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 چکیده

ــان  ــهرم ــارت  سرگذشــن ندیم ــر مارگ ــه مل ــوودب ــاندی را در  اَت ــاوتی از زن ــوم ماف مفه

ــاااار  ــهس ــایی و  یاجامع ــد اتوپی ــض ــام  رحریب ــه ن ــدب ــه  جلی ــدیمارائ ــ  ده . در ای

ـــدرت  ـــا  م ـــان براس ـــازدادی زن ـــن اس ـــنحکوم ـــایی  یریگجف ـــتولو توان  دمثلی

اصـلاحات مــذهزی و  بهانـةةو هــر نـون رناـرس و سـررو  بــه  شـوندیمـ یگـذارارزش

ابـزاری  اسـافادة، بیدـاندی و ءشـدگییش. اسـاثمار، دیـآیمـشـمار اجاماعی مشـرون بـه

. در ایــ  راســاا ندــا  منفــی و دیــد تــوانیمــاز بــدن ندیمــه را در سراســر ایــ  روایــن 

در ایـ  رمـان  اَتـوود. شـودیمابزاری نسـزن بـه بـدن زنانـه در بافـن اجامـاعی توجیـه 

توسـ  ایـدئولو ی مردسـالارانه و بـا هـد   توانـدیمـ چدونـه بـدن زنـان دهـدیمنشان 

اصــلاحات مــذهزی و اجامــاعی مــورد اســاثمار مــرار گیــرد. پــژوه  حاضــر بــا 

ــر  ــردن مط ــدر ــه و  یهادگا ی ــن زنان ــن هوی ــه تعری ــی ب ــذهزی و سیاس ــاعی، م اجام

. بخــ  پایــانی بــه موضــون نمــود پــردازدیمارزیــابی زنــان براســا  ایــدئولو ی حــارر 

ــه  ــةبهمدرتمنــد بــدن زنان ــر  مثاب ــا مــدرت حــارر ب ــزاری ایــدئولو ی  در رویــارویی ب اب

ــد  و  ــا  داد  ش ــه اااص ــن جامع ــلسرنوش ــاآن را  تقاب ــام  ب ــررو نظ ــرس ــان  گ نش

 .دهدیم

  یاضداتوپ، بدن، بافن اجاماعی، رواب  مدرت، سرگذشن ندیمه :هاکلیدواژه
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 مقدمه. ۱

ــان  ــهرم ــن ندیم ــة 7سرگذش ــداتوپ جامع ــد یاییض ــویر  2جلی ــه تص ــرا ب ــدیم ــه  رش ر

ــایدزی   ــد الاتیاج ــ  ماح ــن. در ای ــد  اس ــا ش ــن امریک ــه  حکوم ــیحی، ب ــار مس اودمخا

نسـل فرمانـدهان و  ادامـةابـزار جنسـی در جهـن  عنوانبـه، از زنـان ولـد و زادعلن راه  

فرمانـدهان حـارر، سرنوشـن سـارنان  ایجامعـهچنـی  . در شـودیماسـافاد   شـانیرعقزنان 

و آنـان را مطـابا اهـدا  اـود  رننـدیمای  سرزمی  را تعیـی  رـرد ، بـدن زنـان را تقویـن 

ــرورش  ــدیمپ ــه. دهن ــایبرد  هاندیم ــه در  ه ــاند ر ــی هس ــاردیواریجنس ــایپایدا  چه  ه

مانــدن . تنهــا دلیــل زنــد گیرنــدیمتحــن نظــارت مــداوم مــرار  تولیــدمثلپــرورش زن بــرای 

ــاآن ــة، ه ــاروری  ادام ــ  ب ــن. نق ــومای اس ــار حک ــ  سیس ــدهان ای ــل فرمان ــانآننس  چن

. بـردیمرا زیـر سـلاس  شـانیزناندمـرار داد  اسـن رـه فقـدان آن  تـثییررا تحن  شانینهو

 اززندگی ای  زنـان بـر اعاعـن، سانسـور، وحشـن و فسـاد بنـا شـد  اسـن. ومـای  داسـاان 

. آفــرد بــا یزــن شــودمی، روایــن هاســنمهیاز ندیکــی رــه  9زبــان شخصــین اصــلی، آفــرد

ــعین  ــاه و وض ــاعرات گذش ــونیا ــعی  اشرن ــایی از  درس ــدودینره ــون  هایمح ــ  ن ای

ــارت  ــدگی دارد. مارگ ــوودزن ــان 1اَت ــا نش ــةدادن ب ــان آزادی،  جامع ــه در آن زن ــالار ر مردس

ــوس انســانی اــود را از دســن  ــن و حق ــدداد هوی ــه، موضــعی سیاســی ان ــد  گرفا ــه نق و ب

، رنـدمیرـه هـر نـون سـررو  را بـا هـد  اصـلا  اجامـاعی توجیـه  جلیدودرامه ا جامعة

 .پردازدمی

ــان  ــهرم ــن ندیم ــاس  سرگذش ــات  7391در س ــه منامش ــی ر ــنن دوران ــد  اس ــاه ش نوش

 هـایانقلا و  اواهانـهیآزادجریـان داشـن. فیـای میـان زن و مـرد  1اصلا  حقـوس برابـر

ــاعی  ــةاجام ــدودین و  7390 ده ــا مح ــهب ــیی ب هایراریمحافظ ــز   الملل ــود. ح ــایر ب مغ

رـــار  برنامـــةو در حمایـــن از  7390 دههـــةســـازمانی بـــود رـــه در  9ارثریـــن االـــامی

                                                           
1  . The Handmaid’s Tale 

2. Gilead 
3  . Offred 

4  . Margaret Atwood 

5  . Equal Rights Amendments 

6  . The Moral Majority 
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ــی  7بنیــادگرایی مــذهزی ــار توســ  جــری فــالوس تشــکیل شــد. اهــدا  ایــ  ســازمان اول  2ب

( مطــر  شــد رــه مخــالن حقــوس برابــر و حــا ســق  جنــی  بــود و آن را تهدیــدی 7390)

اعاقــادات مســیحین  براســا . ایــ  ســازمان رــه رــردمیاــانوادگی تلقــی  هــایزشارعلیــه 

دیدـر نهادهـای تربیاـی جامعـه تعـالیر مـذهزی در مـدار  و  بـر آمـوزششکل گرفاـه بـود، 

 داشن. تثرید

اســن رــه در آن مــردم براســا  جنســین و  9ضــد اتوپیــاروایاــی از  سرگذشــن ندیمــه

مسـیحین رـه در  اـداباوری. ایـ  رمـان نقـدی اسـن بـر شـوندمی شـناااهاجامـاعی  عزقة

. ایــ  رمــان شــودمینــام دیــ  و بــا هــد  اصــلاحات اجامــاعی اســاثمار آن بــدن زنانــه بــه

ــة  ــازدادی جامع ــداس ــویر  جلی ــه تص ــدمیرا ب ــه  رش ــذهزی  در آنر ــون م ــن افراعی حکوم

و بـه  رننـدمـی تثریـدو حارمان با تکیه بـر ندـا  سـنای بـر و ـاین جنسـیای زنـان  رنندمی

ــان  ــدمیســررو  آن ــات  و پردازن ــهآزادیمخــالن نظری . در ایــ  هســاند هایســنفمن اواهان

ــرا   ــاروری و ه ــد، ناب ــزان موالی ــاه  می ــه ر ــراتجامع ــر ی  از ای ــر  ان ــاهمخ  ایهس

ــان ــون از جه ــه  تصــویری دگرگ ــدمیارائ ــه رن ــدرت ب ــان م ــه در آن حارم ــاس تشــکیل ر دنز

بـرای زنـان بـه دنزـاس دارد.  تروحشـانا ای بـ  آینـد  دروامـ هسـاند رـه  1ای فاضلهمدینه

ــا  و اجامــاعی،  شــنااایزیسنمخالــن  هایجنزــهبــر بــدن زن از  تثریــدتحقیــا پــی  رو ب

ــوندی ــ   چد ــاثمار آن را توس ــن و اس ــادا برداش ــی  هایدس ــورد بررس ــدرت م ــن م مخال

ــرار  ــدمیم ــود زن ده ــون نم ــات پیرام ــه. مطالع ــن  دوم عنوانب ــن 1ج ــز تزعی ــی  و نی جنس

ــارچو  ــکیل  ،چه ــا را تش ــ  تحقی ــلی ای ــدمیاص ــای. دهن ــل  نموده ــالارانه در انجی مردس

 رار گرفاه شد  اسن. دینی بدن در ای  رمان به نمودهایبرای تحلیل 

، نمودهـای تعـدی بـه بـدن زنـان از دو جهـن مابـل بررسـی سرگذشـن ندیمـهدر رمان 

ــای  ــنن نموده ــنااایزیسناس ــود ش ــاعی. نم ــای اجام ــنااایزیسن و نموده ــه در  ش ر

                                                           
1  . Religious Fundamentalist Agenda 

2  . Jarry Falwell 

3  . Dystopia 

4  . Utopia 

5  . Second sex 
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بـه بـدن زن  7رو بـدان اـواهیر پردااـن، دیـدگاهی جزرگرایانـهبخ  نخسن جسـاار پـی 

. دیـدگا  اجامـاعی بـه بـدن در ایـ  رنـدمیابـزاری بـرای بـاروری تلقـی  صرفاًدارد و آن را 

را مطمــ   مردســالارانهامادارگرایانــه در نظــام  هایدیــدگا هــای مــذهزی و نیــز مطالعــه آمــوز 

ــرار مــی ــدن زن را  شــنااایزیسندیــدگا  دهــد. نظــر م ــرای  ایوســیلهصــرفاً ب ــدمثلب  تولی

از  اســافاد  ســوءزنــان بــا  نو از منظــر دیــدگا  اجامــاعی در ایــ  رمــان بــد رنــدمیتعریــن 

 .شودمیسررو   مردسالارانهامادار  سلطةتحن  و مذهزی هایآموز 

 بدن شناختیزیستنمودهای . ۲

مافـاوت  هـایویژگیبـر ایـ  پایـه اسـاوار هسـاند رـه  شـنااایزیسنمطلا  هایدیدگا 

ــنااایزیسن ــایی  ش ــد توان ــان مانن ــدمثلزن ــان تولی ــر آن ــاوتی را ب ــاعی ماف ــاین اجام ، و 

ــل  ــدمیتحمی ــووار،  رن ــ 701 . ، 2070)ب ــین (. در ای ــهصــورت، جنس ــن  ایمشخص اس

ــن  ــن تعری ــا عزیع ــه ب ــودمیر ــاوت ج ش ــا  تف ــه و براس ــه توجی ــری مردان ــیای و برت نس

ــودمی ــن ش ــووار مخالف ــن او و ا. ب ــرای تعری ــدن زن ب ــاور او ب ــه ب ــن. ب ــدگا  اس ــ  دی ی

گـویی تمـامی مـادر بـه پاسـ  تنهاییبـه شناسـیزیسناراسا  هویـن فـردی رـافی نیسـن. 

حقیقاــی در تــاری  و  عنوانبــه. بــدن زن بایــد باشــدنمــیزنــان  2دگــر انداشــا دلایــل بــرای 

مـورد بررسـی مـرار گیـرد. بـووار معاقـد اسـن رـه زنـان  شـودمیره در آن تفسیر  یاجامعه

ــه ــه  عورب ــاند بلک ــارور نیس ــی ب ــاآنعزیع ــورتی ه ــارر  رهدرص ــرای  ح ــار ش ــز  ایچ ج

مثـاس در شـرایطی رـه ازدوا   عوربـهن رننـدمی تولیـدمثلمادربودن برایشـان ندذاشـاه باشـد 

 (.19 .) نی من  شد  اسن جنی  از نظر مانوبر آنان تحمیل و سق  

ــدگا  ــنااایزیسن هایدی ــدن زن بــا  ش ــایب ــناااه  نموده ن شــودمیاجامــاعی آن ش

نمایـاندر نـوعی مـدرت  تولیـدمثلتعریـن زنـان براسـا  توانـایی آنـان بـرای  دیدرعزارتبه

ــر ) ــان از دو 2009مردســالارانه اســن. ترن ( معاقــد اســن ســررو  اجامــاعی و جنســیای زن

زنـان دارای توانـایی بـاروری  رـهییجـاازآنمابـل توضـی  اسـن.  1و فرهنـ  9منظر عزیعـن

                                                           
1  . Deterministic biological view 

2  . Otherness 

3  . Nature 

4  . Culture 
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ری نسـزن بـه مـردان ت، از ایـ  جهـن جایدـاهی نـازسشـوندمیهساند بـا عزیعـن شـناااه 

ــ رــه  ــان در  ،شــوندمیشــناااه  بافرهن ــد. شناســایی زن ــن  یبنددســاهدارن عزیعــی و تعری

ــردان در  ــون  یبنددســاهم ــه همــی   یبندریتقســاجامــاعی، اــود یــ  ن فرهندــی اســنن ب

بلکـه یـ  نـون برداشـن  شـنااایزیسنتنهـا یـ  پدیـد  دلیل اسـن رـه تمکـی  زنـان نـه

رــه در آن بــه  شــودمیماعــددی دیــد   هاینمونــه. در مــا  رمــان آیــدمیشــمار فرهندــی بــه

 تولیـدمثلشـان بـرای توانـایی شـودمیشـان مهـر تلقـی در بـدن آنچـه شـودمیگفاه  هاندیمه

هــای اساســی اســن انــدام آنچــهاســن، بــه همــی  دلیــل زیزــایی  ــاهری اهمیاــی نــدارد و 

ــههاســن. تناســلی آن ــرار دارد، هاندیمــه، یکــی از 7مثــاس زمــانی رــه مــویرا عنوانب ، مصــد ف

ــدیاشــودمیشــکنجه  ــان 2. عمــه لی ــرای فرم ــدار ب ــ  حکومــن دارای اما ــه ، رــه در ای دادن ب

رــه هــر نــون آســی  بــه  شــودمی، بــه دیدــران ماــذرر اســن و ایفشــاندر انجــام  هاندیمــه

نیسـن، چـرا رـه حکومـن فقـ  بـه  سـازمشکل باشـد مـیحاـی اگـر دائ هـاآناعیای بدن 

اهمیاــی »ن گویــدبــار  مــیدر ایــ  . آفــرددهــدمیاهمیــن  هــاآن تولیــدمثلاعیــای مفیــد در 

ــا پاهــا یــا دســن هایمــنمــی ــرای همیشــه علیــل رننــدمی ان چــهدادنــد رــه ب ، حاــی اگــر ب

واسـه رـاری رـه مـا بـا شـما داریـر داشـا  پـا و  یادتون باشـه ،گفنمی. عمه لیدیا شدندمی

 (.717 . ، اَتوود) «دسن ضروری نیسن

اســن  ایجامعــهنهادینــه شــد  در  هــایارزشاز بــدن اــود، براســا   هاندیمــهارزیــابی 

 هاندیمــهرــه  رنــدمیو اشــار   ندیشــدامی. آفــرد بــه بــدن اــود رننــدمیرــه در آن زنــدگی 

در مـا  رمـان روایـن  رـهچنانآنمهـر اسـن.  هـاآنو دااـل بـدن  آینـدمیشـمار به «آوند»

 .(719-711 . ، اَتــوود) «ســخن و چروریــد  اســن مثــل پوســاه بــادام»شــد  بیــرون بــدن 

اــود  یفــةو را  تولیــدمثل. او عمــل اندــاردمی تولیــدمثلآفــرد بــدن اــود را ماشــینی بــرای 

منفــی نــوعی  یجــةنامعاینــه بــاروری منفــی اســن ،  یجــةنابنــابرای  هــر زمــان رــه  دانــدمی

یـا  تـنر را بـه دیـد  یـ  ابـزار بـرای لـذت»ن گویـدمـی . آفـردشـودمیمحسـو   «شکسن»

 توانسـارمی. رنرمـیسـااا  مـیلر ندـا  یـا ابـزاری بـرای بـرآورد  واناقاسنقلبرای  ایوسیله

                                                           
1  . Moira 

2  . Aunt Lydia 
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ــرا ــرار، ب ــرای ف ــردن از آن ب ــهی فش ــاد  هادرم ــرای ایج ــدادهای، ب ــنر.  را ــافاد  ر ــاز  اس ت

 «ی وجـود داشـن، امـا تـنر چالـا ، تنهـا، سـفن و بـا وجـودم هماهنـ  بـودهایمحدودین

تنهـا  عنوانبـه تولیـدمثلرـه چدونـه اجـزای  دهنـدمینشـان  هـامثاس(. ای  771 . ، اَتوود)

. از بـدن ایـ  زنـان رننـدمیعمـل  هاندیمـه داشـا ندهدر زنـد   رننـد تعیی عنصر اساسی و 

هــی   هــاآنباشــد و بــدون ایــ  ابــزار،  تولیــدمثللــذت مــردان و  یلةوســرــه  رودمــیاناظــار 

 ندارند. هویای

 بررسی جایگاه زن از منظر اجتماعی )نمود اجتماعی بدن زنانه( .۳

شـار  شـد بـه آن ا مزلـاًرـه  شـنااایزیسن هایفرضـیهدنزـاس بـهاجاماعی بـدن  نمودهای

ــای  ــه مزن ــا عزیعــن موجــ  شــد  اســن ر ــان ب ــ  زن ــاگ تنداتن ــل بررســی اســن. ارتز ماب

ــدن  ــیابی زن، ب ــهارزش ــل اشزنان ــار ارزش مائ ــی و و معی ــ  منطق ــردان، طه ــرای م ــدن ب ش

 عقلانین آنان باشد.

ــاتلر ) ــارتی( م7330ب ــیحی و در ــدئولو ی مس ــن، در ای ــد اس ــا 7عاق ــاد ب ــدن در تی ، ب

ــه آن  ــرار دارد و نســزن ب ــدن  دــا یاز جارو  م ــةبهپســای براــوردار اســن. ب عنصــر » مثاب

نمـود اسـاعاری  و رـار، فریزنـد ، گنـا یافاـهتنـزسبیـاندر الـائی نامقـد ، مقـامی  ،رـن بی

ــنر و  ــةمادجه ــن ین ــدی اس ــن 719 .) « اب ــار نیس ــا  و اودر ــودی اودآگ ــدن موج (. ب

ــ   ــی گن ــویای بلکــه وامعیا ــد ه ــادیو نیازمن ــا و ارزش  غیرم ــرای رســ  معن ــاورایی ب و م

. بنــابرای  بــدن همــوار  در احاعــه نیروهــایی اســن رــه اماــدارش را ضــعین رــرد  و اســن

 .رنندمیاساثمارش 

ر نا جــوی ــ  ــد  و همســرش س ــرد، فرمان ــی  آف ــا  ب ــر م ــه ه ــاروری ر ــزار  2مراســر ب برگ

. آفـرد از ایـ  مراسـر تحـن شـودمیاجامـاعی محسـو   یفـةو یـ  نـون  دروام  گرددمی

. هندــام روایــن داســاان، آفــرد اــود را رنــدمییــاد  «آورشــرم»و  «ناشایســن»عنــوان عملــی 

ــه نحــوی توصــین  ــزار و شــی رنــدمیب ســن رــه تنهــا هــد  و رــاربردش ئیرــه گــویی اب

ــدمثل ــه  تولی ــد رســی ر ــرد اــود را مانن ــاس عمــل»اســن. آف ــز ات  روی صــحنة»و  «روی می

                                                           
1  . Christian and Cartesian ideology 

2  . Serena Joy 
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هــا اســن امــا ایــ  اودآگــا . او از پاهــای پرمــو و زیــر بغــل رنــدمیوصــین اســن ت «تئــاتر

ــل  ــدارد. عم ــی ن ــر اهمیا ــدمثلدید ــه او احســا   تولی ــد ب ــدمی ایمنزجررنن ، او حــ  ده

ـــن و » ـــید زمخ ـــووددارد ) «اینخراش ـــکلی از 212 . ، اَت ـــی  ش ـــه چن ـــون او ب ( چ

 عادت نداشاه اسن.  گیریجفن

، عـدم جلیـدرنـونی جامعـة . در رنـدمیآفرد وضعین رنونی اـود را بـا گذشـاه مقایسـه 

. عمـه لیـدیا بـه شـودمیدیـدگاهی منفـی تلقـی  ،گیریجفـن یفـةو بـه  نسل مزلتوجه زنان 

ــادآور  هاندیمــه ــه  شــودمیی ــه دروحشــانا  جــان ســالر  ةاز گذشــا هــاآنر ــرد  ب ــد و ب ان

برابـر هـر نـون اطـری اسـن رـه زنـان گذشـاه را  حفا ـن در دروامـ  شـانرنونیمومعین 

، عمـه لیـدیا نمـوداری را از آمـار هاندیمـه  اسـن. در جلسـات دائمـی ارشـاد رـردمیتهدید 

و زنـانی را رـه بـه آینـد  امیـدوار نزودنـد و نیـز  دهـدمیدر گذشـاه نشـان  ولـد و زادتنزلی 

زنــانی »، انداشـاندمیرا عملــی بیهـود   تولیـدمثلاـود را در معـرد دیـد مــردان گذاشـاه و 

ــل ــار »و  «تنز ــدمی «پای ــوود) نام ــزر  710 . ، اَت ــی ب ــان را عیز ــ  زن ــه ای ــدیا توجی (. لی

زنـان »اـود را از دسـن بدهنـد و بـه  ةهویـن زنانـ شـودمیآن باعـ   ةره در نایجـ داندمی

 تزدیل شوند.« روراجاس

ــا  ــدن زن ب ــه ب ــی ب ــا  منف ــدئولو یند ــذهزی،  هایای ــه در م ــالارانه ر ــی و مردس سیاس

مــذهزی و مردســالارانه،  هایدیــدگا . یابــدمیادامــه  شــودمیبعــد بــه آن اشــار   هایمســمن

جنسـیای  عنوانبـهو بـر نمـود زنـان  رنـدمیمعنـا  شـانباروری هـایویژگیزنان را غالزـاً بـا 

ــه مــردان  ــر نســزن ب ــی رــن  و رها ــدب ــرس  تثری ــر رنا ــدئولو ی سیاســی ســعی ب و دارد. ای

ــان  ــاعی دارد. در رم ــام اصــلاحات اجام ــه ن ــدن زن ب ــن در ب ــهداال ــ   سرگذشــن ندیم ای

، هـر رـدام بـا ترجـام تحلیـل  بـه جهـن ارائـة  یبنـابرابا هـر در ارتزـاگ هسـاند  هادیدگا 

 مورد بررسی مرار اواهد گرفن. یاجداگانهعنوان 

 بررسی جایگاه زن از منظر مذهبی )در مسیحیت(. ۴

، راــا  مقــد  مهمــی در ارتزــاگ بــا جنســین هســاند. ینمادهــاماــون مــذهزی بیــاندر 

آگاهانـه از  اَتـوود .اسـن سرگذشـن ندیمـه رـار گرفاـه شـد  در بافـن رمـانما  اصـلی بـه

تغییـر  ضـداتوپیاو آن را بـا عنـوان  رنـدمیاسـافاد   جلیـدتلمیحات انجیلـی ماننـد سـرزمی  
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ندــا  اناقــادی  تــوانمیرمــان از ایــ  جامعــه را  ، بنــابرای  هــر نــون توصــیندهــدمیشــکل 

نـام حکـر الهـی بـه جلیـددر  یکاـاتورید ریـفراگنویسند  به دی  تلقی رـرد. مـانون مصـو  

ــل شــد  و اــود را در  ــة تحمی ــایتلمی مشــرون ســاااه اســن. جامع ــار ه ــه ر ــه در  ب رفا

گرفاــه شــد  اســن.  2مکاشــفاتو  7پیــدای ، از راـا  هاندیمــهرمـان، ماننــد نقــ  بــاروری 

نشــاندر آن اســن رــه از ایــدئولو ی مــذهزی  راــا  مقــد بــه اشــارات ماعــدد مــا  رمــان 

 هاندیمـهبرای رسیدن بـه اهـدا  شـر اسـافاد  شـد  اسـن. در ایـ  رمـان ، نقـ  تولیـدمثل 

را در  1عقـیر، اـدماکارش بلهـه 9اسـن رـه در آن راحیـل راـا  مقـد داسـاان ای  یادآور 

راحیــل چــون دانســن رــه نازاســن، بــه اــواهر ، دهــدمیمــرار  1ااایــار همســرش یعقــو 

  «.اواهر مرد اگرنهبه م  فرزندی بد ، »اود حسد برد. او به یعقو  گفنن 

مدـر مـ  اـدا هسـار رـه بـه تـو فرزنـد بـدهر  اوسـن »یعقو  اشمدی  شد و گفنن 

 «ره تو را نازا گردانید  اسن.

 «و فرزنـدان او از آن مـ  اواهـد بـودشـو  بسـارهربـا رنیـزم بلهـه »راحیل به او گفـنن 

 .(9-7 ،  .90 ،)پیدای 

ــان  ــان  عورهم ــد  نش ــل ش ــارت نق ــه عز ــدمیر ــود را ده ــی ا ــدمن جنس ــه ا ، ندیم

ــه ــه انجــام  عنوانب ــ  و یف ــل داد   و در نایجــه یمــرة دهــدمیی ــاب  تحوی ــه ارب ــد ب آن بای

و همسـرش بـدان اشـار   فرمانـد  شود. ای  تلمی  انجیلـی رـه در اباـدای مراسـر بـی  آفـرد،

 ، نمایاندر اسافاد  ابزاری از وجود ندیمه جهن باروری اسن. شودمی

 اقتدار مردانه راهی برای اثبات هویت مرد. ۱. ۴

مــانون تزعیــن  ،اســن شــد  مطــر  راــا  مقــد  رــه در یامردســالارانهاســا  ندــا  بر

از جانــ  اداونــد نــازس شــد  اســن و عزــا ایــ  ندــرش در روابــ   واســطهیبــزن از مــرد 

. ماننـدمیاجاماعی، زنان نزاید مسـاقیماً مـورد اطـا  مـرار گیرنـد و اغلـ  ناشـناااه بـامی 

                                                           
1  . Genesis 

2  . Revelation 

3  . Rachel 

4  . Bilhah 

5  . Jacob 
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مـردان هسـاند و از عریـا و ـایفی رـه جامعـة زنان همچون رودرـان و بردگـان وابسـاه بـه 

. شــوندمیلکیــن بــا مــردان تعریــن ما رابطــة واســطةبهبرایشــان در نظــر گرفاــه شــد  و یــا 

، امــری مردســالاری، مــانون الهــی مــرتز  بــا راــا  مقــد  در معاقــد اســن( 7392روتــر )

ماننــد  وچرایشــانچونیب. تســل  مــردان بــر زنــان و رهزــری شــودمیعزیعــی تلقــی 

اعاعـن بــدن از  سـانبهاعاعـن زنـان از مــردان »اسـن.   یهاننــد یآفرفرمـانروایی اـدا بـر 

رـه  جهـنآن اززمـی  هسـاند،  یبـر روسر اسن. رهزـران مـرد در جامعـه، نماینـدگان اـدا 

 یبردارفرمـان(. 19-19 .)  «نـد مظهـر اـدا باشـندتوانمیادا پـدر مقـد  اسـن، زنـان ن

ــی  ــانی اله ــد فرم ــدران مانن ــان، همســران و پ ــاهان، ارباب ــن پادش ــکاس مخال ــردان در اش از م

ــن از آ ــن و اعاع ــو  اس ــ  محس ــودمین واج ــر در ش ــدیر. ه ــد م ــر در  7عه ــد و ه عه

 شد  اسن. تثرید، بر تزعین زنان از مردان 2جدید

ــان،  ــان رــهای زن ــاز مســی  اعاعــن  همچن ــرنیم ــد. دی ــز اعاعــن نمایی ، از شــوهرتان نی

رــه مســی  رئــی  و سرپرســن  عورهمــانزیــرا شــوهر رئــی  و سرپرســن اــانواد  اســن، 

رلیسـا گـردد. پـ   دهنـد نجاترا فـدا رـرد تـا  جـان  اود رـه همی  علن بورلیساسن. به

ــا رمــاس میــل از شــوهر اــود اعاعــن رنیــد درســن  ــد در هــر امــری ب ــان نیــز بای شــما زن

 (21-22 ،  .1، )افسسیان ره رلیسا مطی  مسی  اسن. گونههمان

مراتزــی اــانواد  در ماـون مقــد  نمایــاندر اماــدار جــن  و سلســله مردســالارانهسـاااار 

مخالـن زنـدگی اـانوادگی  هایجنزـهاعیـای اـانواد  اسـن. ایـ  تفـوس در  همةمذرر بر 

دارایـی او تلقـی  ن مـرد اربـا  اانـه اسـن و زن هماننـد اـدماکار و حیـوانشـودمیاعماس 

رد  بفروشــد. حکومــن بــ عنوانبــهد زن را توانــمیو هــر زمــان رــه مــرد اراد  رنــد  شــودمی

ــارةیکســانی را  ةدیــدگا  مردســالاران جلیــد ــاس  درب ــان دنز ــا  ،رنــدمیزن ــان ب ــدن زن ــرس ب رنا

مـوانی  شـدید در هـر  رسـدمیمـردان. بـه نظـر جامعـة بـه  رسـانیادمنو  تولیدمثلهد  

دو صـورت یکسـان اسـن و فقـ  نــام آن تغییـر یافاـه اسـن رــه بـا مـوانی  مـذهزی توجیــه 

ــودمی ــه. ش ــی  عنوانب ــاروری عمل ــر ب ــاس مراس ــد »مث ــی  «مق ــودمیتلق ــاوز ش ــه تج  و ن

                                                           
1  . Old Testament 

2  . New Testament 
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ــر ســرزمی   یاشــد اصلا در نظــام (. 211 . ، 7331)راســ ،  ــه ب ــدر حــارر اســن،  جلی

ــه  ــون الاص ــ  موض ــان در ی ــویر زن ــودمیتص ــویر  ش ــارحرو آن تص ــاند  یه ــارور هس ب

ن اندیشــدمی گونــه یااــود  بــه اتــاس فرمانــد  بــا اشیرمــانونیغآفــرد مزــل از ورود  رــهچنان

ــدمــا بــرای » نزایــد باشــد ... نزایــد  یارنند ســرگرم زیــچ یههســایر ... در مــا  نجــایا زادوول

، اَتــوود) «دوپــا هســایر، همــی  و بــ  ییهــارحرردپــایی از عشــا وجــود داشــاه باشــد. مــا 

.  209-201). 

ــان  ــهدر رم ــن ندیم ــ  مرمــزسرگذش ــان را از دیــد ،، پوش ــدنزن ــازم   ش و  داردیب

. آزادی رنــدیگیمــدوپــا در معــرد دیــد مــردان مــرار  ییهــارحررا ماننــد  هــاآن حــاس یدرع

ــان در  ــدزن ــار جلی ــا اجز ــاآن، ب ــاندن  ه ــه پوش ــاآن، از شــانیهابدنب ــد  اســن.  ه ــل  ش س

باشـد ولـی  ید بیـاندر مفـاهیر ماعـددتوانـمیپوشاندن بدن ندیمـه در پوشـ  اـا  اـود 

، توجیـه مـذهزی، ریشـه اصـلی اعمـاس اجامـاعی و سیاسـی اسـن رـه جلیـدجامعة در بافن 

 .شودمیدر مزح  بعدی ای  مقاله به آن پرداااه 

 پوشش راهی برای حفظ هویت زن. ۲. ۴

تفـاوت جنسـیای بنیـادی و ضـروری اسـن  راـا  مقـد رـه اشـار  شـد، در  عورهمان

ــه  ــی توجی ــانون اله ــا م ــودمیو عز ــا ش ــیای ب ــاوت جنس ــاروش. تف ــل ما یه ــددی تحمی ع

مثـاس در مسـیحین زنـان مل فنـد سـر اـود را بدوشـانند امـا مـردان چنـی   عنوانبه. شودمی

 ندارند چراره چنی  موانینی از عر  اداوند به مردان تفویض شد  اسن. یافهیو 

ر زن بایـد از شـوهر اـود اعاعـن ای  موضـون را نیـز یـادآور شـوم رـه هـ اواهریماما 

. بـه همــی  رنـدمیرـه مســی  هـر از اـدا اعاعــن  عورهمـانو شـوهر نیـز از مســی ،  رنـد

 یاحارامـیبـمـردی بـا سـر پوشـید ، دعـا یـا نزـوت رنـد، بـه مسـی   یاجلسـهدلیل اگر در 

. همچنـی  اگـر زنـی هاسـنانساناعاعـن از  نشـانة  اسـن، زیـرا ایـ  پوشـ  یـا رزلـه ررد

اسـن، زیـرا  رـرد  یاحارامـیبـنـد، بـه شـوهرش ، با سر برهنه دعـا یـا نزـوت رایجلسهدر 

. اگـــر زن دهــدمیزن بــا پوشــاندن ســر اـــود، اعاعــن اــود را از شـــوهرش نشــان 

ــدنمی ــود را  اواه ــر ا ــدس ــرش را باراش ــوی س ــد م ــاند، بای ــل  بدوش ــ  عم ــر از ای و اگ

پـ  بایــد ســر اـود را بدوشــاند. امــا مـرد نزایــد بــه هندـام عزــادت، ســر  رشــدمیاجالـن 
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اند و یــا رلــاهی بــر ســر داشــاه باشــد. مــرد، جلــاس و شــکو  اداســن و بــه اــود را بدوشــ

. نخسـای  مـرد، از زن بـه وجـود اسـنشکل او آفریـد  شـد . زن نیـز جلـاس و شـکو  مـرد 

بـود، بـرای  «آدم»وجـود آمـد. در ضـم  نخسـای  مـرد رـه نیامد، بلکه اولـی  زن از مـرد بـه

پـ  زن بایـد سـر اـود را بدوشـاند تـا  حوا آفرید  نشد، بلکـه حـوا بـرای آدم آفریـد  شـد.

، ایـ  وامعیاـی اسـن رـه حاـی فرشـادان بـه آن توجـه اسـننشان دهد ره مطیـ  شـوهرش 

 (3-9 ،  .77 ،اوس مرنایان)آن شادند.  به سز دارند و 

ــ  ــان  هاپوش ــهدر رم ــن ندیم ــه سرگذش ــیله عنوانب ــرای  ایوس ــازکسانیب ــاهر  یس  

 ــاهری  یکدــارچدینمایــاندر  هاندیمــه. مــدس لزــا  گیــردمیمــورد اســافاد  مــرار  هاندیمــه

تلقـی  نیـز د نمـود سـل  هویـن آنـانتوانـمیالزاـه از ندـاهی دیدـر آنان با یکدیدر اسن و 

ــود ــد. در ش ــه  جلی ــا توج ــان ب ــهزن ــد منصو  هایدا جایب ــالزا  ش ــا  ییه ــارن ب  یه

 هاراهزـهمرمـز شـزیه بـه پوشـ   راملـاًمل فنـد رـه ردایـی  هاندیمـهمخالن بـر تـ  دارنـد. 

   نبدوشند

ــر از  ــایلفا غی ــاا   ه ــه ش ــون ر ــ  ا ــیرن رن ــز پوش ــر  مرم ــورتمان یکس دور ص

حائــل پهــ  و صــافی رــه  مارســی اســن و بلنــد و هایمــاندام وضــعین و جایدــا  ماســن. 

ــا روی  ــینهت ــدمی هاس ــن.  آی ــل اس ــای وص ــن.  هایمانآس ــد اس ــایلفا بلن ــز  ه ــفید نی س

برای ای  اسـن رـه ناـوانیر رسـی یـا چیـزی را بزینـیر و دیدـران نیـز  هاا لفاجزاری اسن. 

 (71 . ، اَتوودناوانند ما را بزینند. )

بـه آن اشـار  شــد   راـا  مقــد   نـون پوشـ  از نظــر مـدمن بـه پوششــی رـه در یـا

ــن بر ــرددمیاس ــرای  گ ــالارانه ب ــار مردس ــ  سیس ــا  »و توس ــاور داش ــن و مس ــع عف حف

 (.10 . ، 7393)ریلر،  شودمیرار گرفاه به «زناندی

 رنــدمینــامرئی  اتیموجــود، آنــان را تزــدیل بــه هاندیمــهســل  هویــن و انکــار فردیــن 

نـوعی ارزش  هاندیمـهنشـدن دیـد  جلیـدجامعـة . در اندشـد شـدن منـ  ره از دیدن و دیـد 

ــو   ــودمیمحس ــرا  ش ــن زی ــن اس ــاندر عف ــه نمای ــرا ر ــد »چ ــی دی ــ  یعن ــدن... تواض نش

ــد  ــی...دی ــا فــا  شــدن یعن ــد ف ــرا بای ــوود) «نشــدنی باشــی شــدن. شــما داا (. 11 . ، اَت

بــرای مصــونین بــدن ندیمــه در برابــر مزاحمــن و  ایوســیلهایــ  پوشــ  را  جلیــد جامعــة
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، پوشــاندن اجــزای بــدن اجزــاری اســن و هــر جلیــد ةشــدرنارس ة. در جامعــدانــدمیآســی  

رــردن از مــوانینی بــه معنــی تخطــی هاســنپوش پشــن  آنچــهنــون مزاحمــن بــرای دیــدن 

ــی  ــهاســن رــه جایدــا  زن در آن تعریــن شــد  اســن. حا دور  هاندیمــهاز دســار   هاآین

هساند چراره ای  زنـان نزایـد بـه زیزـایی اـود اهمیـن بدهنـد و هـر نـون بازتـا  بدنشـان 

ــ  ــید  دروام ــانون پوش ــرپیچی از م ــوعی س ــدن ن ــودن ب ــز هاآنب ــ  مرم ــی رن ــن. حا س

ــی دارد.  هایشــان لزا ــایی منف ــار معن ــا»ب ــای آن  ریا ــا  و معن ــز لز ــ  مرم را[ دلخــور  7رن

ــدمیرــرد  اســن. فکــر  ــد رن ــایی ســرم بیای ــا بل  (.71 .)  «ممکــ  اســن مــریض شــوم ی

ره بـر روی دیـوار سـال  نصـ  شـد  اسـن آفـرد را بـه شـکل شـمایلی تیـر  نشـان  یانهیآ

و  اندیشـدمیو نه انسانی رامـل. آفـرد همـوار  بـه شـکل  ـاهری و هیکـل اـودش  دهدمی

شــدن از ردای مرمــزی رــه بــدن او را محزــو  دنزــاس یــافا  راهــی اســن بــرای الــا بــه

 رشـاندیمـ یایهـویبـباید بر تـ  داشـاه باشـد. نزـود آینـه آفـرد را بـه مـرز  اجزار بهررد  و 

 گونـهآند تمامیـن بـدن اـود را توانـمیآینـه، ن با دیـدن انعکـا  تصـویر اـود در رهچنان

، مــدور، محــد ، ســاونی نم یــبیمــ هاپلــهرفــا  از هندــام پــایی » نرــه هســن در  رنــد

ــهیش ــاهی، یاش ــر م ــل چش ــون  مث ــودم در آن چ ــویر ا ــاتص ــو رج یاهیس ــدی ومع ، تقلی

اطرآفرینـی  یدیـمیبـرـه یـ  لحظـه بـه مهقـرای ز با شـنل مرمـ یایپراز اودم،  زیآمهزس

 (.79. )   «غرس اون یاراهزه، یابدمیسوس 

نسـزن بـه  یدرازدسـنرـه هـر نـون تعـرد و  شـودمییـادآور  هاندیمـهعمه لیدیا بـه 

 نبدن آنان، تقصیر زنان اسن و نه ر  دیدر. زنان در گذشاه حکر اشیا را داشاند

بـدن زنـان . وماـی «مالیـدنروی سـی  بـه اودشـون روغـ  مـی شـد سرخمثل گوشن »

، پسـن یـا زیـاندنفرت»رد دیـد مـردان اسـن، هـر نـون اتفـاس بدون پوش  اسن و در معـ

بـود رـه  یایزنـدگاز نظـر او  زیآمنیـموفقزنـدگی »بیفاـد.  ممکـ  اسـن برایشـان« هولنا 

ــزا از  ــه چی ــود، ر ــزادور ب ــنیینمدرش را   چی ــ  اف ــزا. ای ــاس  چی ــرم اتف ــای محا ــرای زن ب

 (.91 . ، اَتوود)« افا نمی

                                                           
1  . Rita 
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ــدن  ــام دی ــرد هند ــنیتورآف ــاد  یهاس ــه ی ــود را ب ــاه ا ــی آزادی گذش ــ اپن . آوردیم

تعریــن  زیاندشــهوت، موهــای پوشــید  و ر  لــ  را دارپاشــنه یهــارف روتــا ،  یهــادام 

 «مــی و»و « برهنــه زــاًیتقر»پوشــید  او، ایــ  زنــان  راملــاً یهــالزا و در مقایســه بــا  رنــدمی

هـر بـه وجـد آمـد  و هـر  هـاآنیـ  زنـان چشـر بـردارد و از دیـدن د از اتوانمیهساند او ن

، مـ  نیـز زمـانی رنرمـیلزـا  بـه تـ  ندارنـد... بعـد فکـر  آیدمیبه نظر »منزجر شد  اسنن 

 (.11-19 ) .« ند غربی شد گفامی. ای  آزادی بود. دمیپوشیملزا   عور یهم

 ریپذ یآسـشـرای  حاـی زمـانی رـه تنهـا هسـاند  همـةدر  هاندیمـهدر ای  رمـان، بـدن 

را دربیاورنـد و بـدن اـود  هایشـانلزا نـد توانمی هـاآناسن. حمام تنها مکـانی اسـن رـه 

ــاری و  ــ  اجز ــد. پوش ــی بزینن ــه پوشش ــدون هرگون ــرا ب ــه او  یدائم ــد  ر ــ  ش ــرد باع آف

نـه اسـن. بـرای  بیدا اشیانیـعررـه  یاگونـهبهبه بـدن  از دسـن بدهـد  اود رااحسا  

 رردن به بدن اود بیزار اسن.علاو  بر ای ، از ندا 

 هـایلفا حمام یـ  ضـرورت اسـن، امـا فرصـن مغانمـی نیـز هسـن. فقـ  برداشـا  

ــار  موهــایر بــا ســفید و روبنــد ، فقــ  حــ  اــودم فرصــای علــایی  یهادســنرــردن دوب

اسـن. موهـا بایـد بلنـد، امـا پوشـید  باشـند. عمـه  نشـد اصلا اسن. حالـا موهـایر بلنـد و 

. آیـا آیـدمیبـرایر غریـ  اسـن. تـنر بـه نظـر منسـوخ و رهنـه  امیبرهندـ... گفـنمیلیدیا 

بـدون ندرانـی از ایـ  رـه  مردهـادر میـان  شـ یبـ  بلـه، دمیپوشـیمـدر ساحل مایو  وامعاً

از  ،، گســاااانهآورشــرم. وندشــمیرــه دیــد   انــدمعلومیر و پشــار هــاناپاهــایر، بازوهــایر، ر

ــه ــه ب ــا دارم، ن ــنر اب ــه ت ــودن ، بلکــه چــون  آورشــرماــاعر ندــا  رــردن ب ــا گســاااانه ب ی

هسـار ندـا   الشـعاع تحنبـه چیـزی رـه تـا ایـ  حـد  اـواهرینمـبزیـنم .  اواهرینم

 (39 . رنر. )

ــان ــ  صــحنه مطــر  چن ــرد در ای ــدمیرــه آف ــه، پوشــ  رن  ندادنمــادی از نشــان عنوانب

رـه  یاگونـهبه، نمایـاندر هویـن فـردی آنـان اسـن جلیـدو باورهـای زنـان سـار   هاارزش

داشــا  هویــن و نداشــا  پوشــ  نشــاندر تزلــزس شخصــین و  گرنیــحکاداشــا  پوشــ  

. اهمیــن ایــ  موضــون در بیشــار نقــدهای ایــ  شــودمیهویــن فــردی یــ  زن محســو  
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ــان  ــهچناناســن.  شــد  مطــر رم ــ  )ن وو ر ــ   (2072یچل ــ  مطل ــر ای ــدب ــدمی تثری ن رن

 (.271 . به ی  نشانه تزدیل رند ) صرفاً «نفی بدنشان»د زنان را با توانمیپوش  

مـذهزی،  یهامصـداساسـا  د نمـادی از بـدن زنانـه باشـد رـه برتوانـمیبنابرای  پوش  

یـ  نشـانه نیسـن بلکـه  صـرفاً. از ایـ  منظـر، پوشـ  رنـدمیسیاسی و جنسیای معنی پیدا 

در فیـاهای سیاسـی و اجامـاعی مـنعک  را  هـایدئولو یـانمادی اسن رـه انـوان مخالـن 

، تـریرلـ. در دیـدگا  داردیمـ بـازشـدن . پوش ، زنان را هر از دیـدن و هـر از دیـد رندمی

. پوشـ  دهـدمیآنـان را نشـان جامعـة بـر ای  نـون پوشـ  سـل  هویـن از زنـان و سـار 

بـرای داـوس و  هـاآن، نمایـاندر مررزیـن اماـدار مردانـه، تخیـل و رنجکـاوی  دروامـزنان، 

 شمار آید.دسارسی به بدن زنان و نیز یکی از ابزارهای رنارس در جامعه به

 سیاسی  هایدیدگاه. ۵

دی  بــدن زنانــه ، نمــا ارائــةدر  رننــد تعیی یکــی از عوامــل  سرگذشــن ندیمــهدر رمــان 

از منظــر  تــوانمیاســا  تعــابیر سیاســی اســن. حــز  و مرامزــن بــدن را تفســیر مفــاهیر بر

مخالـن نفـوط مـدرت بـر بـدن  هـاینق اهدا  سیاسی بررسـی رـرد. ایـ  بخـ  از مقالـه 

، بـدن یـ  عنصـر انـدداد رـه نمودهـای مخالـن بـدن نشـان  عورهمـان. رنـدمیرا بررسی 

سیاســی یکــی از  هایگا دیــداز بافــن اجامــاعی اســن.  ماــثیرواحــد نیســن بلکــه مفهــومی 

ــان هســاند یهــابخ  ــ  رم ــدن در ای ــا ب ــرتز  ب ــان، . اساســی م ــدن زن از منظــر سیاســی، ب

ــان  ــان توســ  سرگذشــن ندیمــهنمــودی از ســاااار مــدرت حــارر اســن. در رم ــدن زن ، ب

تحــن مرامزــن و  شــدتبه، رننــدمیسیســار مردســالارانه، رــه آن را اطــر یــا تهدیــد تلقــی 

ــرار  ــارت م ــردمینظ ــگی ــردان . زن ــا  م ــود را از ند ــان ا ــدیبیم ــه. نن ــ   دیدرعزارتب ای

درونـی شـد  و زنـان جامعـة یـ  اصـل در وجـود زنـان در ایـ   عنوانبـه «گریاودمرامزه»

ــه  ــدیل ب ــدمیاز جــن  همــان ســاااار مــدرت  ییهــا یپلرا تز را عــرد و از  هــاآنرــه  رن

ــانیهابدن ــیر  ش ــه در آن اس ــد ،ر ــن )اندش ــرد  اس ــه ر (. حیــور همیشــدی 92 . ، بیدان

مــرز  جلیــدجمهــوری »ن دهــدمینشــان  وضــو بهمرامزــن در ســخ  لیــدیا اــود را 

 (.10. ، اَتوود) «. در درون ماسنشناسدینم
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ــا  در راســاای روشــ  ــه زن در را ــدگا  سیاســی نســزن ب  سرگذشــن ندیمــهرــردن دی

 اعمـاس انیـزاعی، اجامـاعی و ریفـری بـر تـثییراز توصـین فدرسـاون در توضـی   تـوانمی

د تعمیـر و بازسـازی توانـمیرـه  رنـدمیبدن انسان، اسـافاد  رـرد. او بـدن را ماشـینی تلقـی 

)فدرســاون  مکــانیکی آن بـرای افــزای  سـودآوری اســافاد  شـود هایپاانسـیلشـود و یــا از 

 .(299.  ، 7337، دیدرانو 

ــا هــد سرگذشــن ندیمــه در  و  گیــردمیرناــرس دمیــا صــورت  ، نظــارت و مرامزــن ب

ــدن  ــهب ــاان،  هاندیم ــدای داس ــن. از ابا ــا اس ــداوم و دمی ــارت م ــی و نظ ــد بازرس نیازمن

ــین ــان توص ــا نش ــدمیه ــه  ده ــهر ــامکاندر  هاندیم ــدان  ییه ــا زن ــان ی ــد پادگ ــاه مانن بس

را بــا فاصــله چیــد  بودنــد تــا ناــوانیر بــا هــر حــر  بــزنیر.  هــاتخن» نشــوندمی یدارندــه

. پاوهــای ارتشــی داشــایر ... عمــه ســارا و عمــه هابچــهفلانــل بــود مثــل ملافــه  مانیهاملافــه

ــن  ــاس گش ــدام در ات ــن م ــالیزاب ــدیم ــاباتوم. زدن ــ یه ــانیبرم ــدهای  ش ــمه رمربن از تس

 (.9 . ، اَتوود) «آویزان بود شانیچرم

ــد  مدرتمنــدتری  فــرد رمــان اســن، امــا براســا  روایــن  از نظــر سیاســی  ــاهراً فرمان

ــوود ــددر  از عزقــات مخالــن اجامــاعی اَت ــاتری   صــرفاً، جلی ــردان بال ــد  یهــامقامم مدرتمن

. ایـ  حکومــن اســازدادی، دارای سلســله مراتزـی اســن رــه در نایجــه آن آینــدمیشــمار نبـه

ــان  ــد ، ماننــ) رتزــهیعــالمــدرت در دســن زن ــرار هافرشــاهو  هاعمــهد همســر فرمان ( نیــز م

کاررا، )ســم رننــدمیاــود حکمرانــی  ســلطة. ایــ  زنــان فرمانــد  بــر زنــان تحــن گیــردمی

ـــد   (.91-91. ،  2009 ـــ  پیچی ـــان، رواب ـــ  رم ـــایحوز در ای ـــاعی  ه ـــردی و اجام ف

، جلیــدة. در حکومــن اودرامههاســنجنسیننمایــاندر تغییــر مــداوم روابــ  مــدرت میــان 

جامعــة تعــالیر  7هاعمــه»مثــاس  عنوانبــهاســن.  هماننــد نقــ  ارتــ  مرتزــهعالینقــ  زنــان 

را رــه شــکلی از ارتــ  بــه اــود  ســالارانهزنو مــانون  دهنــدمیرا میــان زنــان اشــاعه  جلیــد

ــه اســن اعمــاس  ــدمیگرفا ــوود) «رنن ــد،  هــاآن(. اگرچــه 19 . ، اَت ــردان را ندارن ــدرت م م

دیدــر  نمونــةاــود اعمــاس رننــد.  ردســنیزنــد ایــ  مــدرت را بــه نحــوی بــر زنــان توانمی

                                                           
1  . Aunts 
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د ایـ  آفـر دروامـ امـا  رنـدمیو نایجـه آن را رناـرس  یرونـد بـاروراسن رـه  همسر فرماند 

 اسن ره بر او برتری جنسی دارد.

 کنترل سیاسی مثابةبهنظارت پزشکی بر بدن زنان . ۱ .۵

ــة ــد نکا ــر در بررســی دی ــل طر ــان اشــارات دیدــر ماب گا  سیاســی، روش نویســند  در بی

اودرامـه نظـارت جامعـة در نقـد ایـ   اَتـووداسـن.  جلیـدضمنی به واحـدهای نظـارتی در 

مرامزـن  رـهچنان. گیـردمیرـار پزشکی را همچون ابـزاری بـرای رناـرس و حفـع مـدرت بـه

ــکی از  ــهپزش ــان هاندیم ــاروری  دهند نش ــرس ب ــن رنا ــکی جه ــر پزش ــی عل ــا  سیاس جاید

. گیـردمیمـورد ارزیـابی حارمـان مـرار  هاندیمـهآن میـزان فرمـان بـرداری  لهیوسـبهاسن و 

ــه ــه رمــ   دیدرعزارتب ــا اســافاد  از نظــارت  یهــامرامزنب ، شــد یســازماندهپزشــکی و ب

در اــدمن  «یــدمثلتول»تزــدیل بــه ابــزاری منفعــل شــد  و بــا تحمیــل و یفــه  هاندیمــهبــدن 

مثــاس، پزشــکان  ــاهراً بــدن ندیمــه را بــرای اهــدا   عنوانبــه. گیــردمیمــدرت حــارر مــرار 

از مــدرت اــود در جهــن افــزای  مــدرت جنســی و  دروامــ امــا  رننــدمیپزشــکی معاینــه 

 .(11-19 .،  2009)سمکاررا، برندیمسیاسی بهر  

ــوپر ) ــکی (7331ر ــا  پزش ــوم ند ــو 7مفه ــا  پزشــ   2فور ــی ند ــرای بررس ــهرا ب  عنوانب

. وی در مطالعـات  بـه گیـردمیرـار یکی از ابزارهای نظـارت جهـن اسـاثمار بـدن زنانـه بـه

ــارا  ــان  ییه ــه زن ــدر ــن  جلی ــود را از دس ــن ا ــدداد هوی ــار  ان ــدمی، اش ــان  .رن در رم

دیکاــاتوری »و  «جنســین مردانــه»ن شــودمی، نظــارت بــه دو شــکل دیــد  سرگذشــن ندیمــه

. مرامزــن جنســی یــ  نــون رناــرس سیاســی، تفــوس و نظــارت جهــن مداالــه در «مردســالار

ــه ــه ب ــدن زنان ــمار ب ــدمیش ــی  آی ــ  عین ــنظر پزشــکان و دان ــه پزشــکی م ــاآنو معاین در  ه

اســن.  «جلیــد ازتــا  رــل سیســار نظــارت پزشــکی»بیــاندر  هاندیمــهبررســی دااــل بــدن 

 جلیـدشخصـی زنـدگی مـردم  هایجنزـه، آزادی و اجـاز  ورود بـه تمـامی 9مرامزـن مثموران

ندـا  مردسـالارانه »گفـن رـه ندـا  پزشـکی نمایـاندر  تـوانمی ترجـام را دارند و در نداهی 

                                                           
1  . Clinical eye 

2  . Foucault 

3  . The Eye 
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ــه ــالارانه  «و اودرام ــاثمارگر مردس ــن اس ــن. در حکوم ــداس ــه جلی ــان ب ــدن زن ــل »، ب مح

جنسـی معنـای سیاسـی اـود را از و اعیـای  شـودمیتر ، تشوی  و میـل مردانـه تزـدیل 

مــردان در نظــارت، رناــرس، اســاثمار و نــابودی بــدن جامعــة عریــا وســوا  فکــری دائمــی 

 (.  19-17 .)  «آورندیممخالن به دسن  یهابافنزنانه در 

پزشـکی، نیـز  یهانـهیمعاپزشـکان بـا مجـوز  یهاسوءاسـافاد علاو  بر نظـارت سیاسـی، 

نااوشـایندی رـه آفـرد  یهاصـحنه  اسـن. در یکـی از در ای  رمان بـه تصـویر رشـید  شـد

 نرندمیرواین  گونه یاتعرد پزش  به وی را به هندام معاینه  رندمیتوصین 

ــهشــودمیملافــه از روی پوســار رنــار زد  » ماننــد ... اندشــای ســرد، لاســای  پــوش و  ل

ــهیمعا ــدمی امن ــی ،...رن ــنرم ــونر رمکــن ر ــا «ت ــایر بال ــه از پ ــ.. دســن اوســن ر   اــزدیم

ــاک  را درآورد .  ــه. »دس ــدر مفل ــی ر  یه ــو نم ــیت ــز نم ــه اون آد. هرگ ــه بچ ــ  ر فهم

 (39 . ، اَتوود) .«نیسن

 شیء مثابهبهزوال فردیت و نمود بدن  .۲. ۵

ــان  ــهدر رم ــن ندیم ــان را سرگذش ــن زن ــا مالکی ــدم ح ــوانمی، ع ــی از  ت ــارا یک  یه

و حاــی  انــدمحروماز هــر نــون آزادی شخصــی  هاندیمــهتملــ  و تحمیــل مــدرت دانســن. 

اسـن منسـو  شـد   هـاآنرـه بـه  ییهـانامگرفاه شد  اسـن. شـکل مردانـه  هاآننامشان از 

ــا   ــدهان اســن.  رابطــةبازت ــا فرمان ــو  ب ــی  و مرئ ــهرئ ــام  عنوانب ــاس ن ــرد»مث ــانی  «آف مع

زاســی مرمــز ، آفــرد نــام دارد چــون ل7شــودمیرــه بــرای جامعــه مربــانی ماعــددی داردن رســی

 .(11 . ، 7393)ریلر،  2پوشدیم

. سـازدیمـبیدانـه  شـانیهابدنمالکیـن رامـل بـدن زنـان آنـان را از  ضعلاو  بر ای ، نقـ

رـه مـا  وجـودم چیـزی اسـن رـه حالـا بایـد تنظـیم  رـنر، مثـل رسـی»ن اندیشـدمیآفرد 

ــه چیــزی زاد  شــد ، رنــدمیرا تنظــیر  یایرانســخ  ــه دهــر ن رــه چیــزی . آنچــه بایــد ارائ

ــن ــد  اس ــاااه ش ــوود) «س ــان 709 . ، اَت ــدگا  نش ــ  دی ــدمی(. ای ــدن  ده ــه ب ــه چدون ر

تقلیــل یافاــه و بــه  ء. بــدن آفــرد بــه یــ  شــیشــودمیمالکیــن پــذیرفا  بیدانــه  محضبــه

                                                           
1  . Offered 

2  . Of red 
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ــیدارا ــدیل  یای ــن  شــودمیتز ــد  ســاااه شــد  و مالکی ــه دســن فرمان ــه ب ــر ــذیم و  ردیپ

. بــدن آفــرد بــه حیــوانی تشــزیه شــد  اســن رــه شــودمیبــه نفــ  جامعــه اســافاد   نیــدرنها

بــر مــ  او نوشــاه  یروباــاسشــد  اســن ن نــوعی  یگذارشــمار مالکیــن زنــدانی و  مصــدبه

چشـمر  نـااوا اوا حالـا »ن رنـدمیشد  اسن رـه آفـرد آن را یـ  سـرمایه رـر یـا  تلقـی 

، رـه بـالعک  یاگذرنامـهو یـ  چشـر،  چهـار رمـر. افاـدیمـروی مـ  پـایر  یروبااسبه 

ــدمیتیــمی   ــز در  رن ــادر  یامنظــر هرگ ــی ن ــر و ایل ــی مه ــ  ایل دیدــر محــو نشــوم. م

(. آفـرد همچنـی  بعـد از جشـ  سـلیطه 707 . ) «هسار. م  یکـی از منـاب  عزیعـی هسـار

توصــین  گونــه یااــود را  یءبودگیشــو حــ   رنــدمیشــ  را بــا فرمانــد  ســدری  7اانــه

. مانــدیمــ حررــنیبــ، از فــرس ســر تــا نــو  پــا ... دســا  رنــدمیدارد نوازشــر »ن رنــدمی

شـد ، همــان اــ   یروباــاسرا رــه  جـاهمانمثــل الندــو،  ، آهسـاهرنــدمیمـوزرر را لمــ  

ــمیبریلــی رــه  ــای  تملــ  و تصــاح  اســنتوان ــدش، داگ گــاو و گوســفند. معن  «د بخوان

( . 991.) 

ــود  ــی  در نم ــه همچن ــدن ندیم ــاندی ب ــهتکهبید ــد  تک ــل 2ش ــدن ماب ــن.  ب ــی اس بررس

ــدگا رــه در بخــ   عورهمــان ــریاساســمــذهزی اشــار  شــد، حجــا  یکــی از  هایدی   یت

 تکــهتکها هــار داشــن رــه ایــ  نــون نمــود، شــکل  تــوانمیپوشــ  ندیمــه اســن.  یهــارا 

 انــد نلم هاندیمـه. انجامـدیمـ هاندیمـه 9یءشـدگیشو بـه  دهـدمیشـد  از بـدن را ارائـه 

تمـام اجـزای بـدن اـود را بدوشـانند و فقـ  بخشـی از صورتشـان مشـهود اسـن  زـاًیتقرره 

چیـزی رـه مجـاز ». رنـدمیپـذیر ، آنـان را در برابـر تجـاوز آسـی بودنیـنرؤ مابـلچرا ره 

از دهــان  یاگوشــهســفید، بخشــی از صــورت، چانــه و  هــایلفا بــه دیــدن  هســاند فقــ  

ــن.  ــلاس ــه  ترعام ــار ر ــر  صــورتبهاز آن هس ــنر. ارث ــا  ر ــرجر ند ــامارجرما ــثموران ه  م

 (.11 . ، اَتوود) «مرامزن هساند... تواض  یعنی دید  نشدن

                                                           
1  . Jezebels 

2  . Fragmentation 

3  . Objectification 
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ــود  ــهتکهنم ــ تک ــدن توس ــد  ب ــز )ش ــرد  (7331  میل ــسز در رویک ــای یشناس  7فمنیس

 وفوربـهبررسی شد  اسن. ایـ  نـون نمـود بـدن در ادبیـات پورنـوگرافی و مجلـات زیزـایی 

ــرات شــودمیدیــد   ــ. ای و تقلیــل  ءشــدگییش، 2شــدن، زواس شخصــینتکــهتکه یوةشــ ةاولی

شـدن دیـدگا  زنانـه بـا ندـا  تکـهتکهمعاقـد اسـن رـه  (7331) میلـز. بدن به اجزای  اسـن

و همـوار   آیـدمیشـمار نبـه «موجـود فیزیکـی آگـا »مرتز  اسن چـرا رـه زن یـ   9مردانه

 صــرفاً هاندیمــهرــه از  بینیرمــی(. در ایــ  رمــان 717 .)  شــودمیهــد  ندــا  مــرد تلقــی 

ــه ــایی  منظورب ــدمثلتوان ــافاد   تولی ــودمیاس ــاآنن ش ــاییرحر ه ــ   ه ــه نق ــاند ر ــا هس دوپ

ــه  شــانباروری ــردان را توجی ــدمیتعــرد م ــدن ندیمــه رن ــه. اجــزای ب ــدن او  جایب ــل ب ر

 .شــودمیرننــد و در عــود رلیــن زنــان بــه موجــوداتی منفعــل تزــدیل پیــدا مــی 1عاملیــن

معاقــد اســن رــه جداســازی اجــزای بــدن، مخصوصــاً آن دســاه از اجزایــی  (2001جفریــز )

ــرار  ــن در تســاوی م ــا فردی ــرتز  اســن، جنســین را ب ــاروری م ــه نقــ  جنســی و ب ــه ب ر

مــرار  تــثییرشــان را تحــن اجامــاعی هــاینق و در  زنــان از اــود و ارتزــاگ بــا  دهــدمی

ــه بــ سرگذشــن ندیمــه(. در رمــان 17 .)  دهــدمی ــه شــکل ،ب شــد   تکــهتکهدن ندیمــه ب

واضــ   جلیــددر تعــالیر  هاندیمــه داریندــهاشــارات ماعــددی شــد  اســن. هــد  اصــلی 

. گیـردمیمکـرر مـورد اشـار  مـرار  عوربـهاسن و اجزای باروری بـدن در اعمـاس اجامـاعی 

داریـر  بـا شـماواسـه رـاری رـه مـا »ن دهـدمیتـذرر  هاندیمـهمثـاس عمـه لیـدیا بـه  عنوانبه

ــا ضــروری نیســن ــوود) «داشــا  دســن و پ ــ  717 . ، اَت ــر و نق ــه رح  ــدیا ب ــه لی (. عم

جــز اساســی و مفیــد بــدن بــرای رســیدن بــه اهــدا  حکومــن اشــار   عنوانبــهبــاروری آن 

یـ  آونـد رـه از  عنوانبـه. آفرد به نق  بـاروری اـود احاعـه دارد و بـه بـدن اـود رندمی

مــا فقــ  آونــدیر. » نرنــدمییل شــد  اســن ندــا  دو بخــ  مجــزای درونــی و بیرونــی تشــک

ــن دارد ــه اهمی ــدرون ماســن ر ــا ان ــا 711 . ) «تنه ــدن  را ب ــونی اــود از ب (. او در  رن

زد  پـار  ابـری هسـار، رـه حـوس یـ  رـانون مررـزی سـفن و یـ »ن رنـدمیگذشاه مقایسه 

                                                           
1  . Feminist Stylistics 

2  . Depersonalization 

3  . Male focalization 

4  . Agency 
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یمـه از مـ  اسـن و در دس لفـا  ن تـریقـیحق، مررزی به شـکل گلـابی، رـه سـفن و امشد 

هســن، گســارد  چــون  یایاــال. در دلــ  فیــای دراشــدیمــشــفاف  بــا تلــثلوئی ســرخ 

ــالی ــر  و هل ــ  و تی ــمان ش ــ  771 . ) «آس ــه(. ای ــان  هانمون ــدمینش ــه  دهن ــه چدون ر

اعیای بدن ندیمه مجزا شـد  تـا براسـا  اهـدا  اجامـاعی و سیاسـی مـورد اسـافاد  مـرار 

 گیرد.

رـه ابـزاری در دسـن حکومـن  دانـدمیآگـا  اسـن. او  جلیـدآفرد از اعمـاس مـدرت در 

در اســن و فامــد هــر نــون آزادی و یــا مــدرت مزــارز  علیــه آن اســن. آفــرد بــدن اــود را 

ــااا ــرار  اری ــن م ــدمیحکوم ــون  ده ــدمیچ ــن. وی از  دان ــد  اس ــرای  نمان ــری ب را  دید

ــد  امامــن  ــه فرمان ــاد  اســن در اان ــد اــود دور افا ــه از فرزن ــانی ر ــدمیزم از ســرنا  و رن

و از آن  داردیمـامـا سـرنا جـوی ازـر را نـزد اـود ندـه  گیـردمیجوی سـراگ فرزنـدش را 

بـه وی  آنکـهیبـ رنـدمیشـدن بـا نیـ  اسـافاد  فرد به آبسـا آبرای اجزار  ایوسیله عنوانبه

مــرار نیســن فرزنــدش را بزینــد. آفــرد  ــاهراً تســلیر مــوانی  تحمیلــی شــد   گــا  یهبدویــد 

 نترندیمو اسن ره از او

یـ  رمـا  باشـر، پاهـایر در هـوا باشـد، بـا سـری  اـواهرینمـ. اـواهرینمـم  درد 

عروسـکی باشـر آویـزان از  اـواهرینمـسـفید.  یاپارچـهزیـر  صـورتیبمساطیلی شکل و 

زنـدگی رـنر، در هـر شـکل ممکـ .  اـواهرمی. بـاسبیباشـر  ایفرشـاه اـواهرینمـدیوار. 

ــی ــران م ــاس دید ــه چند ــنر را ب ــدرم. ت ــهتوانمیس ــد هرچ ــ   ن ــد. م ــ  بکنن ــا م ــاند ب اواس

 (190 . ، اَتوود. )رنرمیرا ح   شانیقیحقام. برای اولی  بار مدرت فرومایه

 دنیروی قدرتمن مثابةبهپتانسیل بدن زنان  .۳. ۵

بـدن، آفـرد بـه نقشـی رـه بـدن  ایفـا  هایمحـدودینتمـامی  برالـا ، رسـدمیبه نظر 

ــدمی ــایی اــود در جهــن رن ــا  اســن و از توان ــردان  آگ ــه م ــدن  علی ــدرت ب اســافاد  از م

رــه آفــرد بــه بــدن  احاعــه داردن او تشــنه دانــ  و نیــز  بینیرمــی. در رمــان بــردیمــلــذت 

رــردن، منــ  شــد  اســن ماننــد اوانــدن، بــازی هــاآناســن رــه از  ییهــانیفعالشــررن در 

رـه او  دهـدمینشـان  یرمـانونیغعمـاس جنسـی بـا نیـ . شـررن در ایـ  ا رابطـةنوشیدن و 

ــاعرات  ــنن ا ــنود اس ــود، اوش ــدن ا ــد ب ــود مدرتمن ــذتاز وج ــهو  بخ ل در  اشمادران
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د توانـمی هـانیفعالو ایـ  نـون  رنـدمیو هـویا  را حفـع  رنـدمیبرابر مقـررات مقاومـن 

 (.779 . ، 2009 )اسکیاز، دباش اشیآزادابزاری در جهن 

از نظـر سیاسـی بـا مفهـوم  سرگذشـن ندیمـهبرداشن اَتـوود از مفهـوم مـدرت در رمـان 

 شـد نیتثزبـه نظـر فورـو، مـدرت بـه معنـای تسـل  ی دارد. اـوانهرمدرت به تعزیـر فورـو 

ــا عزقــه ااصــی نیســن. مــدرت در دســن یــ  نفــر مامررــز نمی ــر گــرو  ی شــود. فــرد، ب

رنـد. مـدرت عنصـری اساسـی اسـن میتفاوتی بـی  صـاحزان مـدرت و مطیعـان آن ایجـاد ن

رنـد رـه تمـامی روابـ  پیچیـد  را زنجیـری عمـل می مثابـةبهجـا وجـود دارد و ره در همـه

تحن سلطه اود مرار داد  اسـن. مـدرت همچـون رالـایی مصـرفی و یـا یـروت وابسـاه بـه 

ی جـام  اســن رـه بــه اد یـپددر دسـار  عـد  ااصــی نیسـن بلکــه  منحصــراًمکـان و یـا 

هــد  مــدرت  صــرفاًشــود. افــراد اعمــاس می وارر یــزنجی فراگیــر، منســجر و اشــزکهشــکل 

 اناقــاسدیدر افــراد ابزارهــای عزارتآینــد. بــهشــمار میگســارش آن نیــز بــه نیســاند و عامــل

در نایجـه ایـ  سیسـار، مـدرت در بافـن جامعـه تولیـد  مدرت هساند و نه مررـز اعمـاس آن.

یابـد )فورـو، شـود، تـرویج و تغییـر شـکل میمیشود، توسـ  ابزارهـای مخالـن اعمـاس می

7390  ،. 39.) 

و  دهــدمیفورـو معاقـد اسـن، در هــر جـایی رـه مـدرت وجــود دارد مقاومـن نیـز رخ  

آزاد اعمـاس  یهاسـو  مـدرت تنهـا بـر . رنـدمیمعنـا پیـدا مـدرت صورت اسـن رـه در ای 

فــردی یــا جمعــی هســاند رــه بــرای مقاومــن در  یهاســو  منظــور از ســو   آزاد  .شــودمی

ااصــی را بــه دنزــاس دارد  یهــارن ماعــددی رــه رفاارهــا و  هایپاانســیلبرابــر مــدرت بــا 

ــخی  داد   ــوندمیتش ــ . آزادی ش ــراهر  دروام ــدرت ف ــاس م ــرای اعم ــ  را ب ــرای  مناس ش

ــدمی ــدرت  رن ــور آزادی، م ــدون حی ــرا ب ــرفاًزی ــزار ص ــو   اب ــونن محس ــی اش فیزیک

ــا آمــد آزادی در الزاــه همــان . (130.  ، 7392)فورــو،  شــودمی عــور رــه شــر  آن در بال

رشـیدن معنی رایـج آن در جلیـد وجـود نـداردن آنچـه هسـن تقلـای افـراد بـرای بـه چـال 

 سلطه حکومن اسن. 

 دانــدمی. او رنــدمیتلقــی  «غیرمــانونی»آفــرد رابطــه مخفــی اــود بــا فرمانــد  و نیــ  را 

رـردن شـلی »یـا  «فریـاد»ایـ  رـه اطرنـا  اسـن همچـون  ی در ع ره رابطه داشا  با نی 
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نیرویـی مدرتمنـد  عنوانبـهجسـورانه هـر هسـن. شـاید ا هـار اینکـه بـدن آفـرد  «به رسـی

ــامض باشــد.  ــانی مان ــهاســافاد  شــود بی ــد  عنوانب ــدن اــود را در معــرد دی ــرد ب ــاس، آف مث

را لمـ  رننـد. او بـه انفعـاس  نـد بـا چشمانشـان زنـانتوانمیرـه فقـ   دهدمیندهزانان مرار 

. بـردیماغـوای مـردان دارد لـذت  اسـن ولـی بـا وجـود ایـ  از مـدرتی رـه بـرای اودآگا 

 هـاآنهی  نون دسارسـی بـه زنـان نـدارد در نایجـه هـر نـون براـورد  جلیدمردسالار  جامعة

اـود  یزاندشـهوترا فقـ  بـا تصـورات  هـاآنبا بدن زنانه برایشـان دشـوار اسـن چـرا رـه 

 نگذاردیمتنها 

، ایــ  دو مـرد رــه هنــوز رننـدمیرـه مــا را ندــا   دانریمــ، شـویریمجــا دور وماـی از آن

و مـ  رمـی  رننـدمیلمـ   یشـانهاچشررا لمـ  رننـد. در عـود بـا  هـازناجاز  ندارند 

. رنـدمیرـه دامـ  بلنـد مرمـزم دور پاهـایر حررـن  رنرمـیو حـ   دهریمـباسنر را تکان 

دنــدان سـن رـه از پشـن حصــار بیلـاخ نشانشـان بـدهی یـا اسـاخوانی را دور از مثـل ایـ  ا

، چـون آیـدمیرـار از اـودم شـرمر بدیـری. بـرای ایـ  اشسـخر و بـه  داریندهسدی  ر 

 (91 . ، اَتوود. )اندجوانایلی  هاآنتقصیر مردان نیسن.  های ااز  ی ی ه

ایــ  شــواهد مانــی از رمــان نشــاندر ایــ  اســن رــه مقاومــن دمیقــاً در جــایی رــه از آن 

د رخ دهـد. بـدن آفـرد همیشـه تحـن نظـارت، رناـرس و داالـن توانـمی شـودمیجلوگیری 

ــدن  ــ  ب ــا او از ای ــن ام ــدرت اس ــای م ــهابزاره ــر  عنوانب ــن در براب ــرای مقاوم ــری ب عنص

، گـرددمیسـاان حزسـ ، بـه بـدن اـود بـاز . آفـرد بـا روایـن دارنـدمیمحدودین اسافاد  

غیرعـادی، شـمایلی بیمـار یـا  ر  شـد  اسـن، بـدنی رـه بـه یـ  بیدانـةاز او مصاد»بدنی ره 

)سیکســو ،  «تزــدیل شــد  اســن دارییشــا اومــرد ، مصــاحزی زننــد  و علــن و محــل 

 (.990  ، 7319روه  و روه ، 

ــررن ــا ش ــرد ب ــردن در آف ــانیفعالر ــد   یه ــی  ش ــای تزی ــا  از مرزه ــانونی، گذش غیرم

و نیــز نوشــا  تجربیــات حزســ  توانــایی ایــ  را دارد تــا یابــن رنــد بــدن   جلیــدجامعــة 

 دیدر جزئی بیدانه از او نیسن و مادر به شکسا  بندهای تحمیل شد  اسن.
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 یریگجهینت. ۶

مصـادیا مخالـن دادن نشـان جایدـا  مقالـه اشـار  شـد، بـدن زنانـه  یدر اره  گونههمان

ــدر ــدن از م ــه  یهــارا ت اســن. ب ــن همــوار  تنزی ــورد  شــودمیمخال و  ســافاد ا ســوءو م

، ایـ  آیـدمیشـمار بـه اَتـوودبـدن عنصـر اساسـی رمـان  رـهییازآنجـا. گیردمیداالن مرار 

ـــدن در مفروضـــات  ـــن ب ـــه بررســـی نمودهـــای مخال ـــاش رـــرد  اســـن ب ـــا تل تحقی

ــنااایزیسن ــو ش ــردازد. نم ــاعی بد ــنااایزیسند و اجام ــروری  ش ــابرابری ض ــه ن ــدن ب ب

دارد.  تثریـدزنـان ماننـد بـاروری و طاتـی عزیعـی  یهـاییتوانـاو بـر  رندمیاشار   هانیجنس

سـن. هاآنو بـاروری رلیـد نجـات  شـوندمیاـود شـناااه  مثـلتـولی بـا توانـایی  هاندیمه

ــای ــه باوره ــی ر ــا   دین ــا در م ــد  را ــه  مق ــاآنب ــدئولو ی  ه ــاندر ای ــد، نمای ــار  ش اش

نشـاندر اسـافاد   دینـیماعـدد  هـایتلمی مردسالار و دیـدگا  منفـی نسـزن بـه زنـان اسـن. 

بــر اماــدار مــردان و تزعیــن زنــان از و را نشــان داد   تولیــدمثلابــزاری از بــدن ندیمــه بــرای 

 یهـارا ز . بافـن اجامـاعی رمـان همچنـی  ندـا  رالـایی بـه بـدن و نیـرنـدمی تثریـدمردان 

نـام اصـلاحات اجامـاعی تزـدیل بـه ره بدن توسـ  ابزارهـای مخالـن مـدرت بـهرا مخالفی 

. ابزارهــای مخالــن مــدرت رنــدمی دییــتثمــورد اســاثمار مــرار گرفاــه اســن و  شــیء شــد 

ــد  ــثمورانمانن ــن م ــدمرامز ــة نها، فرمان ــود جامع ــکان نم ــ   و پزش ــاند. در ای ــه هس اودرام

از سـوی دیدـر دادن مصـادیا نظـارت و رناـرس بـر بـدن ندیمـه، علاو  بـر نشـان اَتوودرمان 

. توانــایی مقاومــن دارد ،رــه در مقابــل ایــ  نظــارت دانــدمیرا نیرویــی مدرتمنــد  زنــان بــدن

ــدن ،  ــر ب ــل  ب ــن و تس ــات اعاع ــرد از تجربی ــن آف ــهروای ــ عنوانب ــرپیچی از جامع ة س

ــد مردســالارانة ــمی، جلی ــرد توان ــد ر ــدی هرچن ــرای گسســامی ــاد و ســو را ب ــدهای انقی ا  بن

 دهد. نوید جلید گرسررو جامعة آزادی در  یابی بهتلاش برای دسا
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