوش و افشـين     ترجمـه ، "آن اندام جنسي كه يك اندام نيست")، 1391ايريگاري، لوس (
  http://www.feministschool.com/IMG/pdf/Luce.pdfجهانديده در 
 هينشـر  ، متـرجم: فرنـاز همـايون،   "در آمدي بر فمنيسم فرهنگ غربي و بـدن "). 1993بوردو، سوزان، (

  6الكترونيكي زن نگار، شماره 
  يني منيژه عراقي،  ترجمه، "ي فمينيستيها هينظري جامع بر درآمد" ).1387تانگ، رزمري (

 بيـ النسـوان و معا  بيـ تاد ي لهزن و مرد در عصر قاجار، دو رسـا  ياروئروي" ).1371( ،حسن ،يجواد
  زنان خي: انتشارات كانون پژوهش تار كايامر ،"الرجال

  ي نيكو سرخوش و افشين جهانديده، ني ترجمه، "اراده به دانستن"). 1391فوكو، ميشل، (
ي  ترجمـه ، "سـاختگرايي و هرمنوتيـك  ميشل فوكو فراسوي ")، 1379دريفوس، هيوبرت و پل، رابينو (

  ين حسين بشيريه،
  افراز :تهران ي احمد ابو محبوب،ترجمه ،"هاي ادبيسميفمن"). 1389، (روت رابينز.

، "جامعه شناسي بدن(نظريه هاي مـدرن، پسـت مـدرن و پسـا سـاختارگرانه     "). 1395كريگان، كيك، (
  95ترجمه ي محسن ناصري راد، نقش و نگار،

  مركز :تهران ي مهرداد پارسا،ترجمه ).1385، كريستوا (ايژول نوئل ومك آفي، 
  كتابخانه و موزه ملك نسخه .النسوان بيتأد ناشناس.

 



  1397سال نهم، شمارة چهارم، زمستان  ،نامة زنان پژوهش   62
 

Butler. Judith (1990). Gender Trouble. Feminism and the Subversion of identity. New York etc: 
Routledge 

Butler. Judith (1993).Bodies that matter.On the Discursive limits of “sex”.New York etc: 
Routledge 

Kristeva, Julia(1980).Powers of Horror: An Essay on Abjection. Leon S. Roudiez 
(Translator):Columbia University Press 

Roodsaz.Rahil (2014). Sexual Self-Fashioning among the Iranian Dutch. PhD thesis in the field 
of Gender studies.Radboud University.Netherlands 

Vance,Carole S. (1989).Social Construction Theory: problems in the history of sexuality. In: K. 
Nierkerk& t. Van der meer (eds.), Homosexuality, which Homosexuality? Amsterdam:An 
Dekker,13-34 

Weeks, Jeffrey (1995). Invented Moralities. Sexual Values in an age of uncertainty. Cambridge: 
Polity Press 


