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ABSTRACT 

With the beginning of modernization in Iran during the Reza Shah period and following the 

implementation of control and disciplinary policies, the female body, which was previously 

marginalized, entered the center of politics. Although Mohammad Reza Shah lacked the 

political power his father enjoyed but he tried to continue his predecessor’s policies. In the 

early second Pahlavi era, with the decline of the political power of the government, a freer 

political atmosphere was provided to the press. During this period, women publications began 

to represent the political and social conditions of Iranian women. At that time, one of the 

controversial issues in women's magazines was the concept of embodiment. In this research, 

using the content analysis method, the concept of female embodiment in the "Bidāri-ye Mā" 

monthly magazine between 1944 and 1949 has been studied. Three main forms of embodiment 

are recognized in this journal: Traditional embodiment, puppet embodiment, and warrior 

embodiment. By criticizing the two forms of traditional and puppet embodiment, the magazine 

has determined its ideal image of the body form which was warrior embodiment. Although the 

magazine's ideal embodiment criticized other forms of embodiment due to the imposition of 

strict rules, this embodiment too imposed strict rules on the female body. 

Keywords: embodiment, traditional, puppet, warrior, Bidāri-ye Mā magazine 

 

 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
1. PhD Candidate of Sociology, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University, 
Tehran, Iran (Corresponding Author) 
 Rayehe.gh@gmail.com 

2. Professor of Sociology, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University, 
Tehran, Iran 
 sbastani@alzahra.ac.ir 

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.2769.3153
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


 

 

 

Iranian Cultural Research  

Vol. 15 
Issue 4 

Winter 2022 
 

  

INTRODUCTION  

Human experience of life is necessarily obtained through the mediation of the 

body, and its ability to influence social life depends on how the body is 

represented in time and space. In other words, the body is a mediator of 

understanding the world (Breton, 2016). One of the important consequences 

of the emergence of body-oriented movements was the turning of attention to 

the concept of "body" in sociology. In response to political and social changes 

of that period, the study of the body in sociology began in the 1960s. This field 

of study started with the premise that the body is something beyond a physical 

entity. Therefore, the body is not just a biological substance, but also has social, 

cultural, and conscious aspects (Turner, 1992; Scott and Morgan, 1993; 

Schilling, 1993). In Iran, along with global changes, modernization put the 

body in the spotlight and brought it into political conflicts. During Reza Shah's 

period, the female body, which was previously invisible and marginalized, 

suddenly entered the center of politics. The impacts of this fundamental 

change are also evident in the following periods. At that time, one of the 

controversial issues in women's magazines was the concept of embodiment. 

The " Bidāri-ye Mā " monthly magazine was published then and is important 

for three reasons: First, as this magazine was politically dependent on a 

communist Tudeh Party of Iran, has a radical and critical stance towards the 

government and the social conditions of women. Second, the magazine 

published for a longer time, compared to similar ones. Third, unlike other 

publications, all issues of this magazine are available. Therefore, the study of 

this magazine can be useful in understanding the state of the female 

embodiment in the second Pahlavi period. 

PURPOSE 

The main purpose of this research is to study the representation of female 

embodiment in women's magazines during the period of Mohammad Reza 

Shah Pahlavi, which can be useful in understanding the social and political 

conditions of female in that period of Iran. 

METHODOLOGY  

In this research, a mixed methodology has been used. The data were collected 

through quantitative and qualitative content analyses. For this purpose, all 

issues of "Bidāri-ye Mā" Magazine between 1944 and 1949 were studied. To 

analyze the qualitative data, by using the conceptual framework of the 

research, the text of all issues of the magazine was coded, and the basic themes 

and main categories were extracted. In the final stage, the main categories of 

the research were extracted from the aggregation of sub-categories. 
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FINDINGS 

Three main categories of female embodiment were identified from the content 

analysis of the magazine, which are: traditional embodiment, puppet 

embodiment, and warrior embodiment. "Traditional embodiment" restricts 

women to the home space and opposes their education. These themes are 

coded in this form of: full-time housework, taking care of husband and 

children, the obligation to have children, prohibition of hearing a woman's 

voice by a non-mahram man (one not closely acquainted) and talking to them, 

being fatalistic and trying to show feminine emotions like shame. The 

magazine was critical of this form of female embodiment which was also 

widely accepted among the public. The second form is "puppet embodiment". 

This form was a follower of western consumerism and fashionism and unlike 

the traditional form of embodiment allowed women to be in the public space 

and did not prohibit them from interacting with non-acquainted men. These 

themes are coded as: the desire to shop, following western fashion and style, 

buying and wearing expensive and fashionable clothes, taking advantage of 

sexual attraction, too much makeup, imitating the gesture and speech of movie 

stars and so on. Through a critique of both previous forms of embodiment, the 

magazine tries to define its ideal form i.e., "warrior embodiment". In this 

research, this form of embodiment, the female body becomes a field for 

political protest and rebellion against the established political and traditional 

order. Therefore, this form of embodiment was considered a competitor of the 

previous two and a threat to the political and traditional order. The main codes 

of this form are: active participation in the public space, having political and 

social awareness, having a strong will to accept social responsibilities, paying 

attention to social roles in addition to roles as mother and wife, interaction 

with men without sexual attraction and exchanging ideas with them, little 

make-up and wearing up-to-date but modest clothes. 

CONCLUSION  

The warrior embodiment represents the ideal image of the magazine and its 

editors as women in the second Pahlavi era. From the magazine's point of 

view, the warrior embodiment is beyond the traditional and puppet ones and 

must always keep its distance from them. While traditional embodiment 

marginalizes women, masculinizes the public space, increases the financial 

dependence of women on the father or husband, and keeps them illiterate or 

poorly educated, the puppet embodiment commodifies the female body by 

focusing on sexual attraction and reduces the political and social activism of 

women. Although puppet and traditional embodiments conflict with each 

other, both are under the control of power systems. Unlike these two forms, by 
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encouraging financial independence and ignoring sexual attraction, the 

warrior embodiment grants political, legal, and social freedom and frees them 

from the control of political powers, the capitalist system, and traditions. 

NOVELTY 

While most of the researches on the subject are focused on the female body 

and sexual policies, this research highlights female embodiment and its 

representation in an important women's magazine. 
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 یپژوهش مقاله

  ۀ شناختی مفهوم بدنمندی زنان در مطبوعات دوربررسی جامعه 
 »بیداری ما«  ۀ نشری پهلوی دوم: مطالعه موردی  

 
 2سوسن باستانی ، 1*رایحه قره

   08/1401/ 26پذیرش:      ؛22/01/1401دریافت: 
 چکیده

بخش، بدن بههه طهای کنترلی و انضباسازی سیاستدنبال پیادهبا آغاز نوسازی در ایران در دوره رضاشاه و به
بههاره بههه بدن زنانه که پیش از این در حاشیه قرار داشههت، بههه ی   ،در این دورهکانون سیاست ایران وارد شد.  

های او در امهها سیاسههت ت،شهه را ندا  پههدر  مرکز سیاست وارد شد. اگرچه محمدرضاشههاه اقتههدار سیاسههی 
لههوی دوم، بهها ورود ن بود. در اوایههل پهیشهای پیاستمرار سیاستسازی از طریق بدن زنانه،  مواجهه با مدرن

متفقین به کشور و حمایت آنها از نقههد رمیهها سیاسههی و اتههول اقتههدار سیاسههی حیومههت، تضههای سیاسههی 
قبلههی تقویههت و نشههریات جدیههدی  ۀنشریات زنانهه  ،ین دورهتری در اختیار مطبوعات قرار گرتت. در اآزادانه

ییههی از  .سیاسی و اجتمههاعی زنههان آن دوره تبههدیل شههدند  تیای برای بازنمایی وضعاضاته شدند و به آیینه
 رو  بهها اسههتفاده از  مقالهههموضوعات مورد مناقشه در این نشریات، مفهوم بدنمندی زنانههه اسههت. در ایههن  

های »بیههداری مهها« در بههین سههال ۀمفهوم بدنمندی زنههان در ماهنامهه   مطالعه  به  کیفی،  هتحلیل محتوای کّمی
از تحلیل محتوای کیفههی  شیل از بدنمندی()سه اصلی  ۀ. سه مقول شده است  ه.  پرداخته  1337-1323

 ۀدهههد نشههرینشههان می ها، بدنمندی عروسیی و بدنمندی مبارز. یاتتهسنتینشریه استخراج شد: بدنمندی  
خود از شههیل بدنمنههدی   ایدئالاز طریق نقد دو شیل بدنمندی سنتی و عروسیی، به تصویر    «بیداری ما»

. اگرچه بدنمندی مطلوب نشریه، سایر اشههیال بدنمنههدی را بههه سههب  تحمیههل ن بخشیده استیّ )مبارز( تع
 کرد.کرد اما این بدنمندی نیز قواعد سختی را بر بدن زنانه تحمیل میبر بدن زنانه نقد میقواعد سخت 

 ، بدنمندی عروسیی، زنانسنتیبدنمندی، بدنمندی مبارز، بدنمندی  :ا هاژهکلیدو 
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 مقدمه. 1

توانههایی اگرگهه اری او بههر شود و گری بدن کس  می ربه انسان از زندگی، الجرم با واسطهجت
در راستای زمان و میان بسههتگی دارد. بههه تعبیههر   بدن زندگی اجتماعی به چگونگی بازنمود  

(. ایههن بههدان جهههت اسههت کههه 7،  1396  ،1»بدن، ابزار ادراک جهان است« )بروتون   دیگر
ها در سطح تههردی و ههها   تی، ی  موقعیت بدنی است و بدن س ه  اساسًا موقعیت انسان در

بههدن تضههایی اسههت کههه   ،بخش اسههت. بههه عبههارت دیگههرای هویت در سطح جمعی، ماده
»نههامی  ،دهد. به تعبیر بروتون را در معرض دید، خوانش و ارزیابی دیگران قرار می   2»خود«

عی، همههه از خههدل بههدن امهه و تعلق ما به یهه  گههروه اجتشدن  هشناختکه ما بر خود داریا،  
کارگیری تنون بدنی، اداها بدن از طریق به ی گرواسطه(. 7 ،1396یابد« )بروتون،  تحقق می 

گههو ،  کردن هههای حسههی، خههالیوبی، سههورا دریاتت شههود. پهه یر می و عواطهها امیان 
های های خوابیههدن، شههیوه رتتن، شههیوه های راهرتتارهای بهداشتی، تغ یه، آداب سفره، شیوه 

گری بدن در زندگی اجتمههاعی هایی برای واسطههای غ ایی همگی رو  دادن و رمیامسد
 ی  انسان هستند.

هههد و پارسههایی در حالی  که در باورهای عرتی و م هبی، بدن با مفاهیمی نظیههر شههرم، زو
هههای ضههدجنم، تمینیسههتی، با ظهور جنههبش  میددی  1960  دهه  درآمیخته بود، در اواخر  

های مرسوم ترض پیش گراهای بدن ، هنر بدن و ورز 3گرایی گرایی، برهنهی پپوستان، هیسیاه
مههیددی در اروپهها و   1960  دهههه  هههای  جنبش  بدن به چالش کشیده شدند. در واقهه درباره  

بدن   ،هازعا پیروان این جنبششدند. بهتلقی می   هاترض آمرییا، عصیانی بر علیه این پیش
هد و پارسایی نه کانون شر شههناختی بخشی و ی  منبهه  زیبایی هویت بلیه کانون ل ت،    م، زو

شده در واره طل ، بدن شی ها، بدن جنگجو در مقابل بدن صلحاست. کلیدوامه این جنبش
مند در برابههر بههدن شده، بدن سههفید در برابههر بههدن سههیاه و بههدن ضههابطهبرابر بدن غیرکاالیی 

ل جدیههد روابط جنسی جدید، اشیا  روها، ظهپیامدهای این جنبش  بود. از جمله  ضابطهی ب
 های مبتنی بر بدن بود.درمان، هنر  بدن و ورز 
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گرا، عطهها توجههه بههه مفهههوم »بههدن« در  هههای بههدن ییی از پیامههدهای مههها ظهههور جنبش 
منههد بههدن  شناسی بود. در واکنش به رخدادهای سیاسی و اجتماعی آن دوره، مطالعه نظام جامعه 

ترض آغاز شد که بدن  عه با این پیش ددی آغاز شد. این مطال ی م  1960شناسی در دهه جامعه در 
بدن صرتًا یهه  کالبههد زیسههتی نیسههت بلیههه    ، چیزی تراسوی تن و کالبد انسانی است. از این رو 

،  2؛ اسههیات و مورگههان 1992، 1های اجتماعی، ترهنگی و آگاهی نیههز اسههت )ترنههر دارای سویه 
شناسی، مفهههوم  مطالعات بدن در جامعه   ۀ حوز   با پیشرتت  ج (. به تدری 1993، 3شیلینم ؛ 1993

؛  1396رایج شههد )بروتههون،    بدن   های اجتماعی، ترهنگی و آگاهی »بدنمندی« در اشاره به جنبه 
بههدن    ههها ها و الگوهایی است که از طریههق آن (. منظور از بدنمندی تمامی شیوه 1395،  4کریگان 
سههت.  ا   انسان در اصل بدنمنههدی او   ه  ب ر تج »   ، شود. به عبارت دیگر یسته انسان می تجربه ز   واسطه  

 (. 10  ، 1395کند« )گریگان، انسان ل ت و درد را از راه بدن تجربه می   مثال برای  
ههها و پیامههدهای بدنمنههدی، توجهههات را بههه داللت   ۀشناختی در زمینهه مطالعات جامعه

های اولیه این مطالعات حول تبیههین ایههن کردند. تد  اجتماعی بدن در عصر مدرن جل   
هههای سیاسههی و ترهنگههی »تنظیا بدن به میههدان اصههلی تعالیت   ته بود که در عصر مدرن ین

(. به عبارت دیگر، ماحصل مطالعات اولیه نشان 103  ،1996،  5تبدیل شده است« )نتلتون 
های یاری بههرای قههدرت های بسهه سیاسی، جهه ابیت هداد بدن به مثابه ی  امههر اجتماعی می 

های سیاسی قههرار دارد. بههه ردن آن، در کانون توجه رمیاند کم قاعده  روسیاسی دارد و از این
قدرت با حیمروایی بر بدن اعضای جامعه، موجهه  تولیههد و بازتولیههد نظهها   ،گرعبارت دی 

بدن  ۀ مطالعات اولیه در حوز ،بنابراینشود. اجتماعی و بازتوزی  روابط قدرت در جامعه می 
 .اختندد رپعمومًا از منظر نقد قدرت سیاسی به بدن می 

اگرچه در تمام ادوار تاریخی، بدن از نقش کلیدی در تعامدت اجتماعی    ، به طور خدصه 
. شههاید بتههوان  اسههت   شههده آن دوچنههدان    ت یهه اهم   دوران مههدرن اما با ورود بههه    ، برخوردار بوده 
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رده    کههه همههواره  دانست  های موجود در متن گفتمان بارزترین ویژگی مدرنیته را »تعدد و تنوع خو
های ارتباطههات  بندی قواعد و دسههتورالعمل دهی و صورت و تنازع دائمی برای شیل   ت ب در رقا 

دهای ارسالی در این روابط  سههتند«  ه بدنی، در تد  برای تولید و تعریا معانی هر ی  از کو
مدرنیتههه و تشههییل اولههین   ۀ در ایران نیههز بههه مههوازات تجربهه  (. 231  ، 1392  ، پور امن یی و  )ذکا 

ملههت در  ه پهلوی، بدن در کانون توجه قرار گرتت. با تشییل دولت   ره  و د ر  درن د ملت م ه دولت 
بلیههه یهه  واحههد سیاسههی    ، لحاظ سیاسی، دیگر نه ی  امپراطوری ایران به   .  ه   1305سال  

ساخت.  های دیگر می ملت ه مرزبندی با دولت   ۀ پای   هویت جدید خود را بر  ملت بود که ه دولت 
ای  بلیههه جامعههه  هههای نههژادی، قههومی و زبههانی گروه   شههیل از ملت در این واحد سیاسی نه مت 
سههاختاری    ی و زبان آن پارسی بود و دولههت شد که نژاد آن آریای همگون و ییدست تعریا می 

امور کشور را برعهده داشت و جهت تحقق ایههن امههر، نههاگزیر از    اداره  بود که بر اساس قانون،  
عمال کنترل و به انضباط درآوردن   گبت احههوال، صههدور    ۀ تشییل ادار   (. 295  ، ان م ه بدن بود ) ا 

  های اتراد، تشییل ارتش و انضباط نظامی بر بدن، تأسیس دانشههگاه و کارخانههه  رای شناسنامه ب 
های اتههراد بههرای اولههین بههار در  آور بر بدن ای انضباط الزام ، همگی واجد گونه نظایر آن عظیا و 

د مردانههه نظیههر کههده  یهه ش جد شهه و ن یا پ تاریخ ایران بودند. اجبار رضاشاه به کشا حجاب زنا 
 . شوند گیری گفتمان بدنمندی از سوی اقتدار دولتی محسوب می هایی از شیل مصداق   پهلوی 
سازی ایران موج  شد تا بدن و تظاهرات اقدامات رضاشاه در جهت مدرن   ،کلی طوربه

ت الحاز فاده اها و تعامدت کدمی و غیرکدمی اتراد )مانند استپیش در کنشازبدنی، بیش
ها و حرکههات بههدنی، تعیههین برخاسههت، مسههت  وای، طرز راه رتتن، نشسههت  و بیانات چهره

میت، آهنههم و لحههن صههدا، نههوع آرایههش، کههاربرد تردی، نزدییههی و صههمیهای میان تاصله
زیورآالت و تزئینات بدنی، نوع و ترکی  پوشش( مورد توجه قرار گیرد و بههر پیدیههدگی ایههن 

مشههاجرات مههداتعان و مخالفههان ین تعههامدت اتههزوده شههود. ا  دره  ی نهفتروابط و تها معان
که تا پیش از این دوره ملزم به   ،هبدن زنان،  شاه گواه این است که در این دوره اصدحات رضا

 ،بههه تعبیههر توکههوبودن و قرارگیری در حاشیه بود، به ییباره به مرکز سیاست وارد شد.  نامرئی 
« نوشههت معههانی خههود را بههر آن می که رمیا قههدرت   دوب  هشد  تبدیلای  صفحهبدن زنانه به  »

 (.96-97 ،1391، به نقل از هال، 1977)توکو، 
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ایههن دوره مواجهه با بههدن زنانههه،    هرضاشاه گواه این است که در زمین  ره تاریخی دومرور  
طور بههه  آن   گ اری شد و آگههار و پیامههدهایگ اری و قانون سیاست عمومًا صرف    سالهشانزده
های اجبههار و شدن از شههدت سیاسههت پهلوی دوم و همزمان با کاسته  دوره  به    ودورا  ب  اخص 

. اگرچههه ند ( عیههان شههد.ه 1332رداد مهه  28ویژه تهها پههیش از کودتههای سههرکوب )بههه
سازی های او در مواجهه با مدرن را نداشت اما سیاست  پدر محمدرضاشاه اقتدار سیاسی 

 .قرار داشتندن یشیی پهاسیاست  در امتداداز طریق بدن زنانه، 
های بعههدی  ره در دو   نبوده و   اول   منحصر به حیومت پهلوی با بدن زنانه    نظام سیاسی   ۀ مواجه 
های سیاسی با اهداف گونههاگون  م از سویی نظا  . 1محل مجادله و کشمیش بوده است  نیز همواره 

منتقههدان    ، ر از سویی دیگ   ؛ ند ا ه بود بدنمندی زنانه    ۀ در زمین گ اری  گ اری و قانون صدد سیاست در 
یههز از  عمههوم زنههان ن   ، اند. در ایههن بههین در اشیال گوناگون در برابر این اقدامات مقاومت کرده آنها  
اتیار منتقههدان    تحت تأگیر   ها و از سویی دیگر جنسیتی حیومت   های سو تحت تأگیر سیاست ی  
  های جنسههیتی یاسههت و س عههه منتقههدان بهها عههرف جام  ۀ . بررسی چگههونگی مواجههه اند داشته   قرار 
 دوره کم  کند.   زنانه در آن  ما را در شناخت بهتر وضعیت بدنمندی  واند ت ها، می ومت حی 

و حمایههت آنههها از نقههد   با ورود متفقین به کشور،  محمدرضاشاه پهلوی  دوره  در ابتدای  
 تری در، تضای سیاسی آزادانه(1995)پایدار،    و اتول اقتدار سیاسی حیومت   رمیا سیاسی 

بخشههی محسههوب وره ییی از مناب  اصلی کس  خبر و آگاهی د  آن   که درر مطبوعات  تیااخ 
های زنان که از مشروطه به این سو همههواره چنین شرایطی جنبش. در  قرار گرتت   ،ندشدمی 

 ،خههود را یاتتنههد. بنههابراین  طرح آرایها بودند، مجال  های جنسیتی حیومت منتقد سیاست 
ا نیههز اتههزوده شههد. برخههی از ایههن آنههه اد  شدند و به تعد  ویت تق  نشریات تعال در زمینه زنان 

زنههان »، «بیههداری مهها»، «حقههوق زنههان »، «عههالا نسههوان »نههد از: اعبارت  این دوره   نشریات
، ایههن نشههریات در بین .«عالا زنان »و  «زبان زنان »، «جهان زنان »،  «تروغ آزادی»،  «پیشرو
 سب   به ریهکه این نش ینت انخس به سه علت وضعیت خاصی داشت.   2«بیداری ما»نشریه  

حیومههت و  در قبالای و منتقدانه یالی رادهای گیری وابستگی سیاسی به حزب توده، موض 
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 

 شود.  رجوع (2139  پور،امن و )ذکائی  و (2005 معلا،) به بعد تاریخی هایدوره در هامجادله این  از  برخی مطالعه منظوربه .1
  منتشر  ایران در  چپ گرایش با و داریا«  حقی خانه این  در ها »ما شعار با که بود رادییالی  نشریات  از و زنان برای اینشریه .2

 . شدمی  منتشر  تهران در ایران زنان  تشییدت توسط 1326 و 1323 هایسال  بین  نشریه این .شدمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%BE%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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شرایط اجتماعی زنان در آن دوره داشت. دوم این که این نشریه در مقایسه با نشریات مشابه، 
ف نشههریات خدبههر  ،و در نهایت   1ه است وم منتشر شدطور مداتری بهزمانی طوالنی   ۀ در باز

 در طی چهارسال در دسترس است. های این نشریهتمام شماره ر، دیگ
مفهههوم »بدنمنههدی زنانههه« در دوره حاضههر ایههن اسههت کههه اساسههًا    ۀمقال  اصلی پرسش  

شههد و ایههن بازنمههایی چههه می بازنمههایی    زنانهههمحمدرضاشاه پهلههوی چگونههه در نشههریات  
 ست.دوره داشته اآن در هایی بر وضعیت اجتماعی و سیاسی زنان داللت 
 

 تحقیق پیشینه و ادبیات. 2

تههاریخی   بررسههی بههه    محجبهههمیان برادر مبارز و خواهر    با عنوان   کتابی ( در  2005)  2معلا
های »بههدن   مفهههوم  پههژوهشاو در این  اواخر قرن نوزدها و اوایل قرن بیستا پرداخته است.  

دنی یربهه و غازی بدنمنههدی مو های. اصطدح بدن مدنی از طریق ترایندرا ابداع کرد   3مدنی«
 عنوان بهههمههدرن غههرب    یهاشهههی اند. استفاده از مفهوم بدن مدنی در توصیا  اتتدی م ق  فاات

عنوان حقوق طبیعی و قانون طبیعههی چه که بهتدشی برای ایجاد حقوق سیاسی در مقابل آن 
ایههران  در شناخته شده است، قرار دارد. بدن مدنی جایگاهی برای اطاعت و مقاومت است. 

و بعههد از   (ه.   1357-1356)  انقدب  ۀ دور(،  ه.   1356  سال  )قبل از  بنقداز ا  شیپ
بههرای  یالهیوسهه تنها محلی برای نمایش جنسههیتی و ، بدن مدنی نه(ه.   1357)بعد از    آن 

رود، بلیه محلی برای اعمال هرمنوتییی انقدبی و تراملی بوده است تمایز ملی به شمار می 
های مدنی در دوران پیش از انقههدب، کند که بدن ی ل م (. معلا استدال62  ،2005)معلا،  

سههازی شههیل ملت در تراینههد نوسههازی و غربی همشترک دولت هایی هستند که با هدف  بدن 
ها، از جملههه شههیوه ه    های خاصههی گیرند. هر دو گفتمان قبل و بعد از انقههدب، بههه بههدن می 

تنها بههرای نظههارت کههه نههه  ندکنشاره می ا  ه  شدهخواهی و جنسیتی حرکات و اعمال دگرجنس
 (.59 ،همان است ) شده ها الزممدرن بر بدن، بلیه برای ایجاد شهروند جنسیتی 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

 است.   هشد منتشر  یاپیپ طورهب ماهنامه سال  چهار ۀی نشر  ا،یتوق سال   ی از  ر یغ  به .1
2. Moallem 

3. civilical body 
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 ۀ های جنسیتی از اواخر دوران قاجار تهها دور( به مطالعه تاریخی سیاست 2009آتاری )
 عناصههر  بهها  پس از انقدب اسدمی پرداخته است. از نظر او، شروع مدرنیته در ایران همههراه

چنههد دادن به ان یو پاحجاب آموز  زنان، ،  و ازدواج  ت یجنس   ۀ ن گفتمان مدرن درباراگوگون 
پهلههوی در سههال  سلسله  کند که »ظهور استدالل می  او(. 115 ،2009ی بوده است )همسر
ی در ایههران بههوده یتهای جنسهه ، مقارن با دوران جدیدی از جنسههیت و سیاسههت ه.   1304
هنجارهای جنسیتی  دگرگونی ( باعث 1305-1320)  رضاشاهنت  سلط  ،از نظر آتاریاست. 

: اصدحات در سدمت و بهداشت، اصدحات ند ازاعبارت این تغییرات  . برخی از این  شد
های مههدرن پوشههش، اصههدحات در پوشش و شههیوه   ۀآموزشی و قانونی، اصدحات در زمین

   سههتربهها گاه ضاشهه در دوران محمدراز نظههر او (. 2009،142خههواهی نرمههال )دگرجنس
 ی ابط جنس شدن روزه ی، مدرنه.   1319  ۀدر ده  نمایو س  ون ی زیتلو  و،ی راد  ،ی چاپ  یهارسانه
 (.175 ،2009) گرتت تری بیش شتاب  تی س یو جن

بدن زنانه در  مطالعه   به  »سیسوالیته و بدن زنانه«  ی با عنوان ( در پژوهش 2018) 1شریفی 
لیته پرداخته است. تمرکز او بر واسیس دن و ه بل بها در نگر  دو نس ایران با تمرکز بر تفاوت 

ههها دو نسل در نگر  به بدن و سیسههوالیته و چگههونگی برسههاخت ایههن نگر    یهاتفاوت 
سههازی ای، ترایند طبیعی است. پرسش اساسی این پژوهش این است که چگونه در هر دوره 

ه بهه ن  بههد  نههه اززنارک  زعا شههریفی، د؟ بهشودی م کند و به چالش کشیده  زنانه تغییر می بدن  
ای کههه ایههن عوامههل تصههوری از بههدن گونهموقعیت اقتصادی و اجتماعی ترد وابسته است به

سههرایی از دو نسههل بههوده اسههت و در سازند. رو  پژوهش با استفاده از داستان را می   ایدئال
ستفاده از تجربیات متفاوت زنههان در مههورد ازدواج، بههاکرگی، سههیس، ها، با اخدل داستان 

 شان پرداخته شده است.به تحلیل درک زنان از بدن  ی،ملگو حا دگی قاع
( در پژوهشی با عنوان »درآمههدی بههر تههاریخ ترهنگههی بههدن در 1392پور )ذکایی و امن

وشاک، بدن، سدمت و ایران« به بررسی گفتمان پزشیی بدن، بدن و ارتباطات غیرکدمی، پ
انههد. در ایههن پرداختهه  نیتهه و مدریت  روط تغییر و اصدح بدن در سههه عصههر امپراتههوری، مشهه 

سههاختاریاتته و گبههت های نیمهاز تحلیل متن و تصویر، انجههام مصههاحبهبا استفاده    مطالعه،
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 

1. Sharifi 
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هههای شههود کههه در مسههیر تحههول هیجانههات و کنشگیری می مشاهدات روزمره چنین نتیجه
 و  دن بهه نم  تره دهی به  ن و نظایّ ترین عامل در تعبستر تاریخی ایران، دین مها  جسمانی در

هنجارهای مختلا آن در زندگی روزمره بوده است و اگرچه در مسیر تحههوالت مربههوط بههه 
بخش مربههوط های مدرن و انتظههامدوران مدرن، به درجاتی، تحت شعاع هنجارها و گفتمان 

هههای ههها و انگیز  گرتتههه اسههت، همدنههان داللت   های دولتههی قههراربه قدرت بوروکراسههی 
 کند.مانی تراها می هیجانات جس  ا واره کرد ای معنابخش زیادی را بر

اطدعههات« »و  «شههفق سههر  »، «عههالا نسههوان »  ۀسه نشری  ۀبا مطالع(  1394حامدی )
 آگاهانههه  ، تربیت  شامل آموز  زنان   نشریاتشده در این  مسائل مطرح   ۀدهد عمدنشان می 

کیدترزندان با   پرست بوده است.بر تربیت اتراد میهن تأ
وضعیت   به بررسی   «عالا نسوان »  ۀموردی مجل  ۀالعطم ر  ( د1396)  و طوالبی   صفائیان 

 حجهها اسههت کههه آن  از ی کحا پژوهش  حیاست. نتا  پرداخته  رضاشاه  ۀ در دور  بهداشت زنان 
 از نگههر   تحههول  ی نههوع  انگریب مجله نیا در زنان  بهداشت   با  مرتبط  مقاالت  از  ی توجهقابل

. اسههت  مههدرن  ی یشهه زپ بههه لتوسهه  بهها آن  مفهههوم بسههط ضههرورت  بههه زن  ی به تنانگ  ی ناآگاه
کیدبا    مجله  سندگان ینو  ی نی گزیجهها  ضههرورت   ،یمههاریب  درمههان   و  ی ریشههگیپ  ت یهه اهم  بههر  تأ

 از  الهام  با  نینو  ی یپزش   و  یی گراعقل  بسط  و  یی گراخراته  نقد  ،ی طبابت سنت  با  نینو  ی یپزش 
 .برداشتند گام زنان  ی بهداشت ی آگاه سطح یارتقا جهت  ،ی غرب یشورهاک ۀتجرب

: هویت زنانههه در گفتمههان پهلههوی دومدر پژوهشی با عنوان »(  1396)  ی فرش و ت  کوگری 
« بهها اسههتفاده از زنان   ۀ های محمدرضاشاه دربارمطالعه موردی مجله »زن روز« و سخنرانی 

دست آمده در   جمله نتایج به  ززنانه پرداخته است. اهویت    ۀتحلیل گفتمان به مطالع  رو  
مههان پهلههوی دوم اسههت کههه در گفتای ربهه ن« بههودمرکههزی »امههروزی   این پژوهش، درک داّل 

زیههادی بههر زیبههایی و   تأکیدگیرد. این گفتمان،  بودن« قرار می ای نزدی  با »اجتماعی جاذبه
بههودن و د منطقههی و عقدنی هایی ماننهه ج ابیت دارد و حجاب را به سب  ضدیت با اپیستمه

 راند.گرایی، به حاشیه می همدنین همراهی آن با واپس
مرجح زنههان در   ی اجتماع  یهانقشبا عنوان »  یامقاله( در  1397تر )ینی حس   شفیعی و

« بههه مطالعههه وضههعیت در ماهنامههه زبههان زنههان  ی شههناختجامعه ی شهه وکاو دوم یآغاز پهلههو
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 «زبان زنههان »پژوهش به مطالعه ماهنامه  اند. این  اجتماعی زنان در آغاز پهلوی دوم پرداخته
 ی دوم پرداخته است. رو  اصل  یوهلپ  ۀ روز دآغامصادف با    ه.   1321-1324مقط     در

 یهههاشیوجههود گرا  دهههد بههای نشههان م   جی. نتههااسههت   بههوده  ی فهه یک  یمحتوا  لیتحل  پژوهش
شههده   ایتعر  ی خصوص   ۀتنها در عرص   زن،ی  اجتماع  گاهیپا  ه،یه اصحاب نشرتجددخواهان
د مور  نیمع  ی و صفات نقش   یاجبار  انتظارات  با   یهر    ی زگیو دوش  ی ، همسریاست. مادر

 حیزنههان تههرج   ی اصههلی  هاعنوان نقشبه  ی و همسری  حال مادر  نیع  بوده و در  هیشرن  یدتأک
 اند.داده شده

شناسههی برسههاخت بهها عنههوان »دیرینه  ایمقالهههدر    (1398)پههور، و اندیشههه  ، امنذکایی 
شناسی با رو  دیرینه  اندتد  کرده«  اول  یز عصر مشروطه تا پایان پهلوزنانگی در ایران ا

هههایی را کههه در ترین گفتمان اصههلی   هویت زن در ایههران و نیههز  ۀیی مسئلپیدا  طه  نقی،  کویتو
ایههن   یهااتتهههیبراسههاس    .را شناسایی کننههداند،  برساخت زنانگی در ایران ایفای نقش کرده

 نههدیااول را که از آن با عنوان تر  یپهلو  ان یجنبش مشروطه تا پا  ی خی تار  ۀ بازتوان  ی م   پژوهش
شههمار به ران یهه زن در ا ت یهه و هو ی زنههانگ مسئله   پیدایش  نقطه    را  شودی م   دای  ن اریا  در  تهیمدرن
 را  این پههژوهش سههه گفتمههان تأگیرگهه ار در برسههاخت زنههانگی و هویههت زن در ایههران .  آورد 

از ابزار قانون و   گیری بهره( با  ی اسیس  ت یقدرت )حاکم  ی گفتمان اصلشناسایی کرده است.  
و بههاب   ث یهه و احاد  اتیهه آ  ریتفسهه   قی( از طر یتش   ت یحانرو  اً دتعم)  ی نی د  گفتمان   ه،یقهر  قوه  

و رمههان، نگههار  کتهه  و چهها   اتیهه بهها اسههتفاده از ادب   ی روشههنفیر  گفتمههان   زیاجتهاد و ن
از گفتمان   یسازت یریغ  از طریق  گفتمان   سه  از نظر پژوهشگران این پژوهش، هر  .اتینشر

 یهااز مؤلفههه ی یهه یا نهت یزساهبرجست و ی گری با د یخود در مرزبند ایمفاه  ایتعر  ،  یرق 
اسههت  ی در حال نی. ااندکرده ارائه  ران یزن در ا  ت یو هو  ی از زنانگ  ستایا  ی فیساز، تعرت یهو

زنانههه و   یهههات یبا روا  ،ی گفتمان  گفتمان مقاومت زنانه بدون توجه به الزامات  ندگان یکه نما
 ،ی رانهه یا  سایونالیناس  ی نعیها؛  گفتمان   نیاز ا   ی  هر  ی تیهو  یهاهمؤلف  نشی و گز    یترک   زین

تهها   اندهبر آن بود  سوی از    شرتت،یپ  و  ی ، برابریمدرن همدون آزاد  ایو مفاه   یم ه  تش 
هههای مسههلط را بههه چههالش گفتمان   گههر،ی د  یشههود و از سههو  دهیشن  هاح ف شده آن   یصدا

 بیشند.
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توجه  نظام سیاسی  حیومت پهلوی،  ۀ گواه این است که در دورهای پیشین  مرور پژوهش
های سیاسههت بههین  شدن از طریق بدن زنانه داشته است. البتهسازی و غربی رن دم به    اییژه و

ر حیومت رضاشاه مبتنی بر اجبهها  یهااست یسهایی وجود داشت.  پهلوی اول و دوم تفاوت 
گسههتر  سب   هرچند عنصر اجبار ح ف شده است اما به    محمدرضاشاه  دوره  بوده اما در  

 زنانه گستر  پیههدا کههرده اسههت.شدن از طریق بدن  ربی غ  ن وسیوروند مدرنیزا  انواع رسانه،
، «شههفق سههر  »،  «زبههان زنههان »،  «عههالا نسههوان »تحلیل محتوای نشریات مختلفی ماننههد  

ها و الگوهای گفتمانی زنان انجههام شههده منظور شناخت گفتمان به  «شیوته»و    «اطدعات»
خصوصههی و   ۀ زحههودر    شههی بخعمدتًا به منظور آگاهی ها و نشریات  این پژوهشاما    ،است 

 هینشر. در این بین اندعمومی پرداخته  حوزه  ور زنان در  تردی زنان بوده است و کمتر به حض
عمههومی  ۀ حههوز، عمومًا بر تعالیههت زنههان در گراچپ ی  نشریه منتقد    عنوان به  «بیداری ما»

 .است  متمرکز بوده
 

 مطالعات نظری. 3

روییههرد  ، بههه بررسههی یهههنمههایی ا بازتبط بمر هاینظریهپس از مرور اجمالی  در این بخش،
بههه  مقاومههت .  2شههدن بههدن زنانههه؛  . کاالیی 1شده اسههت:    پرداخته  نظری در بدنمندی زنانه

 .دولت  ت یتحت مالی هزنان . بدن 3واسطه بدن زنانه و 
 بازنمایی. 1-3

 گههاه ابههزاری خنثههی و یهه کنند که ی  رسانه هیچهای بازنمایی در این باره بحث می نظریه
متیی به زبههان و معنهها  ایرسانه آید بلیه هردر ارائه تصویر به حساب نمی   طرف ی بی انجمی

بازنمههایی   ابراین،بنهه است و این دو نیز در چارچوب گفتمان همواره متیی به قدرت هستند.  
 از نظههر هههال اسههت. گفتمههان متیههی بههه ای همههواره دارای سههوگیری ایههدئولومی  رسههانه

عملههی خههات هسههتند؛ یعنههی  دربههاره  دانههش ن تاخ ا سهه های ارجههاع یهه ههها، شههیوه گفتمان »
موضههوع،  دربههاره  های حههرف زدن و اعمال است که شههیوه   ای از تصورات، تصاویرمجموعه

تعالیت اجتماعی، یا نهاد اجتماعی خات و اشیال دانش و رتتار مههرتبط بهها آنههها را تههراها 
زبانی و هیانی لهه  باق  که  کنندهای گفتمانی تعیین می ها یا ترکی  بندیکند. این صورت می 
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 «عمل مناس  و نامناس  ما در رابطه با موضوع یا تعالیت اجتماعی خههات چیسههت   ۀ نحو
 (.1391،25)هال، 

 شدن بدن زنانهکاالیی. 2-3

مفروض این روییرد نظری این است که در منطق بازار، بههدن زن از منظههر جنسههی بههه یهه  
ی زنانه، در چنگال بههازار و تقاضههاهای مندندبرو،  شود. از اینبرای مصرف تبدیل می   سومه 

مالییت بدن از آن  او است اما این منطق بههازار   شود. اگرچه در ظاهرگرتتار می   گوناگون آن 
دهد که این شدن بدن زنانه زمانی ر  می کند. کاالیی است که در مورد کیفیت آن، حیا می 

اول   درجههه  یهه  تههرد و در    نوان عبههه  ه وشود، یا از او جدا شههدبدن یا قسمتی از آن »تنها می 
 (.1990، 1بههارتیی شههود« )جسمی از تمایدت جنسی مردانه شههناخته می   ابژه  ی     عنوان به

کند که طرد و ح ف تخّیل زنانههه، زن را در مههوقعیتی قههرار ( استدالل می 1381)  2ایریگاری
 کنههدتجربه می   ،الر ردساجامعه م   ه  یحاششده، در  تیهای تیهدهد که خود را تقط به گونهمی 

ردو  .(488،  1381،  ایریگاری) با تمرکز بر »بدنمنههدی زنانههه تحههت تشههار« نیز  (  1993)  3بو
زن، تصههویر یهه  زن  ایههدئال( معتقههد اسههت در غههرب تصههویر 1395،274 کریگههان،)

کننههد تهها های تههراوان تههد  می سفیدپوست و الغراندام است و عمده زنان با تحمل مشقت 
هههای ورزشههی زنان ترغی  بههه انجههام تمرین  ،نزدی  کنند. بنابراین  لادئایتصویر  خود را به  

های غ ایی دشوار است. بههدین ترتیهه  »بسههیاری از زنههان بههه ترسا و پیروی از رمیاطاقت 
ها مها است، تصوری اسههت کههه بههدن چه برای آن دهند؛ آن سدمت بدن خود اهمیت نمی 

 (.130-131 ،1387, هولمز) کند«می آنان نزد دیگران ایجاد 
 مقاومت به واسطه بدن زنانه .3-3

شههود، عروسیی در چنگال نظا بازار تصویر می  ۀ، زن به مثابشدن کاالیی اگرچه در روییرد 
بخش بدنمندی در نظههام های رهایی ، به جنبهمقاومت به واسطه بدن زنانهدر روییرد نظری  

رای مقاومههت و بههه بهه  ی دانیهه م   ۀمثابهه روییرد، بدن زن، بهشود. در این  داری توجه می سرمایه
 ،بههدن شههود. از دیههد ایههن روییههرد، تلقههی می   برالینئول   ی جهان  یاقتصاد  کشیدن نظاچالش

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

1. Bartky 
Irigaray .2 

3. Bordo 
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، نهادینه شده است. تاریخ مبارزات سیاسی و آن و مقاومت در  یکه هنجارساز ی است میان
( در 1985اسههیات ) ،برای مثال اجتماعی زنان برای کنترل بدن خود، گواه این مدعا است.

های مقاومت روزانههه« اسههتفاده های وابسته، از مفهوم »ترمهای گروهسازی استراتژیوریتئ
عنوان شههیل جمعههی و عمههومی شههور  علیههه کند. اسیات به جای بررسی مقاومت بهمی 

سههازی اصههطدح »اشههیال پردازد. با مفهومقدرت، به اشیال روزمره مقاومت روستایی می 
و منفعههل از   می و خصوصههی و تعریهها تعههالعمههووم  فههه وزمره مقاومت« او بر هههر دو م ر

(. اسیات اعمالی ماننههد درازکههردن 5  ،1985کند )اسیات،  می   تأکیدمقاومت توسط اتراد  
های ضعیا زدن را ها جزء سدح پا، شایعات و بدگویی و کارشینی و خرابیاری و تهمت 

ریزی ندارنههد و از امهههرن ها، نیههازی بههه همههاهنگی و بح داند. این سههدطبقاتی می   مبارزه  در  
های مهه کور، از کنند. همدنین سههدح های غیررسمی استفاده می های ضمنی و شبیهتواتق

هایی در جهههت ایجههاد کننههد و شههیوه هرگونه برخورد مستقیا نمادین با اقتدار جلههوگیری می 
 ب هههای تههاهههای روزانههه گروهاسیات برای مقاومت، متمرکز بههر تعالیت   وه  یش.  تغییر هستند

عنوان ی  عمل در حال تغییر که باید در زمینه و شرایط دهد مقاومت را بهجازه می ا  ت واس
 روزانههه  در این نظریه اعمههال  اجتماعی و اقتصادی و تاریخی خاصی قرار داد، مشاهده کرد.

های اجتماعی و روابط قدرت، موجهه  محههدود کههردن زنان برای مقاومت در مقابل هنجار
 است. هاآن ی جنس ای ره کنترل بدن و رتتا

( معتقد است »هر لباس در خههود 1996)  1در زمینه مقاومت به وسیله بدن، تینیلشتین
ای از مخالفت یا همنوایی باشد. بههرای زنههان تواند نشانهپیامی قابل تفسیر دارد. این پیام می 

د لباس در ب ، ای از نههاهمنوایی اسههت؛ چههرا کههه زنههان، اغلهه  سیاری مههوارد نههوعی نشههانهمو
هههایی کننههد و کفشههها احسههاس راحتههی نمی کننههد کههه در آن هههایی را خریههداری می سلبا

کنند نوعی استقدل ها سعی می ها بسیار دشوار است. در واق  آن پوشند که راه رتتن با آن می 
شود، مقاومههت نشههان دهنههد« ها می ر انتقاداتی که به آن تردی را به نمایش بگ ارند و در براب

 (.134 ،1387 ،هولمز)

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

1. Finkelstein 
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 کنترلبدن زنانه به مثابه ابزار . 4-3

نظام سیاسی و مداخله آن در بدنمندی زنانه، در کانون توجه قرار دارد. ترنر   ،روییرد این  در  
های نظارت جامعه بر عملیرد بدن و اعضای خود، بر ایههن بههاور ( با تمرکز بر شیوه 1992)

هنگههام مههرر، در حههد تهها  لههد  تواست که نهادهای حقههوقی، مهه هبی و پزشههیی از ابتههدای  
از نظر او »بدن انسان چهار عملیرد اصلی بازتولید،   توجهی در تنظیا بدن نقش دارند.قابل

 ۀواسههطهای درونی و نمههایش خههود را دارد و نظهها اجتمههاعی بهتنظیا، مهار امیال و هیجان 
ترنههر (.  101  ،1996نتلتههون،  بههه نقههل از  یابد« )کنترل هر ی  از این عملیردها، تحقق می 

تحت تأگیر توکو معتقد است که موضوع بدن نباید تقط در سطح تردی مطالعههه شههود بلیههه 
ها نیز توجه شود. در این صورت دو مسههئله مههرتبط بهها ییههدیگر، الزم است به بدن جمعیت 

 (.58-59، 1992)ترنر،  شودیعنی بازتولید اجتماعی و تنظیا اجتماعی مطرح می 
عمههال  رل بدن نت ک   ر ب   رکز ( با تم 1998)   بارتیی  های زنانه بر این بههاور اسههت کههه تأگیرگهه اری ا 

باطی مدرن بر زنان، متفاوت از مردان است. مدرنیته مفهوم جدیدی از زنههانگی تولیههد کههرده  ض ان 
بندی  ایههن اعمههال را در سههه طبقههه دسههته ی  بارتی ها و نمود آن مشخص است.  است که در مست 

  ( 2سههایز و پییربنههدی مشههخص« هسههتند؛    »بهها   دنی ن ب خت دنبال سا کسانی که به   ( 1کرده است:  
کسههانی کههه    ( 3و    ؛ ها و حرکات خاصی هستند ها، موقعیت کسانی که از این بدن خواستار مست 

از مطالعههه  ی  بههارتی (.  94،  1998،  ی بههارتی انههد ) بدن را به ی  سطح تزئینی جدیههد تبههدیل کرده 
ها بههر هویههت و  ن رشههته ایهه   میههل ح ت   رات ا و اگهه ه تحمیل آن   نحوه  ماهیت هر ی  از این سه دسته،  

های انضههباطی بایههد در پرتههو مدرنیزاسههیون سههلطه  گیههرد کههه ایههن شههیوه ذهنیت زنان، نتیجههه می 
هههای مختلهها، متفههاوت  های زنان در طول زمان و در ترهنم مست   سب  مردساالر درک شوند.  

بههه  وز  نهه ه   کههه   ی هسههتند های ترهنگهه ها و مشههغله مندی عدقه  کننده ها، منعیس است. این سب  
ها، حرکههات و تقههارن  توجهی در مست های جنسیتی قابل زعا او، تفاوت اند. به رستی درک نشده د 

حرکات و موقعیت میانی زندگی محدودتر از مههردان    ه  عمومی بدن وجود دارد. »زنان از نظر نحو 
  ی ش رو   به   د رو انتظار می از ی  زن    ، که ی حال در   لطیا باشند.   د ی ت زنانه با و حاال   ات حرک هستند. 

البتههه  .  باشههند   ز ی آم   یهه امهها تحر   ا ی ظر   د ی حال، حرکات او با   ن ی محدود و متناس  راه برود، در ع 
 (. 97،  1998،  ی بارتی )   شود« محسوب می تابو  نیز  از حد    ش ی ب   ش ی نما باید توجه داشت که  



 

 نامه تحقیقات فرهنگی ایران فصل 
 

 
 

74 
 4شماره    ، 15    دوره 

 1401  زمستان  
 60پیاپی  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چارچوب مفهومی پژوهش. 4

ی است. ایههن مانس ج   بدن زندگی با/از طریق  ، منظور از بدنمندی تجربه ترد از  مقالهدر این  
یهه    ه  ارائهه منظور  دهههد. بهههبه از طریق تنون بدن، اداها، عواطا و کنتههرل بههدن ر  می تجر

مفهههوم   یبههرا، با تییه بر ادبیههات تجربههی و نظههری موضههوع،  از این مفهوم  ی اتیعملتعریا  
  :در نظر گرتته شده است  یدیکل مؤلفهسه  «ی»بدنمند

موعههه قواعههد و رتتارهههای ن، مجبههد  نههون از ت  منظههور  ی اسههت.تنههون بههدن  مؤلفهههاولین  
این تنون   کنند.ها تبعیت می گران، در انجام کارهای روزمره، از آن ای است که کنش یاتتهنظا

هههایی نظیههر حرکت   (.1396)بروتههون،    شوندمی   یلگر تحمبه کنش   و آنی خودکار    صورت به
ن و نوشههیدن، ورد خ ا  غ   یدن، نشستن و برخاستن،شناکردن، خواب  یدن،پر  یدن،زدن، دوقدم

گیرند. این تنون بر اسههاس تنون بدن قرار می  ه  ی و رسیدگی به بدن و نظایر آن در زمرنگهدار
شههوند. ترهنگی ایجاد و با از میان رتتن شرایط اجتمههاعی و ترهنگههی، ناپدیههد می   واره  عادت

 شوند.می  هربتج ان دیگرکنشگربدون ارتباط با سایر اساسًا تنون بدنی، به صورت انفرادی و 

شههامل اسههتفاده غیرکدمههی از بههدن در برخههورد بههین دوم، اداهای بدنی است که    ه  مؤلف
 سدم یا خداحاتظی با اشاره دسههت، تیههان   ان اجتماعی است. انتقال غیرکدمی پیامکنشگر

های مربوط به پ یرتتن یهها سر، دست دادن، در آغو  کشیدن، بوسیدن و حرکات چهره، ادا
کنند، جهههت نگههاه، همراهی می کات صورت و بدن که سخن گفتن را  حر  ،امپی  ردکردن ی 

کههردن یهها پرهیههز از تمههاس بهها های لمسکند، شههیوه ان را از ها جدا می کنشگرای که  تاصله
نی در دهند. اساسًا اداهای بدییدیگر و نظایر آن، مجموعه انواع اداهای بدنی را تشییل می 

یههز هماننههد تنههون د. پرواضح است که اداهای بههدنی ننبایی م ان دیگر، معنا  کنشگرتعامل با  
 بدنی، تحت تأگیر شرایط اجتماعی و ترهنگی قرار دارند.

بدنمندی، عواطا است. عواطفی نظیر عشق، دوستی، رنج، تحقیر، شادی و    مؤلفه سومین  
ت  اال ر حهه د   ها بیان آن   ه  کنند و شیو ها را احساس می گوناگون، آن ها در شرایط  خشونت، که انسان 

  ه  ی پا ین عواطا خودانگیخته نیستند بلیه بر  تیزییی، ریشه در هنجارهای جمعی ضمنی دارند. ا 
دهنههد. ایههن عواطهها خههود را بههر  اند و دیگران را مخاط  قههرار می مناسیی، سازمان و معنا یاتته 

 (. 77  ، 1396)بروتون،  دهند نشان می  چهره، بدن، حرکات، اداها و غیره 
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 وش پژوهشر . 5

شناسی ترکیبی و از رو  تحلیل محتوای کّمی و کیفی اسههتفاده شههده از رو    مقاله  این  رد
 ه.   1327تهها    1323  یهادر تاصههله سههال  «بیههداری مهها»  های نشههریهتمام شماره   است.

گانه مفهههومی پههژوهش و ابعههاد سهههباتوجه به چارچوب    برای این منظور،  .1اندبررسی شده
شده و   استخراج  از متون نشریه  عبارات معنادارتمام    (طاواتنون بدن، اداها و عبدنمندی )

دهای استخراجدی اختصات یاتته است. به هرکدام از آنها کو  وجههوه اساس  بر شدهسپس، کو
زیرمقههوالت،   نهایی از تجمیهه   ه  در مرحلاند.  بندی شدهدستهمقوله  زیرتحت ی   ،  اشتراک

بودن  جام  و مان اصل   ،توال مق تشییل یبرا  مقوالت اصلی پژوهش استخراج شده است.
ها و مقوالت، همدنین تمام مضامین، زیرمقوله  .استقدل آنها مدنظربوده است   و همگنی و

 اند.به صورت کّمی شمار  شده
 

 هایافته. 6

های کیفی در بخش های توصیفی و نتایج تحلیلنتایج شمار  کّمی مطال  در بخش یاتته
 اند.شدهئه های تحلیلی، ارایاتته
 توصیفی یهاافتهی. 1-6

دهد بیش از نیمی از مطال  نشریه در قال  مقالههه یهها تحلیل کّمی مطال  نشریه نشان می 
تمام مطال  نشریه توسط زنان ایرانههی تههألیا شههده و در مههوارد   گزار ، منتشر شده است.

رجمههه ، تانههی های نوین مههادری بههه زنههان ایرمعدودی نیز متون غربی با هدف آموز  شیوه 
 شده و در صورت انتشار نیههزمنتشر  های تجاری در نشریهبه ندرت آگهی  همدنیناند.  شده

تراوانههی  (،1) ه  شههماردر جههدول  ها یا تشّیدت زنانه بههوده اسههت.ها معرتی نشریههدف آن 
 قال  مطال  نشریه بیداری ما آورده شده است.

 
 

 
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 

 .است بوده  ایتوق ه.  1327 نی تردو تا 1325  اسفند از م کور، هی نشر   که است ذکر  به الزم .1
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 ه.ش 1327تا  1323یه »بیداری ما« از سال نشر لب مطا بلقا فراوانی و درصد .1 جدول

 درصد فراوانی  قالب مطلب
 21.9 88 شعر، ادبیات و فکاهی
 3 12 مصاحبه و سخنرانی

 50.7 204 مقاله و گزارش
 8.5 34 اخبار

 9 36 زندگی روزمره
 2 8 بیوگرافی

 4 16 های ارسال شدهمقاالت و نامه
 1 4 آگهی و تبلیغات

 100 402 عمج
 

تههرین محتههوای مها  دهههدنشان می مطال  نشریه از منظر محتوای مطال     تحلیل کّمی 
اهمیههت آمههوز  و گسههتر  مواجهه زنان با امر آموز ، اسههت. بهها توجههه بههه   ه  ویشنشریه،  

زنان، در کانون توجههه محاتههل زنانههه و  ی، امر آموز  براآموز  در نتیجه اقدامات رضاشاه
 منتقد قرار داشت.

ای نشریه به لحاظ تراوانی، رویارویی زنان با نظام سیاسی و قانونی مسههتقر تومحین  دوم 
در دوره پهلوی دوم است. این نظا سیاسی و حقوقی کههه میههرار دوران رضاشههاه محسههوب 

ییی از موازین اصلی نشریه   ،رتی عباشد، همواره محل مناقشه نویسندگان نشریه بود. بهمی 
جهه با دییتاتورمآبانه آن بوده است در مقوله ترعی »موا  هیت ام   در نقد اصدحات رضاشاه و

بخشی سیاسی و قههانونی بههه نظا سیاسی و قانونی مستقر«، موضوع محوری نشریه، آگاهی 
قوانین حقههوقی   زنان، مبارزه با دییتاتوری پهلوی، مبارزه در راه احقاق حقوق، نقد و تحلیل

پور، و اندیشههه ، امنبا پژوهش ذکائی  «ام  اریبید» ه  رینش  محتواینظیر حق رأی بوده است.  
وی   .در یهه  راسههتا بههوده اسههت   عصههر پهلههوی اول  ( در مورد مبارزات روشنفیران 1398)

 وهلههه  و در  یاول، حیومت اسههتبداد وهله  در  ران یروشنفیران در ااستدالل کرده است که »
ود وجهه م   ت یعوضهه   ی لاصهه   را عامههل  ی و رسوم منحط سنت  آداب  و  ی غلط م هب  یم، باورهادو

 (.1398، پور، و اندیشه، امن)ذکائی  کردند ی معرت 

« اسههت. ایههن نظهها و مردسههاالر   ی مواجهه با نظا عرتهه شده، »سومین محتوای استخراج
خراتههات، بههاور بههه آمیختگی باورهای سنتی و عرتی ایرانیان است. باور به  عرتی گمره درها
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ات کلیدی در این مقولههه ضوع موه  جملاز  های برای زن،  جایگاه ترودست زن و محدودیت 
 ترعی هستند. این مقوله عمدتًا با کلیدوامه »ارتجاع« در نشریه طرح شده است.

عمههومی و بههازار   ه  های زنانه، حضور در عرصهه زنان با اجتماع )اعا از گروه  ه  مواج   ه  شیو
 وا،شده از نشریه اسههت. در مطالهه  مههرتبط بهها ایههن محتهه حتوای استخراجکار( چهارمین م 

پوشههش، اداههها و   ه  در محاتههل عمههومی )شههیوونگی تعامل با دیگران، حضور  به چگومًا  عم
داری به ایههران سازی ایران و ورود بازار سرمایهبا شروع صنعتی   رتتارها( پرداخته شده است.

گرایی، رونههد ینمای تجاری، تبلیغات و مصههرف گیری س، و نضجه.   1320در اوایل دهه  
دن زنانه در ایههران آغههاز شههده بههود. از ایههن رو، چگههونگی بمله  ج ز  و اسازی جامعه  کاالیی 

مواجهه زنان با غرب و دستاوردهای مادی آن بههه ویههژه مظههاهر مههادی ترهنههم آمرییههایی، 
 آخرین قال  محتوای مطل  نشریه بوده است.

 
یه .2 جدول  محتوای مطالب نشر

 درصد فراوانی  محتوای مطالب
 23.7 68 اسی و قانونی مستقرسی ا نظممواجهه ب 

 21.6 62 مواجهه با نظم عرفی و مردساالر
 29.6 85 مواجهه با امر آموزش زنان
 4.9 14 مواجهه با غرب و مدرنیته

 20.2 58 مواجهه با اجتماع
 100 287 جمع کل

 
 های تحلیلییافته. 2-6

 اسههتخراجبرای نشههریه لی اص  ه  ل مقو 3و مضمون  67بر اساس نتایج تحلیل محتوای کیفی، 
های هر مقوله اصلی در ابعههاد شده، ویژگی شد. در این بخش، بر اساس مضامین استخراج

 گانه بدنمندی )تنون بدنی، اداها و عواطا( تشریح شده است.سه
این شههیل  ییی از مواض  انتقادی نشریه بوده است.  سنتی بدنمندی  . 1سنتی بدنمندی الف( 

دانههد.  در جامعه است و آنههان را محههدود بههه تضههای خانههه می  حضور زنان  مخالا  دنمندی ب از 
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 

  از دوربه و  خانه محیط به بازگشت آن از  منظور و است شده بیان نیز  ارتجاع عنوان  اب نشریه مطال  براساس بدنمندی این .1
 است.  سواد و آگاهی
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داری،  وقههت، شههوهرداری و بدههه داری تمام خانههه ترتی ، مخالا تحصیل زنان نیز اسههت. بدین 
از  شههرم و حیهها   ، مردنههامحرم  توسههط ، شههنیده نشههدن صههدای زن نیردن با مردان نامحرم صحبت 
شده برای این شیل از بدنمنههدی هسههتند.  ین استخراج ه مضام از جمل انزوا و تقدیرگرایی دیگران، 

 اند. شده در بدنمندی سنتی آورده شده و مصادیق استخراج   ن ی مضام   ( 2)   ه  در جدول شمار 
 

 سنتی  شده در بدنمندیابعاد بدنمندی و مضامین استخراج .3 جدول

 برخی مصادیق مضامین ابعاد بدنمندی

 نینون بدف

 وقتاری تمامدخانه
 )شستشو، آشپزی و ...( 

 درحال خوووردن دود اجووا  »زن خانه همیشه در قید آشپزخانه و
 (.14، ص 1325« )شماره هفتم، سال است

 داریشوهرداری و بچه
شناسوود او را بووه  »از روز اول که دست راست را از دسووت  وو  می 

ای  حرفووه و یگانه    زندگی   تنها راه دهند.  ه فقیر و  ه غنی.  شوهر می 
 (. 10، ص  1323)شماره اول، سال  که جامعه برای او تهیه کرده« 

»آیا در مقابل این تظاهرات ارتجاعی مثل تهدید به بستن مدارس  تنها قدم نزدن در خیابان
، شووماره 1323دختران و غیره باز هم ما بایوود سوواکت باشوویم « )

 (.10دوم، ص 
نسبت به زنووان وجووود وار که  هدیوان  هایهمه تعصب»اصوالً این  

دارد از روزی پیدا شده که زن جنبه تملک پیدا کرده و اال انسان 
دانوود ایوون همووه خووود نمی  متعلووب بووهرا    نسبت به  یزی که آن

 (10، شماره دوم، ص 1323تعصب نخواهد داشت« )

 صحبت نکردن با مردان نامحرم

 محدودشدن به مجالس زنانه

 نانعدم سواد آموزی ز

 هاادا

 نخندیدن در مجالس مختلط
برد و حتی شووکل او و حتووی »زن را در تاریکی حرمسرا فرو می

دهوود کووه دیگووران سایه او و حتی آهنگ صدای او را اجازه نمی
 (9، شماره دوم، ص 1323بشنوند« )

 نشدن صدای زن توسط مرد شنیده 
اسووتفاده زیوواد از سوور و  شووم و 

 سر مجالدادن دابرو برای عالمت

 عواطف

تری تکیه کنوود و قوی    فرد  »با داشتن این روحیه زن میل دارد به راضی به تقدیر و قسمت الهی
 (.13ص ، شماره دو، 1323کند ضعیف است« )احساس می

کنوود« »زن در حُجب، خجالت و سکوت و نادیوودگی زیسووت می
 (.12ص  ، شماره سه، 1323)

ه از زن گنوواهی  ن ک ل آ پروایی از مرد قبیح نیست و حا »گستاخی و بی 
 (. 12ص  ، شماره سه، 1323است که باید با خون شست« ) 

رسووند قصووه مصووا ب و هاست که زنان وقتووی بووه هووم می»سال
، شماره دو، 1323کشند« )های خود را نقل کرده و آه میبدبختی
 (.14ص 

فتووار و »تمام اعضای بدن زن از گناه است، طرز فکوور و روش گ
برخاسووت او بووا موورد فوور  و    شسووتاحساسات و روحیات و ن

 (.12، شماره سه، ص  1323فاحش دارد« )

 سوز و ناله نسبت به مشکالت 

 خجالت از دیگران

 ارادهناتوان و بی

 احساس گناه

 اعتمادی به دیگر زنانبی

 حسادت 
سازگاری در صورت وجووود زن 

 دوم
دار سرشکستگی در صورت بچووه

 نشدن
 انزوا
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در کههانون نقههد  سههنتی این نوع بدنمندی نیز هماننههد بدنمنههدی .  مندی عروسکیبدنب(  
 ی،عروسههیبدنمندی  یهای ژگی ونشریه قرار دارد. به عبارت دیگر، نشریه از طریق نیوهش  

ترین رکههن جنسی اصههلی   ه  یسرمااتیاء بر    بخشد.خود تعّین می   ایدئالبه مرزهای بدنمندی  
اشاره کههرد:   این موارد توان به  ن این بدنمندی می امیمض  بدنمندی عروسیی است. از جمله

برای جل  توجه دیگران، آرایههش زیههاد، تقلیههد از اداههها و طههرز   استفاده از ج ابیت جنسی 
د روز  های گران قیمت کردن ستارگان سینما، پوشیدن لباسصحبت  ، وابستگی مههالی بههه و مو

دیگر )به غیر از همسر و با اجازه ان مرد نشینی و اختدط با به خرید، ش  زیاد  ردان، تمایل  م 
همسر(، آرایش مو و چهره به سب  روز اروپایی، پوشیدن لباس بههه سههب  روز و اروپههایی، 

بهها   هههاتمایل و تد  برای داشتن بدنی الغر و کشههیده ماننههد سههتارگان سههینما. ایههن ویژگی 
 ؛1997،  1تههزابرو ر  ؛ تریدرکسههون 1993ردو،  بو بدن زنانه مطابقت دارد )  ی کاالشدگ  اتینظر

هرچند این نوع بدنمندی در آن دوره آندنان گسههتر    (.1381  ،یگاریری؛ ا1998  ،بارتیی 
های پهلوی مبتنی بر مدرنیزاسیون از طریق بدن زنانه، خطههر پیدا نیرد اما باتوجه به سیاست 

و  یابعههاد بدنمنههد (4) ه  جدول شماردر بینی کرده بودند. رواج آن را نویسندگان نشریه پیش
 آورده شده است. ی عروسی یشده در بدنمنداستخراج  نیمضام 
 

 عروسکی  یدنمندبشده در استخراج نی و مضام یابعاد بدنمند .4 جدول

ابعاااااااااااد 
 برخی مصادیق مضامین بدنمندی

 تنون بدنی

داری  ه زنههد    گهه رد. شههمصههرف می های خههانا خانههه بی سههاعت »  داری و خوابیدن تا ظهر زندهش 
 (. 2، شماره دوم، ت  1327آور تا ظهر« ) کننده با خواب کسالت خسته 

ههای بوسهتان، های عاشقانه، چیدن گل»برای این زن، نوشتن نامه
های لطیا، وقهت گه ران در روی صهندلی توالهت پوشیدن لباس

کسهی اسهت کهه خانهه و   ایهدئالکاتی است. از نظر اینان، شهوهر  
رود و نشینی مهیخرد، ش د، لباس میر بمی زندگی تهیه کند، کاته

 (.1، سال پنجا، ت 1327)  هد که با زن او برقصند«داجازه می
»از وجود زن درک ی  بازیده ی  آلت تولید مثل، ی  عروسه  

باال را بخواهنهد و منتههای ارادت را بهه زن حرمسرا یا خیلی دسهت
 چشها لنشان دهند، ی  الههه جمهال سهاخته و پرداختهه در مقابه

 (.44، شماره دوم، ت 1327گ رانند« )مردها می

ههای آرایش روزانه و پوشیدن لباس
 دگران و جدی

 و  توجه بسیار بهه زیبهایی )پوسهت
 الغری(

 اسهاسآرایش غلیظ چهره و مو بهر 
 د روزمو 

روز بر اساس های بهپوشیدن لباس
د اروپایی با قیمت بسیار باال  مو

هههای مخههتلط و  حضههور در مهمانی 
 اختدط با مردان در مورد مسائل روزمره 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

1. Fredrickson & Roberts 
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ابعاااااااااااد 
 برخی مصادیق مضامین بدنمندی

کردن بهههها مههههردان در صههههحبت
 هامهمانی

»آرایش لباس، تجمل، نخستین شعارهای مقدس دنیای این دسهته 
از زنان ماست. اجتماع و خهدمت اجتمهاعی حهرف لغهی اسهت. 

ههها دیههده دور یاههای او همههه در اطههراف بههازیگرانی کههه در تیلاؤر
کهده، ن تهد زند. سفر به آمرییا، تدن پالتو پوست، تدن کفشمی

تدن شوهر که دارای تدن سیستا اتوموبیل است و در مقابهل ایهن 
شههود« ههها کلیههه مبههادی اخههدق و سههجیات او متزلههزل میهوس

 (.13، شماره سوم، ت 1327)

 اداها

تقلیههد از اداهههای هههالیوودی در 
 کردنهنگام صحبت

ه چنهد رقهص نهاموزون و زمزمهه ب  هانیترهنم جها با  »آشنایی آن
کراسبی یا تینا روسهی و خوانهدن مجهدت تهرو های بین تصنیا

رومنس یا مجدت دیگر سینمایی و از برداشهتن اسها چنهد سهتاره 
هالیوود محدود است. چند بازی با کهارت، یه  تقلیهد نهاقص از 

ه اضهاتهخصهوت آمرییهایی، بترتیبات زندگی اروپایی و اخیهرًا به
، 1327کنههد« )هها را تیمیههل میسهقز، دانههش آن ائمههید جویهدن

 (.2شماره دوم، ت 
»خههوی و مههنش یهه  عروسهه ، مشههتی اطههوار سههب  و مشههتی 

های آراسته کهه بها بازی کودکانه، گاه شخص از دیدن این زنهوس
تقلید از حرکات ستارگان سهینما، قیاتهه و رتتهار تصهنعی بهه خهود 

ن تقط برای ایهن درسهت انسا   کند، آیا یگیرند، واقعًا رقت میمی
شده است؟ روزی چند ساعت وقت خود را بیشد تا خود را الیهق 
ذوق خواسههتاران بیاالیههد و سههپس بهها مقههداری خنههده لههوس و 

جا ظههور پایه و رتتاری ناهنجار و سهاختی در همههگوی بیوگفت
 (.1، شماره دوم، ت 1327کند« )

 گری نگاه همراه با عشوه

 دیهای هالیووخنده

 جویدن دائمی آدامس

 تقلید از رقص آمرییایی

 عواطا

پرستی و خودخواهی و عدم اعتنا به مبادی اجتمهاعی »رواج تجمل خودپرستی
 (.3ت ، شماره دوم، 1323ای از زنان« )در میان دسته

ها از لحاظ پایه تیری با زنان عق  مانده تفهاوتی ندارنهد. »این زن
قطههاع در خانههه، همههان بدان حسههادت، همههان جنجههالهمههان 

جویی و حتی همان توسل به تال و طلسا و جادو، تغییر تقهط کینه
در ظاهر است و این تغییر ظاهری به قدری است که در نظر اول به 

 (.13، شماره سوم، ت 1323) کندیمکلی متفاوت جلوه 
ت اسهت اندیشی و ظراتهها مبت ل، سطحی و تاقد باری »روح آن

نده سر و وض  آن زن و زندگی داخلی زن دیگهر، کنسته... تیرار خ
 (.2، شماره چهارم، ت 1327غبطه به این و دشنام به آن« )

د یها خریهد تهدن »برای کوچیترین عق  ماندگی خود از تقلید مهو
ریزند ولهی درام مرگبهار پارچه یا تهیه تدن جواهر شدیدًا اش  می

در مقابهل   نهه تقهطهها تهأگرآور نیسهت.  زندگی ی  ملت بهرای آن
رونهد بلیهه آن را های اجتماعی بهه تیهر تهرو نمیجوشش نهضت

 (.2، شماره دوم، ت 1327کنند« )مسخره می

 تجمل پرستی
 حسادت

 جوییکینه
 تقدیرگرایی

 نگری سطحی
 ترجیح منات  تردی بر جمعی

 عدقگی نسبت به وطنبی
 نیردن به امور جامعهاعتراض

بسهههیار بهههه حضهههور در عدقهههه 
 مختلط  یهامهمانی
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مثابه »ابزاری بههرای ترین رکن بدنمندی مبارز، استفاده از بدن بهمها.  بدنمندی مبارزج(  
بدنمنههدی خههود، بهها نظهها سیاسههی و  واسطهمقامت و مبارزه« است. در این روییرد، زن به 

دو شیل پیشین، ایههن مانند  ه.  کندحقوقی مستقر، باورهای عرتی و سنتی موجود مقابله می 
نفههس،  اعتمادبهههداشههتن  :هههایی بههرای زن قائههل اسههت از منظر بدنمنههدی، ویژگی شیل نیز  

و زنان، دور از ادا و اطوار تقلیدی از غرب، شرکت در بحث با دیگر مردان  صحبت کردن به
ن برعهههده گههرتت بههرایقههوی و جههدی   اراده  ،  تبادل اتیار، حضور همراه با آگاهی در اجتماع

های اجتمههاعی در کنههار وظههایا و ها، توجه به وظایا و نقشها و انجام دادن آن لیت مسئو
کهها و آرایش استفاده از   و  روز اما پوشیدههای بههای مادری و همسری، پوشیدن لباسنقش

هههای به عبارتی در این نوع بدنمندی، زنان با داشتن استقدل مههالی، آزادی  آمیز.غیرتحری 
بههدن خههود را از   بههیش از حههد  توانند کنتههرل ماعی و داشتن آگاهی می ی، اجتسیاسی، حقوق 

مضههامین و   5. در جدول شههماره  ایندداری خارج نمحاکمیت، نظام عرتی و سیستا سرمایه
 اند.نشریه برای این بدنمندی آورده شده مصادیق استخراج شده از

 
 مبارز  یشده در بدنمنداستخراج نی ضامو م یابعاد بدنمند .5 جدول

ابعاد  
 برخی مصادیق مضامین بدنمندی 

 تنون بدنی

انجهههام وظهههایا خانهههه در کنهههار 
 های اجتماعیمسئولیت

هها دنیا آوردن کودکان وظیفه آناند که تقط به  برده»زنان امروز پی
باشههد بلیههه مسههئولیت رشههد و تربیههت را بههه عهههده دارنههد« نمی

 ، آبان وآذر(شماره  ، سال پنجا،1327)
های صحیح روزانه موج  رشد قوای جسمی و عقلی و »ورز  

 ، شماره پنجا(1327است« )  روحی
 که زن زیبا باشد باید قبل از ههر چیهز سهدمتی خهود را »برای این

حفظ نماید و هر روز کرم یا پهودر جدیهدی بهه صهورت نمالهد« 
 ، شماره دوم(.1327)

بر دانستن تهیه و ترکیه    عدوه   کهست  ا   »خانا طبا  با سلیقه آن
، شههماره 1325خههوراک، بههه رمههوز علمههی طههبخ آشههنا باشههد« )

 هشتا(.
»رعایت پاکیزگی در هر موق  و در هرجا برای زنهان الزم اسهت و 

 چهارم(. ، شماره  1324ای سدمتی« )بهترین وسیله بر 

 کردنورز 
رسیدگی به پوست و مو بها اسهتفاده 

 از مواد طبیعی
اقبههت از کودکههان بههر ت و مر بیههتر 

 های علمی جدیداساس رو 
 تغ یه مناس 

 خوابیدن به قاعده

 ی ر یشهگیپ با هدفبهداشت    تیرعا
 یماریاز ب
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ابعاد  
 برخی مصادیق مضامین بدنمندی 

 سادهروز و های بهپوشیدن لباس

تر، بهتر« )بیداری مها، سهال »اگر بخواهید زیبا باشید هرچه ساده
 (.1327پنجا، شماره دوم، اردیبهشت  

 لس مختلطدر مجار حضو
 تعامل با دیگران )مردان، زنان(

 آرایش کا چهره 
 نشستن بدون خا شدن کمر 

 چهره عبوس و جدی
 بیان قاط  جمدت

جههها و خندیهههدن بیاجتنهههاب از 
 گرانهعشوه

 عواطا

ت  ه دوم،ار، شهم1323»من از رحا متمول برای تقیهر بیهزارم« ) دارانانزجار از گروتمندان و سرمایه
15) 

های نامی تداکاری آنان در های ملت»ییی از اسرار مها کامیابی
موق  لزوم و تداکردن مصالح تردی در قبال جامعهه بهوده اسهت« 

 (2شماره سوم، ت ،  1323)
خواهید مبارزه کنید و از مبارزه ترس نداشهته »زنده هستید اگر می

 (.21، شماره اول، ت 1323باشید« )
رود که دیگر حس انتقام در او نباشهد،  از بین می   ی ملتی قت گویند و »می 

 (. 20، شماره سوم، ت  1323آیا ما باید این ملت باشیا؟« ) 
خهود   یهاخانوادهظار داریا که زنان  »ما از شما رادمردان ایران انت

، شهماره سهوم، 1323را بیدار کرده به کم  ما هدایتشان کنید« )
 (.26ت 

 شهامت و تداکاری
 در مقابل خراتاتتادگی  یسا 

 تریاد زدن برای مطالبات
 اعتماد و همبستگی بین زنان

 دوستیمیهن
 حس انتقام

 حقوق زنانمبارزه در راه احقاق  

 همدردی

 

 گیریبحث و نتیجه. 7

 اجتماعی و ترهنگی هستند شرایطییی از مناب  با ارز  برای تها   عنوان بههرچند نشریات  
ها تعریهها و طریههق رسههانهمفهههومی کههه از  پوشی کرد که  ن از این واقعیت چشاتوامی ن  اما

بلیههه تصههویری برسههاخته   نیسههت   های اجتماعی واقعیت   منطبق بر  الزاماً   ،شودمی بازنمایی  
کیههدها بهها  که ممین است در برخههی از جنبههه  است   شده آمیههزی همههراه باشههد و از اغراق  تأ

 بیداری مهها  ه  نشری  تحلیل محتوای  (.1380)دانل،  شی کندپوهای دیگر چشابازنمودن جنبه
چگههونگی بازنمههایی ت  شههناخ   بلیههه مهها را درنیز نمایانگر تمههام واقعیههت آن دوران نیسههت  

 رساند.یاری می بدنمندی زنانه در نشریات منتقد آن دوره 
نتایج تحلیل محتوای کیفی نشان داد، سه شههیل بدنمنههدی زنانههه در ایههن نشههریه قابههل 

گانه با عنوان مقوالت اصههلی از محتههوای نشههریه اسههتخراج ین اشیال سهاست. ایص  تشخ
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جههایی کههه روییههرد نشههریه، انتقههادی و مبههارز. از آن ، عروسههیی و سنتی اند: بدنمندی  شده
ید و ترویج بدنمندی مبارز و نقد دو شههیل ی تجویزی بوده است، مطال  نشریه در جهت تأ

دیگر، نشریه از طریههق نقههد اشههیال رقیهه  عبارت  به  دهی شده بود.  دیگر بدنمندی، جهت 
 .د مههوردنظر خههود بههودبخشی به مرزهای روییردنبال تعّینو عروسیی( به  سنتی بدنمندی )

مقایسه اشیال بدنمندی از منظر ابعاد بدنمندی گواه این است که بدنمندی مبارز، در درجه 
بهها  بههود وان یاتتههه م( سههام ی دوپهلههو  ه  اول، در جهت نقد نظا سیاسی و قانونی مستقر )دور

همدنههین ایههن شههیل از   .ت داشههت های ناشی از عههرف و شههرع، مخالفهه برخی محدودیت 
بهها زنههان    ه  مواجههه   کههرد و معتقههد بههودتههد  می اتههزایش آگههاهی زنههان    ر مسههیرد  بدنمندی

ارتبههاط   ،6  ه  شههمار  در جههدولباشد.  شده  منفعدنه و کاالیی   نباید  دستاوردهای مادی غرب،
 اشیال مختلا بدنمندی، قابل مدحظه است.ریه و وای مطال  نش بین محت

 
 شده بر اساس مقوالت فرعی های مقوالت اصلی استخراجویژگی .6 جدول

 مقوالت فرعی
 شده مقوالت اصلی استخراج 

 بدنمندی عروسکی بدنمندی مبارز سنتیبدنمندی 
 مواتق امخال امخال رمواجهه با نظا سیاسی و قانونی مستق

 مخالا مخالا پ یر  مواجهه با نظا عرتی
 پ یر / محدود پ یر / تشویق عدم پ یر  مواجهه با دانش

 تقلید نفی نفی مواجهه با غرب و مدرنیته
 حضور بدون آگاهی حضور با آگاهی محدودیت حضور مواجهه با اجتماع

 
نظهها سیاسههی و هههه بهها  مقههوالت مواج   ، بدنمندی مبارز در(6)  ه  شماربا توجه به جدول  

قانونی مستقر و همدنین مواجهه با غرب و مدرنیته با بدنمندی سههنتی در یهه  راسههتا قههرار 
 عدمپردازد اما این نقد بیشتر متوجه می دارند. هرچند بدنمندی مبارز به نقد بدنمندی سنتی 

 رد انتقههادی وبهها توجههه بههه روییهه آگاهی و تحصیدت زنان و عدم حضور در اجتماع است. 
گیری اصلی نشریه مشهههود اسههت. اتی نشریه، در هر پنج قال  محتوای نشریه، جهت مبارز

البته تعیین مرزهای دقیق روییرد نشریه، از طریق توصیا و نقد روییردهای بدیل محقههق 
 شده است.
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یهه  نظهها طبیعههی و   عنوان بههه  مبتنی بر مردساالری را  ، نظا عرتی سنتی مقوله بدنمندی  
خانه  طیبه مح زنان را محدودبا تحصیل زنان مخالا است،   ییرد این روپ یرد. ی می عقدن

بههه امههور خانههه و   ی دگیو پرور  ترزند، رسهه   یزنان را ترزندآور  فه  یوظ   نیتری اصل  داند،ی م 
در آن دوره، همههین شناسههد.  زن را بههه رسههمیت نمی   ی اسههتقدل مههالو    دانههدی م   یهمسردار

های زنان قرار داشته اسههت. بههرای و جنبشفیران  انتقاد روشن  روییرد بدنمندی سنتی، مورد 
روشنفیران   اتیخصوص   نیتراز مهم»نویسند:  ( می 1398)  پور، و اندیشه، امنی یذکامثال  

مرد و زن  ی بر برابر تأکیدزنان،  یآزاد دتاع از  ی ژگی به و توان می اول    یدوران مشروطه و پهلو
خود اشاره کرد که بههه   زمانه    ی گترهن  و  ی اجتماع  یهاانتقاد از مناسبات، رسوم و سنت   زیو ن

در واقهه ، . «رتههت ی م  بههه شههمار  ران یهه ا  جامعههه  مان  حضههور زنههان در    نیتری باور آنان، اصل
ن از ز  یسازت یریغ  از طریق  در مخالفت با بدنمندی سنتی   «بیداری ما»نویسندگان نشریه  

 ردند.که می نانه را ارائمدل مطلوب خود برای بدنمندی زآن،  ت ی موجود ی و نف ی سنت
بههه دنبههال غههرب  بدنمنههدی زنانههه در الگههوبرداری ازاز طرتی نظههام سیاسههی بهها هههدف 

 ها به ظهههوربود. نتیجه این سیاست سازی از طریق بدن زنانه  مدرن   یهااست یسسازی  پیاده
تأگیر ترهنم آمرییههایی  بدنمندی که به شدت تحت   این نوع   منجر شد.بدنمندی عروسیی  

. هههر اتخاذ کههرد قوانین موجود و تحصیدت زنان، موضعی خنثی هه با  در مواج   اشت،قرار د
ر جامعه حضور دارند اما حضور آنان متیی ، زنان دی عروسیچند براساس شیل بدنمندی  

 .های جنسی زنانه است بر سرمایه
زن ایرانههی  نویسندگان و گردانندگان نشریه از ی     ایدئال بدنمندی مبارز، نمایانگر تصویر    ه  مقول 

مبههارزه در جهههت    ، حههزب تههوده بههود مرتبط بهها  از آنجایی که این نشریه  لوی دوم است.  عصر په در  
  سههنتی جهت مطال  منتشرشده در مقوالت بدنمندی  .  آن بود احقاق حقوق ییی از مطال  اصلی  

یههدی و  ی کههه در مقولههه بدنمنههدی مبههارز، جهههت مطالهه  تأ و عروسیی، انتقههادی اسههت، در حالی 
، اسههتقدل  ن ی مبارز، مبارزه در راه اصدح قههوان   ی اهداف بدنمند   از   ی ی ی سب     ن ی بد ست.  تجویزی ا 

 . در جامعه عنوان شده است  ی آگاه   ش ی ت و اتزا ا از خرات   یی زنان، رها  ی اقتصاد 
توان گفت از منظر روییرد نشریه، مقوله بدنمندی مبههارز در حدتاصههل به طور کلی می 

بهها بدنمنههدی سههنتی و   صههله آن رار دارد و تابین بدنمنههدی عروسههیی و بدنمنههدی سههنتی قهه 
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ماندن زنههان، بدنمنههدی سههنتی باعههث در حاشههیهعروسیی باید حفههظ شههود؛ نزدییههی بههه  
سههوادی آنههها و سههوادی یهها کاشدن تضاهای عمومی، کاهش استقدل مالی زنان، بی مردانه

عههث شود. در مقابل، گرایش به بدنمندی عروسههیی بامحدودشدن زنان به تضای خانه می 
این روییرد عمومی خواهد شد. در  ه  زنان در عرص   شده  یی کاالشده و  ر جنسی اتزایش حضو

کههه مفهههوم آزادی در اسههتفاده از لههوازم آرایشههی، پوشههیدن   چههرا  هسههتند؛  زنان به ظاهر آزاد
است. البتههه در ایههن روییههرد نیههز هماننههد   نهفته  قیمت و ج اب برای مردان های گران لباس

مردانه همدنههان پابرجهها اسههت و  سلطه  ود ندارند، ی از خ ان استقدل مالبدنمندی سنتی، زن
بدنمنههدی  در مواردی ممین اسههت تنها ظاهر مدرن و غربی به خود گرتته است.   این سلطه

را در مقایسه با بدنمندی سنتی، بر بدن زنانه تحمیل کند؛   تری گیرانهعروسیی قواعد سخت 
ان قیمت و جهه اب، اسههتفاده از های گرو چهره، لباس  اندام الغر و کشیده، آرایش بسیار مو

کردن همراه با صحبت  و بلندهای پاشنهآالت، پوشیدن کفشزیورلوازم تزئینی مانند کیا و  
 بخش بدنمندی عروسیی هستند.از قواعد انضباط  برخی ادا و اطوار 

رار براساس روییرد نشریه، اگرچه بدنمندی سنتی و عروسیی در تضههاد بهها ییههدیگر قهه 
دگان ایههن نشههریه، به بههاور گرداننهه های قدرت قرار دارند.  تحت کنترل رمیا  هر دو  دارند اما

کنند و بدنمندی عروسیی در بدنمندی سنتی را کنترل می   ،باورهای سنتی، عرتی و م هبی 
عنوان بدنمنههدی مبههارز بهههین در حالی اسههت کههه کنترل قدرت و مدرنیته پهلوی قرار دارد. ا

مبارز با   بدنمندی  ه  مقول   بخش است.روییردی رهایی ،  زنانه  بدن از طریق  ت  روییرد مقاوم 
پهلههوی   دوره  گفتمههان مقاومههت در    برای  (1398)  پور، و اندیشه، امنی که ذکائی هایویژگی 

 جایگههاه  و  تعریا  نقد  گفتمان مقاومت،  اصلی   مشخصه  »  ، همسویی دارد:هستندقائل  اول  
گا  یبرا  تد    ایران و  در  زن   سنتی   و  یتههرد   وضههعیت   بهبههود  هههت ج در  ن  زنهها  بهبخشی  هی آ

 بود«. سیاسی  و اجتماعی  حقوق به یاتتندست  و خانوادگی 
، در پههژوهش ذکههائی   هههای گفتمههان مقاومههت مبارز بهها ویژگی   مندیهرچند روییرد بدن

در بیههان   «بیههداری مهها»  سو است اما روییههرد نشههریهی   باً یتقر(  1398)پور، و اندیشه  امن
مسئله در انتقاد تندروانههه، تحقیههر اشههیال . این  ار است و اجب  مبتنی بر الزام  عموماً مقاومت  

، نمایههان اسههت. نشریه  دیگر بدنمندی و اجبار خصمانه زنان به پیروی از بدنمندی مطلوب 
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اگرچه شیل بدنمندی مطلوب نشریه، سایر اشیال بدنمنههدی را بههه سههب  تحمیههل قواعههد 
 زیمبارز ن یدننمبد ،دهدن می هش نشاهای این پژوتتهکند اما یاسخت بر بدن زنانه، نقد می 

کنههد. ایههن قواعههد در لههزوم سههوادآموزی و کسهه  ی را بر بدن زنانه تحمیههل می قواعد سخت
های سیاسی و اجتماعی نمایان هستند. آگاهی، حضور پررنم در اجتماع، اشتغال، تعالیت 

ده معههه بههوین زنههان عههادی جاهمین مسئله مانعی بر سر راه گستر  تفیرات این نشریه در ب
 است.
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