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یکی  [ که  بدن  یخارج]  یجانب  ی فضا  نیادیبن   ت یبحث از اهم  دراشتروس    نیارو

 جادیاانسان    ی ستاده یا  تیوضع  ی به واسطه  که  است  ی فرد  به  منحصر  ییفضا  ابعاد  از

.  کندیم  درنگ  ۱(۱۵۷)  جنس«  دو  کردن پرتاب  ی وهیش  در  ریچشمگ  »تفاوت  بر  شده،

 فیتوص   نیتفاوت را چن  نیکودکان دختر و پسر، ا   ری تصاو  و  مطالعات  به  استناد  با  ی و

 :  کندی م

[  بدن  یخارج]  یجانب  ی فضا  از  یااستفاده   چیه  ساله  پنج  دختر

  را   اشتنه .  کشدینم  هاکناره   ی سو  به  را  شیبازوها  او.  کند ینم

باق  شیپاها .  چرخاندینم .  دهد ی حرکت نم  مانند،ی م  یرا که کنار هم 

باال   کند،یپرتاب م  ی برا آماده کردن خود    برای   که  ی کارتمام   همانا 

  سمت  به  وافق و خم کردن ساعد به عقب    ی بردن دست راست به سو

....  شودی رها م  یسرعت و هدف مشخص  رو،ی... توپ بدون ناست  داخل

خود را به    ی پرتاب، بازو  ی در همان سن، هنگام آماده شدن برا  ی پسر

  چرخاند، ی ساعد را به سمت خارج م  کشد،ی ها مسمت عقب و کناره

پا  کندی و خم م  چرخاندمی   چاند،یپیخود را م   ی تنه راستش را   ی و 

با تمام   باًیپرتاب خود را تقر  تواندی م  ی بدن  حالتِ  نیا  در  او.  بردی عقب م 

قابل  با شتاب  م  ی ا مالحظهقدرت کنترل کند... توپ  و  شودی رها   در. 

 2(۱۶۰-۱۵۷. )شودیهدف روان م ی به سو یمنحن  ریمس کی

 پردازد،ی به ذکر چند نکته م   ر«یچشمگ  »تفاوت  نیا   حیتوض  ی تالش برا  در  اشتروس

ا  رشدنیدرگ  ی برا  هرچند به    او  باور  به.  کند ینم  یمسئله درنگ چندان  نیبا  با توجه 

 ک ی   »ظهور  امر،  نیاکه    رسدیبه نظر م  ن،ییپا  نیچن  ینیتفاوت در سن  نیا   ی مشاهده 

  نیا  منشأ  ن ییتع  در  او  حالن ی( است. با ا۱۵۷)  «یاکتساب   نه  و  شناختیزیست  تفاوت

سن مورد مشاهده  کم. از آنجا که شکل پرتاب در کودکان  کندی را گم م   ریمس  تفاوت،

( با اشاره  ۱۹۶۶) اشتروسباشد.  هانهیس رشد از یناش تواندینم تفاوت نیاقرار گرفته، 

 ز ین  برندیراستشان را م  ی نه ی آمازون که س  زنانکه    رسد«ی به نظر م  ی »قطع  کهنیبه ا

 یشتریب  شواهد  ،(۱۵۸)  کنند«یو سوزان ما پرتاب م  ی مر  ،ی»توپ را درست مانند بت 

 تر ف یها، ضعمورد پستان  گذاشتن  کنار  با  شتروس. اکندیم  ارائه  هانه یرشد س  ریدر رد تأث
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 از   که  ردیگی م  جهیاما نت  ردیگی مسئله در نظر م  ح یعنوان توضبه بودن عضالت دختر را  

به سمت عقب    عضالت  یِکشش  ی سازآماده   با   را  ی نسب  ضعف  نیا  رودیم   انتظار  دختران

 زنانه«  کردی»رو   کی  به  ارجاع  با  را  پرتاب  ی وه یش  در  تفاوت  نیا  اوها جبران کنند.  و کناره 

  دارد،   شناختیزیست  ی اه یپا  تفاوت  نی ا  او  ی . برادهدیم   ح ینسبت به جهان و فضا توض 

ا م  ستا  ی بدن   ساختار  از  ی ناش  خاص  طوربه  کهرا    نیاما  ]در  کندی رد   جه ی نت   واقع. 

چون دخترها »زنانه«   کنندیمتفاوت از پسران پرتاب م  ی اوه یبه ش  دخترانکه[    ردیگی م

 هستند.  
که   یدگاهیداست که در    نیا  است،  ی شگفت  ی هی ما  ح«ی»توض  نیا  از  شیب  آنچه

 یستهیز   ی تجربه  ی در ساختار و معنا   ی اکننده ن یینقش تع  بدن،  رفتار و حرکتِ  ی برا

  هم آن  ،صفحه از نوشتار   کی  تنها   ، [الیستانس یاگز  یدارشناسیپد  یعنی]  است   قائل انسان  

زنانه    بدنحرکت    ی وه یرفتار و ش  انیم  «ی ری»تفاوت چشمگ  نی به چن  یتصادفبه شکل  

  ست ین یتیفعال  تنها  وجهچیهبه  کردنپرتاب  که  چرا.  است  شده  دادهو مردانه اختصاص  

از    «یانوعاً »زنانه   ِیهاروش  چنانچه  واقع به .  باشددر آن قابل مشاهده    ی تفاوت  نیچن  که

و حرکت   دارد پس چن  بدنرفتار  ز  حاالتدر    یتفاوت   نیوجود    یبرا  دیبا  ستهیبدن 

  که   ست ین  اشتروس  تنها   حالن یباابه دغدغه شود.    لیتبد  ال یستانسیاگز  دارشناسیپد

  ، زنانه و مردانه  بدنرفتار و حرکت    انیتفاوت م  ی امدهایو پ  ی معان  حاالت،  فِیتوص  در

 .  ماندی ناکام م

نوع  در  شتروسا  حیتوض   محاسن  از تفاوت  ش  هاجنس   یخصوص   یوه یدر 

  با.  دهدیقرار نم  اشح یتوض  ی هیرا پا  کالبدی   ی هایژگیو  ی است که و  نیکردن ا پرتاب

سن   است  شده  قانع  حالنیا ا  ینییپا  نی که  آن    نیکه  در   نشان  کند،یم  بروزتفاوت 

آن به ذات رازآلود   حیتوض  ی برا  ریناگز  جهیدر نت  ست؛ی ن   ی تفاوت اکتساب  نیکه ا  دهدی م

 تواند ی م  مرد  و  زن  یشناس روان  و  رفتار  ان یم  یواقع  تفاوت  کهنیا  دیشا.  گرددی مزنانه باز 

شکل و به   نیتربه کامل  ،یست ینیاز منظر فم  بازگردد،  ی ابد  ای  یعیطب  یزنانه«  »ذات  به

 یبه واسطه   یانسان  یهست  هر.  باشددوبووآر رد شده    مونیتوسط س  مند نظام  ی اوه یش

ن  ک ی  ی ژهیو  یهست  شود؛یم  فی تعر  اشت یوضع محدود  متناسب  زیزن   ی هاتیبا 

وضع زن    حِ«ی»توض.  شودی م  نیمع  اشت یوضع  ی و اقتصاد  یاجتماع  ،ی نگفره  ،یخیتار

است.    ریناپذفهم   ی فروکاستن آن به امر   ، یعیو طب   یخ یرتاریغ  ی با توسل به ذات زنانه 



 

 
 

 کردن مانند یک دخترپرتاب 3

 یواقع   ی هاتفاوت  منکر  سمِ«ینال ی»نوم  دام  در  افتادن  از  دیبا  زنانه  ذات  ن یا  رد  با  اگرچه

 وجود ی ازنانه  ی ابد- یازلذات  اگر یحت . میکن  زیپره مردانه و زنانه اتیتجرب و رفتار در

  وضع  در  زنانه   یهست  از  فرد  هر  ی شالوده  همانا وجود دارد که    یمشترک  »اساس  ندارد،

- ی اجتماع  طیشرا  از  یامجموعه  در  زنان  تیوضع  3.است«  موجود  یِعرف  و  یآموزش

 از   ،هر زن   ی موجود برا  امکانات  و  هافرصت   ها،تجربه  یگوناگون   رغمیعل  ن،یمع  یخیتار

  دیتأک   به  الزم  اگرچه.  سازدی م  ریپذفهم  و  فیتعرقابل   را  آن  که   است  برخوردار  ی ای گانگی

 یِخ یتار  ی هدر طول دور  ژهیو  یاجتماع  ی ریگشکل  کیخاص    ، یگانگی  نیا  که  است

 است.    ی اژهیو

م   بووآر ز  ق،یعم  ار یبس  یتیروا  شودی موفق  و  ارائه    تی از وضع  رکانهیشفاف  زنان 

بدن   ی ریگو جهت   ت ی به وضع  یگاهیجا  دنیدر بخش  ی ادیتا حد ز  زیاو ن  حالن یدهد. باا

 ازکه  یهنگام  او. ماندی اش کرده، ناکام م احاطه یستیزن در ارتباط با آنچه در کنش ز

با    بدنمند   یهست ارتباط  و  واقع  د،یگوی م  سخن   رامونش یپ زن  بر  بارز   ی هاتیغالباً 

 یبار   مثابهبه   را  بدنش  چگونه   زن  که  دهدی م  ح یتوض  او.  شودی متمرکز م  کیولوژیزیف

 یائسگ یبلوغ،    انیبدن در جر  کیولوژیزیو ف   یهورمون  راتییو چگونه تغ  کندی م  تجربه

 که   است  باور  نیا  بر   نیهمچن  او.  شودی م  تجربهترسناک و مرموز    یبه شکل  ی و باردار

 یواسطه به    نوع  والزاماتِ  ییمانادرون  عت، یطب   در  زنکردن    محبوس  با   دارها،یپد  نیا

  گرفتن ده یناد  با  بووآر  4. کنند ی م  نیسنگ را    اشی هست  اش،تیفرد  از  او  کردن  محروم

مح  نسبتزن    یواقع   ی تنانه  ی مندجهت   و  حرکت  3ی مندت یموقع و   رامون یپ  طیبه 

آناتوم  دهد  نشان  تا  است  آن  برجهانش،   ف  ی که  کنون  درزن    ی ولوژیزیو   اش ی شکل 
  ۵. ناآزاد اوست  تیوضع ی کننده ن ییتع ،ی حد تا حداقل

پر   ی نوشته  دنبال  به  شکافحاضر  پد  یکردن  در  هم  که   ی دارشناسیاست 

تئور  همو    الیستانسیاگز به  یست ینیفم  ی در  و  دارد  ردوجود  به   حاالت   یابیاختصار 

فضا  ییابتدا با  ارتباط  و  م   ی رفتار، شکل حرکت  زنانه   یبرخ   نیهمچنپردازد.  ی بدن 

که زنان نوعاً   کندیم  بر آن تأکیدو    ریپذرا فهم  یجیرا   عموماًو    ریپذمشاهده  ی هاروش

.  کنندیم  حرکت  مردان  از  متفاوت  ی شکل  به  و  کنندیمرفتار    آن  با  مطابقدر جامعه  
 

3 . situatedness 
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 یی ادعا  ،ی بشر  اتیتجرب   ی مندت یدر خصوص موقع  یشناخت ی هست  ی دغدغه  با  راستاهم

بر   یمبتن  ی دارشناسانه یپد فیرفتار زنان و توص یژگی و  نیبودن ا شمولراجع به جهان

آن دسته از   ی زنانه   بدنمندِ   یِهست  حاالت  فیتوص  یمدع   صرفاً  حاضر،  تیرواآن ندارم.  

.  کنند ی م  یزندگ  ی و تجار  ی معاصر، شهر  یصنعت  ی شرفتهیکه در جوامع پ  است  یزنان

را در بر   گرید  یدوران  ای  گرید  ی اممکن است جامعه  ابدیی بسط م  نجای که در ا   ی عناصر

 .  ستیامر ن  نیا یبررسمقاله  نیاما هدف ا ردینگ ای ردیبگ

محدود    زیمد نظر است ن  جانی که در ا   ی اتنانه   بدنمند و حرکتِ  یهست  ی دامنه

که مرتبط با   شومی متمرکز م  ی اتنانه  ی هات یاول بر آن دسته از فعال  ی وهله   دراست.  

 آن  ای  و   ،داردرا در بر  یاست، که حرکات کل  کل  کی مثابه  بدن به  ی ریگرفتار و جهت

 در یو امکانات بدن هات یظرف تقابلو  روین ی ریکارگبه ازمندین که ییهاتیفعالدسته از 

 است،   نظر   مد   امر  بدو   در  که   ی حرکت  نوع .  زهاستیچ  ی ریپذانعطاف   و  مقاومت برابر  

را   یمشخص  ی فه یوظ  ای  هدف  کی  انجام  قصد  آن  ی واسطه   به  بدن  که   است   یحرکت

.  پردازم ی بدنمند زنانه وجود دارد که به آنها نم  یهست  ی هاهیاز سو  ی اریرو بسنیا ازدارد.  

بدنمند    یهست  ی هاه یسو  گرید  ازآن است.    ی جنس  بعد  در  بدن  یهست  آنها  نیترمهم   از

م بررس  ری سا  انیکه در  مورد  بدن  یموارد  است که   یقرارنگرفته، حرکات  ساختارمند 

  با   مرتبط  لیدال   بر  عالوه  سوژه،  تیمحدود.  دنیمثال رقص  ی برا-ندارند  یهدف خاص

عموماً    که  کل  کیمثابه  استوار است که بدن به   یاز مرلوپونت  گرفتهنشأت  باورِ  نیفضا، بر ا

دار است، معرف ارتباط سوژه با  جهت   رامونش یپ  و  زهایچ  ی سو  به هدفمند    یبه شکل 

آن   چارچوب غالباً در    ایکه بدن زنانه نوعاً    ییهاتمرکز بر روش  نیبنابرااست.    رامونشیپ

 یهست   ساختار  ی کننده آشکار   تواندی م  خاص  طوربه  کند،ی م  حرکت  ای  رفتار  ها،روش

  ۶. باشد   زنانه

 از  منظورم.  کنم  روشن  را  »زنانه«  یهست  از  مقصودم  است  الزم  لیتحل  آغاز  از  شیپ

زنان به   ی که همه  ستین  ی آلودذات راز  ای  یژگیو  ،با فهم بووآر از آن  سو هم   «،ی»زنانگ

 یامجموعه  بلکهزن هستند از آن برخوردارند.    شناختیزیست که به لحاظ    نیا  ی واسطه

جامعه   یِنوع   تِ یوضع  ی کننده ن ییتع  که   است  طیشرا  و   ساختارها  از در  بودن    یا زن 

  یتیوضع  نیگرفتن آن چن  شیبا درپ  زنان  نوعاًکه    ستا  یروش  نیهمچن  و  ،خاص است

 یضرورت  یعنی  -»زنانه« باشد  ،یزن  چیهندارد    یضرورت  ،یفیتعر  نیچن  با.  ندیزیرا م
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 ۷. ندزنان وجود داشته باش  تیوضع  یِنوع  ی و رفتارها  کنندهزیمتما  ی ندارد که ساختارها

 ی نوع  تِیاز وضع  و  ف ی تعر  از  زنان  یبرخ   ی فرارَو   و  زیگر   »زنانه«،  یهست  از  برداشت  نیا

 ام دستانهش یپ  ی اشاره.  سازدی متفاوت را ممکن م  ی هازنان در درجات مختلف و از جنبه 

  نهد، یم  ی رو  ش یپ  را  زنانه  بدنمند  یهست  از  یحاالتکه نوشتار حاضر که    روستآن  از

برخ  دینبا به  ارجاع  ا  ی هاتیفرد  یبا  ابعاد  در  که  نم  نیزن  قرار   ای  رند،یگینوشته 

 شود.   یباطل تلق  رند،یگی که در آن قرار م ی مرد  ی هاتیفرد

 ی سته یز  بدن  یتئور  در  موجود  ی هارت یبص  جا،ن یا  در  شده  داده  بسط  تیروا

درباره   ی تئور  با   را  یمرلوپونت )  تیوضع  ی بووآر    در .  کندی م  بیترک  (۱۹۷4زنان 

توص  نیتری اهیپا م  نی چن  ، یفی سطح  مرلوپونت  کنم ی فرض  شرح  بدن   ی که  ارتباط  از 

 ی کل  یبه روش  افتهی( بسط  ۱۹۶2)ادراک    یدارشناسیپد با جهانش، چنان که در    ستهیز

 از رفتار تنانه  یسبک  ،اخص  ی امرتبه  در  اگرچهصادق است.    یانسان  یهر هست  ی درباره

از ساختارها و   یخاص  حاالت  ی رنده ی دربرگزنانه است و    یکه مختص هست  دارد  وجود

   ۸بدن در جهان است. یهست طیشرا

  ی جامعه  در  زن  یهست  از  بووآر  ت یروا  به  حاالت،  نیبسط ا  ی برا  یعنوان چارچوببه

 ف ی تعر  یو تعال  ییمانادرون  انیم  ی ا هیپا  یتنش  ی واسطه  به  که  کنمیم   هیتک  پدرساالر

و در   یذاتریغ  ،ی گرید  مثابه به  را  او  د،یزیم  آن  در  زن   که  ی فرهنگ  و  جامعه  ۹.شودی م

 همزمان  زن  نیبنابرا.  کندی م  یمعرف  امانصرف و درون  ی مثابه ابژه نسبتش با مرد و به

که    است   یتیو خالق  ینییآخود  ته،یوی محروم از سوبژکت   یاجتماع  و  یفرهنگ   لحاظ   به

 یدهیااست.    شده   دهیبخش  مردان  بهپدرساالر    ی و در جامعه  استمعرف انسان بودن  

ا   تنش  انگرینما  زنانه  بدن  ی فضامند  و  یحرکت  توان  ، ی رفتار  حاالتاست که    نیمن 

 است.  بودن صرف ی ابژه کی و تهی ویسوبژکت  انیم ،ییمانادرون و یتعال انی م ی مشابه

ارائه  بخش به    زها، یبا چ  ی رفتار، تعامل جسمان  ی درباره   یمشاهدات خاص  ی اول 

که   شده  دادهاختصاص    خود  از  تنانه  ریاستفاده از بدن در انجام کارها و تصو  ی هاراه

  حاالت از    ی ادارشناسانه یپد  یِکل  تیروا  دوم،  بخش.  افتمیزنانه    یِهست  از  یِرا نوع  هاآن

 حاالت، ن یبسط ا  به  غالباً ، دهد. بخش سومی بدن زنانه به دست م   یرفتار و توان حرکت

چهارم،    بخش  در  سرانجام.  پردازدیم  هاآن ی شده به واسطه  جادی ا  ِیفضامند  ی معنا  در
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 یشتر یب  ی هاپرسش   نی فهم سرکوب زنان و همچن  ی برا  نوشته  نیها از دل اداللت  یبرخ

 . ستا  شتریب  ی هاپژوهش  ازمندین  کهشده    دهیکش  رونیببودنِ زنانه  -جهان-در  ی درباره

 

1 
ش  یای اساس  تفاوت در  اشترواس  پسرها    کردنپرتاب  ی وه یکه  و  دخترها  توسط 

م از    ی اندازه   به  دخترها  که  است  نیا  کند، ی مشاهده   ان یدر جرشان  بدن   کلپسرها 

نم استفاده  نم  چرخند،ی نم  گردند،ینمبر   آنهاکنند.  یحرکت  عقب  جلو ی به  به  روند، 

  حرکتی ب  ینسب  طوربه  دارند  لیتما  شتریب  دخترها.  شوند یو خم نم  کنند ی حرکت نم

 کردن پرتاب.  کشندیممکن نم  ی تا جا  زیجز در مورد بازوهاشان که آنها را نبه   بمانند،

بدن توسط دخترها   ی ریگکاربه   ی وهی در ش   ی نوع  یکه در آن تفاوت  ستین  یتنها حرکت

 یهات یفعال  ریسا  در  بدن  حرکت  و  زنانه   رفتار  بر  تأمل.  باشد  داشته  وجودپسرها    و

  یر ی گکاربه   در  یناکام  با، غالباً  کردنپرتابمانند    ز،یموارد ن  نیا  که  دهدی م  نشان  یجسم

توانا جانب  یحرکت  ی هایی کامل  و   در   ی حت  فرد.  شوندی م  مشخصبدن    یفضامند 

در   یتفاوت نوع  کی  ی مشاهده قادر به    ،مردان و زنان  یِبدن   ی های ریگجهت  نیترساده 

راه رفتن و   ی وه یش  در  مردها  با  اسیق   در  عموماً  هازنخواهد بود.    یحالت و کشش بدن

ندارند.    یکسانی  یگشودگ  ،برداشتن   گام بدنشان  با  مردانه در   ی هاگام   نوعاً در نسبت 

بلند مرد،  بدن  با  گامنسبت  از  است.    ی هاتر  زن  بدن  با  نسبت  در  معمواًل    مردزنانه 

به شکل  شیبازوها و گشوده  یرا  مبازتر  برداشتن    دهدی تر حرکت  قدم  هنگام  نوعاً  و 

ناچار   جهیو در نت   میپوشی ار م شلو  شی از پ   شی ما ب  نکهیدارد. با ا  ترپرنوسان  یآهنگضرب

زنان   حالنیباا  م،یمحدود کن   راهنیپ   دنینشستن خود را به خاطر پوش  ی نحوه   میست ین

  دست   و  دارند  نگاه   همبه    کیرا نسبتاً نزد  شانیدارند هنگام نشستن پاها  لیهمچنان تما

 شانیدارند پاها  لیتما  اند،کرده   هیتک  ییجا  به  ای  اندستادهیا  یوقت  مردها.  باشند  نهیس   به

در   آنچه  از  بازتر  تما  دارند،نگاه   شود،ی م  دهی د  زنان  موردرا  ما   و  هادست  میدار  لیو 

 تفاوتِ  نیآخر.  کنند ی م  محافظت   ای  لمس   را  مانبدن   که   میده  قرار  ی طور  را  مانیبازوها

  زنان   و  دختران.  کنند ی م  حمل  را  ی ا بسته   ای  کتاب   کی  هر  که   ستی اوه یش   انی م  ایگو
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را در   کار  نیااما مردها    فشارندی م  نهی که آن را به س  کنند ی حمل م  ی حال  در  را  کتاب

 . خوردی شان کنارشان تاب مکه دست  دهندی انجام م یحال

ا  جنس  هر  افراد  که  ی کرد یرو   شیپدر    ی اتنانه  ی کارها  ازدسته    آن  نجامدر 

است، غالباً متفاوت است. در واقع    یعضالن  یقدرت و هماهنگ  رو،ین   ازمندیکه ن  رندیگی م

و محدوده  هازن  انی م  یواقع  یتفاوت نوع  در  مردها  بدن  ی و  دارد.   شانیقدرت  وجود 

  ازمند یکه ن  ییزنان و مردان در انجام کارها  انیمشاهده شده م   ی هااز تفاوت  ی اریبس

 ی ا وه یش  به مربوط شتریب بلکه  یعضالن  قدرت  به  مربوط صرفاًنه   است،  هماهنگ  قدرت

  اغلب  هازن. کندی م  استفاده هدفمند   ی از بدن خود در انجام کارها ،است که هر جنس

 دن،یکش  اد،یز  ی روی ن  با  راندن  دادن،  هل   ن،یسنگ   ی زهایچ  حمل  و  کردن  بلند  در  را  خود

از   ییانجام کارها  هنگام  زنان  ما.  دانندینم  مندبا قدرت، توان  چاندنِیپ  ای  گرفتن  فشردن،

 جاد یاو  گرفتن  قرار  وضع می تنظخود،  ی تمام توان عضالن آوردنگرددست غالباً در  نیا

به استفاده از   یلیتما  یجسم  ی انجام کارها  در. زنان  می مانی و سطح اتکا ناکام م  توازن

کار   در  را  خود  توان  ، یعیسهل و طب  ی شکل  به  مردان  که  گونه  آنخود    یتوان بدن  تمام

 مردان   از  ترکم   زنان  ،ی زیچ  کردن  بلند  ی برا   تالش  درمثال    ی برا.  ندارند  کنند، ی م  ریدرگ

  شان یها ران  ی رو  را  وزن  قسمت  نیشتریب   و  نگهدارند   استوار  را  خود  شوند ی م  موفق

 متمرکز   -هابازوها و شانه   -بدن  از  ییهابخش  ی رو  میدار   لیتما  ما  عوض  در.  ندازندیب

 قدرت   ازندرت ممکن است  به   و  هستند  مرتبط  کار  با   شکل  نیترم یمستق  به  که  میشو

 ، ی ز یچ  چاندنیپ  ای  چرخاندن   هنگام  کهنیا  گرید  مثال .  م یکن  استفاده پاها در انجام عمل  

 عمل  ییکارا  ی برا  که  شانه   زور  از  و   میکن یم  متمرکز  مچ  و  دست  در   را  خود  توان

  ۱۰. میبرینم ی ا بهره  ستیضرور

مپرتاب  ی درباره  نیشیپ  ی نمونه  را  به طیکردن  فعال  ی عیوس  فیتوان    ی هات یاز 

 ی هاو تالش  ستندین  ی ورزشکاران برتر  وجهچیهگسترش داد. مردان امروزه به   یورزش

  یدالور  ی ادعا  شیباشد، نما  یقیمهارت و توازن حق  شیاز آنکه نما  شیب  شانیا  یورزش

تر آزادانه  ی زن خود با حرکت  ی عموماً نسبت به همتا  دهید  یکه آموزش کم  ی مرداست.  

کردن پرتاب ی نوعاً دخترانه برا ی اوهی تنها شنه. پردازدی م  یورزش ت یبه فعال ترگشوده و

خوردن و ضربه   باال رفتن، تاب  دن،ی دو  ی نوعاً دخترانه برا  ییهاوه یوجود دارد بلکه ش
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  یحرکت  خدمت  در  یتمامبه   بدن  که  است  نیا  آنها  مشترک  وجه  نینخست.  هست  زینزدن  

مستق   الیس نم  م یو  زدن  رد،یگیقرار  و ضربه  تاب خوردن  مورد  در  مثالً  توان   ،بلکه 

است که حرکت    نی ا  اشتراک  نیدوم  شود؛یم  متمرکزقسمت از بدن    کیدر    یحرکت

هدف و دنبال    ی خم شدن، کش آمدن به سو  افتن،یگسترش    افتن،ی  دستبه    لیزن تما

 کند یم  احاطهما را    ییزنان، هنگام ورزش، فضا  از  ی اریبس  تصورِ  درکردن آن را ندارد.  

 ی حرکت ما فضا  ی برا  دسترس  در  ی از آن وجود ندارد؛ فضا  رفتنامکان فرا  ییکه گو

 ل ی تما   مردان  از  شی ب  زنان  بال،یوال  ای بال  مثال در سافت   ی برا  ن،یاست. بنابرا  ی محدود

به   دنیرس  ی برا  دنیبه پر  ی ترکم  ل یتما  نیو همچن  دارند،  جاکی  در  ماندن  ثابت  به

در حال پرواز حرکت    توپِ  ی سو  به  غالباً  مردهاگرفتن آن دارند.    ی برا   دنیتوپ و دو 

با حرکتِی م با توپ مواجه م   متقابلِ  کنند و   یبرا   کهنیا  ی جا  به ها  . زنشوند یخود 

شدن توپ واکنش    کینزدو سپس به    مانندی منتظر م  معمواًلبروند،    شی مواجهه با آن پ

 یی که گو  میدهی پاسخ م  ی طور  دیآیکه به سمت ما م   یغالباً به توپ  ما.  دهندی نشان م

 ا یدادن  یجا خال ختن،یگر آن، به  ما  بدن بالفصلما را نشانه رفته است و واکنش  توپ

تر از کم   زنان  ِ یورزش  حرکات  عالوه،به حرکت توپ است.    برابر  درخودمان    از  اظتحف

  نشانه  ی جا  به  مثال  یبرا.  است  همراهآگاهانه  خود  ییِجابهجا  و  ی ریگجهت  بامردان  

به ضربه   لیتما  م، یکن  تیآن هدا   ی سو  به  را  توپ  میخواهی م  که  خاص  ی انقطه  گرفتن

 .  میدار «ی»کل یدر جهت آن هزدن ب

  برخورد   دیو ترد  نانی شرم، عدم اطم  با  همراه  ایبا اش   ی بدن  ی ر یدرگ  در  غالباً   هازن

  تیمقصودمان هدا  ی مان ما را به سوبدن   که  میندار  کامل   نانیاطم  نوعاً   ما.  کنندی م

سو ما نسبت به توان کیدوگانه وجود دارد. از    ی دیترد  نجا یا  در  من  نظر   به .  کندی م

با  ی خود برا بارها در پمیخاطر ندار  نانیاطم  ردیانجام گ  دیانجام آنچه   ی ها ی روادهی. 

  یآسانبهخطر  ی ب  ی ر یمردها از مس  که   یحال  در  ام،کرده  کند  را  کار  روند  یجمعدسته

خود را امتحان   ی پا  ریز  ی هاسنگ  اطی احتبودم و با    ستادهیمن در کنار ا  کردند،ی م عبور  

عبور   یآسانبه  گرانیکرده بودم. گرچه د  بند  ختهیآو  ی هاو دستم را به شاخه  کردمی م

مطمئن    یقدم   یمن هم ساده است، هرچند وقت  ی من باور نداشتم که کار برا  کردند،ی م

  من،   نظر به د،یترد نی ا گرید ی سو. کردمی مهم زدن عبور هچشم ب کی در  داشتمی مبر

  ن ی ب  ما  توجه  غالباً.  دارد  وجود   مردان  از  شیب  زنان  در  که  است،  دنید   بیآس  از  ترس
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  م یتقس  بخشد،  تحقق  را  آن  دیبا  که  یبدن   و  شود  محقق  دیبا  حرکت  نی ح  در  که  یهدف

از   ش یاغلب بدن خود را ب  ما.  کند  ظحف  بیآس  از  را  خود  دیباکه    حال  نیع  در  شود،ی م

به شکل  آن اهداف  ی برا  یانج یم  کی که  بار  بهرا    آن  م یمان تجربه کن تحقق   یشکل 

که قصد   میمعطوف کن  یمان را به کارتوجه کهنیدر عوض ا و. میکن یم درکشکننده 

 را   خود  توجه  دیبا  که  م یکنی م  احساس  نیچن  م،یمان را داربدن   ی انجام آن به واسطه

   .دهندی م انجام میخواهیم را آنچه که می ابی نانی اطم تا می کن مانیهابدن معطوف

برشمرد  ی همه ا  شیوبکم   زنان،  از  ی اریبس  در  میآنچه  به  احساس    جادیمنجر 

اعتماد  ی دیامنا   ،یناتوان نبود  مبهو  ب شودی نفس  ما  تما  ش ی.  مردان  که   میدار   لیاز 

ـ و غالباً   دستانهشی پ  یبه شکل  ما ۱۱. میریکم بگ شدت دستخود را به  ی بدن ی هاییتوانا

 انجام  به  ی ترکم   توان  جهینت  در  و  می کنیم  یابیکار را فراتر از توان خود ارز  -اشتباهبه

  م،ی مان ی م  ناکام  کار  انجام  در  مطمئن،نا   ن یچن   یقلب  با  دیتردی ب.  میدهی م  اختصاص  آن

]   ینی بش یپ   به  و  میشوی م  سرخورده  تحقق [  کار  انجام  در  یناتوان  بر  ی مبن خود 

 عدم  دچار  می برس  نظر   به  پاودست یب  کهنیا  از  کار  شروع  همان  از.  میبخشی م

 هر .  می برس  نظر  به  ی قو  چندان  میخواهینم  همحال    نیو در ع  میشوی م   نفساعتمادبه

خود را از    چنانچهزنند.  ی ما دامن م   یو سرخوردگ   ییپاودستی به ب   های نگران  نیا  ی دو

کار به   یتمام توان خود را هنگام انجام کار بدن   یدرستو به   میها رها سازوخمچیپ  نیا

شد.    م یخواه  ریاست، غافلگ  ییمان قادر به انجام چه کارهابدن   کهنیواقع از ابه   م،یریگ

  ۱2. رندیگیکم م دست مردان، از شیب را شانیوردهاادست زنان که   شده مشخص

حرکت و رفتار بدن زنان انجام شده است    ی که تاکنون درباره  یاز مشاهدات  کیچیه

 یهاجنبه   یکه برخ  ی آن دسته از زناندر    نی . همچنست یزنان صادق ن  ی همه  ی درباره

 گونهچی ه.  ستینبرخوردار    یکسانی  درجات   ازامر    نیدر آنها بروز دارد، ا   ینوع  ی رفتارها

  جنسِ  افرادِاز    ی فرد  زین   و  ی نوع  ی رفتارها   دسته   نیا  انیم  ی زیاسرارآم  و  یذات  ارتباط

  یناش  م،یپرداز ی م  آن  بهکه بعداً  چنان  رفتارها،  نیااز    ی اریبس وجود ندارد.    ،ماده بودن

  اوصاف،   نیا  گرفتن   نظر  در  با  یحت .  کارهاست  انجام  در  بدن  از  استفاده  و  نیتمر  کمبود  از

سخن گفت.    یرفتار و حرکت بدن   ی عام زنانه   ی وه یمعقول از ش  یشکل  به  توانی م  هم  باز

 . پردازدی مرفتار و حرکت  حاالت ِیبنداز دسته  یشرح خاص  ی به ارائه ی بعد بخش
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حرکت  ی گانهسه  حاالت بروزِ    یتوان  شامل    یتیقصد  4، مبهم  ی ا یتعالزنانه 

  نیخود است. منشأ ا  رامونیپ  به  نسبت در حرکت زنانه    ۶وسته یناپ  یوحدت و    ۵بازدارنده 

خود  حاالت   بدنش  از  زن  ی تجربه  از  که  است  زنانه  رفتار  ی تنانه   یارجاع-متعارض، 

 .شودی م یناش  ی توانمند مثابهبه آن ی تجربه حال نیابژه و در ع کی مثابهبه

را    ی فه یوظ  ،۱3، ادراک  یدارشناسیپددر    ی مرلوپونت .1  یبندصورتخود 

پ   داندی م  یهست   ی ساختارها بن  بوده  ی ن یشیکه  بازتاب   ی همه   ادیو  جهان   یروابط  با 

  خط  د،یآیم  وجود  به سوژه    ی برا  یچگونه جهان  کهنیدر پاسخ به ا  یوپونت هستند. مرل

نه در ذهن و   تهیوی سوبژکت  دادنی جا   ی واسطه  به  تماماًرا    یپرسش  ن یسنتِ چن  رِیس

در    یآگاه   گاهی جا  همان  ستهیز  بدن  به  یمرلوپونت .  دهدیم  رییتغ  ،تنبلکه 

 تنها   او،  از  ش یپ  مدارِ«شهی»اند  متفکران  گرید  و  سارتر  که   دهدی م  را  یاشناسانه ی هست

 بدن [ است.  خود  ی برا]   ۷لنفسه  وجودِ  که  روازآن  یتعال  گاهیجا:  یعنی دادندی م  ی آگاه  به

  است که به کنشِ  آن خود و کنش بر آن و درون   رامونیپ  ی سو  به  خود  ی ریگجهت  در

به    ی مثابه حضور ناب در جهان و گشودگ. بدن به دهدی شکل م   ن ینخست  بخشِ-معنا

اول  ی هاامکان  ی سو حرکت    ،ی التفات  کنش  نیتریی ابتدااست.    تیقصد  گاهیجا  نیآن، 

  یاست. برا  آن  در با حرکت کردن    و  رامونشیپبه خود با توجه به    دادن  جهت  ی بدن برا

 چنگ آوردن و از آنِشدن، فرا  کیجا وجود دارد که بدن قادر به نزدسوژه جهان تا آن

 مقاصدش باشد.  ی در راستا رامونشیساختن پ  شیخو
 کیجهان است،   ی به سو ی ای و گشودگ یتعال کهن یا نیع دربدنمند زنانه  یهست

که   اکنوناست.    شده   نیسنگ   ییاماندرون  ی واسطهکه به  ی ایمبهم است، تعال  یتعال

 م،یر یگی در نظر م  ستهیز  بدن  درناب،    یآگاه  ی را به جا  یو تعال  تهیو یسوبژکت  گاهیجا

 
4 . ambiguous trancendence  
5 . inhibited intentionality  
6 . discontinuous unity  
7 . being for itself 
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ماناست. اما  بودنش درون  ی و ماد  یعی طب   ثیمبهم است چرا که بدن از ح  ی ایهر تعال

که منفعل باشد، که لمس شود   ستین  ی ا ستهیبدن ز  چیحاضر ه-شهیهمامکانِ    نیا

عنوان از آن به   جانی که در ا  آورد،ی که به دست مچنان  دیدست آبه   کند، ی چنانکه لمس م

  ی چنان که مرلوپونتآن  ستهیبدن ز  ی. تعال کنمیم  ادیزنانه    ی ستهیبدن ز  یابهام در تعال

 بدون  و  گشوده  یجهت  در  اش،ییمانااز بدن در درون  ،کنش  ی واسطهبه   کندیم  فی تعر

ناب است،    ال یکنش س   کی  ،یتعال  مثابهبه   ستهیز  بدنرود.  ی فرام  جهان  ی سو  به   وقفه

بدنمند زنانه    وجود.  شودیاست که بر جهان اعمال م  ییهاییتوانا  ی وسته یفراخوان پ

 م یی بهتر است بگو  ای  ماندی م   یباق  ییمانابلکه در درون  شودیآغاز نم  ییماناصرفاً در درون

 ی به سو   بردن  دست  وچون به چنگ آوردن    یاگر با حرکات  یحت  شود،یدر آن غرق م

 جهان حرکت کند.  

 ان یجر  به   بدنش   تمام  سپردن  از  نوعاً  زن  کی  که  میکرد  مشاهده  ن ی شیپ   بخش  در

 متمرکز  خود  بدن  از  بخش  کی  در  تنها  را  حرکت  غالباً  و  کندی م  یخوددار   حرکت

 انجام   ی برا  بدن  از  یقسمت   تنها .  ماند ی م  حرکتی بدن نسبتاً ب  یکه باق  ی در حال  کند،ی م

  نی همچن.  است  دوانده  شهیر  ییامانبدن در درون  یکه باق  یدر حال  دارد،ی مبر  زیخ  کار

شدن در ارتباط    ریدرگ  ی زن اغلب به توان بدن خود برا  کیکه    میمشاهده کرد  ترش یپ

که   دیزی م  ی مثابه بارمواقع بدنش را به   شتریب   جهیاعتماد ندارد. در نت   زهایتنانه با چ

 حال محافظت شود.   نیحمل و در ع  دیبا

  

که    ی(؛ امکانات۱۱۰-۱۱2)  دهدی م  قرار  یرا در توان حرکت  تی قصد  یمرلوپونت .2

،  ۱4۸)  دارند   یبستگبدنمند    توانمِ«یم   »من  به حالت و حدودِ  شوندی در جهان گشوده م

 ک ی   با  رامونشیپ  به   نسبت   خود  رفتار  ی واسطه  به زنانه غالباً    ی هست  حالن یا  با(.  ۱3۷

  اغلب  زنان .  شودینم  هاامکان   با   بدنمند  ی ارابطه  وارد  مطمئن   و   ابهامیب  توانم«ی م   »من

فراتر   ،است  ریپذانجام  یآسانبه  ینسب  یتالش  با  که  را  ی کار  شروع،  از  شیپ  دارند  لیتما

 از  چه   کندی م استفاده  ترکم   خود  یواقع  ییتوانا  از  نوعاً  زنانه   بدناز توان خود بپندارند. 

در   یِو هماهنگ  یمهارت واقع  ثیخود و چه از ح  یک یزیو قدرت ف  ابعاد  تِیظرف  ثیح

زنانه   یهست.  اشدسترس با    بازدارنده   یتی قصد  ،بدنمند  همزمان  که  »من    کیاست 
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 از حال[    نیو ]در ع  داردی مبر  زیشده خ  ین یبش یپ  یهدف  به  دنیرس  ی برا  توانم«ی م

از   یلیتحم  توانم«ی»من نم   کی  ی به آن هدف به واسطه  دنیرس  ی وقف کامل بدن برا

به انجام برسد    دیرا که با  ی هدف  بازدارنده،  ریغ   یتی قصد  ۱4. کند ی م  ممانعتخود،    ی سو

  وند ی پ  یناگسستن  ی مند جهت  کیآن هدف در    ی و حرکات بدن را به سو  افکندی طرح م

فعال  ی واسطه   هب  که  زندی م سازمانده  تیآن  را  م  کند می   ی بدن  وحدت  .  بخشدیو 

 ی معنادار  ی هاو امکان  بخشدی خود ساختار م   رامونی پ  به   بدن   ی حرکت  توان  و  ت یظرف

 یاجرا   ی بدن را برا  یخود، توان حرکت  ی که به نوبه   افکندی از حرکت و عمل طرح م

کردن':  خواندی م  فراآنها   قصد    انیم   یهماهنگ   ی تجربه  از  است عبارت    ،فهم  آنچه 

  ۱3۱،  ۱۰۱به    دینگاه کن   ن ی؛ همچن۱44)  'قصد و اجرا  انیو آنچه داده شده م   م یکنی م

هدف و اجرا را قطع    انیمتقابل، م  ی ساز یشرط  ی رابطه  نی(. حرکت زنانه غالباً ا۱32و  

 یهماهنگ   ازمندین  درست،  ی اجرا  ی براکه    یحرکاتاز    دستهآن    دراغلب    هازن .  کندی م

جهت بدن    ی مندو  روش  یهدف  به  نسبتتمام  به  است،  حرکت    یمشخص  متناقض 

کار   ی اما همزمان در برابر اجرا  افکند، ی م   طرح  اجرا  ی برا  را  ی هدف  شانبدن .  کنندی م

هدف مورد   ی بدن زن او را به سو  ،ی کیزیف  عمل  کی   انجام  در.  شودی دچار انقباض م

همراه   م،یمستق ریطور غبلکه به   م،یمستق   یسهولت و به شکلنه به   غالباً  اما  برد،ی نظر م

معمول    ی جهیمجدد که نت   یابیآزمودن و جهت   ی از تالش برا  ی هدررفته ناش  ی با حرکت

 زنانه است.  دیترد
با اهدافش است،    وند یپهم   که  هاامکان   از  ینظام   مثابهبه   ستهیز  بدن  هر  ی برا  جهان

 ها ی ریپذنامملو از نفوذ   سته،یهر بدن ز  ی جهان برا  ن،یبر ا  مضاف(.  ۱3۱)  شودی م  داریپد

 یبرا   یعنی.  ابدیی م  ظهور  شیهای و سرخوردگ  هاتیبا محدود  وندیپهم  ییهاو مقاومت 

»من    ی را برا  ییهاتیمحدود  توانم«ی »من نم  کیکه    رسدی نظر م  بهوجود بدنمند،    کی

آنجا که قصد  زنانه   بدنمند   وجود  حالنیا  با .  کندی م  جادیا  توانم«ی م   بازدارنده  ی تیتا 

از   ی نظام  زین  و  دبا مقاص  ارتباط  درکه    رسدی به نظر م  هاامکان  از  ی ااست، مجموعه

 ا ی بدنمند زنانه با سرکوب    وجود.  شودی ظاهر م  شیدهایبا ترد  مرتبط  ِیهایسرخوردگ

را نسبت به    توانم«ی»من نم  کیو    توانم«ی م»من    کیخود،    یداشتن توان حرکت  غیدر

 یبازدارنده اقدام به انجام کار  ی تیقصد  با  زن  که  یهنگام .  افکندی هدف واحد طرح م   کی

را طرح    توانم«ی »من م  کی  نیبنابرا  -  افکندی آن عمل را طرح م  ی هاامکان   کند،ی م
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 خود   ی هاو نه به واقع امکان   «ی»کس  ی هااما آنها را صرفاً به مثابه امکان   –  افکندی م
   .افکندی را طرح م توانم«ی »من نم  کی واقع درو  –  افکندی م طرح

 

سوبژکت  ی اکننده ب ی ترک  و  بخشوحدت  کارکرد  .3 در  کانت  که   ی ته یویرا 

  ی افکنطرح  ی واسطه  به  بدن.  کندی م  اعطابدن    به   یمرلوپونت   دهد،یقرار م   ییاستعال

متحد   آن  با  و  بخشدی م  وحدت  رامونشیپ  به   کند،ی آن حرکت م  ی هدف که به سو  کی

امکان  ی واسطه  به  شود؛ی م طرح   ییهابردار  چ  که  است،  پ  زهایافکنده  در  با    وند یرا 

م  گریکدی قرار  با خود    مثابهبه  را  رامونیپ  ی فضا  بدن  ی مندجهت  و  حرکتدهد.  یو 

عمل واحد   نیعالوه در هم(. به ۱43)  بخشدی از وجود خود، سازمان م  دار ادامه  ی امتداد

. شودی م  بیترکخودش هم دستخوش    شود،ی م   بی ترک  رامونش یآن بدن با پ   ی که ط

  نی ا   آورم،یجمع نم  کیبهکیبدنم را    ی من اعضا'است.    نیو آغاز  الفوری بدن ف  بیترک

 'بدن من هستند  خودِ  ،: آنهاشودیدر من محقق م  شهیهم  ی و برا  کباری ترجمان و اتحاد  

(۱۵۰  .) 
  در   رامونشیبا خود و هم با پ  هماست که    نیحالت وجود بدنمند زنانه ا  نی سوم

  ازمند یاز حرکات که ن  ی اریاشاره کردم که در بس  ترشی . پردیگی قرار م  وستهیپنا   یوحدت

 رد،یانجام گ   یدرستبه کل است تا عمل    کیعنوان  بهبدن    ی فعاالنه و هماهنگ  ی ریدرگ

بدن را نسبتاً    یاز بدن مستقر کنند و باق  یدارند حرکت را تنها در بخش  لیزنان تما

از بدن که به    ی. بخشست ینخود    با  یوستگیپ  در  یحرکت   نیچن رها کنند.    حرکتی ب

 در  مانند،ی م  حرکتیب که    ییهابخشبه    نسبت  ی حد  تااست    یهدف در تعال  ی سو

زنانه در   ی ریاز درگ  ی او هدرشده که غالباً جنبه   ی مندفاقد جهت   حرکتِ.  است  گسست

  بازدارنده   تیقصد  خصلتاست.    ی فقدان وحدت بدن  نی هم  انگرینما  زیاست ن   عمل  انجام

در جهان و   امکانِ  انیهدف و اجرا، م  انیحرکت زنانه، ارتباط م  آن،  ی واسطه  به  که

 است.   وستهیوحدت ناپ نیخود مولدِ ا کند،ی بدن را قطع م  تیظرف

  یو اجرا   جهان  ی سو  به  یمتعال  ی حضور  مثابهبه  بدن  کهنیا  ی برا  یمرلوپونت   نظر  از

 بدن(.  ۱23)  باشد  داشته  وجود  ابژه  ک ی عنوان  به   تواندینم  ابد،یمقاصد، وجود    بالفصل

  میبتوان   کهآن منظور    به'.  دهدی جهان ارجاع م  ی هاخود بلکه به امکان  به  نه  سوژه  مثابهبه
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]بدن[    آن  ی برا  ابژه  است  الزم  ابتدادر    م،یدرآور   حرکت  به  ابژه  ک ی  ی سوبه  را  خود  بدن

 حاالت  (. ۱3۹)  باشد  داشته  تعلقخود«  -»در  قلمرو  به  دینبا  ما  بدن  باشد،  داشته  وجود

زنانه    ی گانه سه بدنمند  وجود  قصد  ی تعال  –متناقض  وحدت   بازدارنده  ت یمبهم،  و 

زمان و در   کیدارند که غالباً وجود بدنمند زنانه در    شهیر  تیواقع  نیدر ا  –  وستهیپنا 

 ک ی   غالباً  زنانه  بدنمند  وجوداست.    ابژه  همو    سوژه  همخود،    ی عمل، برا  کی ارجاع به  

 یها امکان  به  که  همچنان[  گرددی م  باز]  خودش  به  رایز  ستین  جهان  ی سو   به  ناب  حضور

  ۱۵.گرددی م باز جهان در

 ی . براکشندیم  ریرا به تصو  یارجاع -خود  نیا  ن،یشیپ  بخش  مشاهدات  از  یبرخ

تما زنان   د یآی م  شانیا  سمت  بهرا که    یئ یدارند حرکت ش  لیمثال مشاهده شد که 

که   میکرد  مشاهده  ن ی همچن.  رند یبگ]در نظر[    رفته  نشانه   را  آنها  که  یمثابه حرکت به

که آن را به   رنددا  دنید  بیپنهان و بعضاً آگاهانه از آس  یترس  داشتن  به  شیزنان گرا

  شیارجاع است که زن ب - رو خودوجود بدنمند زنانه ازآن  ی عنی.  میدهیحرکت نسبت م 

وجود   نیهمچن.  داندیم  آن  ی ابژه  حرکت بداند، خود را  ی نندهیاز آن که خود را آفر

بدن خود نامطمئن    ی هات یزن از قابل  کیارجاع است که  - خود  ی بدنمند زنانه تا به حد

 یعمل  ان یتوجه خود را م  دیبر حرکاتش تسلط کامل ندارد. او با  کند یاست و احساس م 

 کند.    میشود، تقس تیر یو مد قیانجام کار تشو ی برا د یکه با  یانجام شود و بدن دیکه با

حرکت    زنانه،   ی سوژه   که  استارجاع  -خود  ی حد  تا  زنانه   بدنمند  وجود  تینها  در

 ی هاداللت  چهارم  بخش  در.  انگاردی م  ،شودی م   نگاه  آن  بهکه    یمثابه حرکتبهخود را  

که خاستگاه   ی گرید  ی ره ینگاه خ ی عنوان ابژهزن را به یِاجتماع وجودِ  نِیادیبن  تِیواقع

 .  م یکنی م  یبدنمند اوست بررس یارجاع -خود یاصل

بدن    زنانه،  وجود  که  دارند  شهیر  تیواقع  نیا  در  زنانه  بدنمند  وجود  حاالت  اجمااًل

  واداشت  شبلندش کرد و به حرکت  دیشکننده که با  زیچ  کی  –صرف    زِیچ  کیمثابه  را به

 آن   بر  یعمل  و  شودی م   نگاه  آن  به  کهاست    یهست  ی دارا   ثیح  نیاز ا  و  کند،ی تجربه م
که   چناندارد    وجود  ی ماد  ی زیمثابه چبه  ی استهیهر بدن ز  دیتردیب .  ردیگی م  انجام

 یز یمثابه چوجود بدنمند زنانه، بدن اغلب به   ی برا  حالنیا  با.  یمتعال  ی امثابه سوژه به

زن   ک یکه    جاآندر جهان. تا    زهایچ   گریمثل د  ی زیچ  شود،ی م  ستهی از خودش ز  ریغ

را از   ی اخواهد داشت و فاصله  شهیر  ییمانادر درون  د، یزی م  زیچ  کیمثابه  بدنش را به 
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به مثابه حرکت امکان  ریدرگ   انیو در جر  یمتعال  یبدنش  جهان، حفظ    ی هاشدن در 

 .  کندی م

 

3 
  ی فضا  ، ینی ع  ی و فضا  ی داریپد  ای  ستهیز  ی فضا  انیم  ی افاصله   ی مرلوپونت   ی برا 

و   ی رونیب  گریکدینسبت به    هات یدر آن تمام موقع  که  هستمتحدالشکل هندسه و علم  

توان حرکت  یناش  ،ی دار یپد  ی فضا.  رندیپذتبادل ز  است  یاز  روابط  به    ،فضا  ی ستهیو 

بدن   ی هاتیظرف  ی واسطه قصد   یحرکت  روابط   شکل حرکت    نیا  یدآورندهیپد  ی و 

 .  رندیگی م

 امکان  ،خود  حرکتِ  لیو تحل  ابدیی م  یهست  کنش،در    یروشنبه بدن ما    ی فضامند'

بهتر  دنیرس درک  برا  ی به  م  مانیرا  کن ۱۰2)  'سازدی ممکن  نگاه  به    د ی، 

 یِو حرکت   ی رفتار  یژهیحاالت و  اگر  ،گرفت  جهینت   دی با  اساس  نیا  بر(.  ۱4۸،۱4۹،24۹

زنانه   ی هست.  ندوجود دار  ز یزنانه ن  ی فضامند  ی ژهیحاالت و  ند،زنانه وجود دار  ی تنانه 

دارد   دوگانه  ی ساختار  ییگو  چنانکه  دیزی مثابه محصور شده و محدود کننده مفضا را به 

 .  کند یدر فضا تجربه م  شده  دادهقرارمثابه و زن خود را به

 

و    از  ،ی مشهور  ی مطالعه انجام    یط   کسونیار  کیار  شی پ  هاسال  .1 دختران 

نوجوان  شی پ  ن یدر سن  ی پسران متعدد  ی اصحنه   ،ی بازاسباب  چند  با  تا  خواست  یاز 

با    یداخل  ییفضاها  نوعاً  دخترها  که  افتیدر  اوبسازند.    یالیخ  لمیف  کی   ی برا همراه 

و    ی وارها ید ترس  یکل  بهبلند  حال  کنند،ی م  میمحصور  فضاها   یدر  نوعاً  پسرها   ی که 

دارد که او    ی زیبر آن چ  دیتأک  به  لی گرفت جنس زن تما   جهینت  او.  سازندی م   یرونیب

  'یرونیب  ی فضا'چه او  آن   رب  دکه جنس مر  یدر حال  نامد،ی بسته م  ی فضا  ای  'یدرون  ی فضا'

.  کندی م  دیتأک   ،است  رونیکه گشوده و معطوف به ب   فضامند  ی ریگجهت  کی   ای  خواندی م

 را   'بسته  ی فضا'  دخترها:  دهدی م  دستبه مشاهده    نیکاوانه از ا روان  ی ر یتفس  کسونیار

 یفضا'و پسرها    کنند؛یم  ریتصو  شانی هاواژن  و  هارحم  محصور  ی فضا  از  یبازتاب  عنوانبه
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 نامتقاعد  یکلبه  را  یحیتوض   نیچن  من  ۱۶.شاننه یآلت نر  از  یعنوان بازتاببه را    'یرونیب

  به  شیگرا  پسرها  و  کنند  طرح  محصور  ییفضا  دارند  لیتما  دخترها  اگر.  ابمیی م   کننده

  یبازتاب  را  امر  نیا  که  است  تری رفتنیپذ  اریبس  دارند،  رونیب  به  معطوف  و  باز  ییفضا  طرح

و آن را در فضا    ندیزی آن بدن خود را م  قیهر جنس از طر  ی که اعضا  یاوه یاز ش   می بدان

 . دهندی حرکت م
به گشودن   یلی تماخود    ی که زنان در حرکات هرروزه  میکردبخش اول، مشاهده    در

  و  ستادنیا  نشستن،  هنگام  شانیپاها  و  هادست  که  هندی م  حیترج  آنها  ندارند،بدنشان  

 از  استفاده  به  یشیگرا  نیهمچن  زنان.  باشد   بدنشان  به  دهیچسب  ای  کینزد  رفتن،  راه

شدن به عقب و شدن، خمخم  دن،یکش  افتن،یدست  ی خود برا   یبدن  ی ها ییتوانا  تینها

 منجرحرکت    ایبه تحقق بهتر کار    امر  نیکه ا  یزمان   یحت   ،بلند ندارند   ی هابرداشتن گام 

که    ییدر دسترس بدن زنانه است نسبت به فضا  یکیزی ف که به لحاظ    ییفضا  یعنی.  شود

وجود    رسدی نظر م   بهدارد.    ی شتریدر آن ساکن است شعاع ب  ایکند  یاز آن استفاده م 

 آورد ی که او را در بر گرفته به وجود م   ییخود و فضا  انیم   ال یستانسیاگز  ی حصارزنانه  

بردن در دسترس او قرار  چنگ زدن و دست  ی که به او تعلق دارد و برا  یی که فضا  ی طور

 یگر ید  ی نمونه   ۱۷.ست ین  ابیدستحرکت او    ی آن برا  ی ورا  ی فضا  و  شدهمحدود    ،دارد

مثال    ی ذکر شد، برا  ترش یکه پ  ستیازنانه، مشاهده   ی ستهی ز  ی محصور بودن فضا  نیاز ا 

تما  ورزش،  در ب  زیندارند خ  لیزنان  بلکه  مواجه شوند  با حرکت توپ  و   شتری بردارند 

که   دهندی به حرکت توپ واکنش نشان م   ی ماندن دارند و تنها زمان  جاکیبه    شیگرا

 .  شود  وارد اند،قرار گرفته  آن در که ییفضا درونتوپ به 

  بدن   انیم  درنگی ب  ی وندی پ   فرابرنده،  عملِ یِبدن   وحدت  یمرلوپونت  تیروا   در .2

 رد، ی گی م  خود را در بر   ی تمام فضا  ،از حرکت  ی الحظه   هر'.  آوردی م  دیپد  ی رونیب  ی فضا  و

به واسطه  نیحرکت نخست  ژهیوبه آغازگر  ی کنشور   ی که   و   جان یا  انیم  ی وندیپ  ،ی و 

 ، محصور  ی فضا  کیزنانه، طرح    یهستخصوص    در  اگرچه(.  ۱4۰)  'کندیم  برقرار  جاآن

 یکه فضا  ثیآن ح  از زنانه    یهست  ی . برا کند ی را قطع م  'اجآن'و    'جانیا'  انیامتداد م

 یی فضا  انیم  ییجداوجود دارد.    دوگانه  ی فضامند  کی  جداست،  'جا آن'  ی از فضا  'جانیا'

  که  ی محصور  ی فضا  و  ست ین  وندی پ  در  من   بدن   ی هاامکان   با   و  ست   'جاآن'  که

  هدف   انیم یوستگیناپ  یتجل  دارم،  سکونت  آن  در  بدنم  ی هاامکان   با  من  و  ست'جانیا'
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عدم  من  که   است  هدف  ص یتشخ  توان  و عنوان  به  را   بودنِ  یرقطعیغ  و  نانیاطمآن 

  'جا آن'  ی فضاکردم.    ی بندصورتزنانه،    یتوان حرکت  ی بازدارنده   تی قصد  ی مشخصه

 در   تواندیم  'یکس'  که  افکندی م  طرحن  آ  دررا    ییهازنانه امکان   یهستکه    ستیی فضا

 دارد   وجودزنانه    یهست  ی برا  'جاآن'  ی فضا  نیبنابرا.  توانمی اما من نم  کند،  حرکت  آن

 . نگردی به آن م حرکت در آن صرفاً ی که به جا یمکان عنوان به اما 
 

مثابه  زنانه از خود به  یهست  ی تجربه   ،زنانه  ی حاالت فضامند  از  حالت  نی سوم .3

فضاست؛    ی دهنده لیتشک  یاصل  ی سوژه  ، بدن  ،ی مرلوپونت  نظر  از.  ستفضا   در  قرارگرفته

 یاصل  ی سوژه   و  منشأ  عنوانبه   بدن(.  ۱42- ۱۰2وجود نخواهد داشت )  ییبدون بدن فضا

-4۹،  ۱43)  کندینم  اشغال  زهایچ  گرید  با  ریپذتبادل برابر و    یتیروابط فضامند، موقع

فضا وجود دارد   در  بدن گفت که    توانی و نم  ست یابژه ن  کی  ستهی(. چرا که بدن ز24۷

ل  کهچنان به بدن من اطالق   جا«نی»ا  ی (. واژه4۰-۱3۹وجود دارد )  وانیآب در  که 

  گردد، ی باز نم  یرونیمختصات ب   ای  هاتی موقع  ریدر رابطه با سا  ن یمع  یتی شود به موقعی م

 واقع  و  ابژه  کی   در  کنشور  بدن  انداختن  لنگر  به  ها،مختصات  نیاول  قرارگرفتن  به  بلکه

 (. ۱۰۰)گردد«یباز م  فشیوظا برابر در بدن شدن
  که رو شکل گرفته  بدنمند زنانه ازآن  یهست   که  جاست آنزنانه    ی فضامند  تناقض

زنانه،    یهستکه    ییست. تا جاا  فضامند  ی سوژه  ی دهنده شکل   زین  خودو    است   فضامند

به  را  تعالبدن  قصد  یمثابه  نحو  د،یزی م  تیو  به  زنانه  فضا شکل   ی بدن  به  کنشورانه 

و روابط فضامند   ستا  ییفضا  دانِیبه م  دنیوحدت بخش  ی برا  یدهد و مختصات اصلی م

و   یی مانازنانه با درون  یجا که توان حرکت. اما آن افکندیرا مطابق با مقاصد خود طرح م

که   ییجا  تا.  شودیم   ستهیگرفته زمثابه شکلبه   یبدن  ی شده، فضا  نی سنگ   یبازدارندگ

بدن   د،یزیابژه م  کیمثابه  بهخود را    جهیارجاع است و در نت-وجود بدنمند زنانه خود

خود را  کهنیزنان در عوض ا ،مشاهداتم در بخش اول براساسوجود دارد.  فضا  در زنانه 

بدانند  ی سوژه  حت  حرکت  حرکت،  به  حرکتِ  یغالباً  به  به  ابژه خود   یحرکت  ِیمثابه 

از قصد  دهندیواکنش نشان م  ا  گانهی ب  ی که  به    یهست.  ستصادر شده  فضامند زنانه 

 در  ست،ین  زن  خود  ی قصد  ی هات یظرف  از  یناش   که  های هماهنگاز    ی نظام  ی واسطه
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  داشتن نگه  تحرکیب بدن زنانه به    لی. تمااست  قرارگرفته  خود  یبازدارندگ  و  ییمانادرون

 ی دهندهتمام بدن است، نشان   ییایپو   ازمندیکه ن  ییهنگام انجام کارها  ، از آن  یبخش

زنان   لیاست تما  همچناناست.    مکان  دردوانده    شهیمثابه روجود بدنمند زنانه به   یژگیو

 آن ابژه.   ی به سو رفتن ی شان به جابدن یجانب دانی ابژه به م   کیورود  ی به انتظار برا

ز  یمرلوپونت  و   مختلف  حواس  یب یترک  یوستگیپهم هب  باتاث   صرف  ی اد یتوجه 

 گر یبا تمام موارد د  یمتقابل   یِشرط  ِیدر رابطه  کیکه هر  کندیم  ستهیز  بدنِ  ی هات یفعال

  یریپذبرگشت  ی رابطه   کی  در  یحرکت  توان  و  ی بصر  ادراک  خاص،  طوربه .  رندیگیقرار م

  یگرید  عملکرد   در  اختالل  به  منجر  یکی  عملکرد  در  اختالل  مثال  یبرا  دارند؛  قرار

 مفروض  را  یحرکت  توان  و  ی بصر  ادراک  ی ریپذبرگشت  چنانچه(.  ۱33-3۷)  شودی م

نشان   آنها  از  برآمده  ی فضامند  و  زنانه  یحرکت  توان  حاالت  از  نیشیپ  ی ها تیروا  م،یریبگ

 حاالت خاص خود را خواهد داشت.  زین ی بصر ی که فضا  دهندی م

 یژگیو  خصوص  در  جنس  دو  انیم  را  ییهاتفاوت  ،یشناختروان  متعدد  مطالعات

است که   نیا شدهبحث  اریبس آن ی درباره  که یجینتا از. اندکرده گزارش فضا از ادراک

 یی ادعا شده است که مردان توانا  یعن یهستند.    «یدانیم   ی »وابسته به فضا  زنان  اغلب

روابط موجود   دنید  وآن اجسام    ی رامونیپ  ی فضا  از  رونیب  اجسام،در بلند کردن    ی شتریب

دارند اجسام   لیها تمازن  کهیدرحال  دارند،  ریپذتبادل و    الیس  یعنوان روابطبهدر فضا  

توان   ی درباره فوق    شرح   ۱۸. نندیبب   رامونشانیپ   طیمح  در  شده   تی تثبو    گرفتهی را جا

 اگر. کندیم ریپذدرک ی به لحاظ نظر را  هاافتهی نیا  ی حد تازنانه  ی و فضامند یحرکت

  کند، ی و محصور تجربه م   دواندهشهیر  را  خود  زن  که  است   چنان   زنانه  بدن   ی فضامند

  یهست  ی برا  زین  ی بصر  ی که فضا  شودیم  نیا  جهینت  ی ریپذبرگشت  ی پس براساس انگاره

در نسبت با مقاصد    ی بصر  ی فضا  در  ای اش.  هستو سکون    یحرکت  ی انسدادها  ی زنانه دارا

قابل    ی از روابط بالقوه   ال ینظام س  ک یبدن، در    ی شده ین یبش یپ  ی هاتیمختلف و ظرف

در   برخوردارندخود    ی هامکان   از  ز ین  آنها  بلکه.  رندیگینم  قرار  ریپذ تبادل و    رییتغ و 

 اند.  لنگر انداخته شی خو ییمانادرون
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4 
آن   ی و فضامند  یزنانه و توان حرکت  ی تنانه است که حاالت رفتار    نیمن ا  ی دعو

  ی معاصر، نسبت به هست  ی در جامعه  یمختلف  درجاتبه    ند، شد  فیتوص  جانیکه در ا

در ذات   دیترد ی و نه ب  یولوژیزینه در ف  ،یآناتوم  در  نه  آن  منشأ  گرچه. اندزنان مشترک

زنانه است.   ب  ی در جامعه  که  است  زنان  تیوضع  در   آن  ی شهیر  بلکهرازآلود   ه معاصر 

 .  است شده  د یقم زده،ت یسرکوب جنس ی واسطه

جنس  زنان جوامع  لحاظ جسم  زدهت یدر   اد ی  که   یمادام.  اندتیمعلول  ی دارا  یاز 

  ی مردساالر زندگ  ی جامعه  ی از سو  یلیتحم  فیخود را مطابق با تعر  ی هست  میریگی م

نظر جسم  م،ی کن وضع  یاز  در  قرارگرفته  محدود،  د میهست   ابژهو    ت یمعذب،  ما   گری. 

 یی ایبر دن   افتنیتسلط    ی که برا  میستین   ابهامیگشوده و ب  ییهایتعال  سته،یز  ییهابدن

 ستی ن  ی. شکمیروی م  ش یبه پ   مان،یهایافکناز مقاصد و طرح   برآمده  و  خودمانمتعلق به  

 ی فوق درباره   فاتیاز توص   یعضب  ایکه تمام    دارند  وجود  یواقع  یزنانجوامع معاصر    درکه  

بروز   ی زن خاص  یحاالت در مورد هست  نیکه ا  ی در موارد  حالنی. با استیها صادق نآن

  ب یترتنیاهستند ـ به   یقطع  یمنف  یشکل  به  همچنان  ستند، ین  کنندهنیی تع  ای  ابندیینم

که   ی زیمثابه چبه اغلب  ای و ختهیگراتفاق است که از آن  ای یشانسخوش ی روکه او از 

 بر آن غلبه کرده است.   دیایبر آن فائق ب  دیبا

  داشته   لیتفص  به  ازیناز آن آشکار است که    شیببدنمند زنانه    یاز حاالت هست  یکی

 یبدن  توان  تمام  از  که  نشده  داده  امکان  نیا  دختران  و  زنان  به  مواقع  شتریب  در.  باشد 

 پسرها  ی اندازه   به  آنهاو    کنند استفاده  جهان  با  گشوده  و  آزادانه  ی ریدرگ  ینوع  در   خود

تر تحرکدختران غالباً کم   ی باز  ۱۹. اندنشده  قیتشو  یبدن   خاص  ی هامهارت  تیتقو  ی برا

 ق ی برنامه، دخترها تشو-فوق  ی هات یپسرهاست. در مدرسه و در فعال  ی و محصور تر از باز 

و    ورزش  کهنیابه    شوندینم برابدن  ایکنند  را  اهداف  ی ابیدست  ی شان  دقت  به  یبه 

در سرهم    یکم  نیدختران تمر   عالوهبه .  رند یکار گ شده بهکنترل   یبه شکل  شده،ن یمع

اش در    ایکردن  مهارت  جهینتو  گسترش  دارند.    یهادر    زنان   از  کهنیا  تاًینهافضامند 

  است،  یکیزیف  قدرت  و  تالش  ازمندی ن   که   دهند  انجام  را  ییکارها  شودی نم  خواسته
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انتظار   ییکارها  نیچن   انجام  شتریب  و  شتریب  شوند،ی م  تربزرگ  هرچه  پسرها  از  کهیدرحال

  2۰. رودی م

و تنها منشأ   شودی نم  یناش  تیبدنمند زنانه صرفاً از محروم  یهست  حاالت  حالنیباا

  از  ی ا یجابیا   خاص  سبک.  است  یعامل مهم  دیتردی ب  نیااگرچه    ست،ین  نیآن نبود تمر 

ن  یهست  رفتار زنانه  در  زیبدنمند  با  دختر  که  دارد  است،    کهنیا  افتنیوجود  دختر 

راه   –  کندی بدن زنانه را کسب م  ی رفتار  فی عادات ظر  ی اری. دختر جوان بسآموزدی م

دختر   کیدختر، رفتار کردن مانند    کیو نشستن مانند    ستادنیدختر، ا  کیمانند    رفتن

 شود ی او گفته م  بهکند.    دیفعاالنه حرکات خود را مق  یبه شکل   آموزدی. دختر م رهیو غ

انجام   کهنیارا پاره نکند و    شیهانشود، لباس  فیکث  ند، ی نب  بی مراقب باشد که آس  دیبا

 شود یم  ی اتنانه او دچار شرم    جهیخطرناک هستند. در نت   شیکه دوست دارد برا  ییکارها

افزا سن  با  خود  ابدیی م  شیکه  تصور  با  م به.  شکننده  را  خود  دختر،  . پنداردی عنوان 

م  نشان   دخترها   که  کنند ی م  ابراز  قاطعانه   جنس  دو  هر  از  ی کودکان   دهدیمطالعات 

پرسه بزنند   توانندی پسرها م  کهیبه خانه بمانند، درحال  کینزد  دیو با  2۱رترندیپذب یآس

کنند  کاوش   را   خود  نگارد،ی ب  زنانه   ت یموقع  در  را  خود  شتریب   هراندازه  دختر  22. و 

  خود  بدن  ساختن  معذب  جهت  در  ترفعاالنه   و  کندیم  تصور  تر تحرککم  و  ترشکننده 

 شق   رفتن  راه  نیتمر  صرف  وقت  هاساعت  داشتم،  سال  زدهیس  یوقت  من.  کند یم  اقدام

 .  کردمی »زنانه« م ی و رق و بسته

 حل  ،ی فضامند  ادراک  در  یجنس  تفاوت  ی درباره   یمشاهدات  ثبت  به  که  یمطالعات

  با   هاتفاوت  نیا  ابندیی درم  نیهمچن  پردازند،ی م   یحرکت  ی هامهارت  و  ی فضامند  مسائل

 ی تفاوت  چیه  باًیتقر  کوچک   یلیخ  ی هابچه  در  کهیدرحال.  شوندی م  شتریبسن    شیافزا

در تفاوت  شود،ینم   دهید  رهیغ  و   ی فضامند  ادراک  حرکت،  ،یحرکت  مهارت  در ها 

. چنانچه شوندی م  شتریب  ینوجوانبه دوران    دنی رسو با    شوند ی ظاهر م  ییابتدا  ی مدرسه 

رشد به عنوان   ندیافر  با  زمانهمهستند که    جهینت   نیا  دیباشند، مؤ  قیدق  هاافتهی  نیا

  23. شوند یم داریپد زنانه بدنمند ی فضامند و یحرکت ،ی رفتار حاالت ،دختر کی

 مراتببه   که  دارد  وجود  زنانه   بدنمند  یهستحاالت    ی برا  ی گرید  منشأ  حالنیباا

است که    نیها اشاره کردم، احاالت که در بخش قبل به آن  نیا  ی شهی . رستا  ترقیعم

 مردساالر   ی جامعه  در آن    ی شهیر.  دیزی مثابه ابژه و هم سوژه مزن، بدن خود را هم به 



 

 
 

 کردن مانند یک دخترپرتاب 21

حقکندیم  فی تعر  صرف  بدنِ  و  ابژه  عنوانبه  را  زن  که  است در  جامعه  قتی.   ی در 

  یاساس  یبخش.  شوندی م   ستهیعنوان ابژه و بدن صرف نگربه   وستهیزنان، پ  زده،ت یجنس

است که ممکن است به او به عنوان   یشگیامکان هم  نی با ا  ستنیزن بودن، ز  تیاز وضع

به عنوان بروزِ   خود  یمعرفعوض    درکه    شود  ستهینگر  یگوشت  ایاندام و    ایصرف بدن  

 ی معرف   ی گرید  ی استفاده  و  قصد  ی بالقوه  ی ابژه   مثابه به  را  خودقصد،    ایکنش    کی  ی زنده 

نسبت به اوست، اما خود    گرانیدر نگرش د  شده،ابژهبدنمند    یهست  نیا  منشأ  24. کندی م

به    نهیدر آ  .ردیگی صرف در نظر م  ی ابژه مثابه  فعاالنه خود را به  یزن هم اغلب به شکل

خ م  شود،یم  رهیآن  برا  شودی نگران  آن  م  گرانید   ی که  نظر  به  را   رسد،ی چطور  آن 

 .  کند ی م نش یو تزئ  کندی آن کار م ی دهد و رویشکل م  د،یآرا ی م

ش  یهست  نیا خود  ءشدهیبدنمند  خود    ی وندهایپ  یآگاه-از  بدن  با    باخبر زنانه 

 ته یو یو سوبژکت  یمثابه انسان، تعال. او به ردیگی از بدن خود فاصله م  جهی و در نت شودی م

  که  یااندازه  تا نیبنابرا.  کند تجربهصرف  ی ابژه کیخود را به مثابه  ستیاست و قادر ن 

 بدن  از  ناچار  و  ستین  خود  با  شدن  یک ی  به  قادر  د،یزیم  صرف  بدن  کی   عنوانبه  را  خود

که »او را در   ی اءکننده یبا آن است. نگاه ش  یوستگیناپ  کی  در  و  ردیگی م  فاصله  خود

]در مکان[ آگاه    بودن  گرفته تواند او را از حالت فضامند قراریم  دارد«،یخود نگاه م   ی جا

ن   لیتما   ییاز چرا   نیو همچن  کند به گشوده حرکت  زنان  نگهداشتن    کردنمستمر  و 

آزاد،  ی بدن در امتداد  گشودنزن،  ی براشان.  بسته در اطراف ی در حالت شانبدن ی اعضا

 است.   یبودگابژه دعوت به  رونیب  ی به سو جسورانه ی ریگفعال و باز و جهت

  شدن  ابژهبه    دیتهد  ستنیزن تنها شامل ز  ی شدن، برا  دهیبه د  دیتهد  حالنیباا

صورت  نی. حادترکندیبدن خود را تجربه م  ی تهاجم به فضا دیتهد نیهمچن او. ست ین

 معرض  در  روزانه  طوربه   ما  امااست.    یتجاوز جنس  دی تهد  تنانه،تهاجم فضامند و    نیا

  به   شدن  لمس  زنان   مثال،   ی برا.  م یهست  هم  ترفیظر  ار یبس  ییهاوه یش   به   ییهاتهاجم

 تنآن    بهکه مردها    رندیپذی م  را  –مردها  ی عنی  –  یکسان  دست  به  و  طیدر شرا  ها،وه یش

 زنانه   ی فضامند  از  ی حالت  عنوانه ب  که  ی ابسته   ی فضا  از  ی بخش  من   نظر  در  2۵. دهندینم

 ی مرز  افکندنطرح  به  لیتما  زنان.  است  یتهاجم  نیچن  با  مقابله  شد،  فیتوص

حفظ فاصله   ی راب  سو«،  »آن  با   یگسست  و  ردیبگ  دربر  را  هاآن  که  دارند  ی شناختی هست
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  یخود زندگ  رامونیمحصور و بسته در پ  یخود را به شکل  ی کند. زن فضا  جادیا  ،ی گریبا د

مثابه  به   افتن ی  یهستکه در آن    دیبز  ی کوچک  ی فضاکم آن را به مثابه  تا دست   کند،ی م

   .باشد ممکنآزاد   ی سوژه کی

 زنان  ی هات یوضع  و  هاتجربه  از  ییهاجنبه   یبررس  ی برا  است  ی دی تمه  جستار،  نیا

که   ییهاپرسش   طرح  با  دارم  قصد.  تس ا  نشده  پرداخته  هاآن  به  یکاف  ی اندازه   به  که

جستار توجه خود را بر    نی. ادهم  انیاست، کار را پا  ی شتریتفکر و پژوهش ب  ازمندین

کارها در   ی اتنانه  ی ری گو جهت  یکیزیف  ی اقسام  را  بدن  کل  که  است  کرده  متمرکز 

بدن زن در   ی تجربه  یدرباره   یبه بسط گزارش  میبخواه. اگر  کندی م  ریدرگ   یکل  یحرکت

و   یجنس  یدر هست اشاز بدن  او   ی در تجربه  ن،یالزم است عالوه بر ا  م،یبپرداز  تیوضع

  تأمل   رقص،  مانند   دارند،  فه یوظ  ای  کار  ی جنبه  ترکم   که  ییهات یفعال  ی درباره   نیهمچن

 جانیا  در  شده  ارائه  ف یتعر  ایآ  که  است  نیا  شودی م  مطرح  که  ی گرید  پرسش  .می کن

نوع کار، خصوصاً اگر کار   ایآصادق است.    یگرید  یکیزیدر مورد هر نوع کار ف  کسان،یبه

 سؤال   است؟  مؤثر  زنانه  یهست   بدنمند  حاالت  بر  است،مردانه    ایباشد که زنانه    یحرکت  ای

 یهست   حاالت  انیم   وند یپ  از  ی نظر  یحیتوض   بسط   به   قادر  زانیم  چه  تا  کهنیا  گرید

کنم  ی مثال من احساس م  ی برا  م؟یهست  خود  ی تجربه  و  یهست  ابعاد  ریسا   و  زنان  بدنمند 

اعتماد نداشتن  توانا  یکل  ی که  به  نسبت  اغلب  هدا  یشناخت   ی هاییکه  خود    گرتیو 

 یر یردگقابل    میخود دار  یکه به توان بدن  ینیآغاز  دیدر ترد   ی اتا اندازه  م،یدچارش هست

ه   پرداختن  حالنیباااست.   ا  کیچیبه  مشاهدات  پرسش  نیاز  انجام  بدون  و  بدواً  ها، 

براساس مطالعات   و  ستین  ممکن  ستهیشا  ی اطالعات به نحو  ی آورو جمع  شدهتیهدا

 .  ردیبگ صورت یعیوس ابعاد در است الزم و نشده  انجام یمشاهدات نی چنمن 

 
1 . Erwin W. Straus, “The Upright Posture,” Phenomenological Psychology 

(NewYork: Basic Books, 1966), 137–65. References to particular pages are 

indicated in the text. 
 رسند همچنان ادامه دارند. برای مثال نگاه کنید به:مطالعاتی که به مشاهدات مشابهی می  .2

Lolas E. Kalverson, Mary Ann Robertson, M. Joanne Safrit, and 

Thomas W. Roberts, “Effect of Guided Practice on Overhand 

Throw Ball Velocities of Kindergarten Children,” Research 

Quarterly (American Alliance for Health, Physical Education, and 
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Recreation) 48 (May 1977): 311–18. The study found that boys 

achieved significantly greater velocities than girls did. See also F. J. 

J. Buytendijk’s remarks in Woman: A Contemporary View (New 

York: Newman Press, 1968), 144–45. 

در ایــن جســتار چنــین کنــد، همچنــان کــه مــن کردن تأکیــد میبایتنجیــک در طــرح مثــال پرتــاب

کنم، که موضوع مهم برای بررسی نـه پدیـدار کـامالً فیزیکـی بلکـه روشـی اسـت کـه هـر جـنس می

 افکند. جهان را از طریق حرکت طرح می-در-بودنش
3 . Simone de Beauvoir, The Second Sex (New York: Vintage Books, 1974), 

xxxv. See also Buytendijk, 175–76. 
4 . See Beauvoir, The Second Sex, chapter 1, “The Data of Biology.” 

ی او در این خصوص که سرکوب زنان ریشه در کند که مبنای نظریهشوالمیت فایرستون تأیید می  .۵

 طبیعت دارد و برای غلبه بر آن باید از خود طبیعت فراروی کرد، روایت بووآر است. نگاه کنید به :
The Dialectic of Sex (New York: Bantam Books, 1970). 

ی الصـاق آن بـه منبـع کرد که فایرستون بـه خـاطر تثبیـت وضـعیت زنـان بـه واسـطهبووآر ادعا می

اش از بـووآر الهـام طبیعت به این شکل، مقصـر اسـت. اگرچـه ایـن امـر کـه فایرسـتون بـرای نظریـه

  مطلوب از علل طبیعی فاصله نگرفته است.دهد که شاید بووآر به حد گیرد، نشان میمی
هدف شود که بی هستی زنانه« به دقت بر آن دسته از حرکات متمرکز میهای  پویشبایتنجیک در »  .۶

  و   –   رفتن  راه  برای  رفتن  راه  مثال  برای  –  کند که از طریق این نوع حرکات ابرازگرانه هستند. او ادعا می 

  بروز  مردانه  و زنانه هستی ناب یچهره که است گیردمی  صورت  خاص هدفی انجام برای که کارهایی نه

ی . چنین رویکردی در تعارض با انگاره  (Woman: A Contemporary View, 278–79)  یابدمی

افکنی غایات و اهدافی که به جهان عبارت است از طرح -در -اساسی اگزیستانسیالیستی است که بودن

های غیرابزاری بخشد. درحالی که در اندیشیدن به حرکات زنانه در فعالیت می مندی فرد ساختار  موقعیت

این  به  توجه  با  دارد،  وجود  آموختن  برای  برای ساختار چیزهایی  ]کارهای هدفمند[  وظایف  انجام  که 

ی بهتری هستند. چنانکه در  هستی انسانی اساسی هستند، برای شروع بررسی توان حرکتی زنانه نقطه

پدیدارشناسی تمام عیاری از هستی زنانه این حرکات غیرابزاری الزم است  ام،  پایان این جستار اشاره کرده 

 را مورد مالحظه قرار دهد.  
 ضمناً با توجه به توضیح باال احتمال دارد که مردان حداقل از بعضی جهات »زنانه« باشند.  .۷
ای از توان حرکتی مردانه نیز وجود دارد، به همان بودگی، همچنین حاالت ویژه در این سطح از ویژه  .۸

 . بیش نوعاً مردانه است، وجود داردواندازه که سبک حرکتی خاصی که کم 
9 . See Beauvoir, The Second Sex, chapter 21, “Woman’s Situation and 

Character.” 
جوامع صنعتی پیشرفته است، جایی که   مختصزنان صرفاً    بودن است که احتماالِ این نوعیِ  گفتنی  .۱۰

رژوا نسبت به اغلب زنان قابل تعمیم است. این نسبت به جوامعی که در آن برای مثال اغلب والگوی زن ب
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دهند، قابل اعمال نیست. البته این مشاهدات خاص  جسمی انجام می سخت  افراد از جمله زنان کارهای  

 دهند، صادق نیست.  ی خودمان نسبت به زنانی که کارهای سخت انجام می همچنین در جامعه
 نگاه کنید به:    .۱۱

A. M. Gross, “Estimated versus Actual Physical Strength in Three Ethnic 

Groups,” Child Development 39 (1968): 283–90. 

ترین هـا بــه جـز جــوانتمـامی ردهدخترهــا در ، متقـاوت هــای سـنیی از کودکـان در ردهایشـدر آزم

تر ارزیـابی کردنـد، و هـر انـدازه نسـبت بـه پسـرها کـم تـوانارزیابی قـدرت، خـود را  -گروه، در خود

 کنند. تری برای خود ارزیابی میشوند قدرت کمتر میدخترها بزرگ
 نگاه کنید به :   .۱2

Marguerite A. Cifton and Hope M. Smith, “Comparison of 

Expressed Self- Concept of Highly Skilled Males and Females 

Concerning Motor Performance,” Perceptual and Motor Skills 16 

(1963): 199–201. 

هایی مانند دویدن و پریدن را خیلی بیشتر از مردان،  در مهارتوردهایشان  تادس زنان مرتباً سطح 

 گیرند. کم میدست 
13 . Maurice Merleau-Ponty, The Phenomenology of Perception, trans. Colin 

Smith (New York: Humanities Press, 1962). All references to this work are 

noted in parentheses in the text. 
های جنسی در تصویر بدن به های مختلف تفاوتبسیاری از کارهای سیمور فیشر درخصوص جنبه ۱4

است. اگرچه استفاده از نتایج   جا، مرتبطشده در اینکننده با توصیف پدیدارشناختی ارائهصورتی دعوت 

حال  اش وجود دارد. بااین گیریها دشوار است چراکه نوعی بعد نظرورزانه در نتیجهاو در تأیید آن توصیف

 ها با در ذهن داشتن کیفیت مذکور، اشاره خواهم کرد.  من به برخی از این یافته

نســبت بــه پاهــای خــود اضــطراب  های فیشــر ایــن اســت کــه زنــان بیشــتر از مردهــایکــی از یافتــه

ــد، او پیش ــا نتــایج مشــابه اشــاره میدارن ــه مطالعــاتی ب ــر ب ــا را ت ــهکنــد. او ایــن اضــطراب پ عنوان ب

ــارهاضــطراب  ــی تفســیر میدرب ــوان حرکت ــا ی خــود ت ــدن، پاه ــه در درک و تصــویر ب ــد، چــرا ک کن

 بخشی هستند که بیشترین ارتباط را با توان حرکتی دارند. نگاه کنید به:
Fisher, Body Experience in Fantasy and Behavior (New York: Appleton-

Century Crofts, 1970), 537. 

رسـد کـه بـا نـوعی از بازدارنـدگی و شـرم کـه ها و تفسـیر او دقیـق باشـد، بـه نظـر میچنانچه یافته

 دانم، در پیوند است. ای از رفتار بدن زنانه میمن آن را جنبه
ی تصویر عمومی از بدنشان این است ترین تفاوت میان زنان و مردان دربارهفیشر متوجه شد عمده   .۱۵

و توجه به بدن  خواند، یعنی آگاهی از  ی بسیار باالتری را از آنچه او »اهمیت بدنی« می که زنان درجه

ها ی این یافتهیشر درباره کند. ف ی یکسانی دارند اشاره می داشتند. او به تعدادی از مطالعات که نتیجه  آن،
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هایشان توجه کنند، آن را بیارایند و تزیین شوند که به بدندهد که زنان اجتماعی میچنین توضیح می 

 آید.  شان در چشم دیگران چطور می کنند و نگران این باشند که بدن

Fisher, Body Experience in Fantasy and Behavior, 524–25. 

 کنید به:همچنین نگاه 
“Sex Differences in Body Perception,” Psychological Monographs 78 

(1964), no. 14. 
16 . Erik H. Erikson, “Inner and Outer Space: Reflections on Womanhood,” 

Daedelus 3 (1964): 582–606. 

 ویــژهبخشــیدن میــت اه ابــاو در عقایــدش زده اســت. هایش نیــز جنســیتتفســیر اریکســون از یافتــه

دانـد، متعلـق بـه دختـران اسـت، در بـدن می  درونکه »فضـای درونـی«، کـه او آن را فضـای  به این

کنـد، کـه بایـد بـا هـر آنچـه مثابـه رحـم و مـادر بـالقوه بحـث میبهی »طبیعـت« زنانـه  ادامه درباره

 دهد سازگار باشد. زن انجام می
یافته  .۱۷ دیگر  برخورداراز  را  خود  مردان  به  نسبت  زنان  که  است  این  فیشر  بدنی   مرزهای  از  های 

تجربه میمشخص بهتری  نسبت  آنها  واضح   کنند.  به شکل  پیرامونی مردان  فضای  از  را  شان تری خود 

 گیرند. نگاه کنید به:کنند و از آن فاصله می متمایز می 
Fisher, Body Experience in Fantasy and Behavior, 528. 

 مطالعاتی با این نتایج بسیار است. نگاه کنید:  شمار .۱۸

Eleanor E. Maccoby and Carol N. Jacklin, The Psychology of Sex 

Differences (Palo Alto, Calif.: Stanford University Press, 1974), 

91–98. 

ــدین ســال روان ــرای چن ــایج آزمایشب ــاییشناســان از نت ــرای تعمــیم اســتقالل  هــای توان فضــایی ب

طور کلــی و از آن بــرای تعمــیم توانــایی »تحلیلــی« کلــی اســتفاده کردنــد. براســاس آن بــهمیــدانی 

لــی« کمتــری نســبت بــه مردهــا برخوردارنــد. گیری شــد کــه زنــان از توانــایی »تحلیچنــین نتیجــه

 اگرچه اخیراً چنین تعمیمی به طور جدی زیر سؤال رفته است. برای مثال نگاه کنید به:
Julia A. Sherman, “Problems of Sex Differences in Space 

Perception and Aspects of Intellectual Functioning,” Psychological 

Review 74 (1967): 290–99. 

کنـد درحـالی کـه در کارهـای فضـایی زنـان نسـبت بـه مـردان دارای وابسـتگی میـدانی او اشاره می

ــهبیشــتری هســتند، در آزمایش ــای غیرفضــایی ک ــدانی ه ــابی می اســتقالل می ــد، زنرا ارزی ــا کنن ه

 کنند. اغلب به خوبی مردان عمل می
شود. به دخترها الگوهایی از دختران و زنانی که به لحاظ جسمی فعال هستند ارائه نمی   همچنین .۱۹

 نگاه کنید به: 
Mary E. Duquin, “Differential Sex Role Socialization toward 

Amplitude Appropriation,” Research Quarterly (American Alliance 

for Health, Physical Education, and Recreation) 48 (1977): 188–92. 
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هــای درســی کودکــان نشــان داد کــه آنهــا در ایــن کتابهــا ســیزده برابــر زنــان فعــال، بررســی کتاب

ــا مــردان نســبتاً فعــال جوش میوجنــبمــردان پر ــان نســبتاً دارای تحــرک، ب ــر زن بیننــد و ســه براب

 شوند. رو میروبه
کند که این تمایز در اجتماعی کردن پسرها ،  می   های جنسی«، استداللشرمن در »مسائل تفاوت   .2۰

های فضایی دخترها در »ور رفتن« و کشف کردن و غیره است که منجر به تفاوت میان آن دو در توانایی 

 شود.  می
 نگاه کنید به:   .2۱

 L. Kolberg, “A Cognitive-Developmental Analysis of Children’s 

Sex-Role Concepts and Attitudes,” in The Development of Sex 

Differences, ed. E. E. Maccoby (Palo Alto, Calif.: Stanford 

University Press, 1966), 101. 
22 . Lenore J. Weitzman, “Sex Role Socialization,” in Woman: A Feminist 

Perspective, ed. Jo Freeman (Palo Alto, Calif.: Mayfield Publishing Co., 

1975), 111–12. 
23 . Maccoby and Jacklin, The Psychology of Sex Differences, 93–94. 

ی  شوند و شیءشدگی به واسطهی دیگری بدل به شیء می روشی که در آن زنان از طریق نگاه خیره   .24

 گاه کنید به: ی یکسانی نیستند. نهادیگری که در روایت سارتر شرط خودآگاهی است، پدیده 
Being and Nothingness, trans. Hazel E. Barnes (New York: Philosophical 

Library, 1956), part 3. 

شــناختیِ هســتی بــرای دیگــری، ابــژه بــودن بــرای خــود اســت، ای هستیی پایــهدرحــالی کــه وهلــه

ــرار می ــان در معــرض آن ق ــه زن ــژه شــدنی ک ــد اب ــرای خــود تلبهگیرن ــه صــرفاً ب شــود. قــی میمثاب

 شدن جنسی، نگاه کنید به: خاص ابژه پویشی درباره
Sandra Bartky, “Psychological Oppression,” in Philosophy and 

Women, ed. Sharon Bishop and Marjories Weinzweig (Belmont, 

Calif.: Wadsworth Publishing Co., 1979), 33–41. 
25 . See Nancy Henley and Jo Freeman, “The Sexual Politics of Interpersonal 

Behavior,” in Freeman, Woman: A Feminist Perspective, 391–401. 


