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کیا و رونالدو با اید: از تصویر چهرۀ بشاش مهدویهای هوایی را دیدهشده روی بدنۀ پلالجثۀ نصبحتماً تبلیغات عظیم

و یا مثالً  ،نهادهای اجرایی «سازانۀفرهنگ» هایتوصیه یاتهنیت و  های تبریکپیام، تا گرفته ماست یوگو و شامپوی کلییر

با این امید واهی که بتوانند با استمداد از ترفندهایی جادویی همانند  ،هاشده بر بدنۀ پلجمالت قصار و اندرزگونۀ حک

ساز تحول ــ سبب« ات را دولپی قورت بدهقورباغه»و « ده راهکار موفقیت» ازجملهترفندهای مبتذل روانشناسی بازاری ــ 

 د. ندر یک آن و زیروروشدن ایامشان شوو البته عمومیِ مردم،  ،عموم مردم

برای  دهنده(،تشمایلی نویدبخش و بشارشان )چنینیهای هوایی با شکل و شمایل اینپلجاست که همین ناما جالب ای

 هستند:شان ــ هایترینانگاشتهــ و از فرط تکرار، بدیهی شانزیسته هایترسترین رایجبسیاری از زنان یادآور یکی از 

گرفته شکل «فضای نادیدنیِ »در  ، آن همهای هواییها روی پلبه آن های بدنیاندازیو دستجسمانی از تعرضات ترس 

کم دستی یا یاهاندازیدستچنین تلخ کم یک بار طعم شاید کمتر زنی باشد که دست. سازپنهانپشت این تبلیغات پس در 

نچشیده  از تبلیغاتپوشیده های هوایی خلوت و ر از پلاگذبه هنگام  را ناشی از احتمال بروز این اتفاقاضطراب و  هراس

نابرابری جنسیتی آشکار در توزیع فضاهای امنِ  فضاهای شهری برای زنان و ۀسازی گستردای هرروزه از ناامننمونهباشد. 

  زیستنی. 

چنینی برای نمونه مواجهه و خوانشی استعاری: شمایل این: هۀ تحلیلی داشتتوان مواجمی ی گوناگونبه اشکالاین پدیده  با

آشکارسازی به قصد های هوایی به طریقی استعاری گواه نامصرحی است از یکی از وجوه کارکردیِ ایدئولوژی: پل

. نمایش نظرپوشِ بخش دیگری از واقعیتبخشی از واقعیت به قصد ناـ نمایش نظرگیرِ؛ سازیپنهان

های ساختن بسیاری از ناخرسندییدنیشود برای نادای میپردهپوش ــ جا پروپاگاندای چشمگیر ــ تو بگو چشمدر این

اخالقی مندرج در تبلیغات ــ که عمقشان درست به اندازۀ  آراستگی ظاهری و پیراستگی . به بیان دیگر،جاری و ساری

ها ــ که بناست آن وجوهی از ها و تجویزهای نویدبخش آنضخامتِ ناچیز خودِ تابلوهای تبلیغاتی است ــ و نیز تهنیت
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اند تا ایم ــ اتفاقاً و به طریقی پارادوکسیکال، در تالشها ناآگاه بودهایمان آشکار کنند که تاکنون از آنزندگی را بر

 . ایمها آگاه بودهچیزهایی را برایمان پنهان کنند که همواره از آن

 همدستی هوشمندانۀ ایدئولوژی و تبلیغات.

توجهی مقامات مسئول مسبب برآمدن چنین شرایطی فردی و بی« اهمال»فردمحور که در آن مواجهه و خوانشی  همچنین،

کفایت است که در مقام یا آگاه اما بی ،هایی ناآگاهشود. بنای آگزیوماتیک این سطح از تحلیل، وجود سوژهدانسته می

  سلب احساس امنیت در قشر وسیعی از افراد جامعه و باالخص زنان هستند.« اصلی»مقصران امر، مسببان 

بدان خواهم پرداخت ــ آن است که، نه در وجهی در این نوشتار شکل دیگر مواجهه با این پدیده ــ شکلی که اما 

و  بیندیشیمهای هوایی، یعنی پل ،این نمونۀ تحلیلی به ساختاریابانهـمحورانهبه طریقی قدرت، بلکه مقصریابانهـانهفردمحور

تر هرچند کوچک در فهم مناسبات قدرت جاری حول بدن زنان در ساحتی کالن از خالل تأمل بر این نمونۀ خُرد، گامی

 انگاریِ نادیده»نظر کنیم و این پدیده را یک « اهمال»در این شیوۀ تحلیلی باید از منظری متفاوت به پدیدۀ . برداریم

رح این مدعای پژوهشی، ط. برشماریم، «انگاری فردینادیده»چنان که مرسوم است یک ، و نه آن«قدرتیـساختاری

چون و چرای برگرفته از یکی از مدعیات تئوریک فوکو است: فوکو بر این باور است که بدنۀ جامعه آغشتۀ بی

واسطۀ شوند، بلکه از آن بیش، بازتولیدشان بهمی« بیان»تنها از خالل این بدنه قدرتی که نهـاست؛ معانی« ـقدرتمعانی»

ای از بدنۀ اجتماع ــ تو بگو امری چونان پارهرا  های هواییپلنمونۀ  توانبا اتکا بر این داعیه میگردد. همین بدنه میسر می

 وقوع تعرض برواسطۀ این شمایل برای هایی که بهشان و امکانتأمل بر شمایل فیزیکی و با پذیر ــ در نظر گرفترؤیت

 ؛به کف آوردحول بدن زنان  موجود ناسبات قدرتدر خصوص م هایی قابل توجهبصیرتد، آیزنان فراهم میبدن 

متکثر ی فضاهاسایر به دهی قابل تسری و تعمیمقویاً فقط منحصر به این سازۀ فیزیکی خاص، بلکه های تحلیلیِ نهبصیرت

 اعمال تعرض بر بدن زنان.

 تواند ما را در دستیابی به این مهم راهبر باشد؟ فیزیک خاص چگونه میـبدنهاما این 

ای نوظهور است و نه از وجه اش پدیدههوایی نه از حیث قدمت زمانیهای اندازی به بدن زنان روی پلپدیدۀ دست

 آورندهرچند غالباً سخنی از آن به میان نمی ــ اندمواجههاست که زنان با این پدیده دامنه. سالای کمپدیده اشگستردگی

صرف  بر این اساس،اند. ماوقع آگاه کم و کیف کم ازوبیش ،اگر خود دستی در این کار نداشته باشند ،و مردان نیز ــ

کنندۀ ای درخور تبیینتواند به گونهــ نه میاین پدیده  بودنداردامنهــ و گاه حتی کتمان نادانستگی انداختن بر عنصر چنگ

 . ر تداوم این وضعیتگتوجیه ،دالیل برآمدن آن باشد و نه از آن مهمتر

پدیدۀ آزار از جایگزین ــ هرچند مقدماتی ــ راهگشای طرح یک تبیین  بتواند در گام نخست،چه آندر این میان شاید 

بر شمایل اندیشیدن  های اجتماعی ــ باشد،های هوایی و عموماً در سایر ساحتجسمانی زنان ــ خصوصاً بر روی پل

در پس پشت  «شکارگیآبه»ها، پل ۀکه با نصب تابلوهای تبلیغاتی بر بدن« دانندهمگان می»: ی هوایی باشدهاپلفیزیکی 

گیرد که در کسوت یک حیاط خلوت شکل می ،«دیدنیـنباید»اعتبار  کو به ی ،«نادیدنیپنهان و »فضایی  این تابلوها

این نوشتار آن است محوری مدعای سازد. را میسر می «ناامن»به زنان و ایجاد فضایی مردان اندازی ، امکان دست«امن»

و در نهایت ، سازیپنهانـسازیآشکار، سازیناامنـسازیامن منطق ــ های هواییفضاییِ حاکم بر پلکه این منطق 



 

Problematicaa.com 

P
ag

e3
 

چه چنانلیکن . زنان است تعرضات جسمی بربروز بسترساز فضاهای  بر سایر همان منطق حاکم ــ جازغیرمُسازیِ جازمُ

گاه باید بپذیریم که بازتولید و تحمیل این منطق را برابر با تحمیل قسمی خاص از مناسبات قدرت بر بدن زنان بینگاریم، آن

محورانه ها برای ارائۀ یک تبیین قدرتهایی نیاز دارد که اندیشیدن بر آنتکثیر این فضا، منطق یا مناسبات، به استراتژی

ی مناسبات قدرت :را طرح کردهای ذیل پرسشتوان میو متعاقب این بحث، . بر این اساس شتخواهد داضرورتی گریزناپذیر 

؟ به بیان دیگر، هایی استسازی فضای زنان دامن زند حائز چه ویژگیناامنتواند به ایجاد چنین فضای امنی برای می که

 ینکداماز  ،های گوناگوندر ساحت اندازی به بدن زنانبرای ایجاد و تداوم فضاهای دست حاکم مناسبات قدرت

 ؟جویدمدد میهای بازتولیدی های کنترل و نیز استراتژیاستراتژی

  ها.دهی بدین پرسشدر پاسخ آغازینکوششی است ادامۀ نوشتار پیش رو  

 

 

2 

از یک  مناسبات قدرت باید بگوییم ترسیم کنیم،قدرت را  به دستساماندهی بدن  واهیم در شرحی بسیار موجز نحوۀاگر بخ

بدین واسطه به برساخت  کنند ورا ترسیم و تحدید می ی بدنرو های پیشِ مدار تحرک و امکان ،«معناـحقیقت»سو با خلق 

ها به بازتولید و ابقای این با اعمال برخی استراتژی ،از سوی دیگر و همزمان یابند، ودست میخود ای مورد تأیید سوژه

  تر سخن بگوییم:ورزند. شفافمبادرت میبرساخته  حقیقتِ 

 د که هر شکلی از شومی ملبسحرمت ــ تابوای از قداستدرجه بهبدن زنان  بیش از همهبدن و ماجرا  در آشکارترین وجهِ

سویۀ « تابوسازی»با این حال، این استراتژیِ شود. رو میات روبهبا مجاز ،شدهوضعهای خارج از چارچوب ،آنزدن به دست

نبایدِ دیگری نیز وجود  در عین حال، یافته دست زد، امابدن تقدیسنباید به « عموماً» درست است کهمهم دیگری نیز دارد: 

سکوت، زیبندۀ فرد پذیرفته. گفتن از بدن مورد تعرض و تعرض صورتنباید از آن تخطی کرد: سخن« گاههیچ»دارد که 

 مورد تعرض است. 

ها بدن« خصوصی»برای حفظ ساحت  هاها و مجازاتموافق وضع محدودیتکم دست بسیاری کسان االً جای کار احتمتا این

مواره بسترهایی فراهم و تحمیل ه ماجرا حاکی از آن است که دیگرِ  سویۀ ،یابدداستان به همین جا خاتمه نمیاما  .هستند

دهی برای امکان که حتا بعضاً  ،برای توجیهفقط نهشود خلق و استعمال می های دیگری، استراتژیتره بیان دقیقب ،وشود می

تاریخاً و سنتاً  «مفهومِ»قالب دو توان در ها میاین قبیل استراتژیبه . «شدهخصوصی» بدنهمین بر  به تعرضات وارد

یک  دوممفهومِ و ، «طبیعت»فراتاریخی و فرااجتماعی با عنوان  اسطورۀـاستراتژییک نخست مفهومِ  :اندیشیدشده پذیرفته

مفاهیمی همچون به باور نگارنده آشکار است،  کهچنان لذا .«آبرو»تاریخی و اجتماعی با عنوان  فشارِاهرمـاستراتژی

 «هایاستراتژیـمفهوم» ،و دست بر قضا خنثا، که اتفاقاً فرهنگی و بعضاً  هایی«موجودیتـمفهوم»نه  ،«آبرو»و  «طبیعت»

  .دنشووضع و تحمیل می  به بدنبرای تثبیت جایگاه متعرضانِ  مناسبات قدرتطی که  هستنداثرگذاری 

« طبیعتی»همواره واجد ــ  گیرنددربر میطیفی از مردان غریبه تا محارم را متعرضان ــ که  ها،با اتکا بر این استراتژی

در باید  «ضرورتاً »هستند که  یواکنشگر ۀشوندگان تودمتعرض است و در مقابل، تعرض «طبیعتاً »شوند که نشان داده می
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موضعی نه مخالف که  ؛نماینداتخاذ  درخورموضعی  اشهای طبیعیخواستهو در قبال  مدارا پیشه کنند «طبیعت»این  برابر

 . ؛ نه متضاد که متحملگرمدارا

برای افشای و در مقابل، تن بزند چون و چراییِ آن و پذیرش بی متحمالنهـمنفعالنهجایگاه این  اتخاذچه فردی از چنان اما

های ابقاکنندۀ کنندۀ بدن ــ و به تعبیری استراتژیکنترل هایبا شکل دیگری از استراتژی ،صورت دهداین تعرض تالشی 

تسری  ، اتهام بهو از سوی دیگر «آبروییبی» ننگخوردن داغ  ،از یک سو شود:سرکوب و محدود میموضع متعرضان ــ 

 . آبرویی به دامان پاک جامعهاین بی

ل کرده و لذا چندان هم عم اش، و مقتدرانهمردانه، گریزناپذیرافتد: متعرض بنا به طبیعت جا چرخش عجیبی اتفاق میدر این

هم موجب تحریک طبیعت  ها،احتیاطنکردن برخی است که به سبب مراعاتمورد تعرض  عنصرِپس این  مقصر نیست.

مستوجب  ،متعرضفرد و نه  ،او است کهبرای همین  .برای خودش و اجتماعشآبرویی شده و هم مسبب بیمتعرض  عنصر

و شرمی بی با مفاهیمی همچون وقاحت،افشاگری  کنش رادیکالِزدن با پیونددوم  استراتژیاین  درواقع .مکفیعقوبتی است 

خودش و اجتماعش خدشه  حیثیتکه به  زندمیمتعرضی جا  در کسوت ضمنیِفرد مورد تعرض را  اتفاقاً ،باریندوبترویج بی

ی که خورتنها کنش در بر این اساس،آبرویی. : بیگردیده سختب مستوجب عقوبتی و بدین سب وارد کردهو تعرضی 

  .«بارمتانت»فروبستنی کنشی است و دمدست بر قضا بی ،برهانداز این عقوبت سنگین را شده فرد مورد تعرض واقع تواندمی

 کنندۀتثبیتهای صرف نظر از این استراتژیای حیاتی را نیز به یاد داشته باشیم: همه، همواره باید نکتهاما، و به رغم این

کند و تمدید می بازتولیدبرندۀ آن را های پیشو استراتژیمناسبات  قبیلاین  مهمترین فرایندی کهواقع بهمناسبات قدرت، 

برساخت خودآگاهی متعاقب آن، و  ،به داخل دهنده به بدن ــ فرمخارج ــ یا همان مناسبات قدرتِ  (folding) «خوردنتا»

را مناسبات قدرت بداهت امور برآمده از  قواعدِکردن درونی ای است که بر اثرسوبژکتیویته ، به تعبیر دیگر، برساختسوژه و

بدین . شودبا خودش وارد مراوده می هم با جهان وهم  ،استرویش گشوده  هایی که قدرت بهپذیرد و در محدودۀ امکانمی

از »های قدرت ها؛ یک همدست راهگشا که استرتژیو ابقای نابرابری تیویته ابزار پرقدرتی است برای حیاتسوبژک ،معنا

های نادیدنیِ جایی که قدرت درعوضِ کاربست اجبار عریان از استراتژیاز آن همه،با اینشوند؛ می اجراآن « خالل

انتخاب »نیز هست: توهم  اشی برساختههابَرَد، همواره آبستن تولید توهمی شیرین برای سوژهدهنده بهره میجهت

 . «مندـمتانتی ارزش»یا  «عقالنی

گرفته های صورتتوجهی از واکنشبخش قابل ای تئوریک داشت برمداقه توانمیهای تحلیلی همین ایدهواسطۀ بهدر واقع، 

ر ترین رفتار زنان دبنا بر شواهد موجود، شایع جامعه. هایبدنسایر البته این روزها ــ و بر بدن زنان  شدهتعرضات وارد به

بایست گفته شود. با چه که میآنگذاشتن و ناگفتنی است« خودخواسته»به سکوتی دادن قبال تعرضات وارد بر بدنشان تن

اره در این زنان همکه نخست آن به دست داد: «کنش»یل مشخص برای این چند دل توانمی یی از زنانوجوپرس اندک

اتهاماتی به سبب  ؛ آن همگیرند، مورد شماتت و توبیخ قرار عرضمطلعانِ از تاز سوی برند که به سر می  بحقنگرانیِ

 . ...سازی وگری، خودعیانطنازی، جلوه با رفتارهایی از قبیل مردانهگر و خواهندۀ همواره مطالبه« طبیعتِ»تحریک همچون 

انگشت اتهام مبادا که آناز  و وحشت، «آبروییبی»واسطۀ ترس از داده، زنان بهکه در بسیاری از تعرضات رخدیگر آن

دهند از اعتراض و ترجیح می، متهم سازدو تقصیرکاربودن بودن داربه مسئلهها را به سویشان نشانه رود و آندیگران 
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نیز عامل مناسبات قدرت  شده از سویتحمیلگفتاریِ های عالوه، تابوسازیبه .افشاگری در این خصوص اجتناب ورزند

 . «خصوصی»های بر بدن فروبستن به وقت تعرضبسیار مؤثری است در دم

 ناکردنی؟ هرگز.ناپذیر و واقعیتی است تغییرگریز بستی استراستی بناما آیا این به

اره مه دیگر ــ سمتدر « سکوت»و « آبروییبی»، و سمتدر یک « تابوی بدن»و « طبیعت»معادلۀ فوق ــ با طرفین 

 «.ممکن است، ممکن، ممکن. باید که ممکن باشد»به قول واالس استیونس: بر هم بخورد.  تواندمی

نابهنجار را  های یک سوبژکتیویتۀزائدههمواره  ،ای بهنجارخلق سوبژکتیویته برایند تا برآنمناسبات قدرت هرچند  یقین،به

نخواهند هرگز ، انرغم تالش جانکاهشبهعریان تضمین نمایند، اما و  توسل به زورِ را بدون  برچینند و بدین طریق بقای خود

سوبژکتیویته همواره با است که  آن سبب بهاین د. نساز از آن خودرا سوبژکتیویته  هایها و داشتهسویهتمامی  توانست

درست است . های هماره و نامتناهیی امکانسوژه یعن ،شناسانههستی یچرا که از منظر ،عجین است ناشدنیی فسخمقاومت

د نسوبژکتیویته را به سمت و سوی خاصی سوق ده رویِ های پیش ِهستند که امکاندرصدد آن  وقفهبی مناسبات قدرت که

سایر  ای حذفاما این هرگز به معنند، ه دارانگ گشوده در راستای اهدافی خاص ها رااین امکانمشخصی از  وجوهو تنها 

 نیاز دارند؛« فرم جدیدی از تهور و شجاعت»یابی، به هایی که برای فعلیتامکاننیست.  سوژه ی بالقوۀهاامکان

شجاعتی از جنس ؛ دیرپا ۀشدمعادالت وضع ۀزنندبرهم ؛ شجاعتیاست واضع یک وضعیت جدیدکه  تیشجاع

 «.گفتنسخن»

از و  هاشانها باید از بدن. آنمضاعف از خود نشان دهند تالش و تهوریزدن معادله بایست برای برهممی زنانبدین قرار 

 . برانندسخن هایشان است ــ استمراربخشِ واهمهخود ــ که  شدنآبروبیانگ ـاسطورهاز واهمه بی ،وارد بر آن اتتعرض

    .  خوردنی استبرهممعادله 

 

 


