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 بدن زنانه همچون حامل هویت ملی در ایران]1]
تحلیل انتقادی گفتمان بازنمایی بدن زنانه در محتواهای آنالین رسمی 

الدن رهبری، شیا النگمن و ژیلی کونه

برگردان: کامران معتمدی

چکیده
در  مدرنیزاسیون، همواره  پروژه  آغاز  و   1۹30 دهه  از  به خصوص  زن  بدن 

پیش زمینه فرایند ملت سازی در ایران حضور داشته است. پروژه مذکور، کشف 

هویت  تقویت  در  تعیین کننده  عاملی  را  غربی  پوشش  با  تطبیق  و  حجاب 

علم  قد  نیز  دینی  هویت  برابر  در  طریق  این  از  تا  می دانست،  ایرانی  ملی 

کند. پس از انقالب 135۷ پوشش اسالمی اجباری شد و تصور عفت و تقوای 

در  زنانه  بدن  بازنمایی  هرچند  آمد.  به شمار  ملی  هویت  برای  منبعی  زنانه 

بازنمایی  به  اما  است،  بوده  گوناگون  گفتمان های ملی گرا موضوع مطالعات 

زنان در محتواهای آنالین رسمی، چندان توجهی نشده است. این مقاله در 

پی بررسی این است که چگونه نمایش و بازنمایی بدن زنانه در خروجی های 

آنالین رسمی، گفتمان های ملی گرا را تغذیه می کند. برای این منظور از سه 

نمونه بین سال های 2014 تا 201۷ استفاده شده است: 1( برخورد لیال حاتمی 

با رئیس جشنواره کن، 2( گفتمان عمومی درباره حضور زنان در استادیوم بین 

1- Rahbari, L., Longman, C., & Coene, G. )2019(. The female body as the bearer of national 

identity in Iran: a critical discourse analysis of the representation of women’s bodies in of-

ficial online outlets. Gender, Place & Culture, 26)10(, 1417–1437.
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ترانه علیدوستی در  تتو شده  تا 2015؛ 3( آشکارشدن ساعد  سال های 2014 

فضای عمومی. داده ها از چندین منبع رسمی ایرانی آنالین جمع آوری شده اند 

استداللی  تفاسیر  مختلف  گونه های  گفتمان،  انتقادی  تحلیل  بکارگیری  با  و 

الهام گرفتن  با  مقاله  این  تحلیل شده است.  ملی  بدن زن و هویت  با  مرتبط 

درباره  بحث  به  زیست سیاست]2]،  فوکویی  مفهوم  و  فمینیستی  ادبیات  از 

روش هایی می پردازد که بدن زنانه برساخته ای برای نمایش گفتمان ملی گرای 

اسالمی می شوند.

مقدمه
به طور تاریخی، دولت ها از بدن برای پروژه های سیاسی ملت سازی یا تقویت 

این مقوله  به  استفاده کرده اند. فوکو درباره منشا زیست سیاست  ایده ملی 

فناوری های  و  روش ها  انواع  از  استفاده  با  دولت ها  چطور  که  کرده  اشاره 

انضباطی، اقدام به کنترل بدن و جمعیت می کنند، به طور مشخص از طریق 

خالل  در  همچنین  بدن  زایش.  و  )جنسینگی(  سکشوالیته  کردن  انضباطی 

گفتمان های ملت سازی و ملی گرا برای تبیین چارچوب های فرهنگی، اخالقی 

وارد  فوکو  هرچند   .)1۹۹4  Liu  ;1۹۹8  Stychin(می شود استفاده  سیاسی  و 

فمینیست های  نشد،  پروژه ها  در  زنانه  بدن   کنترل  نحوه  پیرامون  مباحث 

معاصر برای اشاره به روابط پیچیده میان جنسیت و قدرت، از تحلیل فوکو 

استفاده  قدرت  اصلی  جایگاه  به مثابه  )جنسینگی(  سکسوالیته  و  بدن  از 

کردند. در این میان، نظریه پرداز فمینیست معاصر نیرا یوال-دیویس]3]، نقش 

برجسته ای در طرح موضوع و شناساندن رابطه بین جنسیت و زیست سیاست 

او معتقد است که   .  )2005 with Anthias and Nira ;1۹۹3(داشته است

تقویت  نیای مشترک]4]، در پی  از روایت های  استفاده  با  پروژه های ملی گرا، 

ویژگی های  با  مرد  بدن  گفتمان ها  این  در  هستند.  زایش  و  باروری  گفتمان 

زیست شناختی و اجتماعی نظیر قدرت و سرسختی معرفی می شود در حالی 

 Banerjee(که بدن زن غالبا با مادری، زیبایی و پاکدامنی زنانه مرتبط می شود

2- bio-politics

3- Yuval-Davis

4- common origin
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شکل  جمعیت  و  حیات  به  که  هستند  زیست مکان هایی]5]  زنان،   .)2003

می دهند. زنان همچنین در گذار فرهنگ، اخالق و میراث ملی، نقش محوری 

دارند)Anthias and Nira 2005, ۷(. یوال دیویس نشان می دهد که چطور 

مرتبط  زنان  به  رفتار  و  ظاهر  زمینه  در  فرهنگی مشخصی  نشانه های  وقتی 

می شود، آنان در نقش »مرزبانان« عمل می کنند و چطور مجموعه ای از آداب، 

بیان های هنری و زبان، داللت بر حدود/ مرزهای ملی پیدا می کند. به عالوه، 

بنا بر گفته اوجاکانجاس]6]، در گفتمان مدرن جوامع، زیست سیاست می تواند 

و مضر شمرده  پست  بالقوه  که  را  زن  بدن  از جمله سرکوب  بدن،  سرکوب 

می شود، توجیه کند. 

در ایران، بدن زن در پیش زمینه برنامه های سیاسی بوده است. به خصوص 

از ابتدای قرن بیستم و پروژه سیاسی مدرنیزاسیون و انقالب فرهنگی، کشف 

حجاب زنان و انطباق با پوشش غربی، عواملی تعیین کننده در تقویت هویت 

ملی  هویت  با  تقابل  در  ایرانیت]۷]  سکوالر  ملی گرای  ایده  بر  مبتنی  ملی 

دین محور بودند)Abrahamian 2008(. حکومت سعی می کرد با نمایش زنان 

بدین  دهد.  ارائه  ایران  از  مدرنی  تصویر  سکوالر،  سوژه هایی  به سان  ایرانی 

منظور به تمام سران حکومتی دستور داده شد تا از خانواده های خود شروع 

کنند و زنان خانواده شان در مجامع عمومی بدون حجاب و با پوشش غربی 

 .)200۷ Sedghi(یابند. متعاقبا حجاب در فضای عمومی ممنوع شد حضور 

ممنوعیتی که در 1۹41 ملغی شد و پس از انقالب 135۷ ، هنگامی که پوشش 

اسالمی برای تمام زنان و دختران بیش از 8 سال اجباری شد، برعکس آن اتفاق 

افتاد.

انقالب  از  پس  رژیِم  پای  پیش  را  چالش  موثرترین  و  اولین  زنان، 

خارج،  و  داخل  در  تظاهرات  طریق  از  آنان   .)2016  Moghissi(گذاشتند

کردند               اعتراض  می کرد،  به حجاب  مجبور  را  زنان  که  تن محور  علیه سیاست 

دغدغه  و  غالب  پوپولیستی  گرایش های   .)2010  Afary and Andersonَ(

تجاوز خارجی، مردان انقالبی مخالف با این سیاست را با زنان مقاوم همراه 

5- bio-locations

6- Ojakangas

7- Iranianness
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نکرد )Moghissi 2016( و جنبش زنان یا سرکوب شد و یا در میان جریان های 

نقد  مستمرا  زنان  اولیه،  شکست  به رغم  شد.  گرفته  نادیده  موجود  سیاسی 

فعاالنه خود را با ساخت کارزارها ادامه دادند. آن ها گاه از پتانسیل موجود 

 )2010 e.g. Sameh( در شریعت برای بهبود موقعیت زنان کمک می گرفتند

با تظاهراتی چون روز جهانی زن، در پی تحقق خواسته های خویش  گاه  و 

بوده اند )Hoodfar and Sadeghi 200۹(. زنان طوالنی ترین گروه مقاومت 

سیاسی فعال تا به امروز بوده اند. هرچند بسیاری از کنشگری ها و فعالیت ها 

در ابتدا خواستار اصالح قانون اساسی در چارجوب حقوقی اسالمی بوده اند، 

اما حکومت، معموال با بازداشت و پیگرد سازمان دهنگان، به این خواسته ها 

پاسخ داده است.

در چنین شرایطی، برخی کنشگران به تعبید رفتند )El Guindi 2005(. از 

را  ملی  مقیاس  در  برنامه ریزی خانواده  سال 2012 زیست سیاست حکومت، 

هدف گرفته است، برنامه ای که موجب توقف تمام برنامه های آموزشی کنترل 

باروری شده است و روش های ضدباروری دائمی را ممنوع می کند. مجلس 

ایران به تازگی از الیحه ای حامی تولدگرایی]8] شامل مشوق های بچه دار شدن، 

مزایای  و  مالی  خدمات  مادران،  برای  موعد  از  زودتر  بازنشستگی  جمله  از 

باروری  کنترل  مراکز  با  برخورد  همچنین  و  بزرگ  خانواده های  برای  کودک 

دشواری  علی رغم   .)2016  Aloosh and Saghai( کرد  حمایت  تاییدنشده 

با کنترل و گفتمان های سیاسی هژمونیک بدن  مقاومت سیاسی در مواجهه 

و  اینترنت  پیشرفت  لطف  به  گذشته،  دهه های  در  عمومی  فضای  در  زن 

فناوری های نو گفتمان های بدیل، راه خود را به رسانه های آنالین باز کرده اند.

تنها  نه  آن ها  که  می دهد  نشان  خاورمیانه  در  آنالین  رسانه های  مطالعه 

 Howard and( دارند  را  سیاسی  گفتمان های  کردن  دموکراتیزه  پتانسیل 

و  هویت  بر  تاثیر  ظرفیت  از  بلکه   ،)2010  Kamalipour  ;2011  Hussain

خودآگاهی نیز برخوردارند )Keller 2012(. مطالعات انجام شده بر محتواهای 

رسانه های آنالین رسمی ایرانی، از طرفی توجه را به سمت سوء استفاده دولت 

و پایش رسانه ای فراملی و از طرف دیگر به بیان مخالفت و اشکال مختلف 

8- pro-natalist
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 ;200۷  Khiabany  ;2014  e.g. Akhavan( می کند  جلب  مردم  مقاومت 

بازنمایی  مانده،  امروز مغفول  به  تا  آنچه  این حال  با   .)201۷ Michaelsen

 Reno( زن در گفتمان های ملی در رسانه های آنالین و دیجیتال رسمی است

جغرافیای  مطالعات  در  تا  است  امیدوار  پژوهش  این  نتیجه،  در   .)2005

فمینیستی مدیوم های رسانه، مشخصا آن فضاهایی که از مدیوم های دیجیتال 

استفاده می کنند، سهمی ایفا کند. بنابراین با استفاده از چارچوب فمینیستی 

ملهم از ایده زیست سیاست فوکو، این تحقیق، تن را در ارتباط با روابط پویای 

قدرت بررسی کرده و به بازنمایی آن در گفتمان های رسانه آنالین رسمی در 

ایران می پردازد. در چهارچوب ادبیات فمینیستی، نمایش تن زن و بازنمایی آن 

در رسانه به طور کلی، و با بررسی گفتمان های بدن زن در ملی گرایی اسالمی 

و رسمی ایران )Moghissi 2016, 2008( و روابط بین بدن زن و هویت ملی 

)Najmabadi 1۹۹۷( و دولت زیست سیاسی، این مقاله چگونگی نمایش و 

بازنمایی زن را در گفتمان رسمی رسانه آنالین تحلیل می کند. بدین منظور، 

نقش  و  )جنسینگی(  سکشوالیته  جنسیت،  ملی،  روابط  ایران،  سیاسی  بستر 

دولت در قانون گذاری رسانه در زمینه تاریخی و معاصر آن به اختصار معرفی 

می شود. سپس درباره سه نمونه رسانه ای بین سال های 2014 تا 201۷ بحث 

می شود: 1( حضور لیال حاتمی، بازیگر ایرانی، در جشنواره فیلم کن و نحوه 

برخورد او با مدیر جشنواره در سال 2014؛ 2( بحث درخصوص حضور زنان در 

استادیوم به ویژه در سال 2015؛ 3( آشکار شدن تتوی ساعد ترانه علیدوستی، 

بازیگر ایرانی، در سال 2016.

ملی گرایی، جنسیت و رسانه رسمی در ایران
 Abdolmohammadi( نیست  ایران  تاریخ  در  تازه ای  مفهوم  ملی گرایی 

غربی  قدرت های  که  هنگامی  بیستم  قرن  ابتدای  در  مفهوم  این   .)2015

برتری  دنبال  به   )2003  Koohi-Kamali(عثمانی امپراتوری  سقوط  از  پس 

است.  گرفته  قرار  ایرانی  متفکران  از  بسیاری  توجه  مورد  بودند،  منطقه  در 

ملی گرایی  و  آزادی  مفاهیم  چون  مدرنی  مفاهیم  به  زمان  آن  در  متفکران 

دادن  جلوه  موجه  برای  آنان   .)50  ,1۹82  Abrahamian(می پرداختند
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اسالم،  از  پیش  تاریخ  دادن  قرار  دستمایه  با  مدرنیزاسیون،  سیاسی  پروژه 

با اسالم  بازنمایی کردند، گذشته ای که چون  را  گذشته ای اصیل  نقطه مرجعِ 

فرایند،  این  خالل  از  می شد.  محسوب  ایرانی  عمیقا  نتیجه  در  نبود،  مرتبط 

باید  است؛  ممکن  واقعی  ملی گرایی  یک  که  کردند  متقاعد  را  جامعه  آن ها 

ایران                                                                         قلمرو  به  اعراب  حمله  با  که  بازگشت  ایرانیت  اصیل  ریشه های  به 

)KhosraviNik and Zia 2014( از بین رفته است. این پروژه با استفاده از 

ایده های شرق شناسانه ای چون تئوری هندو-آریایی که به لحاظ علمی اتحاد 

تقویت   ،)2008 Abrahamian ;2012 Mechkat( تایید می کرد  را  آریایی ها 

صورت  این  به  ایرانی  جامعه  بر  آریایی ها  غلبه  تئوری،  این  به  بنا  می شد. 

انجام شد که خود را با بسیاری از هنجارهای اجتماعی-فرهنگی زمانه خود 

از  تئوری، موجب تقویت ملی گرایی  این  )Rashidvash 2013( منطبق کرد. 

نوع ژرمنی )آلمانی( که به ریشه قومی آریایی اشاره داشت و در ایران در 

حال رشد بود می گردید. ملی گرایی آریایی، بخشی از ایدئولوژی نخبگان در 

تبعیض علیه گروه های غیرآریایی چون عرب ها و  بیستم بود و موجب  قرن 

ترک ها شد؛ چرا که آنان، از ریشه های فرضی اصیل و به اصطالح ایرانی واقعی 

برخوردار نبودند. 

اثر  تا  سربرآورد  اسالمی  ملی گرایی  از  تازه ای  ایده   ،135۷ انقالب  از  بعد 

این  ریشه ها،  آن  انکار  جای  به  کند.  خنثی  را  آریایی  ایرانی  ملی گرایی  آن 

ایران پیش از اسالم و گفتمان ضد خودش یعنی میراث  گفتمان، بین تقدس 

داشت                                ضدامپریالیستی  قوی  عناصر  که  حالی  در  بود،  نوسان  در  اسالمی، 

)Keyman and Yilmaz 2006, 431(. گفتمان جدید اسالمی به همان اندازه 

روی  که  همانقدر  می داد.  بها  هم  اسالم  به  بود  قائل  ارزش  ایران  برای  که 

سرزمین ایران پیش از اسالم تاکید می کرد بر اسالم شیعی هم تاکید می کرد، 

جشن های ملی چون نوروز )سال نو ایرانی( و ملی شدن صنعت نفت، اهمیتی 

یکسان با محرم و رمضان )ماه های مقدس اسالمی( داشت. 

در خصوص آموزش و پرورش جوانان بر تمرکز بر میراث شیعه تاکید می شد. 

به نظر می رسید که ملی گرایی پسا انقالبی، تلفیقی از برداشتی از ایران پیش 

از اسالم و تفسیری از اسالم شیعی است )Abrahamian 2008, 188(. این نوع 
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اجتماعی  )دینامیزم( سیاسی و  پویش  از  متاثر  از ملی گرایی، همچون قدیم، 

حیات  تجدید  به  که  فرهنگی  پیشینه  به  نگرش  بود.  خاورمیانه  و  بین غرب 

سنت های بومی هویت یابی مذهبی اشاره داشت، موجب افزایش ملی گرایی 

برچسب  اغلب  هرچند  اسالمی،  انقالب  شد.  بومی  سنت های  نوستالژی  و 

تنها  نه  در حقیقت  اما   ،.)143 ,2008 Abrahamian( اصول گرایی می خورد 

بود،  دینی  رادیکالیسم  و  سیاسی  پوپولیسم  ملی گرایی،  از  پیچیده ای  تلفیق 

بلکه پاسخی به پروژه های مدرن استعماری که غرب را منبع مشروع فکری و 

اخالقی می انگاشت هم بود.

ملی گرا  سیاسی  پروژه های  این  مرکز  در  زنان،  رفتار  طرز  و  حقوق  نقش، 

بود. در حالی که پروژه مدرنیزاسیون در پی تصویری غربی شده از زن ایرانی 

سکوالر و رها شده بود، پروژه اسالمی، مدلی جنسیتی مبتنی بر تصویر سنتی 

از زنی متقی ارائه می کرد که نقش اصلی او در خانه تعریف شده بود. این 

مدل جنسیتی، راه خودش را در آموزش، بازار کار، استقالل سکشوال )جنسی( 

و زادآوری افراد و بسیاری چیزهای دیگر باز کرد. زنان، هدف ایدئولوژی ملی 

بارداری  به  را  زنان  به جمعیتی خاص،  به منظور دستیابی  تولدگرا شدند که 

 .)2002 .Abbasi et al( ترغیب می کرد

موجب  دولت  زیست سیاست  که  می دهد  توضیح  ایران  مورد  در  آزوالی]۹] 

ظرفیت  و  سکس  بر  قانونی  کنترل های  و  دخالت ها  از  مجموعه ای  وضع 

تاثیرگذاری آن بر جمعیت و تبعا کنترل جنسیتی و سکشوال )جنسی( شده 

است. گفتمان های دینی، پزشکی، روان شناسی و ژئوپلتیک نیز در شکل گیری 

نقش  ایران  ملی گرای  زیست سیاست  در  بدن ها  و  )جنسینگی(  سکشوالیته 

داشته است )Shakhsari 2013(. پس از انقالب، پاسداران این  ملت اسالمی 

جدید، در پی اشاعه بیشتر ارزش ها و اخالقیات اسالمی، از جمله تفسیر سنتی 

از حجاب و پاکدامنی زن )Mohammadi 2014( و همچنین نقش و جایگاه 

زن در اجتماع بودند. درحالی که نقش رسانه های عامه پسند همواره واقعیت 

بخشیدن به این تصورات سیاسی است، با پیشرفت های فناورانه در سال های 

اخیر و رشد قابل توجه استفاده روزمره از رسانه های آنالین در ایران، از فضای 

9- Azoulay
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 .)2014 Akhavan( دیجیتال نیز برای اشاعه این تصویر استفاده شده است

به  دسترسی  محدودیت  و  اینترنتی  سانسورهای  انواع  ایران   ،2001 سال  از 

پلتفرم های آنالین چون فیس بوک، یوتیوب، توئیتر، و مجموعه بزرگی از مفاهیم 

از جمله سکشوالیته )جنسینگی(، حقوق بشر، فمینیسم و سیاست را اعمال 

کرده است. فضاهای آنالین و رسانه های دیجیتال سرویس های اینترنتی ایرانی 

در وهله اول به منظور جلوگیری از دسترسی به تفاسیر سیاسی متنوع و در 

وهله بعدی به منظور انتشار محصوالت فرهنگی که موجب تقویت موقعیت 

 .)2014 Akhavan( حکومت بشود، توسط نهادهای حکومتی نظارت می شود

بازنمایی زن در رسانه آنالین تحت قوانین و ترجیحات دولتی از تصویر زن در 

جامعه است )Naderi and Gheshmi 2015( که همراه با دیگر ایده ها، در 

مقابله و ضدیتی شدید با غرب تعریف شده است )Talattof 2011(. این کار 

البته تنها با مداخله مستمر دولت در فضاهای آنالین انجام نمی شود، بلکه 

با محدود کردن دسترسی عمومی به گفتمان های سیاسی بدیل )آلترناتیو( در 

فضاهای واسط به دست می آید که با محدود کردن دسترسی به فضای گفتگو 

و ارتباطات از طریق روش های نهادی و هژمونیک انجام می شود. این روش ها 

موجب تعریف و محدود کردن وقایع، روایات و پدیدارهای »عادی نمایی شده« 

است )Balan 2003(. علی رغم اینکه این فضاهای واسط و بدن های درون آن، 

حضور مادی ندارند، کنش ها و گفتمان هایی که درون آن ها می گذرد، می تواند 

نتایج مادی در پی داشته باشد )Johnston and Longhurst 200۹(. سانسور 

دولتی رسانه به منظور مراقبت از هویت و فرهنگ ملی طراحی می شود و از 

آن دربرابر تهاجم فرهنگی حفاظت می کند )Carrieri et al. 2013(. هرچند 

که  است  این  تالش  دارد،  وجود  دولتی  فیلترینگ  زدن  دور  ابزارهایی جهت 

ابزارهای فیلترشکن  به محض همه گیر شدن، شناسایی شده و از کار انداخته 

شوند. بخشی از ایرانیان به رسانه بدون سانسور دسترسی ندارند، و تنها بخشی 

برخوردارند  ملی  سانسور  زدن  دور  ابزار  و  کافی  فنی  دانش  از  از جمعیت، 

)برای جزییات به گزارش 201۷ خانه آزادی مراجعه شود(.

بدن زنانه همچون حامل هویت ملی در ایران
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روش تحقیق
انتقادی گفتمان روی موضوع  از تحلیل  با استفاده  این تحقیق  انجام  برای 

ایرانی طرح  بدن زن با مطالعه سه نمونه که در رسانه های آنالین و رسمی 

سال های  بین  شده  جمع آوری  ابتدایی  داده های  شده است.  تمرکز  شده 

دسترس  قابل  عمومی  داده های  سیستماتیک  مرور  شامل   201۷ تا   2014

موضوعاتی  دارند.  اشاره  زن  بدن  به  که  است  فارسی  زبان  به  اینترنت  روی 

مانند پوشش زنان، لباس ورزشی، سالمت زنان، حجاب و … این بازه زمانی 

در  ایران  مردم  زندگی  در  دیجیتال  رسانه  نقش  که  شده  انتخاب  ازاینرو 

افزایش داشته است. موتورهای جستجوی گوگل و بینگ برای  سال های اخیر 

اجرای تحقیق سیستماتیک آنالین استفاده شده است. جستجوی مضمونی با 

کلیدواژه هایی چون »بدن زن«، »زن« و »بدن« نتیجه قابل توجهی نداشت. 

شد  رهنمون   )Moral panic( اخالقی  وحشت  موارد  به  جستجو  نتیجه  در 

برخالف  و  چالشی اند  ظاهرا  که  وقایعی  به  رسانه ها  که  هنگام  آن  یعنی 

گفتمان های تثبیت شده و هژمونیک حکومت هستند واکنش نشان می دهند                                                                      

.)2014 Dabirimehr and Fatmi ;2002 Cohen(

چیزی  محکومیت  در  مشترک  اجتماعی   واکنش های  اخالقی  وحشت های 

است که از طریق ساختن گزارش های حساسیت برانگیز و شیاطین قوم )آدم 

اخالقی  وحشت های  می شود.  ایجاد  عمومی اند  خشم  مسئول  که  بدهایی( 

واجد پیامدهای اجتماعی و سیاسی است که می تواند نظارت و کنترل بیشتر 

با جستجو  این مطالعه  را توجیه کند. نمونه های وحشت اخالقی مطرح در 

و  جنسیت  زنانه،  بدن  به  بحث شان  مورد  تم  که  وقایعی  و  عناوین  بین  در 

رسانه های  گزارشات رسمی  یا  ملی گرایی  اخالقیات،  )جنسینگی(،  سکشوالیته 

انالین مربوط بوده انتخاب شده است. پس از بررسی اولیه به یک لیست پنج 

تایی رسیدیم و سپس از میان آن ها، سه مورد انتخاب شدند. دو نمونه دیگر از 

ان جهت حذف شدند که تحلیل محتوایی ابتدایی نشان داد که آن ها عموما بر 

پیامد حقوقی این موارد تاکید داشتند تا بر گفتمان هایی حول بدن، جنسیت، 

اخالقیات و ملی گرایی.

انتخاب شد.  تحلیل  برای  رسانه ای  متن   )۹0( نود  باقی مانده،  مورد  در سه 
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متن های منتخب رسانه ای از پلتفرم های فرهنگی و خبری رسمی ایرانی )مثال 

خرداد  فرارو،  شمانیوز،  نواندیشان،  جام نیوز،  فارس نیوز، شرق،  کیهان،  شامل 

ایران،  عصر  فارسی،  خبر  ایران،  شهدای  دیدبان،  برترین ها،  خبرآنالین،  نیوز، 

نیوز، سینماپرس،  نیوز، فرهنگ  فردا  نیوز،  تسنیم  پرس،  زنجان، هرمز  تابناک 

پرده   ،24 خبر  اتاق  شایعات،  نیوز،  خرداد  نیوز،  آفتاب  تی نیوز،  ممتازنیوز، 

سینما، ایرنا، ساتین، سماک نیوز، …( جمع آوری و توسط نویسنده اول مقاله 

او همچنین متون  ترجمه شد.  انگلیسی  به  اوست(  مادری  زبان  فارسی  )که 

اصلی فارسی را تحلیل کرد. نقل قول هایی انتخاب و جهت غنای مطلب ترجمه 

انتخابی و ترجمه شده، در  شدند. به منظور دقت در صحت ترجمه، متون 

مشورت با متخصص ترجمه از فارسی به انگلیسی بررسی شد. از آنجایی که 

فارسی، زبانی بی جنسیت است اما ساختار واژگانی و نحوی در آن می تواند 

جنسیتی باشد، دقت بیشتری بر محتواهای جنسیتی ترجمه شده صرف شد.

اخبار و نوشتارهای تحلیلی روزنامه نگاران رسمی و  مطالب منتخب شامل 

منتقدین یا اظهار نظرهایی که به صورت ناشناس به عنوان دیدگاه آن منبع 

مطرح شده بوده است. پلتفرم های آنالین درون کشوری، یا توسط موسسات 

به  مستقیما  یا  آن ها  هستند.  آنها  نظارت  تحت  یا  و  می شوند  اداره  دولتی  

ترویج برنامه های سیاسی دولت می پردازند و یا در موضعی اصطالحا بی طرف 

تحت مقررات دولتی و سانسور قرار دارند. پس از انتخاب نمونه های کلیدی، 

یا  کنش ها  گفتمان ها  شد.  انجام  شده  موارد جمع آوری  روی  گفتمان  تحلیل 

قدرت  برسازنده  و  ایدئولوژیک  فرضیاتی  و  غیر زبانی   و  زبانی  تمرین هایی 

گفتمان  انتقادی  تحلیل  دایک]10]  ون  عقیده  به   .)2005  Wooffitt( هستند 

اجتماعی  قدرت  به چالش کشیدن  و  )باز(تولید  نقش  فهم چگونگی  پی  در 

مسلط توسط این کنش هاست. تحلیل انتقادی گفتمان ظرفیت مجادله برانگیز 

ندید  یا  اغماض  تصویب، حفظ، موجه سازی،  کاِر  در  که  و هژمونیک قدرت 

گرفتن نابرابری های اجتماعی است را هدف قرار داده و کارکرد آن را نشان 

می دهد. تحلیل انتقادی گفتمان امکان مقاومت در برابر قدرت هژمونیک و 

نابرابری را که در پی ساخت استراتژی های توجیه و عادی نمایی سلسله مراتب 

10- Van Dijk
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قدرت است را دارد. 

با  همراه  که  بود  محتوا  تحلیل  و  انتقادی  مطالعه  شامل  داده  تحلیل 

جایگاه یابی متون در زمینه اصلی و از طریق تحلیل متون و رسانه و مبتنی بر 

زمینه سیاسی-اجتماعی انجام شد )Leitch and Palmer 2010(. در تحلیل 

اولیه، گره ها و تم های اصلی، چه در سطح زبانی )KhosraviNik 201۷( و 

چه در سطح غیر زبانی، استخراج و به عنوان مفاهیم محوری گفتمان در نظر 

به سان  استدالل ها  و  واژگان  عمومی  انتخاب   .)2016  Erdogan( شد  گرفته 

انتخاب های واژگانی که برای توصیف و بحث درباره بدن زن استفاده می شود، 

از  پس  شدند.  مشخص  رسانه ای  توجیه  و  اعتباری  الگوهای  و  شده  بررسی 

زمینه  تحلیل متون در متن   تعیین شدند،  زبانی  و  الگوهای مضمونی  آنکه 

اجتماعی-سیاسی قرار گرفت )Wodak 2001(, تا گفتمان های اصلی را تعیین 

کند. تئوری های فمینیستی درباره رسانه، ملی گرایی و بازنمایی جنسیت زده]11] 

، تحلیل را به سمتی برد که جنسیت و بدن زن را در پیش زمینه تحلیل قرار 

می داد.

نمونه اول: لیال حاتمی و خوش آمدگویی در کن
در آوریل 2014، لیال حاتمی، بازیگر ایرانی، به عنوان یکی از اعضای هیئت 

رییس مرد  زمان  کرد. در همان  پیدا  فرانسه حضور  داوری در جشنواره کن 

جشنواره، ضمن خوشامدگویی از این بازیگر که حجاب کامل هم داشت، گونه 

او را بوسید. حاتمی نیز صمیمانه برخورد کرد. واکنش او بالفاصله جنجالی به پا 

کرد و مورد نقد رسانه های رسمی ایرانی قرار گرفت که این کار او را به عنوان 

یک »زن ایرانی مسلمان« محکوم می کردند، چرا که نه تنها اجازه داده مردی 

او را ببوسد؛ بلکه بدتر از آن، خودش هم میل به بوسیدن گونه مرد نامحرم 

داشته است. نامحرم، برگرفته از یک سنت اسالمی است و به افرادی از جنس 

مخالف اشاره دارد که یک فرد باید از برخی تماس ها با آن ها اجتناب کند. 

رفتار زنان در مقابل نامحرم، تابع قوانین رفتاری، شامل خطوط راهنمای دینی 

و فرهنگی است که شامل مدیریت بدن و حرکات، از جمله پرهیز از تماس با 

11- e.g. Dines and Humez 2003; Moghissi 2008; Najmabadi 1997
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 .)2016 Rahbari( فرد نامحرم، است

صدها رسانه آنالین، بنگاه خبری، پلتفرم فرهنگی و وبالگ  شخصی به این 

واقعه واکنش نشان دادند. از مجموع سی )30( خروجی و ژورنال آنالینی که 

این واقعه را پوشش دادند، می توان به کیهان، فارس نیوز، فرهنگ نیوز، مشرق 

نیوز، فرارو، روز آنالین، کیهان نوین، شرق، جام نیزو، نواندیشان، شما نیوز و 

… اشاره کرد.

تحلیل ابتدایی گفتمان نشان داد که غیراسالمی بودن این کار )بوسیدن گونه 

دلیل  بین المللی"  رسانه های  نگاه  در  ملت  تصویر  "تخریب  و  نامحرم(  مرد 

اصلی محکومیت بوده، حال آنکه عکسی که دوربین از بوسه ثبت کرده بود 

گفتمان های جنسیت، ملیت، دین و اخالق را هم به دنبال داشت. این مثال 

یک وحشت  عنوان  به  می تواند  کرد،  جلب  که  گسترده ای  رسانه ای  توجه  و 

اخالقی در نظر گرفته شود که درباره وجه سیاسی آن مبالغه بسیاری شده 

و  فرهنگ  وزیر  کامنت  به  نمونه می توان  عنوان  به   .)2002 Cohen( است 

ارشاد اسالمی ایران اشاره کرد که گفت:

امیدوارم کسانی که به عنوان ایرانی در مجامع بین المللی شرکت می کنند 

به اعتبار و منزلت ایرانیان توجه داشته باشند تا چهره زن ایرانی در 

دنیا بد و خدشه دار نشان داده نشود. .... حضور شخصیت های هنری 

و هنرمندان ایرانی در خارج از کشور اگر با رعایت شئونات اسالمی و 

احترام به فرهنگ ملت و اعتقادات ایران باشد امری پسندیده است. 

معیار های  و  جامعه  ارزش های  به  بی توجهی  با  حضور  این  اگر  اما 

.)2014 Mackay( اخالقی ما باشد ملت ایران این رفتار را نمی پذیرند

این نقل قول با گفتمان های متفاوتی مرتبط است که می گوید مشارکت در 

وقایع بین المللی مورد موافقت مشروط است؛ اگر آن شرایط محقق نشود، 

توسط ملت ایران پذیرفته نیست چرا که زنان نماینده ملتند. ایده ایرانی بودن 

نیز همراه با کاراکتر اسالمی این گفتمان می شود و این دو حول تصویر زن و 

خصوصا عفت زن شکل می گیرد.
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دیگر رسانه ها از واژه هایی چون خارج از شأن )جام نیوز(، نامتعارف )بولتن 

نامه  کردند.  استفاده  واقعه  این  توصیف  برای  )یالثارات(  نامناسب  و  نیوز(، 

توسط  نیز،  زن  محافظه کار  دانشجویان  از  گروهی  طرف  از  سرگشاده ای 

رسانه ها منتشر شد که حاکی از جریحه دار شدن احساس ملت بود. این نامه 

توسط جمعی از خواهران دانشجوی حزب اللهی امضا شده بود. هیچ اطالعاتی 

در  آن ها  نداشت.  رسانه ها وجود  در  آن ها  وابستگی  یا  امضا کنندگان  درباره 

نامه سرگشاده خود خطاب به مقامات ایرانی نوشتند که: »به دلیل جریحه دار 

شدن احساسات مذهبی ملت غیور و شهیدپرور ایران توسط این هنرپیشه، 

خواستار اعمال مجازات شالق مندرج در این ماده قانونی برای وی می باشیم« 

)خرداد(. در اینجا استفاده ارجاع به ملت ایران به شکل مبهم و کلی به عنوان 

از  استفاده  اجازه  ابهام سازی و کلی گویی،  اشاره است.  قابل  یک عامل موثر 

مفاهیم غیردقیق را می دهد. ابهام یکی از اقدامات مرسومی است که رسانه ها 

به جریحه دار شدن  این جا،  نمونه در  برای  استفاده می کنند.  از آن  معموال 

چه  احساس  دقیقا  شود  معلوم  آنکه  بدون  است،  شده  اشاره  ملت  احساس 

کسانی جریحه دار شده و منظور از ملت در اینجا چه کسانی است؟ آن نامه 

همچنین با اشاره به بندی مرتبط بیان می کرد که طبق موازین اسالمی بوسیدن 

مرد نامحرم می تواند مجازاتی معادل حداکثر ۹۹ ضربه شالق داشته باشد.

این بیانیه و امثال آن، بیانگر روابط قدرت بین شخصی و مرتبط با جایگاه و 

 .)1۹۹۷ Sulkunen and Torronen( رتبه فرد در سلسله مراتب قدرت است

اول کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی  دبیر  کیفیت مشابهی در متن 

نمی کنند،  رعایت  را  اسالمی  و  ایرانی  عفت  که  هنرمندانی  با  باید   « است: 

به  که  دیگر  گمنام  بیانیه  یک  در  و   .)2014  Didban(» برخورد جدی شود 

رفتار  »این  آمده:  فعالند  زنان  حوزه  در  که  غیرانتفاعی  سازمان   65 امضای 

نامناسب، زشت، تأسف بار و سؤال برانگیز حاتمی به اندازه ای که مورد توجه 

رسانه های ضد انقالب و معاند ]غربی] قرار گرفت، صدها برابر بیشتر از نظر 

 .)2014 Irna( »زنان جامعه ایران اسالمی مردود و محکوم است

نیتی  با  غرب  اینکه  و  غرب  به  ارجاع  با  حاتمی  غیراخالقی«  »رفتار  نمونه 

شیطانی ذینفع اصلی ماجراست ساخته شد، او به همدستی با غرب و فراموشی 
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ارزش های فرهنگی و هنجارهای اجتماعی کشور خود )Jamnews 2014(, و 

 Jamnews( انفعال در برابر غربی هایی که عامدانه از او سوء استفاده می کنند

2014( محکوم شد و اینکه نتوانسته است شأن ایرانی بودن خودش را حفظ 

خلق  سیاسی"  "دیگرِی  غرب،  اهداف  به  اشاره  با   .)2014  Cinscreen(کند

از آنجا که در مقام مقایسه جایگاه برتری برای خود قائل است  می شود، و 

بحث های  در  غربی  دیگری  نقد  می شود.  کنترل  برای  ابزاری  "دیگری"  نقد 

 ،)2014 khosraviNik and Zia( ملی درباره بدن زن اغلب استفاده می شود

انجام می شود،   )Occidentalist( بعضی اوقات نقد به صورت غرب شناسانه

طور  به  و  دارد  قرار  استداللش  محور  در  که  اخالقی  جایگاه  برتری  این  تا 

سیستماتیک غرب را رد می کند، موجه شود.

توجه رسانه ای باعث شد تا این بازیگر در بیانیه ای عمومی معذرت خواهی 

به  همچنین  عذرخواهی  بیانیه  بود.  رسانه ای  فشار  نتیجه  که  بیانیه ای  کند. 

برخی ایده هایی که در گفتمان منتقد او وجود داشت اشاره می کرد. در بیانیه 

بسیار  باشم  آزرده  را  کسانی  احساسات  اینکه  و  پیشامد  این  »از  بود:  آمده 

متاسفم چه خود تربیت شده پدری هستم که همه از میزان عالقه او به دین 

و ملیت ایرانی آگاهند« )Fararu 2014(. در این فضای مجادله که در نقد 

این بازیگر رخ داده بود، حاتمی با تاکید بر دو نکته کلیدی یعنی اسالمیت 

و ایرانیت که از طرف منتقدینش استفاده شده بود از خود دفاع کرد. او به 

پدرش، علی حاتمی، که یک مرد محبوب و فیلمساز قابل احترام ایرانی است 

اشاره کرد تا بر اعتبار و درستی معذر ت خواهی اش بیافزاید. عذرخواهی که در 

زیر فشار واکنش های شدید رسانه ای و ترس اخالقی ایجاد شده بود، انجام شد، 

اما برخی پس از آن، عذرخواهی را کافی ندانستند.

نمونه دوم: بحث بر سر ورود زنان به استادیوم
رابطه بین جنسیت و ورزش همواره در ایران پس از انقالب اسالمی موضوع 

بحث بوده و بحث های سیاسی و عمومی و چانه زنی درباره ورزش های مشروع 

برای زنان و پوشش مناسب ورزشی برای آن ها همواره ادامه داشت است. یکی 

از بحث برانگیزترین مباحث، اجرای قانون ممنوعیت ورود زنان به استادیوم 
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به عنوان تماشاگر بوده است. این ممنوعیت تا سال 2006 توسط دولت اجرا 

اجرایی شده و هنوز  برداشته شد و بالفاصله مجددا  اینکه موقتا  تا  می شد، 

این ممنوعیت مقاومت کرده اند،  برابر  زنان مستمرا در  برقرار است.]12]  هم 

اما به جز برای چند مسابقه محدود و آنهم تنها روزنامه نگاران و خانواده های 

 Khabaronline( نیافته اند  را  استادیوم  به  ورود  امکان  هنوز  ورزشکاران، 

و  فرهنگی  پلتفرم های  خبری،  آژانس های  مجازی،  رسانه  صدها   .)2015

از  بیش  نوشته اند.  آن  درباره  و  پرداخته  موضوع  این  به  شخصی  بالگ های 

انتخاب  این نمونه  این موضوع پرداخته بودند برای  30 رسانه رسمی که به 

صبح  شمال،  انعکاس  دانا،  نیوز،  فارس  نیوز،  تسنیم  چون  )رسانه های  شدند 

ایران، برترین ها،  الف، مجله ملت، شهدای  ایلنا، نمناک،  ایران،  توس، جنوب 

نیوز،  سهام  گویا،  خبر،  انتخاب  ایرنا،  ایران،  عصر  فارسی،  خبر  فرهنگ نیوز، 

خبرآنالین، تیبیان، والیبال ایران، سوت و …(.

آشکار  هنگامی  ملی  هویت  و  استادیوم  در  حضور  ممنوعیت  بین  رابطه 

می شود که می بنیم زنان غیر ایرانی می توانند در استادیوم های ایران حضور 

یابند. در واقع بحران از آن جایی آغاز شد که تعدادی از زنان ایرانی که خودشان 

را جای برزیلی ها جا زده بودند توانستند در سال 2014 وارد استادیوم شوند 

و  مقامات  توسط  جسور  زنان  این  شناسایی  از  پس   .)2014  Bartarinha(

به دلیل همراه داشتن پرچم برزیل و جا زدن خودشان جای زنان برزیلی و 

 Bartarinha( ورود به استادیوم، به آسیب زدن به هویت ملی محکوم شدند

2014(. این زنان به شکل اقلیتی ترسیم شدند که بیانگر خواست واقعی زنان 

مسلمان ایرانی نیستند:

بدون تردید زنان مسلمان ایرانی نیز حضور خود در ورزشگاه ها را با 

کارگزاران  از  و  نیستند  آن خواستار  گرفتن حقیقت وجودی  نظر  در 

موضوعات  به  پرداختن  جای  به  که  دارند  را  انتظار  این  دولت ها 

انسانیشان  به حفظ کرامت  آن هاکه منجر  اصلی  به مطالبات  فرعی 

12- این مقاله پیش از واقعه حضور زنان در ورزشگاه آزادی که در اکتبر 201۹ رخ داد نوشته شده است. با 

وجود این که مقاومت ها در مقابل حضور زنان در ورزشگاه ها همچنان ادامه دارد، راه یابی زنان به ورزشگاه 

در سال 201۹ دستاوردی بزرگ و افتخار آمیز برای زنان آزادی خواه ایرانی است.
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کنند                                   اندیشی  چاره  آن ها  به  رسیدن  برای  و  بپردازند  می شود 

.)2015 Farsnews(

ایرانی  اولویت زنان مسلمان  ادعا که آزادی های محیطی درخواست و  این 

نیست و درجه اهمیتی پایین دارد، بدون اینکه مشخص کند که پس مسائل 

این  اینکه  بعالوه  می دهد.  ارجاع  انسان ها  کرامت  به  تنها  چیست،  اولیه 

استدالل از جانب نیمی از زنان ایرانی حرف می زند، در حالی که این نظر نیمه 

دیگر زنان نیست که نمی توانند در فضای سانسور نظرشان را بیان کنند. این 

گفتمان ممنوعیت را نوعی اقدام پیشگیرانه برای مراقبت از زنان در جامعه و 

حفظ کرامت آن ها جلوه می دهد:

سال  چند  مسابقات  تلخ  خاطرات  یادآوری  با  رسانه ها  از  بسیاری 

اهانت هایی  و  حجاب  کشف  و  بانوان  حضور  و  ایران  والیبال  قبل 

بازی ها  این  از  که  تصاویری  و همچنین  بانوان صورت گرفت  به  که 

دلیل  به  تلخ  آن حوادث  تکرار  نگران  دنیا مطرح شد  رسانه های  در 

ایران هستند  ورزشگاه های  در  الزم  زیر ساخت های  و  فرهنگ  نبود 

.)2015 ShohadayeIran(

بستر  در  وقتی  ملی،  هویت  سمبل  عنوان  به  زن  بدن  از  مراقبت  گفتمان 

دقیق تری  معنی  می گیرد  قرار  امین  مایکل  و  نجم آبادی  افسانه  مطالعات 

می یابد. در زمینه و زبان ایرانی گفتمان ملی گرا بر پایه مفهوم وطن و همچون 

وجودی زنانه تصویر شده که پایه گذار و نگهدارنده هویت ملی است، هویتی 

مبتنی بر برادری و پیوند با زمین. در ابتدای قرن بیستم، ملی گرایان ایرانی، 

کرده اند  حمله  او  به  خارجی  نیروهای  که  می دیدند  زنی  همچون  را  ملت 

)Pettman 2005(. در این گفتمان ها، مسئولیت مراقبتی مرد و دفاع از مام 

.)2001 Amin( وطن برجسته می شود

بر برخی  تاکید  نیز   - اساسا جنسیت زده است  - که  بر تعریف فضا  تمرکز 

استدالل هایی است که غیرمستقیم به استادیوم های ورزشی به عنوان مکان های 
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مردانه ارجاع می دهند و زنان را دعوت به پذیرش این تفکیک مکانی-فضایی 

می کنند. علی رغم بحث عمومی درباره حضور زنان در استادیوم، روحانی و 

سیاستمدار تاثیرگذار ایرانی، که قدرت تصمیم گیری قانونی در این خصوص را 

دارد نیز به این مسئله و حضور زنان در مسابقات بین المللی واکنش نشان 

داد. او ضمن انتقاد از زنان برای مشارکت در ورزش گفت که ارزش زنان به 

دانش و عفت آن هاست نه در مشت و لگدپرانی )Khabarfarsi 2014(. او 

در جایی دیگری گفت:

ما خیال می کنیم کمال زن در این است که برای ما برود مدال بیاورد، 

کمال  است،  کردن  تربیت  فرزند  در  است،  شدن  مادر  در  زن  کمال 

بروید  بیراهه  )غربی ها(  گفتند  ما  به  است…  جامعه  اصالح  در  زن 

ما  و دختر  زن  که  نیست،  این  در  زن  گفتیم چشم، فضیلت  ما هم 

بیاورد                           مدال  ما  برای  و  بزند  را  و یک کسی  کند  دراز  را  پایش  برود 

.)2014 Asriran(

سکشوال  ذاتا  می کشد  را  پایش  ورزشی  مسابقه  یک  در  که  زنی  تصور 

)جنسی( نیست، اما وقتی در این نقل قول به پاکدامنی و انحراف زن ارجاع 

نقل قول،  این  در  غرب،  می گردد.  تبیین  جنسی  عملی  به سان  می شود،  داده 

از  آزادی زنان  ایدئولوژی فاسد است که مروج  انحراف و  نشان دهنده منبع 

حال  است،  فیزیکی  فعالیت  بدیل  گونه های  و  شخصی  دستاوردهای  طریق 

آنکه درستکاری واقعی زن، مبتنی بر نقش های سنتی همچون مادری، پرستاری 

و مراقبت است.

نمونه سوم: تتوی فمینیستی ترانه علیدوستی
در خالل ماه های اردیبهشت و خرداد 13۹5، ترانه علیدوستی، بازیگر ایرانی، 

یک  در  که  هنگامی  او  ساعد  تتوی  که   زیرا  گرفت  قرار  جدی  انتقاد  مورد 

تنظیم  را  میکروفن  جای  می خواست  و  می کرد  شرکت  مطبوعاتی  کنفرانس 

کند، پدیدار شد. تتوی آشکار شده، مشتی گره کرده درون سمبل ونوس بود 
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که مدت هاست نمادی فمینیستی محسوب می شود. این اتفاق، یک وحشت 

اخالقی ایجاد کرد که در رسانه ها و صدر اخبار آنالینی قرار گرفت که درباره 

این سمبل و داللت هایش حرف می زدند.

سی )30( مطلب از رسانه ها برای این تحلیل مرور شده است. در این میان 

نیوز،  فارس  )مثل  کرده اند  اشاره  عنوان خود  در  »تتوی عجیب«  به  بسیاری 

شهدای ایران، اتاق خبر 24، ساتین، رجا نیوز، روزگار، ریشه، هرمز پرس، افکار 

آفتاب  زنجان،  تابناک  نیوز،  تی  نیوز،  ممتاز  فارسی،  خبر  نیوز،  صراط  نیوز، 

با لحنی  این نوشته ها  نیوز، قطره و …(.  نیکا  اقتصاد،  پارسینه، دنیای  نیوز، 

هنجاری درباره انتخاب علی دوستی و آنچه با بدن خود می کند پرسش هایی 

را مطرح کردند. از آنجایی که این بازیگر یک فرزند دختر دارد، نقش او به 

نقش  رسانه ها مستقیما  از  بسیاری  بود.  نوشته ها  این  مرکز  در  مادر،  عنوان 

مادری علیدوستی را به خاطر چنین تتویی زیر سوال می بردند )ممتاز نیوز، 

فردا نیوز، هرمزان پرس، سماک نیوز(. به عنوان مثال: »علیدوستی مادر یک 

کودک خردسال به نام حنا است. درج چنین نشانه ای بر روی بدن یک بازیگر 

زن ایرانی که جایگاه مادری دارد، سواالت و نقاط ابهام بسیاری را به وجود 

آورده است. سواالتی که همه امیدوارند برای آن توضیح مناسبی وجود داشته 

.)2016 Fardanews( »باشد

گفتمان پیرامون این نمونه به طور گسترده ای حول نقد فمینیسم می چرخید 

)ممتاز نیوز، تی نیوز، آفتاب نیوز، خرداد نیوز، شایعات، اتاق خبر 24، فرهنگ 

نیوز، ساتین، سماک نیوز، فردا نیوز( و با اقامه استدالل علیه فمینیسم ادعا 

نوعی چارچوب  بر  مبتنی  است.  مادر شدن  مخالف  این جنبش،  که  می کرد 

می داند،  باروری  پتانسیل  با  مقدس  مکانی  را  زنان  بدن  که  زیست سیاسی 

اینگونه استدالل ها معموال علیدوستی را به دلیل انطباق با ایدئولوژی فاسد 

محکوم  است  فمینیسم  نفع  به  او  مادری  نقش  تضعیف کننده  که  غرب 

می کردند: »عقیده آن ها ]فمینیست ها] بر این است که فرزند در زندگی باعث 

نمی شوند«  قائل  زن  برای  مادر  نقش  دلیل  همین  به  و  می شود  زن  عزلت 

.)2016 Hormozpress(

فمینیستی  با موضع  غیرمنطقی  به گونه ای  تتو همچنین  این  این،  بر  عالوه 

بدن زنانه همچون حامل هویت ملی در ایران
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از  طرفداری  ایرانی،  زیست سیاست  در  شد.  مرتبط  انتخاب]13]  بر حق  تاکید 

ستیزه جویانه  موضعی  سیاسی  لحاظ  به  و  بحث برانگیز  بسیار  انتخاب  حق 

از هفته  بارداری پیش  پایان دادن به  ایران، مجوز  است. طبق قوانین جاری 

بیستم قابل صدور است و تنها در شرایطی قانونی محسوب می شود که جنین 

آزمایش شده، روان نژدی مادرزادی داشته باشد یا مشکلی که عمیقا به زندگی 

اقتصادی و اجتماعی زیادی برای وضع  اینکه سختی های  یا  او لطمه می زند 

حمل این بچه وجود داشته باشد. این رویکرد شباهت بسیاری به رویکردهای 

موجود در کشورهای دیگر جهان دارد؛ با این وجود نگرش عمومی به جنبش 

حق انتخاب بسیار منفی است. 

بسیاری از رسانه ها )ممتاز نیوز، تی نیوز، آفتاب نیوز، خرداد نیوز، شایعات، 

تولید  به   ).. و  نیوز  فردا  نیوز،  سماک  ساتین،  نیوز،  فرهنگ   ،24 خبر  اتاق 

پایین  انتخاب  تا حد یک جنبش حق  را  استدالل هایی که مواضع فمینیستی 

آوردند و فمینیسم را پدیده ای کامال غربی انگاشتند تولید شد: »حقیقت آن 

است که ارجاع دادن یک سری خواسته های متوسط زنانه به دفاع از فمینیسم 

ــ که از قضا در دین اسالم به باالتر از آن تأکید شده ــ ریشه در شیفتگی 

ناآگاهانه در برابر غرب دارد« )Tasnimnews 2016(. مقایسه بین اسالم و 

به  مجازی  رسانه های  معمول  استراتژی  غربی،  پدیده ای  عنوان  به  فمینیسم 

رهایی بخش  شبه  ایدئولوژی  به سان  فمینیسم  ایده  کردن  بی اعتبار  منظور 

دوگانه سازی  این  است.  بوده  زنان  در حقوق  اسالم  بودن  پیشرو  بر  تاکید  و 

مرکز  در  را  مادری  خصوصا  زن  محور  خانواده  نقش های  که  استداللی  با 

به  عناوین  تحت  »فمینیسم  است:  منطبق  خوبی  به  می دهند  قرار  توجه 

خانواده،  تشکیل  بر  خسارت باری  نتایج  اروپا،  در  زنان  حقوق  مدافع  ظاهر 

است«                                                                                               کرده  تحمیل  زنان  برای  مادرانه  نقش  و  همسران  عاطفی  رابطه 

)TabnakZanjans 2016(. ارجاع به کاهش احساسات و تخریب خانواده ها 

به  زنان  ورود  علیه  که  است  استدالل هایی  همان  شبیه  قول  نقل  این  در 

استادیوم مطرح می شد، جایی که تضعیف پیوندهای عاطفی اصطالحا منجر 

به فروپاشی خانواده ها می شود:

13- pro-choice
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این گروه ازدواج را نوعی تجاوز می دانند … به این سبب شاهد از هم 

فروپاشی خانواده ها و گسترش خانواده های تک والدی در جهان غرب 

ازدواج ورای امور جنسی نگاهی  هستیم…اما نگاه اسالم نسبت به 

مقدس و معنوی است.

شبیه آنچه درباره نمونه اول بحث کردیم، ایده زن به سان نمایشگر هویت 

ملی که دارای دو عنصر ایرانیت و اسالمیت است در اینجا نیز حاضر است:

جالب است یک بازیگر مسلمان که در سایه انقالب اسالمی این گونه 

از بودجه ملی  ما  بگوید... سینمای  به شهرت رسیده چنین سخنانی 

ارتزاق می کند... شما به لطف این انقالب و کشور و احترام مردم به 

.)2016 Rishenews( اینجا رسیدید

توجه و واکنش رسانه ای منکوب کننده  به یک تتو، بیانگر اهمیت تصویر بدن 

زن به سان مکانی مادرانه است که به طور عمومی ترویج شده و طبیعی جلوه 

داده می شود. تقدس ساختگی بدن زن می تواند از طریق دخالت و تغییراتی 

تنانه چون تتو مختل شود؛ یا از طریق رفتاری غیراسالمی چون بوسیدن گونه 

مرد نامحرم؛ یا از طریق حضور در فضاهای نامناسب برای زنان مانند استادیوم.

بررسی گفتمان در زمینه اجتماعی 
و  اغراق  اوال  زیرا  بودند  رسانه ای  ترس  نمونه مطالعه شده سازنده  این سه 

 )2002 Cohen( ملی می کرد  وارد حوزه  را  نمونه ها  این  رسانه ها  دستکاری 

زنان و عاملیت آن ها علیه  نمونه همه حول مقاومت  این سه  اینکه  و دوم 

شیء انگاری بدنشان درون یک ساختار دینی ملی گرا بود. در بخش های گذشته 

بررسی  دقت  به  و  مختلفی طرح  بحث های  و  استدالل ها  نمونه  هر  ذیل  و 

زن  انتخاب  که چطور  بود  این  بر  رسانه ها  تمرکز  نمونه،  در هر سه  شدند. 

درباره بدنش موجب اختالل در بازنمایی اخالقی و سیاسی ملت می شود و 

در نتیجه امری است که عموم می توانند درباره اش اظهارنظر کنند. مدیریت 

بدن زنانه همچون حامل هویت ملی در ایران



نشریه ی آزادی اندیشه

126

خرد بدن زنانه و تعامالت فیزیکی آن ها و مشارکت در فضاهای اجتماعی نیز 

به بحث گذاشته شد. تمام این بدن ها پتانسیل به چالش کشیدن پایه تصویر 

سیاسی ایرانی، که اساسا جنسیت زده است، را دارد. بازنمایی زنان در این سه 

نمونه همچنین نشان داد که طبیعت زیست سیاست دولت در قبال بدن و 

سکشوالیته )جنسینگی( زنان، اصوال مادر بودن و پرورش فرزند است. هرچند 

انتقادات برخی از این خروجی ها از  تمایزاتی در این بحث ها وجود دارد و 

برخی دیگر شدیدتر است، با این حال شاهد یک نگرش مشابه در نگاه به زن 

هستیم. 

 Najmabadi( شمایل زن عامل مهمی در ساخت هویت ملی ایرانی بوده است

بدن زن مکانی مقدس در  ایرانی،  2005(. در گفتمان های معاصر ملی گرای 

نظر گرفته می شود و سوژه تمایزات جنسیتی که پایه شکل گیری تصویر زن 

ایده آلی است که تولیدمثل وظیفه اصلی اوست. تنها در این مدل پدرساالر 

دست  خود  واقعی  کرامت  به  زن  که  است  خانواده  ولد]14]  و  زاد  مشوق  و 

می یابد، در نتیجه باید از تمام انحرافاتی که از جانب غرب متوجه اوست حذر 

فرد،  بدن  تغییر  توسط  تقدسی می تواند  )Riesebrodt 1۹۹3(. چنین  کند   

مثل تتوی فمینیستی، و نمایش آن در فضای عمومی، رفتاری غیراسالمی مثل 

بوسیدن مرد نامحرم و حضور در فضاهای به لحاظ سنتی مردانه، مختل شود. 

ترکیب این سه نمونه ما را به استداللی عمومی پیرامون ایده ملی گرایی سوق 

می دهد. همانطور که گفته شد، ملی گرایی ایرانی معاصر شامل هویت های 

اسالمی و ایرانی است. استداللی که به طرق مختلف درباره اهمیت ایرانیت و 

اسالمیت بحث می کند به شکل مشابهی درباره گفتمان بدن زن توافق دارند. 

شکل گیری تصویر بدن زن مسلمان ایرانی، نیازمند درخواستی عمومی است 

که شکلی واحد به حضور تنانه و رفتار زنان در محیط عمومی می دهد تا از 

این طریق از هویت ملی دفاع کند. چنین اتحادی معموال برای هویت ملی 

حیاتی است و هر نوع تصویر متکثر را چون تهدیدی بر این گفتمان رد می کند 

)Inac and Unalnal 2013(. وحشت اخالقی همچنین نشان می دهد که بدن 

زنان متمرد، خصوصا اگر در فضای عمومی باشد، در نگاه دولت، عرصه قدرت 

14- pro-natalist
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و ضدگفتمان  است.

به تقاطع رسانه های جدید، سیاست بدِن دولت و مسائل جنسیت در ایران 

بازنمایی بدن زن شبیه  ایرانی نگاه کرد.  باید در زمینه سیاست و جامعه  را 

در  می کند،  بحث  انقالب  از  پیش  ملی گرایی  نمونه   در  نیک  خسروی  آنچه 

نقش  نیز  دیگری  و  خود  با  رابطه  در  تفاوت  و  تشابه  گفتمان های  ساخت 

دارد. در این سه نمونه، ضدیت با غرب در مرکز گفتمان قرار دارد و غرب، 

که  می شود  تجسم  فرامردانه  و  پدرساالر  امپریالیستی،  قدرت  یک  شکل  به 

 Pettman(است شهوانی  ملت  نماد  عنوان  به  زن  بدن  حرمت  هتک  دنبال 

1۹۹6(. نسخه پساانقالبی از ملی گرایی رسمی ایرانی با استفاده از ایده های 

و  در فرهنگ جهانی  تاریخی غرب  علیه دخالت  آن ها  نقد  و  پسااستعماری 

وقایع سیاسی، بستری برای ساخت گفتمان ضدغربی خود و بهانه ای برای رد 

هر آنچه به نحوی با غرب مرتبط است - بعضا از طریق ایجاد وحشت اخالقی 

- ایجاد می کند. فمینیسم نیز همچنین به عنوان پدیده ای غربی شناخته و نقد 

می شود، به عنوان ابزاری در دست استعمار غرب تا نسخه خود از زنانگی را 

ترویج کند.

رشد رسانه های دیجیتال و افزایش استفاده از اینترنت در ایران امکان های 

بدیلی جهت دسترسی به اطالعات فراهم کرده است. دسترسی به رسانه های 

آنالین موجب خلق گفتگوهای بین بخشی بین مرزهای جغرافیایی و سیاسی 

شده و امکان دخالت فمینیسم ملی و فراملی در سیاست بدن را فراهم کرده 

است )Baer 2016(. همزمان فضایی واسط ایجاد کرده تا گفتمان های سیاسی 

بیشتر  را  دارد  دستکاری  و  مدیریت  کنترل،  امکان  که  هژمونیک  فرهنگی  و 

به  با توجه  ایرانی و  این حال در بستر رسانه آنالین  با   .)2005 Reno( کند

سانسور دولتی شیوه ای که بدن زن در محتواهای رسانه های رسمی بازنمایی 

امکانات  و  مشروعیت  تعریف  جهت  استداللی  قدرت  اصلی  منبع  می شود 

نیز، همچون دیگر قدرت های  این گفتمان  اسالمی است.  تنانه درون دولت 

هژمونیک، مقاومت یا تالش برای بازتوزیع قدرت را تحمل نمی کند. این کار با 

مسدود کردن دسترسی به تفاسیر و روایت های بدیل انجام می شود؛ از طریق 

بدن زنانه همچون حامل هویت ملی در ایران
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انحصاری کردن امکانات گفتگو و در نتیجه محدود کردن وجوه مشارکت در 

فضای اینترنت. این اعمال نشان می دهد که نیروهای رسمی دولت، همچون 

 Rahimi ;201۷ KhosraviNik and Sarkhoh( گروه های مخالف و مقاومت

2011( تالش می کنند تا فضای ارتباطی و گفتگو را تصاحب کرده و از طریق 

انتشار نهادی محصوالت نوشتاری گفتمان خودشان را تقویت کنند.

علیرغم هژمونی فضای استداللی محتواهای رسانه های رسمی در نگاه اول، 

نمی توان منکر شد که رسانه آنالین ظرفیت دموکراتیک کردن قدرت پراکنده 

خصوصا  نیست،  پیش بینی  قابل  و  پایدار  تماما  گفتمانی  هیچ  می دهد.  را 

رتبه بندی،  دسترسی،  امکان  مشارکتی  اکولوژی  که  جایی  اینترنت،  فضای  در 

را فراهم می کند.  اظهارنظر، مسدود کردن، هم خوان کردن، پسندیدن و … 

پتانسیل فضا های واسط در بسیج اجتماعی سیاسی مدنی قابل انکار نیست 

)KhosraviNik 201۷, 2018(. در سه نمونه بحث شده جایی که مدیریت بدن 

زن مستقیما مسئله دار شده بود، پوشش گسترده چنین نمونه هایی می تواند 

نتیجه ای خالف اثر مورد انتظار ایجاد کند. خطی بودن گفتمان های رسانه ای با 

چالش مواجه شده است )KhosraviNik and Zia 2014( و همانطور که ون  

جیک توضیح می دهد، گفتمان ها، چه از پایین به باال و چه از باال به پایین، بر 

سلسله مراتب قدرت تاثیر می گذارند. مخالف خوانِی عیاِن تنانه سیستم فنی - 

اجتماعی ای را که در فضای سیاسی سرکوب و کنترل  )Boyer 2006( متعین 

شده را به چالش می کشد.

وحشت اخالقی پیرامون سه نمونه بحث شده باعث تداوم یکی از گفتمان های 

 )momentum( تکانه ای  ایجاد  با  همزمان  اما  می شود  موجود  هژمونیک 

غیرمنتظره، مقاومت را به متن جامعه می آورد. بدن زنانه - که در غیر اینصورت 

اصوال در محتواهای رسانه های رسمی جایی ندارد - به مرکز توجه می آید و 

 Dines جغرافیای دانش درون وب را اشغال می کند. مطابق آنچه داینز و هومز

and Humez در خصوص محصوالت پیامی و نوشتاری رسانه نتیجه گرفته اند، 

محصوالت  آماده  معانی  پذیرش  به  قادر  مخاطبان  که  کرد  استدالل  می توان 

اما در عین حال ممکن است خوانشی متفاوت و  رسانه های رسمی هستند 

عالقه  مورد  موضوع  زن  بدن  که  آنجا  از  باشند.  داشته  آن  از  متضاد  بعضا 
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رسانه های دولتی ای است که تالش می کنند مشروعیت حضور و رفتار آنان را 

بی ارزش کند، حضور عمومی گونه های سرکش از بدن زن نتیجه غیرمستقیم آن 

است. از طریق نمایش و بازنمایی بدن های متمرد زنان در محتواهای رسانه ای 

رسمی، گفتمان های بدیل، راه خود را به بیرون و درون روایت های هژمونیک 

پیدا می کنند، جایی که به عنوان "دیگری" بازنمایی شده اند اما آنجا حاضرند 

تا گفتمان های حاکم و تحکیم شده را به چالش بکشند. حضور و خودنمایی 

آن ها پایداری تن را به چالش می کشد و امکانات مخالفت و ظهور بدن های 

بدیل را فراهم می کند.

این مطالعه متکی بر محتوای رسمی رسانه بود و الجرم نمی تواند نشان دهد 

که پتانسیل دموکراتیک سازی رسانه اجتماعی و تغییر در نظام های و شکبه های 

ارتباطی چقدر است. همانطور که خسروی نیک و ضیا استدالل کرده اند به 

بر  این گفتمان های تولید شده در رسانه ها را  تاثیر  تئوریک نمی توان  لحاظ 

همه مخاطبان یکسان و یک شکل تصور کرد. از طرفی، الزم است مطالعات 

بیشتری به منظور کاوش در بازنمایی زنان در رسانه های آنالین و غیرآنالین 

از  دقیق تری  تصویر  تا  شود  انجام  ایران  در  اصالح طلب  رسانه های  و  رسمی 

ظرفیت گفتمانی در رسانه های آنالین پدیدار شود. مطالعات آینده الزم است 

گونه های مختلف از موافقان و مخالفان در فضای متکثر مجازی را شناسایی 

کاربران،  بین  هژمونیک  و  پیچیده  بسیار  رابطه  اساس  بر  که  فضایی  کنند. 

میانجی ها و ارباب رسانه های رسمی شکل گرفته است.

بدن زنانه همچون حامل هویت ملی در ایران
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