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 چکیده
او در  یپوشش یمهاجر از بدن زنانه و هنجارها یرانیزن ا ی پژوهش فهم تجربه نیهدف ا

کنشگر در سنت  یتفهم یشناس جامعه کردیپژوهش بر رو یفرانسه است. چارچوب مفهوم

 یبر اساس گفتگوها ،یمضمون لیو تحل یروش پژوهش تفهم از یریگ بنا شده و با بهره یوبر

در  یسال زندگ 1-11 نیب ی ساله باتجربه 01-40 یرانیزن ا 04با  قیعم ی افتهیساختار مین

ها از  چهار گونه فهم متفاوت آن ی دهنده فرانسه نوشته شده است. تجربه زنان مهاجر نشان

و  پاافتاده شیپ ،یجنس ،یشناخت ییبایز ی هعنوان ابژ بدن زنانه به ،یعنیشان  بدن زنانه

از  یبودگ خاص زیو ن زیادغام، تما راهبردسه  یریارگک به ن،یو همچن بخش ییو رها تیاهم یب

هژمون، در  یزنانگ یسو زنان در گذار به نیدر آزمون مهاجرت است. ا یگرید

ها و  نشانه انیاز مهمس یختگیآم تا درهم یاز سازگار یفیپوشش خود، بر ط یها یگذار نشانه

 .کنند یرا تجربه م یو فرانسو یرانیا یناهمگون پوشش یهنجارها
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 مسألهطرح 

های پس از  برانگیز و پرفرازونشیب در سال های چالش ی مسائل جنسیت یکی از حوزه حوزه

ترین تغییرات پس از تغییر حکومت،  ران بوده است. از مهمجمهوری اسالمی اینظام استقرار 

ی جنسیت، تغییر در نظام حقوق جنسیتی و تبدیل حجاب از هنجاری  ایجادشده در حوزه

های  ی قانون و همراهی آن با سیاست اجتماعی و فرهنگی به هنجاری اجباری با پشتوانه

ی  هرچند در جامعه همگانی است. جداسازی دو جنس در فضاهای همگانی و نیمه

پساانقالبی ایران، هنجارهای پوشش زنانه بر اساس خوانشی خاص از فقه شیعی تعریف 

عنوان ایده آل و ارزش جنسیتی زنانه در جامعه گسترش یافت، اما به دنبال  گردید و به

های اجتماعی در برابر حجاب اجباری، حجاب  تغییر در سبک زندگی و افزایش مقاومت

های  پوششی یکدست، غیرجنسی و با حداقل تنوع در طرح و شکل و در رنگاسالمی از 

و همچنین، از هنجاری دینی، ایدئولوژیک و  حجابی زنانهتیره؛ به پوششی متنوع، شاد و 

تدریج به قالبی عرفی تغییر شکل داد؛  های ابتدایی پس از انقالب، به سخت گیرانه در سال

ی زن ایرانی از  ری، همچنان بخش بزرگی از تجربهاما باوجوداین تغییرات، حجاب اجبا

دهد تا جایی که  می اش را شکل  ی او از زنانگی و بدن زنانه حضور در سپهر اجتماعی و تجربه

ویژه کشورهای اروپایی، آزادی  ی ایرانی با دیگر کشورها، به نخستین وجه تمایز جامعه

 دهد. د را نشان میخوبی خو ی مهاجرت به انتخاب پوشش است که در تجربه

توان به پنج موج مهاجرت  ای است و می شده ی شناخته مهاجرت در تاریخ ایران پدیده

( و سه موج Neuvve-Eglise, 2007 & Adelkhah, 2003) 1311تا پیش از سال 

ای در مورد مهاجرت  ( اشاره کرد. آمار تأییدشدهFalahi &Monavarian, 2008ازآن ) پس

ها و منابع  های بیرون از ایران، بر اساس پژوهش یست و تعداد ایرانیایرانی در دسترس ن

 ,Vahabi, 2012. Alaedini & Emamiشود ) میلیون نفر برآورد می 1-0گوناگون، بین 

2005. Adelkhah, 2003های خود را  ها و همچنین، ویژگی ها علت (؛ که هریک از این موج

ایرانی که همچنان ادامه دارد، جوان بودن و  ترین ویژگی آخرین موج مهاجرت دارند. مهم

ها که در  ی پساانقالبی ایران است؛ یعنی مهاجرت جوانان و نسلی از ایرانی تعلق آن به جامعه

ها نبود  اند و علت مهاجرت آن پذیر شده ی ایرانی پساانقالبی متولد و جامعه جامعه

بزرگی از این موج را زنان  شده و بخش ی ایرانی معرفی های مختلف در جامعه زیرساخت

 (.Khazaei, 2018دهند ) جوان تشکیل می

توجه زنان جوان ایرانی مهاجر و با در  ی این پژوهش با توجه به جمعیت قابل مسأله

ی ایرانی با کشورهای اروپایی و  پذیری جنسیتی میان جامعه نظر گرفتن تفاوت جامعه
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شناختی  صدهای مهاجران ایرانی، بررسی جامعهترین مق عنوان یکی از مهم ازجمله فرانسه، به

ی جنسیتی این زنان تعریف شده است. ضرورت این پژوهش با در نظر گرفتن تفاوت  تجربه

پذیری جنسیتی دو جامعه، ازجمله در هنجارهای  میان منابع آرایش جنسیتی و جامعه

بر خوانشی ی ایرانی  ها و هنجارهای جنسیتی جامعه پوششی، یعنی مبتنی بودن ارزش

 & Karami & Khazaei, 2018. Karamiی پساانقالبی ) سنتی از فقه شیعی در جامعه

Khazaei, Macé, 2017های جنسیتی فرانسوی، بر  ( و مبتنی بودن آرایش و ارزش

( و بر Duret & Roussel, 2003)به بعد  1960های  استقالل جنسی و آزادی زنان از سال

ی دوم قرن  حقوق بلکه برابری مبتنی بر حقوق برابر از نیمهبرابری دو جنس نه تنها در 

رسد. بر این اساس، جمعیت موردبررسی در این  (، ضروری به نظر میMacé, 2015بیستم )

پذیری جنسیتی، یعنی  پژوهش، زنان جوانی هستند که در رویارویی میان دو جامعه

بدن و هنجارهای پوششیِ زنانه، فرانسوی، با دو تعریف متفاوت از -پساانقالبی و اروپایی

ها، در جایگاه مهاجر  ها، تضادها و تناقض انتظارهای جنسیتی جدیدی را در بستری از تنش

 سازند. شان را در همین بستر تنش آلود برمی تجربه کرده و خود زنانه

 پیشینه تحقیق

ان در جامعه ی مهاجرت در میان ایرانی های انجام گرفته با موضوع تجربه در بررسی پژوهش

های میدانی انجام شده بر روی جمعیت مهاجران ایرانی  طورکلی، تعداد پژوهش میزبان، به

ی بدن، رفتار  ویژه با رویکرد تفسیری، اندک است؛ هرچند که تجربه در دیگر کشورها، به

های موردتوجه پژوهشگران این حوزه است.  طورکلی مفهوم جنسیت، از موضوع جنسی و به

ها در روش و پارادایم  ترین آن های انجام گرفته، سه مورد از نزدیک پژوهشدر میان 

 شناختی مورد بررسی و با پژوهش کنونی مقایسه خواهند شد. جامعه

( پژوهشگر با هدف شناخت تأثیر Farahani, 2007شناسانه ) در پژوهشی مردم

شان، به تحلیل روایت  سیاسالمی بر معنا و تفسیر این زنان از رفتار جن-های ایرانی گفتمان

سوئدی پرداخته است. در این پژوهش، -ی رفتار جنسی نسل اول مهاجران زن ایرانی تجربه

شان، پس از  ی نگرش این زنان به بدن، نیازها و رفتارهای جنسی با اشاره به تغییر پیوسته

ه رفتار شود ک ها، بر این نکته تأکید می ها و ناهمخوانی مهاجرت و در بستری از تعارض

ستیزانه و نژادستیزانه  های ایستای جنس بایست در قالب کلیشه جنسی این زنان، نمی

تقلیل گرایانه فهم شود. در پژوهشی که بر روی مهاجران ایرانی در کانادا و با هدف تحلیل 

تغییر مفهوم رفتار جنسی و روابط جنسیتی در نزد زنان و مردان ایرانی در این کشور انجام 
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تر شدن فردگرایی  دهد که به دنبال عمیق (، نتایج نشان میShahidian, 1999ت )شده اس

ها یک شکاف میان رفتار ایده آل و  ی متوسط باالی ایرانیان مهاجر کانادا، آن در نزد طبقه

های مهاجر بر اساس  ، مدل فرهنگی اجتماع ایرانی کنند. دوم اینکه واقعی را تجربه می

گرفته است و در این  ی مادری شکل اجتماعی جامعه-ای فرهنگیه ها از مدل دریافت آن

تمامی محدودکننده و یا برساخته شده  زمینه نه اجتماع قومیتی و نه اجتماع میزبان به

نیستند؛ و سوم، مهاجر ایرانی در اعتراض به جنسیت و رفتارهای جنسی، در فرایندی 

ها  مدرن، به بازتعریفی خالقانه از آنهای  انتخابی و رقابتی میان هنجارهای سنتی و ارزش

( که با هدف Shirpak, Eleanor & Chinichian, 2007پردازد. در پژوهشی سوم ) می

ها و  چگونگی فهم و تفسیر رفتار جنسی مهاجران ایرانی در کانادا و همچنین، کانادایی

چشمگیر دهد که وجود شکاف  ها انجام شده است، نتایج نشان می های آن معنای تجربه

ها و هنجارهای جنسیتی، رفتار جنسی و خانواده در دو جامعه ایرانی و کانادایی  میان ارزش

عالوه  تواند منجر به سوءتفاهم، و در نتیجه مانع ارتباط میان این دو اجتماع گردد. به می

ویژه  اینکه، افزایش فردگرایی، دسترسی به طالق و آزادی روابط اجتماعی میان دو جنس، به

عنوان تهدیدهای بالقوه برای روابط فردی و زندگی  ی میزبان، به نوجوانان، در جامعه

 شود. خانوادگی تجربه می

توان این نوشتار را از  های مورد بررسی می در مقایسه میان این پژوهش با پژوهش

کارگیری  ها با وجود به چند منظر متفاوت و نوآورانه معرفی کرد. نخست در این پژوهش

های مدرنیته، و در پارادایم  ی مهاجر ایرانی بیشتر با استفاده از نظریه کیفی، تجربه روش

که در این پژوهش، فهمی کنشگر محور از  است؛ درحالی انتقادی و فمینیستی تحلیل شده

ی مهاجرت جستجو  یابی در تجربه ی جنسیتی مهاجر ایرانی در چارچوب فردیت تجربه

ها نسل اول مهاجران ایرانی  وهش در برخی از این پژوهششود. دوم، جمعیت موردپژ می

ی ایرانی پساانقالبی و ذیل آرایش جنسیتی آن  پذیری ایشان در جامعه هستند که جامعه

صورت پیوسته  ی پساانقالبی را به ی زندگی در جامعه انجام نگرفته است و یا اینکه تجربه

ختلف مهاجران ایرانی بدون توجه به های م ی جنسیتی نسل اند، یا اینکه تجربه نداشته

قرار گرفته است. این  مورد مطالعهها،  پذیری جنسیتی میان این نسل های جامعه تفاوت

ی  اند که در جامعه که در این پژوهش، جمعیت هدف جوانان ایرانی تعریف شده درحالی

ین پژوهش که به اند. سوم اینکه در ا پذیر شده ویژه جامعه ایرانی پساانقالبی متولد، و به

گیرد، پژوهشگر به دنبال  ( انجام میKaufmann, 2016) «پژوهش تفهمی» ی شیوه
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اش و کار او بر  ی زن ایرانی مهاجر از بدن زنانه سازی جدیدی مبتنی بر فهم تجربه مفهوم

 اش است. روی خود زنانه

 چارچوب مفهومی

، کار بر 0آرایش جنسیتیجنسیت،  1چارچوب مفهومی این پژوهش بر چهار مفهوم برساخت

-نیمبنا شده است. جنسیت در این نوشتار به مثابه  4ی اجتماعی و فرایند تجربه 3روی خود

و در فرایند  1ریختگی معنایی هم شود که کنشگر در به تعریف می 1برساخته ای اجتماعی

 سازد. جنسیت و آرایش جنسیتی، درواقع، می مهاجرت، بر 1ی اجتماعی در آزمون تجربه

ها و  بندی ی شرایط اجتماعی، و عقالنیت و مشروعیت یکی از تقسیم کننده بازنمایی

ی  فرهنگی، ثمره-عنوان امری اجتماعی های اجتماعی گوناگون در هر جامعه است و به نظم

ی دیگر، جنسیت در قالب  (. به گفتهZimmerman West.1987 است ) 9سیاست خرد

توسط فرد یاد  8پذیری و مردانه و در طی فرایند جامعه رفتارها و انتظارهای جنسیتی زنانه

های جنسیتی برای خود،  سری ویژگی شود، و فرد با قائل شدن به یک گرفته و زندگی می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Construction 

2. Arrangement de genre 

3. Travail sur soi 

4. Expérience sociale 

است. نخست، بخشی که به صورت ذهنی و   بخش قابل تفکیک برساخته ای اجتماعی دو -در تعریف جنسیت به مثابه نیم 1.

ی شناختی و تجربی  ی ذخیره ر برگیرندهرسد، که د های جنسیتی به فرد به ارث می سوبژکتیو در قالب رسوم، آداب و عادت

های  ی زندگی روزمره و در موقعیت ی هر روزه عصران( است؛ و دوم، بخشی که در تجربه جنسیتی دیگران )پیشینیان و هم

 ی شود. با درنظر گرفتن بدن )زنانه/ مردانه( به عنوان مرکز شکلگیری تجربه کنش متقابل و تعامل اجتماعی آموخته و تجربه می

پیچیده  توان دو بخش متمایز اما درهم ای اجتماعی، این دو بخش متمایز در مفهوم جنسیت را می جنسیتی فرد به عنوان تجربه

ی رسوب یافتن و سخت شدگی رفتارها و انتظارهای  ای است که ثمره ی شناختی و تجربی دانست. بخش نخست، ذخیره

ی جنسیتی، قرار دارد و  ی مرکزی تجربه تر به بدن، به عنوان ابژه نزدیک جنسیتی در طول تاریخ بوده و در تصویری استعاری

تر در  دسترس تر و در تر در برابر تغییر است؛ و دیگری که بخشی سطحی انعطاف تر و کم تر، سخت بنابراین، ریشه دارتر، عمیق

ی دیگر، هرچند  رابر تغییر و نوآوری. به گفتهتر در ب تر و معطف های متقابل اجتماعی است و در نتیجه، لغزنده ها و تعامل کنش

یعنی موجودیت فیزیکی، بیولوژیکی و روان  -جنسیت، یعنی آنچه به عنوان خود زنانه و مردانه و به مرکزیت بدن زنانه یا مردانه 

ی گوناگون خود ها شود، در کلیت خود امری برساخته است، اما این برساخته بودن در الیه توسط خود فرد ساخته می -شناختی

ی مرکزی، یعنی بدن، قابلعیت انعطاف و تغییر را دارد )این ایده توسط نویسنده پژوهش بر اساس  اش از هسته بسته به فاصله

ی مرکزی تجربه نوشته شده است(.  استدالل شوتس از الیه الیه بودن شناخت فرد و معرفی فرد و موجودیت او به عنوان ابژه

 انده شود:برای مطالعه بیشتر خو
Schutz, Alfred (2003), L'étranger, traduit par Bruce Bégout, Allia, Paris, p 11-13 
6. Dislocation de sens 
7. Épreuve 

8. Micro-political 
9. Socialisation 
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پذیری  (. جامعهWharton, 2012سازد ) را می 1اش عنوان زن یا مرد، معنای خود فردی به

 ی واسطه یری عمومی، بهپذ جنسیتی فرایند پویایی است که همچون فرایند جامعه

 و 3«سازی روتین» های سازو کاری  وسیله ی جنسیتی و به ی تجربه ذخیره 0«سازی درونی»

ی فرهنگی و اجتماعی  ( رفتارهای زنانه و مردانه درزمینهCefaï, 1998) 4«سازی تیپ»

گیری نظام معنای جنسیتی  پذیری جنسیتی، شکل ی جامعه گیرد. ثمره جامعه انجام می

( که در Schütz, 2003) 1«چارچوب ابرازی» و1«چارچوب تفسیری» ی فرد است با دوبرا

های رفتار جنسیتی، رفتار دیگریِ زنانه یا مردانه فهم  چارچوب تفسیری، با انطباق نشانه

های رفتار جنسیتی مورد  شود؛ و در چارچوب ابرازی، فرد با انطباق رفتار خود با نشانه می

پردازد. با فهم جنسیت به  ش خود در برابر دیگرِی مردانه یا زنانه میانتظار، به تنظیم کن

ی خود و در جایگاه کنشگر اجتماعی، به  هایی که فرد در زندگی هر روزه مثابه برساخته

 ،1«ناهمگون» ای عنوان ذخیره پردازد؛ جنسیت به کاری و نوآوری و یا بازتولید آن می دست

شود که  ( فهمیده می Schütz, 2003) 8«ناقضمت» های و دارای بخش 9«نامنسجم»

اش است  شناختی در دسترس فرد برای ساخت خود زنانه یا مردانه  ترین منبع مهم

(Goffman, 2002این در حالی است که مهاجرت به .)  عنوان یک آزمون، با ایجاد گسست و

دو شمای ، یعنی نوعی گسیختگی در «ریختگی معنایی هم شرایط به» وقفه، فرد را در

که شمای ابرازی  طوری (، به Schütz, 2003دهد ) ی مادری قرار می تفسیری و ابرازی جامعه

داده و با قرار دادن  ی مادری کارایی و قطعیت خود را از دست و تفسیری جنسیتی جامعه

 دهد. ی او را بر بستری از تنش و تضاد قرار می مهاجر در شرایط بحران، تجربه

شود  های تاریخی گفته می عنوان دومین مفهوم این پژوهش، به شیوه آرایش جنسیتی به

ی جنس، جنسیت و رفتار جنسی با نهادهای کار، خانواده، سیاست  مسألهکه در هر جامعه 

(؛ بنابراین، هر جامعه آرایش جنسیتی خود را Macé, 2015شود ) بندی می و مذهب مفصل

تر گفته  گونه که پیش کند؛ و همان عریف میاش ت های فرهنگی و اجتماعی ی ارزش بر پایه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Soi 

2. Intériorisation 

3. Routinisation 

4. Typification 

5. Schéma interprétatif 

6. Schéma expressif 

7. Hétérogène 

8. Incohérente 
9. Contradictoire 
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ویژه بدن زنانه، نقش مهم و مرکزی در  گیری آرایش جنسیتی، بدن، به شد، در شکل

 گیری دو شمای تفسیری و ابرازی جنسیتی دارد. شکل

بندی میان فرد  ی مفصل ای پژوهش، ثمره ی اجتماعی به مثابه دیگر مفهوم پایه تجربه

( از سه منطق کنش، 1994ی اجتماعی در تعریف دوبه ) . تجربهشود و سیستم تعریف می

ی کنشگر  شود و برای فهم تجربه تشکیل می 0«ذهنیت سازی» و «راهبرد» ،1«ادغام» یعنی

. در منطق ادغام، 3بایست این سه وجه کنش را موردتوجه قرار داد در زندگی روزمره، می

مبستگی آن در بطن جامعه به مثابه کنشگر تعلقات خود را با هدف نگهداری و تقویت ه

، فرد منافع خود را به مثابه یک راهبردکند. در منطق  پیوسته تعریف می هم یک نظام به

ای منتقد، با  عنوان سوژه بخشد و در منطق ذهنیت سازی، فرد به معامله دوجانبه تحقق می

های  ست که مؤلفهی مهم آن ا شود. نکته به مثابه نظام تولید و سلطه روبرو می  جامعه

ی  وسیله ی اجتماعی خود را نه به ی تجربه به کنشگر تعلق نداشته و او تجربه سازنده

ی آنچه سیستم )جامعه( در اختیار او  واسطه های کنشی متعلق به خود، بلکه به منطق

ازآن  سازد و پس های شرایطی می ی فرهنگ، روابط اجتماعی و الزام واسطه گذارد، یعنی به می

ی  گیرد؛ بنابراین، تجربه ی کار اجتماعی به کنشگر تعلق می عنوان ثمره ت که تجربه بهاس

گرفته در بطن  شده، بلکه جریانی شکل ساخته اجتماعی و معنای آن نه یکدست و از پیش

های گوناگون کنش است و ما نه با یک عقالنیت کلی، جامع و یکدست، بلکه با  منطق

ای از انتخاب  ها، تنها در گستره روبرو هستیم و این عقالنیتهای گوناگونی از کنش  منطق

 یابد. های اعطاشده به فرد معنا می میان فرصت

عنوان چهارمین مفهوم مهم در این پژوهش، به مثابه فرایندی  کار روی خود فردی، به

شناسی  شود. در جامعه شود که در طول زندگی هر فرد انجام می اجتماعی در نظر گرفته می

ی کار متقابل سیستم  ی کار اجتماعی و نتیجه فرد در مکتب فرانسوی، خودِ فرد ثمره

شود. کار روی  )جامعه( و فرد بر روی یکدیگر و همچنین، کار فرد بر روی خودش تعریف می

بندی میان تاریخ جامعه و بیوگرافی فرد و یا ساختار اجتماعی و  خودِ فردی، در مفصل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Intégration 

2. Subjectivation 

به مثابه امری ذهنی و در  راهبردبایست بر این نکته تاکید کرد که در این پژوهش،  می راهبرددر تعریف فرانسوا دوبه از  3.

 راهبردهایی دارد. در تمایز میان  و عملیاتی شدن نیاز به تاکتیک شود که برای تحقق قالب هدفی بلند مدت و نهایی تعریف می

( است؛ بنابراین، آنچه که Exerciseمدت تعریف کرد که از جنس عمل ) بایست امری عینی و کوتاه و تاکتیک، تاکتیک را می

شده از سوی مهاجر به عنوان  کار گرفته های به راهبردبه عنوان ادغام در نزد دوبه مطرح است، در این پژوهش، خود یکی از 

 شود. کنشگر اجتماعی شناخته می
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ی  بندی دو مفهوم آزمون و تجربه شود. در این مفصل ده میساختار شخصیتی فرد فهمی

فرد در » شود که دارای اهمیت هستند. آزمون، به معنای موقعیتی تعریف می اجتماعی

های خود را برای  ی رنج و آسیب ذهنی تجربه شده، توانایی واسطه رویارویی با آن به

(، و تجربه  Martuccelli & De Singly, 2009) «برد رویارویی با شرایط گوناگون باال می

در « ی نامتجانسشان رفتارهای فردی و جمعی متأثر از اصول سازنده» عنوان اجتماعی، به

 «ها فهم شود بایست در بطن عدم تجانس می 1شان معنای عملی» شود که نظر گرفته می

(Dubet, 1994 درواقع، به سبب همین نامتجانس بودنِ مؤلفه .) ماعی ی اجت های تجربه

معنای » عنوان که به 0«عمل اجتماعی» عنوان های اجتماعی فرد نه تنها به است که تجربه

بایست در  در دوران مدرنیته، می 4«روایت فردی شدن» دارای اهمیت است و 3«اجتماعی

 ها فهم شود. بستری از تنش

ی ایرانی  گرفته در جامعه بنا بر آنچه گفته شد، هرچند آرایش جنسیتی شکل

ای یکپارچه نبوده و از هنجارهای  اانقالبی و هنجارهای پوششی مبتنی بر آن، مجموعهپس

شده است؛ اما نظام رسمی  فرهنگی و سکوالر تشکیل-متناقض و متضاد مذهبی

های اجتماعی، همچنان دینی و  ی هنجارهای پوششی، با وجود مقاومت کننده تعریف

ی در جایگاه مهاجر، در کشوری چون ایدئولوژیک است. از همین رو، قرارگیر-سیاسی

و برابری دو جنس بنا نهاده شده و  1ی الئیسیته فرانسه که آرایش جنسیتی آن بر پایه

ریختگی  هم شود؛ با قرار دادن زن ایرانی در به عنوان انتخابی شخصی تعریف می پوشش به

او را به  -ی جنسیتی ی مرکزی تجربه عنوان ابژه به -اش معنایی از فهِم بدن زنانه

اش وا  در مورد شمای تفسیری و ابرازی هنجارهای جنسیتی پوشش زنانه1بازاندیشی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Pratique 

2. Fait social 

3. Sens social 

4. Récit de l’individuation 

ی فرانسه، همچنان مفهومی بحث برانگیز است. هرچند  به عنوان یکی از مفاهیم مهم در جامعه (Laïcitéئیسیته ) 1. 

وارد قانون اساسی فرانسه گردید؛  1841های سیاسی، در سال  ر اجتماعی یا سیاسی از سوی حزبگونه فشا الئیسیته بدون هیچ

های سیاسی و گفتمانی است. با این حال، در فهم عام  اما همواره موجودیت آن مورد تهدید و دچار ابهام معنایی و محل نزاع

های همگانی است. در الئیسیته دین و مذهب امری های مذهبی در فضا الئیسیته به معنای احترام به عدم نمایش نشانه

 بایست در فضاهای همگانی به نمایش درآید. برای مطالعه بیشتر خوانده شود: خصوصی بوده و نمی

Jean Baubérot et al., «Les nouvelles donnes de la laïcité», Esprit 2011/2 (Février), p. 82-90, 

DOI 10.3917/espri.1102.0082 & Jean Baubérot, «Sécularisation, laïcité, laïcisation», Empan 

2013/2 (n° 90), p. 31-38, DOI 10.3917/empa.090.0031 & Jean Baubérot, «Les sept laïcités 

françaises», Administration & Éducation 2016/3 

(N° 151), p. 13-21. 
6. Réflexivité 
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سو، با توجه به اینکه بخش بزرگی از نسل جوان مهاجر ایرانی را  ترتیب، از یک این دارد. به می

دهند، و از سوی دیگر، با  ی پساانقالبی تشکیل می پذیر شده در جامعه زنان متولد و جامعه

ی ایرانی و  ه به تفاوت هنجارها و انتظارهای جنسیتی در پوشش زنانه در دو جامعهتوج

ی میزبان دارای اهمیت  ی این زنان از بدن و پوشششان در جامعه فرانسوی، بررسی تجربه

ی جنسیتی زن ایرانی از بدن و هنجارهای پوششی  است. این بررسی به ما امکان فهم تجربه

پذیری جنسیتی  اش را در رویارویی با جامعه برساخت خود زنانه زنانه، و همچنین چگونگی

ی مادر  ی میزبان، در بازترکیبی میان هنجارهای جنسیتی دو آرایش جنسیتی جامعه جامعه

 دهد. و میزبان، در بستری از تضادهای درونی و بیرونی می

( و های این پژوهش در قالب دو دسته پرسش از چیستی )توصیفی بنابراین، پرسش

 اند از: ی زن ایرانی در جایگاه مهاجر، عبارت چگونگی )تفهمی( تجربه

تر در  اش و امکان انتخاب هنجارهای پوششی آزادانه فهم زن ایرانی از بدن زنانه-1

 ی فرانسه چیست؟ جامعه

های خود در رابطه با فهم از بدن زنانه و  ها و تاکتیک راهبردزن ایرانی چگونه -0

ی مادر و میزبان  های میان دو جامعه را تعریف، و تضادها و تناقضهنجارهای پوششی 

 کند؟ را تجربه می

 روش تحقیق

شناختی، و در چارچوب رویکرد  این پژوهش به روش کیفی و در پارادایم تفسیری جامعه

ها  شناسی تفهمی کنشگر در سنت وبری انجام گرفته است. تکنیک گردآوری داده جامعه

ها پژوهش تفهمی و تحلیل  اریافته و مشاهده، و تکنیک تحلیل یافتهی نیم ساخت مصاحبه

های تحلیلی این پژوهش، از گفتگوهای عمیق نیم ساختاریافته انجام  است. داده 1یمضمون

ی پساانقالبی متولد  ساله ایرانی که در جامعه 01 -40زن ایرانی  04، با 2014شده در سال 

. در میان 0آمده است دست اند، به ر فرانسه زندگی کردهسال د 1-11پذیر شده و بین  و جامعه

دانشجو بودند. ازنظر  -نفر شاغل 1نفر شاغل و  9نفر دانشجو،  8این زنان، در زمان گفتگو، 

ی متوسط  ی ایرانی پیش از مهاجرت، افراد موردگفتگو خود را طبقه تعلق طبقاتی در جامعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Analyse thématique 

ی جامعه  ی دکتری نویسنده در دانشگاه بوردو فرانسه در رشته های میدانی برای پایان نامه ین پژوهش بر اساس یافتها .0

 شناسی نوشته شده است.
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ی پایین معرفی کردند. از نظر دینی،  طبقه و یک مورد 1مورد خود را متوسط باال 4و در 

زن حجاب داشتند و یک نفر بدون داشتن حجاب خود را مقید به انجام اعمال دینی  4تنها 

های صوفیانه بود. دیگر  اما دارای گرایش ،دانست. یک نفر خداناباور و یک نفر متشرع می

های التقاتی معرفی  رای گرایشدین یا دا زنان موردگفتگو خود را از نظر دینی غیرمتشرع، بی

 کردند.

 های پژوهش یافته

پیشینی و پسینی که  0ی ی دو زمینه پیش از پرداختن به بحث اصلی این پژوهش، مطالعه

ها بر روی خود  تجربه زنان ایرانی موردگفتگو از بدن و کار آن 3ی در واقع، بستر و زمینه

رسد.  ن زنان است، ضروری به نظر میهای ای شان بوده و برآمده از بررسی روایت زنانه

شان و هنجارهای پوششی  ی ایشان در مورد بدن زنانه ی روایت این زنان از تجربه مطالعه

شان متأثر از دو تصویر  دهد که کار این زنان بر روی خود و فهم ایشان از بدن زنانه نشان می

ست، یکی تصویر بازنمایی غالب ا 1ذهنیت میان پایه ی دو گرفته بر و شکل 4بازنمایی شده

ی ایرانی و دیگری، تصویر بازنمایی شده از زن ایرانی در  شده از زن فرانسوی در جامعه

 ی فرانسوی. جامعه

 زن فرانسوی، از تصویرِ فمینیستی برابری خواه تا واقعیتی زنانه و شهوانی

ی  رانی، سازندهی ای عنوان یک زن غربی، در جامعه تصویر بازنمایی شده از زن فرانسوی به

اش و هنجارهای پوششی  ی زن ایرانی مهاجر در فرانسه از بدن زنانه ی پیشینی تجربه زمینه

ها به فرانسه  دهد که ورود آن آن است. بررسی روایت برخی از افراد موردگفتگو، نشان می

همگانی - و غافلگیری از پوشش زنان در سپهر همگانی و نیمه «زدگی شگفت» ی باتجربه

توان برخاسته از شکاف میان تصویر بازنمایی  زدگی را می ده است. این غافلگیری و شگفتبو

ی ایرانی، و واقعیت  عنوان زنی برابری خواه و فمینیست در جامعه شده از زن فرانسوی به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شان  ی متوسط و تعریف ذهنیت این افراد از طبقه .در رابطه با معرفی وابستگی طبقاتی افراد مورد گفتگو، این نکته مهم است 1.

های عینی وابستگی به این طبقه یعنی، شغل والدین، مدل اتومبیل شخصی،  ی متوسط با شاخصه ن به طبقهشا از وابستگی

ی زندگی، امکان سفرهای داخلی و خارجی شکاف قابل توجهی وجود داشت. در حالی که بیشتر  ی شخصی، محله داشتن خانه

کردند اما بر  ی متوسط متوسط یا متوسط باال معرفی می همتعلق به طبق -ویژه پیش از مهاجرت هب–افراد مورد گفتگو خود را 

 ی اظهار شده بود. تر از طبقه ی بیشتر این افراد پایین ها، طبقه اساس این شاخصه

2. Arrière-plan 

3. Contexte 

4. Imaginaire représentée 

5. Intersubjectivité 



 

 

 

 

 
 

 

 857 ... هژمون يخود زنانه در گذار به زنانگ
 

ی تصویر بازنمایی شده  همگانی فرانسه دانست. بر پایه-حضور او در فضاهای همگانی و نیمه

های پیشرفت برای هر دو  عنوان زنی خواهان برابری در حقوق و فرصت از زن غربی به

ویژه محل  جنس، انتظار مهاجر ایرانی آن است که زن فرانسوی در فضاهای اجتماعی و به

هایی که برجسته کننده و  های کاربردی به تن کند؛ یعنی پوشش کار، پوشش

ن در حالی است که در واقعیت، کم و جنسی او نباشد. ای  های زنانه ی ویژگی دهنده نمایش

هایی  نیستند زنان فرانسوی و اروپایی که در فضاهای اجتماعی همگانی و محیط کار، پوشش

 کنند. نه تنها زنانه، بلکه جذاب و شهوانی به تن می

ام که پیش از رفتن به  های مترو در پاریس زنانی را دیده بارها صبح در ایستگاه» 

جای  های پاشنه بلند به کنند و یا کفش را با دامن عوض می محل کارشان شلوار خود

ها در  طور که برخی زن کنم همان پوشند. با خودم فکر می شان می های معمولی کفش

ها  سر کنند، اینجا هم زن ایران مجبور هستند برای رفتن به سرکارشان چادربه

بپوشند. اینجا هم  طوری لباس خاطر کار و نظر کارفرمای خود این مجبور هستند به

ساله، مطلقه، باحجاب،  32)ساقی،  «ها بااینکه حجاب ندارند اما در عذاب هستند زن

 دانشجوی هنر(.

 و روایت پریسا:

به  1(یجنسهای زنانه ) های پاشنه بلند یا لباس ها کفش بینم که زن اینجا وقتی می» 

های  و پوشیدن لباسبرانگیز است. در ایران از زن بودن  کنند برایم تعجب تن می

کردم چون تبعیض را به دنبال داشت. در ایران فمینیست بودم  خاص زنانه فرار می

ساله، متأهل،  33)پریسا،  «خوام اینجا یک زن باشم!اما اینجا معمولی هستم. من می

 دانشجوی هنر، شاغل در کار دانشجویی(

ر میان ذهنیت غالب ی میان تصویر بازنمایی شده از زن غربی د برای فهم فاصله

و واقعیت پوشش زن فرانسوی در  -ی متوسط دانشگاهی ایرانی بویژه طبقه-ی ایرانی جامعه

بایست منابع برساخت این تصویر را مورد شناسایی قرار داد. برخی  فضاهای اجتماعی، می

تر عنوان زبان دانشگاهی، و در نتیجه معرفی بیش این شناخت را به جایگاه زبان انگلیسی به

ی این آثار انگلیسی زبان نسبت  امریکایی فمینیسم به سبب ترجمه-ی انگلیسی شاخه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Sexy 
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گیری از زنانگی و  ی فرانسوی و آلمانی فمینیسم، بهره که برخالف شاخه 1اند داده

کند  های جنسی زن، به مثابه منبع قدرت زنانه را موردتردید قرار داده و طرد می سرمایه

(Hakim, 2010 ؛ اما این) دو ادعا با تردیدهایی روبرو است؛ چراکه هیچ پژوهش مستقلی

های فرانسوی چون ایریگاری و کریستوا و  چنین تأثیری را تأیید نکرده است و فمینیست

ی دانشگاهی ایرانی  شده در جامعه توان ازجمله آثار فمینیستی شناخته آثار ایشان را می

فرانسوی -امریکایی و آلمانی-انگلیسی بندی میان فمینیسم دانست؛ و نیز، چنین تقسیم

ی این پژوهش، در بررسی تصویر بازنمایی شده از زن غربی و  ؛ اما فرضیه0مورد پرسش است

ی ایرانی، آن است که این تصویر به زنانگی  زنانگی مطلوب در میان ذهنیت غالب جامعه

دیگر، شناخت  ی ویژه فمینیسم لیبرال نزدیک است. به گفته مورد تأیید فمینیسم، به

ی ایرانی از زنانگی مطلوب غربی، زنانگی  ی متوسط جامعه اجتماع دانشگاهی و طبقه

گرفته از فمینیسم  ی شکل عنوان نخستین شاخه شده توسط فمینیسم لیبرال به برساخته

ی این شناخت،  . بر پایه3ها برای هر دو جنس تأکید دارد است که بر برابری حقوقی و فرصت

ی ایرانی، زنی است نه تنها  مایی شده از زن غربی در میان ذهنیت غالب جامعهتصویر بازن

های بدنی، و  ها و جذابیت خواه بلکه فمینیست که با هدف برابری با مردان، تفاوت برابری

اش را نادیده گرفته و حضور او در فضاهای اجتماعی و  ی جنسی زنانه طورکلی، سرمایه به

و خنثی است. در این  4ه و جنسی شده، بلکه غیرجنسی شدههمگانی نه با ظاهری زنان

های برابر با  مندی از حقوق و فرصت ی بهره شود که هزینه تصویر، زن غربی زنی بازنمایی می

پردازد و از همین رو،  اش در سپهر اجتماعی می های زنانه مردان را با طرد زنانگی و ویژگی

عنوان  اش، به ی جنسی نادیده گرفتن سرمایه زن ایرانی نیز برای رسیدن به برابری به

 شود. گذاری، تشویق می پاافتاده و فاقد ارزش سرمایه موضوعی پیش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوشته کاترین حکیم، در بخش یادداشت  "ن در مناسبات قدرت جامعهسرمایه جنسی و نقش آ"ژیال سرابی مترجم کتاب  1.

مترجم به این نکته اشاره کرده است. برای مطالعه بیشتر ن.ک: کاترین حکیم، سرمایه جنسی و نقش آن در مناسبات قدرت در 

 )کتاب الکترونیکی( 9-8جامعه، ترجمه ژیال سرابی، جلد اول، ص 

ی  آلمانی در مورد اهمیت سرمایه -انگلیسی و فرانسوی-ی فمینسیم امریکایی ده میان شاخهاستدالل نبود مرزهای جداکنن 0.

ی جنسیت در دانشگاه  شناسی و متخصص در حوزه جنسی زنانه به مثابه منبع قدرت زنانه، توسط اریک مسه پروفسور جامعه

 بوردو فرانسه، در گفتگو با نویسنده مطرح گردید.

ی غربی  از زنانگی ایده آل و مطلوب جامعه -ی متوسط و اجتماع دانشگاهی ویژه طبقه به-ی ایرانی عهاستدالل فهم غالب جام 3.

ی فمینیسم لیبرال، در گفتگوی نویسنده با محمدتقی کرمی دانشیار گروه مطالعات زنان  در قالب زنانگی مطلوب در شاخه

 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی مطرح شد.

4. Désexualisé 
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در  -های ایرانی در داخل و بیرون از ایران روایت آذین و الله، که از سوی فمینیست

اهر ظ» های زنانه در رفتار و پوشششان، با این استدالل که خاطر داشتن نشانه به -فرانسه

اند، گواهی است بر  طرد شده «زن هیچ اهمیتی ندارد بلکه آنچه در سر او است اهمیت دارد

ی ایرانی چه در داخل و چه بیرون ایران، در مورد زنانگی مطلوب  ذهنیت غالب جامعه میان

ی  ترتیب، زن مهاجر ایرانی که پیش از مهاجرت چه به علت غلبه این ی غربی. به در جامعه

ی ایرانی  اش در جامعه و بدن زنانه «فضاهای اجتماعی 1یرجنسی سازیغ» گفتمان

(Karami et al, 2017و چه با هدف ) «بنا بر روایت پریسا و -«مورد تبعیض قرار نگرفتن

جنسیتیِ بازنمایاننده ی  0شهیکل، از «زیاد زنانه ظاهر نشدن» و «فرار از زنانگی» با -شیرین

، فاصله «پشتیبانی مردانه» نده و جستجوگر زیبایی زنانه وعنوان موجودی زیبا و شکن زن به

گرایش به زن » گردد و ی خود باز می ی میزبان، به زنانگی سرکوب شده گرفته، در جامعه

 کند. را تجربه می «بودن

ی  های تاریخی و معاصر در جامعه بازنمایی تصویر زن ایرانی متأثر از کلیشه

 فرانسوی

ی فرانسوی،  زن ایرانی به مثابه یک زن شرقی و مسلمان در جامعهتصویر بازنمایی شده از 

اش و هنجارهای پوششی آن را شکل  ی زن ایرانی از بدن زنانه ی پسینی تجربه زمینه

گرفته  توان شکل دهد. با توجه به روایت برخی از مهاجران موردگفتگو، این تصویر را می می

یتی و همچنین، سیاسی، در مورد زن ایرانی، چندوجهی جنسیتی، قومهای کلیشهی  پایه بر

 عنوان زنی شرقی و مسلمان دانست. به

در فرانسه، من یک زن ایرانی جذاب هستم. من اینجا حجاب ندارم و اپن )باز( » 

« های موجود در مورد زن ایرانی دارم هستم و چیزهایی برای گفتن در مقابل کلیشه

 سوی، دانشجوی دکتری و مدرس در دانشگاه(.خانه با مرد فران ساله، هم 31)شیرین، 

ی غربی،  بازنمایی شده از زن ایرانی در جامعه دهنده به تصویر  شکلهای کلیشه

طورکلی، از دو وجه تاریخی و معاصر تشکیل شده است. در وجه تاریخی  ازجمله فرانسه، به

ر وجه معاصر خود که د ای مشترک است، درحالی این تصویر با تصویر زن مسلمان خاورمیانه

ی  که در واقع، وجهی است سیاسی شده و خاص تصویر زن ایرانی، متفاوت است. جنبه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Désexualisation 

2. Stéréotype 



 

 

 

 

 
 

 

 8934، بهار 48، شماره 62سال ،()علمي فصلنامه علوم اجتماعي 821
 

سو ریشه در  ی تصویر بازنمایی شده از زن ایرانی در جوامع غربی، از یکشده سیاسی

ی پساانقالبی ایران، یعنی تغییر در سیستم حقوق  داده در جامعه های تاریخی رخ واقعیت

ازگشت به گفتمان فقه سنتی شیعه و با تأکید بر تفاوت میان دو جنس، جنسیتی در ب

ی حقوق خانواده، مدنی و حقوق کیفری دارد؛ و از سوی دیگر، ریشه در  ویژه در حوزه به

ی سیاسی همیشه در تضاد و تنش میان  ها تحت تأثیر رابطه ای این واقعیت بازنمایی رسانه

جنسیتی، این تصویر، -ربی. در بعد قومیتیهای غ حکومت جمهوری اسالمی و حکومت

ویژه زن مسلمان خاورمیانه دو وجه  همچون تصاویر بازنمایی شده از زن غیرسفیدپوست، به

دارد، یکی تصویر زنی جذاب که بنابر دستورهای دینی از نگاه مردانه پوشیده شده، اما 

 ,Dorlinاش است ) یدگیی پوش واسطه های جنسی مردانه به ی خیال شهوانی و برانگیزاننده

سنتی؛ بنابراین، متأثر از دو -(، و دیگری، تصویر زنی قربانی نظام پدرساالر مذهبی2005

صورت  عنوان زنی شرقی و مسلمان، به ی تاریخی و معاصر و پساانقالبی، زن ایرانی به جنبه

ینی در ی سنتی و د شود که هم در سطح خرد از سوی سیستم پدرساالرانه زنی بازنمایی می

مذهبی و -شود، و هم در سطح ساختار سیاسی شده و به حاشیه رانده می خانواده سرکوب

 مند، یعنی از سوی حکومت دینی پساانقالبی. صورت نظام به

توان  بنابر آنچه گفته شد، تصویر بازنمایی شده از زن ایرانی در ذهنیت فرانسوی را می

، یعنی جنسیت، قومیت، طبقه، 1«لطه و قدرتهای س تالقی و تکثر منطق» ی در واقع، ثمره

ها و تضادهای سیاسی دانست که  ای متأثر از تنش های رسانه دین و همچنین، بازنمایی

هایی با منطق خاص خود در جریان هستند و برای فهم روابط قدرت  هریک در فرایند بازی

ها را  بندی مفصل های منطقی هریک از این بایست چارچوب ها، می برخاسته از این تالقی

های کلیشهترتیب، تصویر زن ایرانی مهاجر در فرانسه، متأثر از  این مطالعه و شناسایی کرد. به

های  عنوان یک مسلمان ِمهاجرِ فقیر از کشور شناسان غربی، به ی شرق شده برساخت از پیش

د. برای شو و خاورمیانه، و تحت سلطه و سرکوب در سطح خرد و کالن بازنمایی می 0جنوب

 ,Fassinفهمید ) 4بایست آن را در بطن روابط قدرت و انقیاد ، می3فهم این ذهنیت سازی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Intersectionnalité 
( در واقع، Pays de Nord( در برابر کشورهای شمال )Pays de Sudی کشورهای جنوب ) تقسیم کشورها به دو دسته. 0

دی کشورها به دو دسته بندی استعاری و مبتنی بر توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی کشورها است. در حالی که تقسیم بن

ی شرق و غرب ادوارد سعید در کتاب شرق شناسی او  ی ایده ی غربی و شرقی بیشتر وجهی ایدئولوژیکی داشته و بر پایه دسته

 است.
3. Subjectivation 
4. Assujettissement 
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(؛ چراکه نه تنها ذهنیت مهاجر ایرانی، بلکه ذهنیت میزبان فرانسوی هم در برساخت 2015

و حتی های کلیشهی قدرت چندبعدی و  و بازنمایی تصویر زن ایرانی مهاجر، درگیر رابطه

(. بنابر آنچه گفته شد، Hamel, 2006: 41-58ساخته شده است ) از پیشهای  کلیشه

ساخت خود و فهم زن ایرانی مهاجر از بدن زنانه و هنجارهای پوششی آن، متأثر از 

 1«بیگانه» عنوان ی پیشینی و پسینی است و زن ایرانی به زمینه آمیختگی دو درهم

(Schütz, 2003 & Simmel, 1999) بایست کاری  اش، می وی خود زنانهدر فرایند کار ر

کند، انجام  که تصویر بازنمایی شده از او را متأثر میهای کلیشهمضاعف برای واژگون کردن 

 دهد.

 ی مهاجرت های مدیریت بدن زنانه و کار روی خود زنانه در تجربه راهبردها و  تجربه

شان  هم از بدن زنانهها چهار گونه ف دهد که آن بررسی تجربه زنان موردگفتگو نشان می

اهمیت و  پاافتاده و بی شناختی، جنسی، پیش ی زیبایی عنوان ابژه یعنی، بدن زنانه به

ادغام، تمایز و نیز  راهبردمتفاوت، سه  سازو کاربخش را تجربه کرده و در قالب چهار  رهایی

گیرند.  میشان به کار  بودگی از دیگری را برای کار روی خود زنانه و برساخت زنانگی خاص

، بر بستری از تنش، تضاد و تناقض، بر طیفی از سازگاری تا زنانگی هژمونها در گذار به  آن

های پوششی و رفتاری ناهمگون ایرانی و فرانسوی، چهار  آمیختگی همساز میان نشانه درهم

انه، های زنانه و شهوانی بدن زن گذاری بر جاذبه شان، یعنی سرمایه سنخ از کار روی خود زنانه

ی باحجاب در  سرپیچی از انتظارات جنسیتی بدن زنانه، بازاندیشی در تصویر خود زنانه

سنت و درنهایت،  ی شیعه و دیگری اهل فرهنگی میان خود زنانه-فرایند بازی اجتماعی

سازی اجتماعی  ی فردگرا و فردیت متمایز در رویارویی با هنجار تناقض جامعه

 کنند. ن را تجربه میی میزبا ی جامعه کننده یکسان

 ی جنسی و رابطه با دیگری مردانه بسیج سرمایه

نخستین سنخ کار روی خود زنانه در میان زنان مهاجر موردگفتگو، ذیل بسیج منابع و 

زنانه » گونه از کار روی خود کلی در این سازو کارگیرد.  های جنسی زنانه انجام می سرمایه

ی جنسی و  ، بدن زنانه به مثابه ابژهسازو کار. در این است «سازی بدن زنانه سازی و شهوانی

های  ی میزبان، و تاکتیک ، ادغام در جامعهراهبردترین  شود و مهم شناسانه فهم می زیبایی

ی اغواگر و شهوانی، و همچنین داشتن  های زنانه صورت استفاده از رفتارها و پوشش عملی به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Étranger 
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زنی با دیگری مردانه تعریف  بل اجتماعی و چانههای متقا فیزیک و اندامی متناسب، در کنش

 شود. می

تر و  تر هستم، با دامن تنگ یا پیراهن کوتاه، مردها با تو مهربان با دامن راحت» 

خندد(. مثالً رئیست بیشتر دوروبر تو میاد. من از وجه  هستند )می 1بازتر ودل دست

کنم! )خنده  نه! سوءاستفاده میگیرم یا  می  ی بدنم تا جایی که ممکن باشد بهره زنانه

ساله، مجرد، مهندس و شاغل در شرکت  08)آرتمیس،  «همراه با شرم از گفتن( ...

 مهندسی، رقصنده(.

ی زیبایی سازی،  عنوان ابژه گونه از کار روی خود زنانه، فهم بدن زنانه به در این

با اغواگری تعریف  های اجتماعی همراه گیری بازی سازی و زنانه سازی مرکز شکل شهوانی

باید زندگی کرد و در » اش را با این جمله که ی خود از بدن زنانه شود. آرتمیس تجربه می

ی همین تفسیر از بدن زنانه، رقص را  کند و بر پایه توجیه می «این جامعه ادغام شد

کند. زن ایرانی در  ای و با هدف داشتن بدنی متناسب و زیبا دنبال می صورت حرفه به

های  ی شناخت وسیله های مستقیم و یا به تدریج، یا از راه تجربه ی مهاجرت به ربهتج

گذاری بر زنانگی اغواگرانه، او را  یابد که زنانه ظاهر شدن و سرمایه غیرمستقیم خود، درمی

ویژه با دیگری مردانه، در جایگاه قدرت قرار  های کنش متقابل اجتماعی، به در موقعیت

دهد. مدیریت ظاهر زنانه در  ی میزبان را شتاب می و از سوی جامعهدهد و پذیرش ا می

شود؛ نخست،  های کنش اجتماعی با دیگری، در قالب دو دسته تاکتیک عملیاتی می موقعیت

دامن یا پیراهن کوتاه، شلوار تنگ و  -ی جذاب و جنسی های زنانه صورت پوشیدن لباس به

ی پاشنه بلند در  های زنانه ، پوشیدن کفشهای باز هایی با یقه چسبان، پوشیدن لباس

های برقراری  ها و ظرافت و دیگری، تقویت مهارت -ای ساق بلند در زمستان تابستان و بوته

ی راه رفتن،  عشوه و لوندی زنانه در شیوه -ویژه دیگری مردانه رابطه اجتماعی با دیگری، به

های اجتماعی  بردن جذابیت که ازجمله توسط آذین و شیرین، با هدف باال -حرف زدن

کارگیری رفتارهای خاص زنانه در روابط  ی شیرین در به گیرد. تجربه شان انجام می زنانه

شود هرچند که از سوی  معرفی می «بر سخت و زمان» ی اجتماعی با دیگری مردانه، تجربه

کودکی که برای آذین که در  شود؛ درحالی ی او که مردی فرانسوی است تشویق می خانه هم

نوعی  و نوجوانی از سوی مادرش، برای داشتن ظاهر و رفتار زنانه آموزش داده شده است، به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Galant 
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دوستان  «افزایش اعتماد اجتماعی» شود که همراه با بازگشت به زنانگی تجربه می

 اش نسبت به او است. فرانسوی

فرانسه ی  های زنان موردگفتگو، هرچند گفتمان فمینیستی در جامعه برپایه ی روایت

های  ی بازی حضوری پررنگ دارد، اما در این جامعه نیز، بدن زنانه بیش از بدن مردانه، ابژه

های پوششی زنانه، همچنان  اجتماعی همراه با اغواگری میان دو جنس است و نشانه

جنس زیبا، » های جنسیتی زن به مثابهی استرتیوتیپ کننده بازنمایی کننده و بازتولید

ی  مسألهاست؛ بنابراین، بر خالف تصورهای موجود که پوشش را تنها  «هضعیف و شکنند

دانند، پوشش زن و بازنمایی خود زنانه در فضاهای اجتماعی  ی ایرانی پساانقالبی می جامعه

اهمیت نیست،  و بی  پاافتاده در کشورهای غربی و ازجمله فرانسه،، نه تنها موضوعی پیش

های  ویژه محل کار، همچنان میداِن بازی یمه همگانی، بهبلکه برعکس، فضاهای همگانی و ن

های اجتماعی،  اجتماعی همراه با اغواگری میان دو جنس است؛ و در میدان این بازی

بازی و بخشندگی مردانه وجود دارد؛  دادوستد میان ظاهر و بدن زنانه در برابر دست دل

 ,Detrez) «پنهان شود گیری آن ردپای قدرت در شکل» شود تا هرچند که تالش می

عنوان مردساالر، قدرت مرد  که در جوامع سنتی و بازنمایی شده به (؛ یعنی درحالی2003

ی چگونه بودن و چگونه ظاهر شدن زن است، در ذیل آزادی جنسی زنان در  کننده تعیین

، اندام کشورهایی چون فرانسه، این قدرت بازار در قالب صنعت مد و زیبایی، ورزش و تناسب

کند. زن ایرانی مهاجر  تغذیه و نظام مراقبت و بهداشت است که چگونه بودن را تعیین می

در جایگاه بیگانه نیز، چه در روابط اجتماعی و چه در روابط شخصی خود، برای داشتن 

ی میزبان، با پذیرش بدن زنانه به  تر با دیگر و با هدف ادغام در جامعه روابط پایدارتر و موفق

کند تا تصویر برساخت شده از خود را به  ی شهوانی و زیبایی شناسانه، تالش می ژهمثابه اب

( بیگانه 1999گونه که زیمل ) این فهم از بدن زنانه هرچه بیشتر نزدیک کند. درواقع، همان

 بایست تا حد امکان به عنوان بیگانه و دیگری، می کند، زن ایرانی مهاجر به را توصیف می

ویژه مرد  بپردازد تا در نظر دیگری مردانه، به «های خاص خود و ویژگی ها گسترش جذابیت»

 فرانسوی را بیابد. -ی اروپایی ویژه زنانه اروپایی، امکان رقابت با دیگری، به
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 های جنسیتی و طرد شدن آل سرپیچی از انتظارات و ایده

سازی  اهمیت و بیپاافتاده سازی  پیش» سازو کاردومین سنخ کار روی خود زنانه، در قالب 

ادغام در اجتماع فمینیستی و  سازو کاراصلی در این  راهبردشود.  تعریف می «بدن زنانه

های ساده که  ، پوشیدن لباسراهبردهای مورد استفاده برای عملیاتی کردن این  تاکتیک

ان فیزیک و اندام خاص زنانه را برجسته نکند و نیز، رفتارهای سلطه طلبانه در رابطه با مرد

پاافتاده  اهمیت و پیش ی بی عنوان ابژه است. در این سنخ از کار روی خود زنانه، بدن زنانه به

 شود. بخش فهمیده می و همچنین، رهایی

ی  ترم )با اشاره به شیوه جوری راحت دوست ندارم که بدنم دیده شود. من این» 

معمولی و بدون بلند ساده و گشاد و یک شلوار  لباس پوشیدنش که یک بلوز آستین

شوند چون من سکسی نیستم و  آرایش صورت است(. مردها به من جذب نمی

ساله، مجرد،  34)فتانه،  «کنم من زیبا نیستم کنم. فکر می ام توجه نمی ظاهر زنانه به

 دانشجو(.

سازی  ها و انتظارهای پوشش زنانه و مقاومت برای پیادهآل طورکلی، سرپیچی از ایده به

نسیتی زنانه در پوشش و رفتار، در میان دو دسته از زنان مهاجر موردگفتگو جهای کلیشه

مشاهده گردید، نخست زنان متعهد به گفتمان فمینیستی و دیگری، زنان متشرع و دارای 

زنانه چه در پوشش و چه در های کلیشهکارگیری  ی فتانه در مقاومت در به حجاب. تجربه

ی نخست زنان مهاجر  های فمینیستی متأثر است، در دسته شهرفتار، با توجه به اینکه از اندی

گیرد. نزد فتانه زنانگی ایده آل، زنانگی است که نه تنها اغواگر نیست، بلکه در پی  قرار می

کارگیری رفتار مقاومتی و حتی  طلبانه در برابر دیگری مردانه است. به رفتاری سلطه

های  ن، در کنار سرپیچی او از انتظارها و ایده آلعنوان یک ز ای مردانه توسط فتانه به کلیشه

 1«ی های اجتماعی اغواگرانه بازی» جنسیتی زنانه در ساخت تصویر خود، باعث طرد او از

مدت با  ی حس شکست در داشتن روابط طوالنی صورت تجربه شده است که در روایت او به

شود، سرپیچی  ی مهاجر منجر میدهد. درواقع، آنچه به طرد زن ایران مردان خود را نشان می

های اجتماعی همراه با اغواگری میان دو جنس است که در قالب  از قواعد بازی

های سرپیچی کننده  دهد و زنانگی های پوششی و رفتاری زنانه خود را نشان می گذاری نشانه

 راند. تابد و به حاشیه می ی این بازی اجتماعی را برنمی شده از قواعد تعریف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Exclusion des enjeux sociaux par la séduction 
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های اجتماعی همراه با اغواگری میان دو جنس،  ی طرد از بازی فهم تجربه برای

بایست میان هنجارهای رسمی مانند قانون و غیررسمی مانند هنجارهای  نخست می

طورکلی،  تمایز قائل شد. به 0و انحراف 1اجتماعی، و همچنین میان دو مفهوم سرپیچی

ن انتخابی فردی و یک حق شخصی عنوا ی فرانسه به هرچند انتخاب پوشش در جامعه

-توسط هنجارسازی  شود؛ اما باید بر این نکته تأکید کرد که این انتخاب شخصی، می معرفی 

شود و انتخابی کامالً آزادانه نیست. در مقایسه میان سرپیچی و  های اجتماعی کنترل می

اجتماعی  که انحراف در فرایندی انحراف، سرپیچی از هنجار امری عینی است، درحالی

شود که هنجارها  عنوان انحراف شناخته می شود؛ یعنی زمانی یک سرپیچی به ساخته می

ها  های اجتماعی نهادینه شده و به رسمیت شناخته شود و سرپیچی از آن توسط گروه

ی دیگر، زمانی سرپیچی از یک  (. به گفتهBecker, 1985عنوان انحراف برساخت شود ) به

شود که این سرپیچی برای همگان  عنوان انحراف شناخته می م، بههنجار موردپذیرش عمو

های اجتماعی همراه با اغواگری میان دو  ی طرد از بازی آشکار شود؛ اما در مورد تجربه

بایست به این نکته توجه کرد که با وجود تنوع و تکثر انتخاب پوشش در فرانسه،  جنس، می

از هنجارهای پوششی جامعه میزبان، بلکه به خاطر ی طرد مهاجر، نه به خاطر انحراف  تجربه

بایست این  دهد و می ویژه دیگری مردانه، رخ می سرپیچی از انتظارهای دیگری فرانسوی، به

ی  رابطه» ی دو جنس به مثابه های قدرت فهمید. با تعریف رابطه انداز رابطه طرد را از چشم

دی بیگانه و نابرابر از نظر دسترسی به ( و جایگاه مهاجر به مثابه فرMacé. 2015) «قدرت

عنوان یک مهاجر از کشوری  (، زن ایرانی بهSchütz, 2003) «سیستم فرهنگی مقتدر» یک

ای مضاعف از  نیافته و غیرغربی بازنمایی شده است، تجربه عنوان کشوری توسعه که به

ی دیگر، در  گفتهکند. به  ی میزبان تجربه می قومیتی را در جامعه-های جنسیتی نابرابری

های اجتماعی همراه با اغواگری میان دو جنس، آنچه  ی طرد زن ایرانی مهاجر از بازی تجربه

ی قدرت  های قدرت است. در این رابطه شود در واقع، برساخت رابطه سرپیچی فهمیده می

ی قواعد بازی اجتماعی میان دو جنس است، کسی که معیارهای زنانگی  کننده که تعریف

دهد مرد سفیدپوست اروپایی است، و کسی  ن را تعریف کرده و مورد ارزیابی قرار میهژمو

عنوان  گیرد، زنی است از کشوری بازنمایی شده به که زنانگی او مورد قضاوت قرار می

 تر از کشور میزبان. فرودست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Transgression 

2. Déviance 
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های  ی فتانه، آرتمیس و فریال نمونه قومی و جنسیتی، تجربههای کلیشهدر مورد 

ی غربی، در برساخت تصویر زن ایرانی  شناسانه شرقهای کلیشهکنندگی  ی از تعیینآشکار

های اجتماعی میان دو جنس، بلکه  فقط بازی عنوان دیگری هستند که همچنان، نه به

ی مهم در رابطه با  دهد؛ اما نکته های متقابل اجتماعی زن ایرانی را سامان می کنش

ها ممکن است از  گذاری انه آن است که این نشانههای جنسی در پوشش زن گذاری نشانه

صورت یک اغواگری هدفمند با هدف یافتن شریک جنسی انجام نشده باشد؛  سوی زن به

های لغزنده و  گذاری ها در پوشش زنانه، نشانه گذاری که در واقعیت، بیشتر این نشانه درحالی

رست از سوی دیگری مردانه، به تواند به دنبال تفسیر ناد هستند که می 1همراه با ابهام

 برای زنان منتهی شود. 0های جنسی و خیابانی مزاحمت

 «ها آن» و «ما» ی زنانگی، حجاب و بازی اجتماعی میان بازگشت و تسخیر دوباره

ی زنان ایرانی  های پوشش، مربوط به تجربه گذاری سومین سنخ کار روی خود زنانه در نشانه

و  3«ناموس» عنوان گونه از کار روی خود زنانه، بدن زنانه به اینبا حجاب در فرانسه است. در 

ی حجب و حیا و  واسطه های جنسیتی زنانه، به بخشیِ زن از کلیشه ی رهایی ابژه

 سازو کارشود.  ی زیبایی شناسانه فهمیده می عنوان ابژه سازی بدن زنانه، و نیز به غیرجنسی

بدن زنانه است و  «عین غیرجنسی سازی زنانه سازی در» این سنخ از کار روی خود،

سازو های تعریف شده در این  راهبردهای به کار گرفته شده برای عملیاتی کردن  تاکتیک

هایی که در عین پوشیدن بدن زنانه در چارچوب  عبارت است از پوشیدن لباس کار

این سنخ  بردراهاز سه  راهبردهای دینی، زنانگی جذابی را ترسیم کند. برای فهم دو  آموزه

بایست به این نکته توجه کرد که  ، می1و خاص بودگی 4از کار روی خود زنانه، یعنی تمایز

عنوان زنان متشرع و باحجاب وابسته به اجتماع زنان شیعه،  ، به«ما» بودگیِ تمایز و خاص

عنوان زنان  به «ها آن» عنوان زنان اهل سنت باحجاب و متشرع و هم از به «ها آن» هم از

 گیرد. فرانسوی غیرمسلمان انجام می

های رنگی و شاد و  پوشم. روسری شلواری ضخیم می اینجا دامن تا زانو با جوراب» 

تر بپوشم  توانم هم زنانه دوست دارم، چون می سارافون. اینجا حجابم را بیشتر از ایران

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ambiguïté 

2. Harcèlement 

3. D’honneur 

4. Distinction 

5. Singularisation 
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این من  کننده یافتم و و هم شیک. در فرانسه نگاه دیگران به خودم را نگاهی تشویق

عنوان یک زن شیعه، برای متفاوت  کند. به ی این شیوه پوشیدن دلگرم می را به ادامه

گوید که پولی  بودن از دیگر زنان مسلمان دوست دارم شیک بپوشم. پدرم می

تو » گوید: فرستد که برای پوششم در اینجا هزینه کنم. او می جداگانه برایم می

ساله،  32)ساقی،  ««ی و باید خوب بپوشیی زن شیعه در فرانسه هست نماینده

 مطلقه، دانشجوی هنر، با حجاب(.

ی  ی متوسط باال در ایران. هرچند او تجربه ی طبقه ساقی زن جوانی است از خانواده

پرفرازونشیبی از شک و تردید برای داشتن حجاب در فرانسه را پشت سرگذارده است، اما 

 «افتخار» و همراه با «ای خوشایند تجربه» رانسه رااش از داشتن حجاب در ف ی کنونی تجربه

ی حجاب خود در ایران و فرانسه بر این نکته تأکید  کند. ساقی در مقایسه توصیف می

را نداشته  «امکان زنانه پوشیدن» پوش بوده است، اما کند که در ایران بااینکه شیک می

 ای برای عنوان شیوه یران، بهاست؛ چراکه داشتن حجاب زنانه از سوی افراد مذهبی، در ا

 شود. و تبرج در معنای فقهی آن فهمیده شده و طرد می «توجه مردان جلب»

ی اعتقادات دینی در فرانسه، باید به چند  عنوان نشانه ی حجاب به برای فهم تجربه

نکته توجه کرد. نخست، الئیسیته فرانسوی در رویارویی با بحث حجاب زن مسلمان با یک 

درونی روبرو است و باوجودآنکه داشتن حجاب در فضاهای اجتماعی، بنا بر اساس  پارادوکس

های فرهنگی  عنوان انحراف از هنجارها و ارزش اصل آزادی، امری غیرقانونی نیست؛ اما به

فرانسه و در پارادوکس با الئیسیته، مبنی بر خصوصی بودن اعتقادات مذهبی و عدم نمایش 

(. داشتن Guenif Souilamas& Macé, 2004شود ) یده میآن در فضاهای همگانی فهم

ی زندگی دینی و اسالمی در فضاهای همگانی،  حجاب در فرانسه در واقع، با نمایش شیوه

های غربی، یعنی برابری دو جنس، آزادی بیان و  های بنیادین زندگی در جامعه ارزش

سلمان باحجاب، در چارچوب که حضور اجتماعی زن م کشد؛ درحالی الئسیته را به چالش می

شود. حجاب  بندی می های غربی، مفصل های جامعه تکثرگرایی مورد تأیید الئیسیته و ارزش

کنندگی نگاه مردانه بر  ی استیال و تعیین ی غربی، نشانه زن مسلمان در گفتمان مدرنیته

ین اساس، شود، و بر هم فهمیده می «ی مدرن تحقیر عقالنیت سوژه» عنوان بدن زنانه و به

عنوان زن مذهبی و زن غربی به  برساختی دوگانه و درتقابل با یکدیگر، از زن مسلمان به

(. این در حالی است که حجاب زن مسلمان Göle, 2005گیرد ) ی آزاد شکل می مثابه سوژه
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زن در گفتمان  1در چارچوب گفتمان دینی، و نه در انطباق با مفهوم آزادسازی و رهاسازی

بخشی زن و برساخت  عنوان تاکتیکی عقالنی برای رهایی بایست به غربی، می ی مدرنیته

ی آزاد فهم شود. هرچند کار بر روی خود زنانه توسط زن ایرانی دارای حجاب  سوژگی زنانه

های جهانی،  ی غربی و بازنمایاننده شده به مثابه ارزش های جامعه در فرانسه، بر اساس ارزش

کشد؛ اما زن  های آن را به چالش می شود که مدرنیته و ارزش یعنوان کنشی فهمیده م به

اش از  مند از عقالنیت مدرن، در برساخت خود زنانه ی بهره ایرانی باحجاب، به مثابه سوژه

 عنوان ی پوشش اسالمی هستند، به کننده های چارچوب گفتمان دینی که تعریف حاشیه

د. به این معنا که هرچند بدن زنانه در بر می ( بهرهCefaï, 1998) «های مانور حاشیه»

شود، اما زنانه  شهوانی و زیبایی شناسانه فهمیده می-ی جنسی های دینی به مثابه ابژه آموزه

کم نهی نشده است و زن ایرانی مهاجر، با تمایز  های دینی، دست پوشی در چارچوب آموزه

اش را  تصویر دلخواه از زنانگیی زنانه با پوشش جنسی و برانگیزاننده،  میان پوشش به شیوه

 سازد. های دینی سفارش شده، بر می در چارچوب آموزه

 0کند تا در همان فضایی های مانور، زن ایرانی باحجاب تالش می در چارچوب حاشیه 

که به خاطر داشتن حجاب از بازی در آن طردشده است، بازی خود را با قواعد جدید به 

کند و تالش  ادغام، تمایز و خاص بودگی را دنبال می راهبردسه  اجرا درآورد. او در این بازی

های  از نشانه 3آمیختگی همساز و ترکیبی موزون درهم» اش را در کند تا خود زنانه می

اسالمی و پوشش فرانسوی بر سازد. در -( پوشش ایرانیMorin, 2008) 4«ناهمگون

های دینی  گذاری ی نشانه واسطه تا بهکند  ، یعنی ادغام، زن ایرانی تالش میراهبردنخستین 

در پوشش خود در اجتماع مسلمانان فرانسه، که اکثریت اهل سنت هستند، ادغام شود؛ 

اش را هم از  بودگی، او خود زنانه دوم، یعنی تمایز و خاص راهبردی  واسطه که به درحالی

 کند. ه متمایز میی اجتماع غالب اهل سنت در فرانس زنانگی فرانسوی، و هم از خود زنانه

دهند، زنی است که به  تصویری که زنان مسلمان در اینجا از زن بودن ارائه می» 

های شاد در پوشش مخالف است. این  کند و بارنگ خود زنانه و ظاهرش توجه نمی

کند. من  ی اسالم و مسلمانان را در فرانسه و کشورهای غربی خراب می تصویر چهره

گویند که  ی همکارها به او می پوشد. بقیه که خوب نمی یک همکار الجزایری دارم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Émancipation 
2. Champs 

3. Syncrétisation 

4. Hétérogène 
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ساله،  08)افسانه،  «ات بزن! ها به روسری مثل افسانه حجاب بگذار و از این سنجاق

 عقد کرده، باحجاب، مدرس زبان انگلیسی(.

خاص بودگی و تمایز خود زنانه از  راهبرددهد،  طور که روایت افسانه نشان می همان

ی نگاه انتقادی به حجاب و زنانگی بازنمایی شده توسط زن مسلمانِ  واسطه دیگری، به

کند تا با  شود. مهاجر ایرانی باحجاب تالش می باحجاب اهل سنت در فرانسه تعریف می

های ناهمگون پوشش دینی زن مسلمان با  ها و مؤلفه آمیختگی همساز میان نشانه درهم

ی آن، تصویری  تأکید بر وجه زنانه و مدگرایانه فرانسوی، با-شناسانه غربی های زیبایی نشانه

عنوان جایگزین تصویر ناخوشایند پیشین  جذاب اما غیرجنسی از زن مسلمان باحجاب را به

از زن مسلمان بازنمایاند. حجاب زن مسلمان در کشوری چون فرانسه در واقع، 

ن زنانه در فضاهای و نظم خواسته شده در مورد بد 1ی نپذیرفتن قرارداد ضمنی دهنده نشان

های  همگانی، یعنی الئیسیته، و در مقابل، به نمایش گذاردن نظم شخصی برگرفته از آموزه

ی الئیکی چون فرانسه  هایی را در جامعه دینی، توسط زن مسلمان باحجاب، است که نگرانی

 (.Göle, 2005به دنبال دارد )

کشوری چون فرانسه،  خاص بودگی خود، در راهبردحجاب زن ایرانی مسلمان در 

کند؛ نخست، با به همراه داشتن  ذهنیت سازی فرد فرانسوی را با دو چالش روبرو می

ریختگی معنایی کرده و شمای ابرازی و  هم های دینی بر بدن زنانه، او را دچار یک به نشانه

کند؛ چراکه حجاب زن مسلمان  های کنشی متقابل دچار لکنت می تفسیری او را در موقعیت

زند؛ و دوم، با نوآوری  نظم تصویری مورد انتظار از یک زن را در سپهر همگانی برهم می

گذارد که زنانگی زیبایی شناسانه و مدگرا و  تصویری تازه از زنانگی باحجاب را به نمایش می

ذهنیتِ فرانسوی که برساخته های کلیشهجذاب و غیرجنسی شده است. این زنانگی تازه، 

کند. درواقع،  جنسیتی و شرق شناسانه است را دچار ابهام می-ای قومیتیه شده از کلیشه

خاص بودگی در کار روی خود زنانه توسط زن ایرانی با حجاب، با  راهبردکارگیری  به

-کلیشهی  گرفته برپایه های معنایی شکل سازی و برهم زدن بازی جابجایی مرزهای ذهنیت

های  ای را در فهم بازی های تازه ، ابهام«ها آن» و «ما» جنسیتی میان -قومیتیهای 

کند که  های کنش متقابل میان زن مسلمان و دیگری غربی ایجاد می اجتماعی در موقعیت

ی  های آن نه در چارچوب گفتمان مدرنیته فهم آن مستلزم بازتعریف و رمزگشایی نشانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Convention implicite 
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چارچوب گفتمان های جهانی، بلکه در  ی غربی، به مثابه ارزش های جامعه غرب و ارزش

 سازی و مقاومت است. هویت

 هژمونیک، و تهدید فردیت 8هنجارمندی

چهارمین سنخ از کار روی خود زنانه و هنجارهای پوششی در آزمون مهاجرت، در رویارویی 

شود. در این  ای مدرن و فردگرا تجربه می عنوان جامعه ی فرانسه به فردیت مهاجر با جامعه

شود و  شناسی فهمیده می ی زیبایی عنوان ابژه نه، بدن زنانه بهسنخ از کار روی خود زنا

ی فردگرا که در تناقضی آشکار، فردیت  اصلی حفظ فردیت در برابر تهدیدهای جامعه راهبرد

حال، مهاجر ایرانی در برابر  دهد. بااین سوی فردیتی همانند با دیگر افراد سوق می فرد را به

گرفته و مقاومت  های عملی را در پیش ی فرانسه، تاکتیک تهدید فردیت خود از سوی جامعه

 کند. می

دهنده است،  شود و این برای من آزار در فرانسه، پوشش بیشتر از ایران تحمیل می» 

دهد و خب، من  شکل خاص سوق می سوی پوشیدن به یک اینجا، جامعه همه را به

ارترم اما در ایران نوآورتر ک خواهم بپوشم. در اینجا محافظه طور که می توانم آن نمی

دادم بدوزند اما اینجا  کردم می بودم. در ایران اگر پوشش دلخواهم را پیدا نمی

 ساله، متأهل، دانشجوی هنر، دارای کار دانشجویی( 33)پریسا، « توانم نمی

عنوان زن جوانی برآمده از  ی فرانسه، به رویارویی پریسا با هنجارهای پوششی جامعه

شناسانه  انداز زیبایی کند، بیشتر از چشم ی هنر تحصیل می سط، که در رشتهی متو طبقه

شود  های فردی بازنمایی می شناسی و آزادی عنوان مهد مد و زیبایی است. فرانسه همواره به

عنوان فرصتی برای کار روی خود زنانه با استفاده از منابع متفاوت  و برای مهاجر ایرانی به

های نوآورانه در  ی برای پریسا، توانایی و مهارت در انجام طراحیفردی. این منابع فرد

کارگیری این  که در واقعیت، فشار سیستم بازار او را از به پوشش و لباس است.؛ درحالی

شده، به مثابه منابع  منابع متمایزکننده بازداشته و به استفاده از منابع یکسان و یکدست

عنوان  ی مدرن به کند. در جامعه د زنانه وادار میمشروع و تأییدشده برای کار روی خو

ی فردگرا، انتظار آن است که فرد در فرایند اجتماعی کار روی خود، فردیتی متمایز  جامعه

شده از  های بیگانه و تحمیل از دیگران برای خود بسازد و در فرایند این کار اجتماعی، مؤلفه

ی مدرن فردگرا، تناقض  در واقعیت، جامعهکه  بیرون را حذف کرده یا کاهش دهد؛ درحالی
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1. Normativité 
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یابی در اختیار فرد قرار  هایی را برای کار روی خود و فردیت دهد و نسخه خود را نشان می

(. درواقع، Bauman, 2013وار هستند ) دهد که با وجود انطباق با آخرین مد، توده می

مستقل دارد، اما با میل  عنوان فرایندی اجتماعی وجهی فردگرایانه و به 1هرچند فردی شدن

به تأیید شدن در سپهر همگانی همراه است و کنشگر اجتماعی آن را در قالب رسیدن به 

کند  آمیختگی همساز میان دریافت فرد از خود و دریافت دیگران از فرد، تجربه می درهم

(Martucelli, 2002 درواقع، مشروعیت فردیتِ برساخه شده توسط فرد، امری اجتماع .) ی

ی فردگرا بر فرد و نه فقط میل، بلکه نیاز به تأیید شدن از سوی  است؛ بنابراین، فشار جامعه

یابی  هایی توده وار از فردیت اساس نسخه دیگری، کنشگر را به کار بر روی خود فردی بر

ی فردگرا، شاهد  ی مهاجر ایرانی، در تناقضی درونی در جامعه دهد. بر اساس تجربه سوق می

ی  ی جامعه عنوان ایده آِل وعده داده شده به فردیت متمایز صوریری گسست میان گی شکل

ی فرد هستیم که خود و فردیتِ  ، در واقعیت تجربهفردیت نامتمایز واقعیمدرنِ فردگرا و 

شده از  کننده و تحمیل ی منابعی یکسان فرد نه بر اساس منابع فردی و متمایز که برپایه

 شود. خته میی فردگرا سا سوی جامعه

ی  های ایجادشده از سوی جامعه ی مهاجر ایرانی، عالوه بر محدودیت اما در تجربه

ی دیگری و  های دیگری، تجربه مدرنِ فردگرا برای تحقق فردیتِ فرد در تمایز با فردیت

 کننده است. بیگانه بودن نیز تعیین

دوست دارم به های اروپایی لباس بپوشم برای اینکه  کنم که مثل زن تالش می» 

پوشیدم اینجا  هایی که ایران می ها نزدیک شوم. خیلی دوست دارم لباس فرهنگ آن

ها را  کنم اگر آن های بلند؛ اما احساس می بپوشم یک بلوزهای بلندی بود با آستین

ساله، مجرد،  32)مهتاب،  «شوم گردها می ها و دوره خانمان اینجا بپوشم شبیه بی

 مترجم پاره وقت(.

ی معنایی است که مهاجر در  ی مرزهای لغزنده دهنده روشنی نشان یت مهتاب بهروا

ی ایران  ی متوسط باال در جامعه کند. او که برخاسته از طبقه جایگاه بیگانه آن را تجربه می

ی پایین هراس داشته و از  عنوان مهاجری فقیر و متعلق به طبقه است، از برچسب خوردن به

از ریشه » عنوان فردی بیگانه و شود. درواقع، مهاجر به نصرف میداشتن پوشش دلخواه م

در مقایسه با دیگری میزبان، فشاری مضاعف را برای  (Martuccelli, 1995) 0«کنده شده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Individuation 

2. Arrachement 
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ی میزبان برای برساخت فردیت در اختیارش  واری که جامعه کارگیری منابع توده به

شود. او که تا پیش از  ران سوق داده میکند و به سمت همانندی با دیگ گذارد تجربه می می

ی  ی اقتصادی، همچون محله های معرف طبقه مهاجرت، به دلیل برخورداری از دیگر نشانه

های تازه، نوآورانه و متفاوت در  گذاری زندگی، مدل اتومبیل و مصرف فرهنگی، از نشانه

ی مدگرایانه خود  ائقهعنوان ابزار نمایشی تعلق طبقاتی و برای نشان دادن ذ پوشش خود به

ازپیش از  های مکمل، بیش ی میزبان، به علت محرومیت از این نشانه برد، در جامعه بهره می

های متمایز در پوشش، برای پیشگیری از برچسب زدگی پرهیز  گذاری کارگیری نشانه به

ان ی میزب که در روایت مهتاب، سازگاری با هنجارهای پوششی جامعه کند؛ اما درحالی می

خورد. هرچند  ی پریسا روایت نوعی هویت مقاومتی به چشم می برجسته است، در تجربه

، خود «شناسی برتر زیبایی» شناسی مد و پوشش فرانسوی به مثابه پریسا با توصیف زیبایی

کردن  شناسی و پیاده گرفتن این زیبایی و فاقد جسارت نادیده «کار محافظه» را فردی

کند؛  اش معرفی می شناسی شخصی ی زیبایی مطابق با ذائقههای دلخواه لباس،  طرح

هایی با طرح و نقش ایرانی یا پرهیز از رنگ کردن موهای خود  حال، با استفاده از شال بااین

های روشن، شبیه زنان اروپایی، به مثابه راهکارهای مقاومتی، در برابر فشار  بارنگ

 کند. اش عمل می نانهی مدرن در برساخت خود ز ی جامعه کننده یکسان

 گیری بحث و نتیجه

طورکلی، آرایش و  با توجه به تقابل میان هنجارهای جنسیتی پوشش زنانه، و به

ی زن ایرانی در آزمون  ی ایرانی و فرانسوی، تجربه پذیری جنسیتی در دو جامعه جامعه

 ایرانی و «ام» ها و هنجارهای مهاجرت، در قالب رویارویی میان دو گفتمان جنسیتی و ارزش

اش  ی زن مهاجر در برساخت خود زنانه ی تجربه شود. مطالعه فرانسوی فهم می «ها آن»

پذیری جنسیتی در  گذاری پوشش زنانه در فرایند جامعه دهد که نه تنها نشانه نشان می

های سازگاری و یا مقاومت در برابر هنجارهای پوششی و  راهبردی ایرانی، بلکه تعریف  جامعه

یابی جنسیتی و  ی میزبان نیز، نقش مهم و مرکزی را در فرایند هویت ی زنانه در جامعهرفتار

ها،  ی زن ایرانی مهاجر از پوشش، در بطن تنش کند؛ بنابراین تجربه یابی او بازی می فردیت

پذیری جنسیتی متفاوت و در قالب فهم فرایند  ها میان دو جامعه تضادها و تناقض

اش، به مثابه یک  و کنشگر اجتماعی بر روی خود زنانه  عنوان سوژه هسازی و کار او ب هویت

شناختی، ضروری به  کننده امکان تحلیلی جامعه شناسانه و فراهم ی جامعه ابزار رصد کننده

 رسد. نظر می
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ای ناپیوسته،  ای اجتماعی، تجربه ی جنسیتی زن مهاجر ایرانی به مثابه تجربه تجربه

ی تکثر  دهنده ی پیشینی و پسینی خود است و نشان بت با زمینهناهمگون و متناقض در نس

طورکلی،  عنوان کنشگر اجتماعی. به ها و تفسیرهای او به راهبردها،  های کنش، تاکتیک منطق

هایی از بدن  هرچند زن ایرانی در فرانسه، برای انتخاب پوشش و پوشاندن یا نمایش بخش

دی بیشتری برخوردار است؛ اما در واقعیت، این آزادی، با اش، در مقایسه با ایران، از آزا زنانه

و های کلیشهی فمینیستی برای رها شدن زنانگی از خواهانه وجود قوت رویکردهای برابری

ی داوری  های جنسیتی، آزادی بسیار هنجاری شده است و ظاهر زنانه، همچنان، ابژه کلیشه

های هنجارمنِد  ی او در نشانه گذاری های مرد و زن؛ بنابراین، تجربه از سوی دیگری

های گوناگون، بر طیفی از سازگاری با  ها و تاکتیک راهبرداجتماعیِ پوشش زنانه و گزینش 

های پوششی و  آمیختگی همساز میان نشانه ی میزبان تا درهم هنجارهای پوششی جامعه

 فرانسوی قابل مشاهده است.-رفتاری ناهمگون ایرانی

ی چهار فهم از  دهنده زنان ایرانی موردگفتگو در فرانسه، نشان های ی روایت مطالعه

اهمیت و  پاافتاده و بی شناسانه، پیش ی جنسی و شهوانی، زیبایی بدن زنانه، به مثابه ابژه

های دینی در قالب تعریف  ی رویکردهای فمینیستی یا آموزه واسطه بخشی به ی رهایی ابژه

( در پژوهش خود بر 1995افمن )گدر حالی است که  بدن زنانه به مثابه ناموس است؛ این

ی جنسی، زیبایی  روی زنان فرانسوی، سه فهم از بدن زنانه، یعنی بدن زنانه به مثابه ابژه

ها شناسایی کرده است. این چهار فهم از بدن زنانه در  پاافتاده را نزد آن شناسانه و پیش

های زن ایرانی  ها و تاکتیک راهبردی  کننده دهنده و تعیین واقع، محور مرکزی و شکل

 زنانگی هژموناست.  زنانگی هژموناش برای رسیدن به  مهاجر، برای کار بر روی خود زنانه

آنچه انجام » یعنی «ها پراتیک» از 1ای بندی همانند مردانگی هژمون، در قالب شکل

انگی هژمون شود؛ بنابراین، زن ( تعریف میConnell& Messerschmidt, 2015) 0«گیرد می

ها به مثابه اموری ذهنی نیست، بلکه  ای از انتظارها و هویت ی مجموعه تنها دربرگیرنده

ی آن اعمالی است که برای برساخت زنانگی و کار روی خود زنانه توسط او انجام  شامل همه

ی، های فرهنگ شود. البته باید به این نکته توجه کرد که زنانگی هژمون در توافق با زمینه می

  گیرد و بنابراین نسبی و تاریخمند است؛ یعنی زنانگی اش شکل می اجتماعی و تاریخی

های متفاوتی داشته باشد.  تواند شکل های زمانی مختلف می ها و دوره هژمون در جامعه

شود و دارای  زنانگی یک برساخت اجتماعی است و در فرایندی اجتماعی برساخت می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Configuration 

2. Ce qui est fait 
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ها یا  توان برساخته جامعه است؛ بنابراین، در یک جامعه می های متکثری در یک بندی مفصل

مراتب هستند؛ یعنی جایگاه  های گوناگونی از زنانگی را یافت که دارای سلسله بندی مفصل

های زنانگی برتر و  ها از معیارها و شاخص ها با توجه به دوری و نزدیکی آن هرکدام از گونه

ی زنانگی از زنانگی  گونه ی یک راتب هرچه فاصلهم شود. در این سلسله هژمون تعیین می

مراتب  تری از سلسله های پایین عنوان هژمون بیشتر باشد، آن زنانگی در رده شده به شناخته

مراتب  ی دیگر، در سلسله شود. به گفته های اجتماعی کنار گذارده می جای گرفته و از بازی

های  ای برساخت شده در طیفی از زنانگیه های اجتماعی، زنانگی زنانگی به مثابه برساخت

های دور  شوند و از زنانگی بندی می های ضدهژمون طبقه نزدیک به زنانگی هژمون تا زنانگی

زدایی شده و در نتیجه طرد  های فاقد صالحیت، ارزش عنوان زنانگی از زنانگی هژمون به

فرانسوی، همچنان  شوند. بر اساس تجربه و تفسیر زنان موردگفتگو، زنانگی هژمون می

روشنی در تصاویر بازنمایی شده از زنان  زنانگی اغواگر، زنانه و جذاب و شهوانی است که به

های زنانه مد و زیبایی  در تبلیغات تلویزیونی و در تبلیغات سطح شهر، و همچنین مجله

 شود. دیده می

ی کار  همچون ثمرهاگر رسیدن به زنانگی هژمون و بازنمایی تصویر دلخواه از زنانگی را 

های زنان  بر روی خود زنانه توسط زن مهاجر ایرانی در آزمون مهاجرت بدانیم، بررسی روایت

ی کلی از زنانگی است، یعنی زنانگی سازگار با  ی دو گونه دهنده ایرانی در فرانسه نشان

ته توجه کرد زنانگی هژمون فرانسوی و دیگری زنانگی مقاوم در برابر آن. البته باید به این نک

شود و  ندرت دیده می های زنان موردگفتگو به که سازگاری مطلق با این زنانگی در روایت

ها و معیارهای زنانگی هژمون،  های کار بر روی خود زنانه برپایه ی شاخص حتی در شیوه

ی فیزیک  های زنانه و برجسته کننده مانند داشتن اندام و فیزک متناسب، پوشیدن لباس

ها از  کاری، نوآوری و تغییر آن های رفتاری زنانه؛ شاهد دست زن و داشتن ظرافتمتمایز 

سوی کنشگر هستیم. در زنانگی سازگار با زنانگی هژمون فرانسوی، فهم غالب از بدن زنانه، 

غالب تعریف  سازو کارشهوانی و زیبایی شناسانه است و -ی جنسی فهم از آن به مثابه ابژه

های  ها و تاکتیک راهبردسازی بدن زنانه است و  سازی و شهوانی زیبایی سازو کارشده 

شوند. در مقابل، در گفتمان هویت و  مورداستفاده نیز در همین چارچوب تعریف می

جز در سنخ کار روی خود زنانه متأثر از رویکردهای فمینیستی که با یک زنانگی  به -مقاومت

حجاب، بااینکه همچنان غایتِ کار روی خودِ ویژه در زنانگی با به -ضدهژمون روبرو هستیم

آمیختگی همساز  تر به زنانگی هژمون، در قالب درهم زنانه، بازنمایی تصویری هرچه نزدیک

فرانسوی و ایجاد ترکیبی موزون است، اما -های پوششی ناهمگون اسالمی میان نشانه
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که در سنخ  حالیهای دینی است؛ بنابراین، در کننده برآمده از آموزه چارچوب تعیین

فمینیستی کار روی خود زنانه و بازنماییِ زنانگی ضدهژمون، روایت طرد و کنار گذارده 

های اجتماعی برجسته است؛ در سنخ برساخت زنانگی در  شدن زن ایرانی مهاجر از بازی

های دینی و در خاص بودگی خود زنانه شیعه از دیگری اهل سنت، شاهد  چارچوب آموزه

هستیم که در آن، کنشگر با  «ها آن» و «ما» عف مرزهای معنایی میانجابجایی مضا

های دینی، زنانگی مطلوب خود را بر  های مانور در رابطه با آموزه گیری از حاشیه بهره

ی غربی  های مدرنیته ترتیب، هرچند زن باحجاب ایرانی، با سرپیچی از ارزش این سازد. به می

کشیدن مشروعیِت  همچنین، نمایش اجتماعی به چالش در تعریف از آزادی و سوژگی زن و

 عنوان منحرف و ی غربی، به ی تعریف شده در چارچوب گفتمان مدرنیته هنجارهای زنانه

های اجتماعی کنار گذارده  شده و از بازی نیست شناخته «طبیعی» یعنی کسی که 1«بیگانه»

ایز از زنانگی بازنمایی شده در (؛ اما با برساخت زنانگی خاص و متمBecker, 1985شود ) می

های معنایی جدیدی را پایه  ها و دوگانگی ای با قواعد جدید و همراه با ابهام فرانسه، بازی

 کند. ی میزبان تالش می گذارد و برای پذیرفته شدن در جامعه می

ی زن ایرانی در آزمون مهاجرت،  با در نظر گرفته تنش به مثابه بستر اصلی تجربه

قومیتی و دیگری -تجربه شده او دارای دو وجه است، نخست وجهی جنسیتیهای  تنش

اش را در مدیریت و  بایست خود زنانه قومیتی، زن ایرانی می-فردگرایانه. در وجه جنسیتی

های )اعمال( هژمونیک و ضدهژمونیک جنسیتی و ها و پراتیک کاری مضاعف میان بازنمایی

های زنانه و مردانه برسازد؛ و در وجه  ت با دیگریهای نامتقارن قدر قومیتی و در رابطه

زنی پیوسته بر سر منابع  ی مدرن، در چانه ی دیگر افراد در جامعه فردگرایانه، همچون همه

های ناهمگون و حتی متناقض ساخت  بندی میان مؤلفه سازی و چگونگی مفصل فردیت

ی مدرن  بایست در جامعه ی دیگر، او چون دیگر افراد می فردیت خود عمل کند. به گفته

، درگیر «صورت نابرابر شده به های نهادمند و ساختاری و توزیع مصیبت» ی ی تجربه واسطه به

های گزینشیِ پیوسته و مداوم در این جامعه باشد که خود را در قالب تردیدها و  بازی

گیری بینانه، دردهد؛ اما در نگاهی خوش ها نشان می ها در انتخاب کنش گیری تصمیم

های هژمونیک و  ها و بازنماییهای گزینشی میان پراتیک پیوسته و ناگزیر فرد در بازی

گشودگی راهی جدیدی در برابر فردیت و » بایست ضدهژمونیک در دوران کنونی را می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Otherside 
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سوی یک  ی گذر از فردگرایی به کننده دانست که تداعی 1بست رسیده( فردگرایی )به بن

( است؛ به این معنا که در فرایند ساخت فردیت Martuccelli, 2008) «خاص بودگی معاصر

 ی جدیدی هستیم. ی کنونی ما شاهد مرحله در دوره

 یتشکر و سپاسگزار

محترم  اریدانش ،یکرم یدکتر محمدتق یآقا یها ییمقاله مرهون راهنما نینگارش ا

مسه  کیروفسور ارنقطه نظرات پ ن،ی. همچنباشد یم یمه طباطبائالمطالعات زنان دانشگاه ع

به  یانیشا کمک یدکتر ی نامه انیپا یاستاد دانشگاه بوردو فرانسه به عنوان استاد راهنما

ساکن در فرانسه که انجام  یرانیپژوهش نموده است. از هموطنان ا نینگارنده در انجام ا

 .شود یبه عمل آورده م یسپاسگزار کمال رفتندیمصاحبه را پذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عبارت در پرانتز از نویسنده مقاله است. 1.
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