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Abstract 
Objectives: This research, relying on the theoretical theme of the spatiality of 
social relations, attempts to have a qualitative analysis of the subjective 
construction of female teachers in formal and informal spaces in Kamyaran City. 
The theoretical approach is taken from a critical tradition which focuses on the 
centrality of the society and analyzes subjectivity in the context of space  .
Methods: For data collection, direct observation and in-depth interview were 
used. For data analysis, the method of thematic analysis was used  .Results: The 
findings have been categorized under 4 main themes and 20 sub-themes. It was 
concluded that female teachers adopt themselves to the formal space of schools 
through a kind of public transcript. However, they secretly resist school’s 
disciplinary mechanisms by means of a hidden transcript. On the contrary, in 
informal spaces, female teachers use public transcript not as a means to adopt 
themselves to the disciplinary mechanisms but as a way of expressing their own 
femininity. They actually try to represent their feminine self through 
participating in intimate gatherings, communicating with the opposite sex and 
enjoying leisure time  .Conclusion: In other words, in informal spaces, women’s 
attempt to construct a hidden transcript for self-defense decreases, and their 
attempt to empower their feminine agency increases, something which is usually 
realized through activities such as face de-masking, bodily representation and 
seizing existent spaces. 
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Extended Abstract 
1 Introduction 
This research, relying on the theoretical 
theme of the spatiality of social relations, 
attempts to have a qualitative analysis of 
the subjective construction of female 
teachers in formal and informal spaces in 
Kamyaran City. The theoretical approach 
is taken from a critical tradition which 
focuses on the centrality of the society and 
analyzes subjectivity in the context of 
space. The main argument of this article is 
that young women in Iran are 
active/resistant agents who use these 
signifying systems to resist the cultural 
codes and rules produced by formal 
dominant culture. Departing from the 
grand narratives of this dominant culture, 
they are about to make their own personal 
choices of their identities. 

2 Methods 
For data collection, direct observation and 
in-depth interview were used, and for data 
analysis the method of thematic analysis 
was used. In doing inductive thematic 
analysis, first the data were read carefully 
to identify the meaningful units of text 
relevant to the research topic. Second, the 
units dealing with the same issue were 
grouped together in analytic categories 
and given provisional definitions. We 
included the same unit of text in more 
than one category. In the third step, we 
reviewed the data to make sure that the 
name and definitions were identified. 
During the fourth phase, the themes were 
developed into a thematic map to clarify 
the direction of analysis by understanding 
the patterns in and relationships between 
the data. The last two phases involved 
analyzing and refining the themes 
extracted from data reflecting the 

participants’ experiences and perceptions. 
The findings are categorized in the form of 
4 main themes and 20 sub-themes. 

3 Results 
The dialectic of female teachers’ 
subjectivity and formal/ informal spaces 
shows that they adopt themselves to the 
disciplinary mechanisms of formal spaces 
using a kind of public transcript. However, 
at the same time they invisibly construct a 
form of hidden transcript to resist these 
mechanisms. The main function of this 
hidden transcript to conform to the 
existent constraints which are usually in 
schools. This adaptation is achieved 
through doing activities such as 
inattention, hypocrisy, lying, flattery and 
body management. The main function of 
public transcript in informal spaces is, 
however, to actualize female self and 
agency. Relying on hidden transcripts in 
formal spaces is a kind of invisible 
resistance to hide oneself and escape from 
the disciplinary system. This is while the 
use of public transcripts in informal spaces 
is truly a form of active agency to 
represent femineity and to appropriate 
spaces. Therefore, it can be stated that 
women seek self-realization in informal 
public spaces and believe that state-
enforced disciplines in formal institution 
are so rigid that prevent them from 
realizing their desired and ideal self. 

4 Conclusion 
The findings have totally shown that 
female teachers adopt themselves to the 
formal space of schools through a kind of 
public transcript. However, they secretly 
resist the disciplinary mechanisms by 
means of a hidden transcript. On the 
contrary, in informal spaces, female 
teachers use public transcript not as a 
means to adopt themselves to the 
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disciplinary mechanisms but as a way of 
expressing their own femineity. Here, they 
attempt to represent their feminine self 
through participating in intimate 
gatherings, communicating with the 
opposite sex and enjoying leisure time. In 
other words, in informal spaces, women’s 
attempt to construct a hidden transcript 
for self-defending decreases, and their 
attempt to empower their own feminine 
agency increases, something which is 
usually realized through activities such as 
face de-masking, bodily representation 
and seizing existent spaces. The main 
concluding theoretical contribution is that 
hegemony always and, in any form, 
produce resistance which in turn creates 
new spaces for subalterns to act on behalf 
of their own interests. This opening of 
spaces helps the excluded people to 
reappropriate their desired positions and 
conditions. Hence, where there is 
hegemony, there is resistance. These two 
are intermitted and inseparable. Women’s 
resistances to traditional and patriarchal 
hegemony is perceivable in this 
perspective. 
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 تاریخ دریافت:
 1400 مرداد 1۹

 : پذیرش تاریخ 
 1400 دی ۲۷

 :تاریخ انتشار
 1400 بهمن ۲8

 چکیده
ماعی،  روابط    فضامندی    نظری    مضمون    بر  اتکا  ضمن  حاضر  پژوهش:  اهداف ی   يارائه  درصدد  اجت   تحلیل

  نظری   رویکرد.  است  غیررسمی  و  رسمی  فضاهای  در  زنان  يسوبژکتیویته  برساخت  هایشیوه  از  کیفی
 داشتن   ضمن  که  است(  لوفور  هانری  و  فوکو  نظریات  تا  هافمنیست  آرای  از)  انتقادی  سنتی  از  برگرفته

اعی،  امر  محوریت  به  دایمی  التفاتی م  روش .  کندمی  تحلیل  فضا  متن  در  را  سوبژکتیویته  برساخت  اجت
  هر  روزمره  طوربه  که  است  معلم   زنان    مشخص  طور  به  و  کامیاران  شهر  زنان  مطالعه  میدان:  مطالعه

  اشتراک  و  پژوهشگر  توسط  مطالعه  میدان  مستقیم  مشاهدۀ   سوای.  کنندمی   تجربه  را  فضا  نوع  دو
  گردآوری  فردی  عمیق  های-مصاحبه  طریق  از  هاداده  ،  مطالعه  مورد   هایسوژه  با  زیسته  تجارب  در

 مقوله  ۲0  قالب  در  هایافته :  ها   یافته.  اندگشته  تفسیر  مضمونی  تحلیل  شیوۀ  از  استفاده  با  و  اندشده 
  رسمی    فضای  در  معلم  زنان    که  دهدمی  نشان  نتایج  و  اندشده   صورتبندی   اصلی  مقوله  4  و   فرعی

یبه  مدرسه  زیر  در  اما  آیند،می  کنار  مدرسه  انضباطی  سازوکارهای  با  «عمومی  نمایش  »  نوعی  میانج
ر  مقاومت  برای  «نهانی   روایت»  نوعی  عمومی  نمایش    این  پوست م  این  برابر  د ی   نظا   انضباط

ر  زنان  همین   اما  درست.  سازندبرمی مایش»  از  غیررسمی  فضاهای  د ایه  عنوان به  نه  «عمومی  ن   ای دستم
ی  نظام  با  آمدن  کنار  برای لکه  انضباط   زنانه  خویشتن    نمایش  و  وجود  ابراز  برای  محملی  مثابهبه  ب

  اوقات   گذران  و  دیگری  با  تعامل  برقراری  و  دوستانه  هایمعاشرت  به  ورود  با  و  کنندمی  استفاده
یانبه:  گیرینتیجه.  آیندبرمی  زنانه  نَفس  تحقق  درصدد  فراغت ر  دیگر،ب ی   زنان  تالش  فضاها  این  د   برا

  به را خود  جای و شودمی ترناضروری و  تررنگکم خویش  از محافظت جهت نهانی روایتی برساخت
ی  زنانه  عاملیت  تقویت  جهت  تالش ا   که  دهدم   چهره،  از  زدایینقاب  مثل  هاییکنش   واسطۀبه  معمول

یردمی  انجام  فضا  تصرف  و  نماییبدن   مقاومت   نوعی  به  معطوف  رسمی   فضاهای  در  زنانه  کنش.  گ
ی و ظریف نهان برای نامرئ ویش کردنپ باطی نظام  چنگال از گریختن و خ   فضاهای  در اما  است، انض

ی بازنمایی برای فعالنه گری کنش نوعی جهت در غیررسمی  . رودمی پیش فضاها تصرف و زنانگ

 کلیدواژه ها: 
 عمومی، نمایش فضا، معلمان،

م  نهانی، روایت  . آموزشی نظا
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 فضاهای رسمی و غیر رسمی)مورد مطالعه: زنان شهر کامیاران( دیالکتیک سوژه و فضا: زنان در . محمدی جمال 

 بیان مسألهمقدمه و  1
و  زنان درمقام کنشگران اجتماعی مواجهه  ای پیچیده 

به  زیرا  دارند،  فضاها  با  جنسیت چندلیه  زدگی  دلیل 
ها برای ابراز وجود و اثبات هستی خویش  فضاها، آن 

تن به قواعد مردانه می  ناگزیر  نیز در  گاه  و گاه  دهند 
می  مقاومت  قواعد  این  آن  برابر  میان،  این  در  کنند. 

به   دسته که  زنان  فضاهای  از  در  زیست  روزمره  طور 
می  تجربه  را  غیررسمی  و  وضعیتی  رسمی  با  کنند، 

متناقضپیچیده  و  به  تر  معلم  زنان   هستند.  روبرو  تر 
آن  از  دارند.  تعلق  قشر  فضای  این  جاکه 

رسمی،  آموزش گفتمان  از  متأثر  ایران،  در  وپرورش 
سیطره   را  مردانه  ایستارهای  و  بخشیده  هنجارها 

سبب  ها لجرم در این فضای رسمی )هم به است، آن
های ناشی از قواعد  دلیل محدودیت جنیست و هم به 

کمتری   مقاومت  توان  و  کنشگری  گسترۀ  سازمانی( 
دارند و ناگزیر برای تحقق زنانگی خویش به فضاهای  

شوند. این تفاوت  منش و کردار  غیررسمی متوسل می 
آن  به جایی تا  که  چندانی  می  سختیست  تشابه  توان 

مدرسه   فضای  در  زن  معلم  یک  اجتماعی  فیگور  بین 
و   معاشرت  و  خرید  هنگام  او  اجتماعی  فیگور  و 
هستی   نوع  دو  این  کرد.  پیدا  عروسی  و  مهمانی 

نمی  را  متفاوت  مفاهیم  اجتماعی   با  ا  صرفا توان 
و  جامعه نقش  تضاد  )مثل  کالسیک  شناسی 

چرا  کرد،  تحلیل  شخصیت(  نه  چندگانگی  امروزه  که 
قابل هویت  از  کالسیک  نه  درک  و  است  دفاع 

توان  دوگرایی  مدرن  اجتماعی   تفکر  بر  مسلط  های 
بافتگی  پیچیدۀ سوژه و فضا را دارد.  همتحلیل این به 

تئوریزه  مختلف  صور  باید  دیالکتیک  ناگزیر  شدن 
سوژه و فضا را مبنای کار قرار داد. سبب این ضرورت  

ان کنونی، هویت های فرهنگی  نیز آن است که در جه
فضاهای   و  دارند  متناقض  و  پیچیده  سرشتی  لجرم 

هویت  این  برساخت  در  مهم  نقشی  های  متفاوت 
 متناقض ایفا می کنند. 

معلم،   دیگری،    مانندبه زنان   اجتماعی  کنشگر  هر 
کنند و  لجرم با اشیا و محیط اطراف رابطه برقرار می 

 
1 Kevin 

را   خویش  اجتماعی  ارتباط  ی  واسطهبه هستی  همین 
می  به مدیریت  ما،  جامعۀ  در  ارتباط  این  کنند. 

انجام  واسطه غیررسمی  و  رسمی  فضای  نوع  دو  ي 
یمی از  معلم  زنان  ارتباطی  تجربه    سوک گیرد. 

تعامل  از  بخشی  روزمرۀ دربردارنده  مناسبات  و  ها 
و  آن مدرسه  )محیط  رسمی  فضاهای  در  که  است  ها 

می  محقق  پرورش(  و  آموزش  نیز  سازمان  و  شود 
غیررسمی   فضاهای  در  که  دیگر  بخشی  بر  مشتمل 

معاشرت بازار،  خیابان،  غیره(  )خانه،  و  دوستانه  های 
می  دو    پرسش  افتد.اتفاق  این  تفاوت  که  است  این 

نوع   دو  این  با  سوژه  مواجهۀ  نحوۀ  تفاوت  و  فضا  نوع 
مفصل  به  چگونه  سوبژکتیویته فضا  عناصر  ي بندی 

می  شکل  مراکنشگران  در  دهد.  »فضا«  از    نجا یا د 
ساختارهای   که  است  اجتماعی  رابطه  نوعی  درواقع 

کنش  و  بازتولید  اجتماعی  و  تولید  را  اجتماعی  های 
دیگر، فضا ساختی اجتماعی است که  بیان کند. بهمی

کنش  می به  شکل  فرد  اجتماعی  )کوین های  ، 1دهد 
تکنیک۷۲6:  ۲003 طریق  از  رسمی  فضاهای  های  (. 

قواعد  مکانیسمبندی،  دسته بهنجارسازی،  های 
نظام  و  اجتماعی  انضباطی  مناسبات  بایگانی  های 

فضاهای    کهی درحالکنند،  خاصی را بر افراد دیکته می 
واسطه به  را  کار  این  عام«،  غیررسمی  »عرف  ي 

انجام   نامرئی  رسوم  و  همگانی  وفاق  جمعی،  مناسک 
سوژه می فضا،  دو  هر  در  مواجههدهند.  در  ای  ها 

سیستم   دوسوگ با  مقاومت(  و  )اطاعت  رایانه 
درونی  با  مسلط،  قواعد،  انضباطی   و  هنجارها  سازی 

مفصل  مسیر  در  شکلدرواقع  عناصر  دهندۀ  بندی 
برمی سوبژکتیویته گام  خود  بنابراین،  ؛  دارندي 

می  حاضر  شیوه پژوهش  برساخت  کوشد  های 
در  سوبژکتیویته کامیاران  شهر  در  معلم  زنان  ي 

و  رسمی  کامیاران    فضاهای  کند.  تحلیل  را  غیررسمی 
که    ازجمله است  لحاظ شهرهایی  صبغه    به  تاریخی 

به   متعلق  آن  ساکن  افراد  اغلب  و  ندارد  چندانی 
از   که  هستند  کامیاران  شهر  اطراف  روستایی  جوامع 

شده   ۷0تا    40دهه   ساکن  شهر  این  شهر  در  اند. 
فرهنگ  پذیرای  جمعیتی  حیث  از  های  کامیاران 
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ک است  لحاظ ه  مختلفی  جمعیت    به  شامل  زبانی 
مذهب   شامل  دینی  لحاظ  به  و  کلهر  و  سوران  اورام، 
فرهنگی   تنوع  بر  مسئله  این  است.  تشیع  و  تسنن 
این   اجتماعی  فضای  و  است  افزوده  کامیاران  شهر 

ای خاص بدل کرده است که عالوه بر  شهر را به گونه
فضاهای غیررسمی، فضای رسمی و مناسبات موجود  

را   آن  تأثتدر  اصلی    ریحت  پرسش  است.  داده  قرار 
حاضر این است که سوبژکتیویته زنان  در پژوهش  ي 

برساخته   چگونه  متفاوت  فضایی   مناسبات  این  در 
 شود؟ می

 

 پیشینۀ پژوهش 2
 های تجربی پژوهش  2.1

پژوهش  فضا  و  سوژه  تعامل  خصوص  چند  در  هایی 
شده  انجام  داخل  آن در  مورد  سه  که  ها  است 

یزدانیان   دارند.  حاضر  پژوهش  به  نزدیک  رویکردی 
( در »مسئله حضور در فضا: آگاهی و عاملیت  13۹5)

با   در    دیتأکفضایی،  سعی  شهری«  عمومی  فضای  بر 
زمینه  فضا  چگونه  که  دارد  مسئله  این  بررسی 

شکل مقاومت،  گروهی،  و  فردی  گیری کنشگری 
د یا  آور گیری آگاهی فضایی را فراهم می و شکل   قدرت

می  به  محدود  اتکا  با  که  است  این  او  کوشش  کند. 
گروه  حضوری  را  منطق  عاملیت  مفهوم  مختلف،  های 

اساس در   صورت  بر  فوکو  مقولۀ  آرای  و  کند  بندی 
پژوهشی   در  را مورد تحلیل قرار دهد.  حضور فضایی 

عنوان دیگر   پیام   با  و  فضاها  نمادین  های  »معنای 
اجتماع جنسیتی:   زنان«،طرد  و  می بهرا  ی  برومند 

( می 13۹۷اسفندیاری  نتیجه  این  به  که (  رسند 
یناحیه متفاوت هایشیوه  ادوار در خانه فضای بند

 بسترهای که دارد آن از  حکایت تاریخ مختلف
 کارکردی و معنایی ساخت در نیز فرهنگی و اجتماعی

 در فرهنگی نقشی خانه و اندداشته تأثیر سکونتگاه
 داشته خود ساکنان زیست بهنجار هایشیوه تعیین

اجتماعی چگونگی ،درواقعاست.    فضای برساخت 

 
1 Spain 

 پذیریرؤیت  برای را متفاوتی  هایفرصت  خانه
که   دهدمی  قرار مرد و زن اختیار در زنانگی/ مردانگی

 جنسیتی هویت بازنمایی بر کنندهتعیین تأثیری خود
مکانیزم  کشف  پژوهش  این  هدف  بازتولید  های  دارد. 

تفکیک   و  زنان  طرد  چگونگی  و  مردانه  زنانه/  دوگانۀ 
روش   از  استفاده  با  معماری  سبک  در  فضا  جنسیتی 

اسپین همچنین،  است.  گفتمان  در  ۲008)  1تحلیل   )
عنوان پژوهشی   قلمرو    با  و  جنسیتی  »فضاهای 

رسد که فضاهای جنسیتی  عمومی« به این نتیجه می 
قلمرو عمومی دارند، چرا  شهری اهمیت بسیاری برای  

اند و  که به زنان هویتی خارج از خانه و خانواده داده 
کرده  فراهم  امنی  فضای  آنان  کردن  برای  جدا  اند. 

خارج   به  باطنی  گرایشی  عمومی  فضاهای  اجباری 
که تفکیک  کردن زنان از قلمروی عمومی دارد، درحالی 

می  ب  فضا  برابرتر  اختیاری  دسترسی  به  منجر  تواند 
 ان به فضاهای شهری شود.زن

بدن  همگانی   حضور  فضاهای  در  زنان  مند 
های دیگری،  غیررسمی را محققان دیگر نیز، از دیدگاه

گذاشته بحث  سویهبه  بر  و  رهایی اند  آن  های  بخش 
نموده  به تأکید  آلمیالاند.  مثال،  در  ۲016)  2طور   )

عنوانای  مقاله سرمایه    با  و  غیرمُد  ضدمُد،  »مُد، 
اقلیت   نمادین: میان  در  لباس  های  کاربردهای 

می  استدلل  فنالند«  در  زنان  مسلمان  که  کند 
از   فنالند  در  شهری  همگانی  فضاهای  در  مسلمان 

شکل  شیوه نمایش  و  خلق  برای  خود  پوشش  های 
کنند. او نتیجه  خاصی از سرمایۀ فرهنگی استفاده می 

سبک می که  و  گیرد  ظاهرآرایی  گوناگون  های 
دروبدن  استراتژینمایی  منزلت  اقع  کسب  برای  هایی 

به  با  »زنان  هستند.  فضاها  تصرف  کارگیری و 
و  اسلوب مُدگرایی  خواه  هویت،  ابراز  متفاوت   های 

و   وقار  و  زهدگرایی  خواه  سبک  از  پیروی 
می معنویت  نظر  گرایی،  از  که  جایگاهی  به  کوشند 

که به    آنچهخودشان مطلوب است برسند و در برابر  
کنند«   مقاومت  است  نامطلوب  و  تحمیلی  نظرشان 

لوسین  1:  ۲016)آلمیال،   را  نتایج  همین  شبیه   .)

2 Almila Anna-Mary 



 

69 

 . 88تا  63 صفحات  .1400 پاییز و زمستان . 18 شماره .8 دوره

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

 فضاهای رسمی و غیر رسمی)مورد مطالعه: زنان شهر کامیاران( دیالکتیک سوژه و فضا: زنان در . محمدی جمال 

رایان  1ایندلشتاین  لوییس  مقالۀ  ۲013)  2و  در   )
بدن  همگانی«  »پوشاندن  فضاهای  در  مذهبی  های 

ک تشریح  و  آنرده کشف  و  اند.  رشد  تحلیل  در  ها 
بدن  و  مذهبی  پوشش  در  گسترش  پوشیده  های 

لندن(   و  )پاریس  اروپایی  شهرهای  همگانی  فضاهای 
رسیده نتیجه  این  بدن به  نمایش  که  مذهبی  اند  های 

مؤلفه  واجد  متفاوت  شهر   دو  این  مشترک  در  هایی 
عمده  بدن است.  این  مؤلفۀ  در  ترین  مقاومت  نمایی 

داغ   به  برابر  سکولر  مسلط  فرهنگ  که  است  ننگی 
زند: »این زنان با انتخاب عامدانۀ این نوع  این زنان می 

ای گافمنی آن تصویری  شیوه دارند به    درواقعپوشش  
می  مطلوب  که  خود  را  از  تا  می   ارائهدانند  دهند 

تصاویر مطلوب مدنظر فرهنگ مسلط را نفی کنند« 
 (.1:  ۲013)ایندلشتاین و رایان، 

از  تفاو ایران  در  غیررسمی  و  رسمی  فضاهای  ت 
غربی   جوامع  در  فضا  نوع  دو  این  تفاوت  جنس 

نه  رسمی  فضاهای  ایران  در  اساس  نیست.  بر  فقط 
درصدد  یک  ساختاری  الزامات  و  قواعد  سری 

جهت شکل و  کنش دهی  به  و  دهی  گفتارها  و  ها 
درعین هویت  بلکه  هستند،  افراد  مقام حال  های    در 

ایدئول دستگاه فرهنگ های  رسالت  دولت  پذیر  وژیک 
سوژه  تولید  و  افراد  خود  کردن  برای  را  اند؛ قائل ها 

فاصله  میزان  غیررسمی  بنابراین،  فضاهای  با  که  ای 
فضا   نوع  دو  این  فاصلۀ  میزان  از  بیشتر  بسیار  دارند 

زنانه   سوژۀ  حیث،  این  از  است.  غربی  جوامع  به  در 
جهان    حضور در این دو فضا درواقع با دو نوع  هنگام

هویتی   دوگانگی  دچار  اوقات  غالب  و  است  روبرو 
سوبژکتیویتهمی عمیق  فهم  مستلزم  شود.  زنانه  ي 

ي تأملی  واسطه  فهم این دوگانگی است و این جز به 
مقایسه  و  شیوه انتقادی  در  بدن ای  حضور  مند های 

 پذیر نیست. ها در هر دو فضا امکان سوژه 

 

 
1 Lucine Endelstein 
2 Louise Ryan 

 مالحظات نظری  2.2
ای مفهومی  نظری بر منظومه  به لحاظ تحقیق حاضر  

سوژۀ   رابطۀ  حول  آن  محوری  مضامین  که  دارد  تکیه 
از   منظومه  این  در  است.  یافته  چیدمان  فضا  و  زنانه 
و   هاروی  لوفور،  فوکو،  مثل  متفکرانی  مفاهیم 

می   هاستینیفم بهاستفاده  این  بیان شود.  دیگر، 
لحاظتحقیق   چ  به  مابعد  دوران  به  رخش  نظری 

فضا    3فضایی  فضایی،  چرخش  از  بعد  دارد.  تعلق 
بی به و  خنثی  ظرفی  دربردارندۀ  مثابه  فقط  که  تأثیر 

نمی  گرفته  نظر  در  رخدادهاست،  و  شود،  اشخاص 
به  بازساخت  بلکه  و  ساخت  در  مؤثر  علتی  منزلۀ 

گردد. زین پس  روابط و مناسبات اجتماعی مطرح می 
ه که تحولت  دیگر فضا عنصری ثابت، غیرفعال و مرد

می  پیش  را  آن  نمی تاریخ  تلقی  )بارکر،  راند  شود 
واجد  6۲5:  138۷ فضا  نوین،  تلقی  این  در   .)

برساختهمؤلفه است:  زیر  اجتماعی  های  ؛  استای 
از   منبعث  بلکه  نیست  ایستا  امری  اجتماعی  فضای 

متضمن   فضا  است؛  متغیر  اجتماعی     مسائلروابط 
فضای اجتماعی    مرتبط با قدرت و نمادگرایی است؛ و 

تکثر   است  زمانهم دربرگیرنده  مختلف  فضاهای  از  ی 
می  قطع  را  همدیگر  دارند،  که  درونی  روابط  کنند، 

های متضاد و متناقض  راستا هستند و یا در رابطههم
می  )مسی قرار  بارکر،  1۹۹4،  4گیرند  بر  630:  138۷:   .)

نمی  را  فضا  اساس  پیشینی  این  مفهومی  به  توان 
ب داد،  است.  تقلیل  اجتماعی  تولیدی  گفت  باید  لکه 

چه   توسط  فضاهایی،  چه  که  است  این  مسئله 
چگونه   و  چرا  کی،  کجا،  کسانی،  چه  برای  اشخاصی، 

می  فضایی  تولید  شکلی  چه  به  که  امر  این  شوند. 
می دهسازمان بازنمایانده  و  مدیریت  برای  ی،  شود 

که به چه شکلی آن فضا امکان دارد استفاده  فهم این 
است.   مهم  جهت    گری د عبارتبهشود  فضا  شناخت 

 فهم جهان اجتماعی و فهم خود افراد ضروری است. 

بلکه   نیست  سفید  لوحی  فضا  لوفور،  دید  از 
می  تولید  جامعه  فضای  توسط  بنابراین  گردد، 

است.   اجتماعی  تولید  نوعی  خود  هر  اجتماعی 

3 spatial turn 
4 Massey 
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فضای  اجامعه می ی  تولید  را  خود  فضا  خاص  کند. 
ازقبل بهتعیین   انتزاعی  لذا  نیست،  همه  شده  مانند 

به دیگر،  اجتماعی  نابرابر  محصولت  روابط  واسطۀ 
می  ساخت  جامعه  در  تولیدی  قدرت  فضای  این  یابد. 

ابزار   بر  عالوه  همچنین  و  است  کنش  و  اندیشه  ابزار 
سل و  قدرت  کنترل،  ابزار  نوعی  خود  بودن،  طه  تولید 

می  محسوب  )لوفور،  هم    ن یبد (.  31  -۲6:  13۹1گردد 
مقولهبیترت فضا  به،  این  ای  است.  سیاسی  شدت 

درون   در  که  است  اجتماعی  واقعیتی  سیاسی  مقولۀ 
می شکل  قدرت  از  خاصی  اشکال  و  و  مناسبات  گیرد 

امکان پتانسیلشامل  و  متقابل  ها  کنش  برای  هایی 
اصلی همانا تو پس مسئلۀ  یک  اجتماعی هست.  لید 

است.   سیاسی  قدرت  توسط  اجتماعی  فضای 
امکان  درعین  لوفور  کشحال،  چالش  یا    دنیبه 

کاربران  باژگون  توسط  حاکم  فضایی  ساختار  کردن 
می  ممکن  را  امری  فضا  فضا  وی  نظر  از  که  چرا  داند، 

کنند،  اشتغال  و  کشف  ا  صرفا را  آن  افراد  که  نیست 
معرض  عنوانبه بلکه   در  همواره  تاریخی  تغییر   امری 

 (. ۷0  -6۹: ۲00۷، 1و تحول قرار دارد )زیلینیک

به  را  زمان  و  فضا  نیز  مقولت  هاروی  عنوان 
می نظر  در  بشری  هستی  او،  اساسی  دید  از  گیرد. 

های مختلفی از معنی زمان و  مختلف استنباط  جوامع
شکل  هر  دارند.  عینی  مکان  معانی  اجتماعی،  بندی 

می  مکان  و  زمان  از  را    کهی نحو به سازد،  خود 
پاسخگوی نیازهای آن جامعه در جهت بازتولید مادی  

کنش  اجتماعی  و  را  باشد  آن  مادی  ی  دهسازمان های 
ویژه 277  - 276:  1393)هاروی،   نماید  ساختار  ی  (. 

دوره   یک  در  جامعه  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی، 
به  نیروهای  برآیند  جهان معین،  نیستند  ظاهر  شمول 

فرآ برآیند  مشروط  بلکه  و  خاص  تاریخی   یندهای 
کار هاروی  2:  ۲010،  2هستند )اسمیت  (. بخش اعظم 

است،   فضا  تولید  درباره  لوفور  نظریه  مکمل  و  مبین 
کنش فضایی   ژه یوبه یعنی  اصلی تولید فضا  .  3عنصر 
فرم به تولید  هاروی،  آرایش  زعم  و  فضایی  خاص  های 

سرمایه  شهریفضایی   درک  -داری   مبنای  صنعتی 

 
1 Zieleniec 
2 Smith 

مدرن  سازما جامعه  ضروری  روابط  ساختار  و  ن 
برای این  سرمایه همچنین پاسخی است  داری است. 

گره به  شهری  امر  چگونه  که  فضایی  مسئله  گاه 
برای   ضروری  اجتماعی  ساختار  و  فرآیند  روابط، 

شدهسرمایه تبدیل  نیز  است.  داری  فوکو  نظر  از 
شکل گفتمان فضایی  بازنمایی های  فضا  دهندۀ  های 

های تاریخی  ها به فهم خاستگاهن گفتمان هستند. ای
شهری   ا  عمدتا مدرن  جامعه  توسعه  ، اندمربوط و 

طریق  جامعه از  انضباطی  فضاهای  آن،  در  که  ای 
ترویج   و  القا  پرورش،  برای  قدرت  دانش/  کاربست 

می ارزش آفریده  متمدنانه  بورژوایی  این  های  شوند. 
از  گفتمان فوکو  تحلیل  مهم  اجزای  از  یکی  ها 

اجتماعیشکل اجتماعی    - های  روابط  و  مدرن  فضایی 
پزشکان    روند. تأکید فوکو بر نقش می   به شمارقدرت  

می به را  فضا  متخصصان  نخستین  برای  عنوان  توان 
گفتمان  قدرت  تولید،  بررسی  در  انضباطی  های 

شکل در  فضا  از  استفاده  و  جامعه بازنمایی  گیری 
برنامه  کرد  شهری   تحلیل  شده،  )ژلنیتس،  ریزی 

از این دید، کیفیت 45: 13۹5 بر  (.  های مختلف فضا 
کنش  فرم  و  تأثیر    چگونگی  فضا  در  افراد  عاملیت  و 

گفتمان می شکل  گذارد.  را  جوامع  و  فضاها  ها، 
و تأثر   ریتحت تأثهای حاضر در فضا دهند، سوژه می

گیرند؛ های این فضای گفتمانی و مادی قرار می کنش 
و   فضامند  ذهنیت  شکل  هایکربندیپلذا  فضایی  ی 

روابط دانش/    زمانهم ی فضایی  ده سازمانگیرد و  می
می  شکل  را  همچون  دهند.  قدرت  را  قدرت  فوكو 

استراتژیمجموعه  از  ناهمگن  تكنیك ای  و  ها  ها 
پراكنده/می جامعه  سرتاسر  در  که  منتشر    داند 

خوشهشده در  است،  كه  روابطی  نامحدود  عمال  ای 
دارند. وجود  ُ    قدرت  خ هجوم  چگونگی  بر    ـ   ردفوكو 

كه این  ها به درون زندگی و روابط روزمره و این قدرت
 ُ مور قدرت  - ردخ وسایل  و  شرایط  چگونه  نیاز    د ها 

 کند.کنند تأکید می فراهم می قدرت را برای دولت 

 

3 spatial action 
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 روش پژوهش 3
پژوهش حاضر در چارچوب اتنوگرافی انتقادی انجام   

انتقادی با این مسئولیت اخالقی  می شود. اتنوگرافی 
بی   شودی م آغاز   فرایندهای  تحلیل  به  در  عدالتی  که 

می   محدوده  افراد  زندگی  )مدیسون،  خاص  پردازد 
به ۷:  13۹۷ رویکرد    بیان   (.  این  توجه  محور  دیگر، 

شکل  در  که  است  بنیادینی  روابط  فرایندهای  دهی 
سازمان  در  دار قدرت  نقش  فضاها  روش  ها/  این  ند. 

ا با هدف بررسی راه های مداخله در یک وضعیت  غالبا
وارد   اجتماعی  فرودست  اقشار  نفع  به  اجتماعی، 

می مطالعه  علمی،  میدان  اصول  حفظ  ضمن  و  شود 
می  خود  مطالعاتی  ابژه  از  دفاع  به  ملزم  را  داند.  خود 

سوژه   نجا یادر   زیستۀ  بهتجربه  ا  صرفا مثابه ها 
ومیانجی  فهم  برای  مطالعه    ای  سلطه  مناسبات  نقد 

روزمرۀ می تجارب  حاضر،  پژوهش  که  آنجا  از  شود. 

تعامل متفاوت،  فضاهای  در  آن کنشگران  و    ها های 
و  ژست  اداها  و  را    شان ی هاواکنش ها  فضاها  به 

 کند، لذا این رویکرد تناسب دارد. مطالعه می

زنان    کلیه  بر  مشتمل  پژوهش  مطالعۀ  میدان 
است که به شیوۀ    13۹۹سال    معلم شهر کامیاران در

انتخاب  احتمال   ریغگیری  نمونه  دسترس  در  ی 
که مشخصۀ اصلی    گیریاند. در این شیوۀ نمونه شده

آن »گزینش مبتنی بر معیار« است، محقق بر مبنای  
بودن بودن   مرتبط  نمایا  و  تحقیق  با  شان  موردها 

آن  انتخاب  به  می دست  )فلیک،  ها  (.  141:  1388زند 
نمونه بیترت  ن یبد از  استفاده  با  معلم  زنان  گیری ، 

غیررسمی   فضاهای  و  رسمی  فضاهای  در  هدفمند 
مصاحبه   مصاحبه  اندقرارگرفتهمورد  سطح  و  تا  ها 

 اشباع نظری ادامه پیدا کرده است.
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 شوندگان مصاحبه ای  های زمینه ویژگی   1  جدول 

 تحصیالت  تأهل وضعیت   های تدریستعداد سال سن  شوندگان مصاحبه ردیف
1 A 50 25  پلم یدفوق متأهل  سال 

2 B 42 19  لیسانس متأهل  سال 
3 C 26 4  لیسانس مجرد  سال 

4 D 43 19  لیسانس متأهل  سال 
5 E 45 21  لیسانس متأهل  سال 

6 F 28 4  لیسانس مجرد  سال 
7 G 26 4  لیسانس مجرد  سال 
8 H 42 21  لیسانس متأهل  سال 
9 I 37 15   لیسانس مجرد  سال 

10 J 36 20  سانس یلفوق متأهل  سال 
11 K 33 15   لیسانس متأهل  سال 

12 L 41 21  پلم یدفوق متأهل  سال 
13 M 45 20  لیسانس متأهل  سال 

14 N 24 2  لیسانس مجرد  سال 
15 O 44 22  لیسانس متأهل  سال 

16 P 42 25  پلم یدفوق متأهل  سال 
17 Q 27 4  لیسانس متأهل  سال 
18 R 28 5  لیسانس مجرد  سال 
19 S 39 19  سانس یلفوق متأهل  سال 
20 T 42 20  سانس یلفوق مجرد  سال 

21 U 40 20  سانس یلفوق متأهل  سال 
 

 

داده گردآوردر   آن ی  بازنویسی  و  الگوی  ها  از  ها 
از:  ای  مرحلهپنج  است  شده  تبعیت    - 1کاراسپیکن 

تجزیه و تحلیل ترمیمی    -۲ها  تدوین و ثبت اولیه داده 
داده  داده   -3ها  مقدماتی  دیالوگ تولید    - 4محور  های 

ساختاری   روابط  روابط    - 5توصیف  تبیین  و  شرح 
ها )محمدی و اداک،  آمده از یافتهساختاری به دست  

ز مصاحبه  (. در تحقیق حاضر، در مرحلۀ اول، ا13۹8
مشاهدۀ   و  مستقیم  مشاهدۀ  معلمان،  با  عمیق 
تجربه   محقق  )خود  است  شده  استفاده  مشارکتی 

داده  دوم،  مرحله  در  دارد(.  صورتها  زیسته  ی  به 

و دسته بازتنظیم، تدوین  بندی شد. سپس  مقدماتی 
داده  سوم(  بطن  )مرحله  از  ا  مستقیما که  هایی 

سوژه  با  عمیق  پر گفتگوی  بود  آمده  حاصل  ورانده  ها 
های مبین روابط ساختاری  شد. در مرحله چهارم داده 

با اتکا به مبانی نظری استخراج و توصیف شد، یعنی  
و   گفتار  بر  حاکم  هنجاری  قواعد  و  روابط  شد  تالش 
غیررسمی   و  رسمی  فضاهای  در  معلم  زنان  کردار 

شود وتحلیل  و    ؛  ساختاری  مناسبات  نهایت  در 
شکل  انضباطی  سوبژکتیویته سازوکارهای  ي  دهندۀ 

ها، از  زنان معلم تحلیل و تفسیر شد. در تحلیل داده 



 

73 

 . 88تا  63 صفحات  .1400 پاییز و زمستان . 18 شماره .8 دوره

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

 فضاهای رسمی و غیر رسمی)مورد مطالعه: زنان شهر کامیاران( دیالکتیک سوژه و فضا: زنان در . محمدی جمال 

انجام   فرایند  که  شد  استفاده  مضمونی  تحلیل  روش 
جدول   در  داده   1آن  اعتبار  است.  استفاده  آمده  با  ها 

راهبرد   شده   1یساز   ی چندضلعاز  است. ارزیابی 
اتفاق چندضلعی  یعنی  خصوص نظر  سازی  یک    در 

با   خاص  ترکیب یافته  به  روش توسل  انواع  ها، بندی 

(. از سوی دیگر،  138۹ها )محمدپور، ها و داده نظریه
نمونه  به  در  متعهد  پژوهشگران  مطالعه،  مورد  ي 

پژوهش   تا  بوده  تفاوت  و  تنوع  حداکثر  شرط  رعایت 
 لحاظ محتوایی برخوردار شود.  از غنای بیشتری به

 

 
 گامِ تحلیل مضمونی به فرایند گام   2  جدول 

 اقدام  گام مرحله

 تجزیه و توصیف متن-1

 با متن  آشنا شدن-1
 هانوشتن و ثبت داده -

ه -  هامطالعه اولیه و مطالعه مجدد داد
 های اولیه نوشتن ایده -

 ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری -2
 تهیه قالب مضامینپیشنهاد چارچوب کدگذاری و  -

 ترکوچک های تفکیک متن به بخش -
 هاهای جالب دادهکدگذاری ویژگی  -

 جستجو و شناخت مضامین -3
 تطبیق کدها با قالب مضامین  -

ین از بخش -  ي متنی شده کدگذارهای استخراج مضام
 پالیش و بازبینی مضامین  -

 تشریح و تفسیر متن-2
 ترسیم شبکه مضامین -4

ی مستخرج  -  کنترل همخوانی مضامین با کدها
 مرتب کردن مضامین  -

ین پایه، سازمان - ده و فراگیرانتخاب مضام  دهن
شه -  های مضامین بررسی نق

 های مضامینشبکه دییتأاصالح و  -

ین -5  تحلیل شبکه مضام
 ی مضامینگذارنامتعریف و  -

 توصیف و توضیح شبکه مضامین -

 تدوین گزارش-6 متنترکیب و ادغام  -3

 تلخیص شبکه مضامین  -
 ها های جالب دادهاستخراج نمونه -

تمرتبط کردن نتایج تحلیل با  - ل  و مبانی نظری  سؤا
 نوشتن گزارش علمی نتایج  -

 

 

 هاتحلیل یافته 4
یافته تفسیر  و  تحلیل  به  ابتدا  بخش  این  هایی  در 

می  و  پرداخته  نظرات  دل  از  که  آراء  شود 
گرفتهمصاحبه معنا  این  شوندگان،  از  هرکدام  اند. 

 
1 triangulation 

پاسخ مصاحبه جریان  در  سؤالت  شوندگان،  به  دهی 
داشته بیان  اظهاراتی  فرایند  پژوهش،  در  که  اند 

و   اصلی  اولیه،  مقولت  شکل  به  پردازش،  و  تحلیل 
کلی   اطالعات  زیر  جدول  در  است.  درآمده  نهایی 

 است.شده  رائها شوندگانمصاحبهاز  آمدهدست به
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زیسِت روزانۀ معلمان در فضای   4.1
 رسمی مدرسه 

قواعد،    برخی  بر  مشتمل  مدرسه  رسمی  فضای 
پرکتیس رویه مکانیسمها،  و  که  ها  است  هایی 

شیوه  در  ناگزیر  معلمان  خویش  کنش  و  بودن  های 
بدهند وفق  آن  با  را  خود  فرایند  ؛  باید  این  وفق  اما 

ه  دادن  شسته  رو   چ یبه  و  شفاف  خطی،  رفته امری 
مذاکرات،   شگردها،  انواع  با  آمیخته  بلکه  نیست، 

طفره مقاومت سرپیچی رویها،  گاه  و  است.  ها  ها 
مواجهه  بااین  در  معلمان  پندار  و  گفتار  و  کردار  حال، 

می شکل  که  است  فضا  این  جهت  با  در  و  یابد 
دهی و اـز آن  ـ خود ـ کردن  همین فضا است که  شکل

عینی به خود می صور  عمده ت  و  نخستین  ترین  گیرد. 
توان در این  واکنش زنان  معلم به فضای رسمی را می 

پندار مسلط بر ذهنیت آنان خالصه نمود که »ظواهر  
های پوشش،  را باید رعایت کرد«. این ظواهر در شیوه 

های  ، مکالمات روزمره، حفظ حریم صحبت کردنطرز  
آموزشی قواعد  رعایت  فاصله  بینافردی،  رعایت   ،

)به  دانش اجتماعی  با  ارتباط  در  نحوۀ  ویژه  آموزان(، 
تعامل در  خود  در  نمایش  ا  نهایتا و  روزمره  نشان  های 

پایبندی به قواعد و قوانین باید حفظ و رعایت    دادن
شکل  باعث  پندار  این  در  شود.  دوگرایی  نوعی  گیری 

می  معلم  زنان   یک شخصیت  از  را  شود.  خود  سو، 
بینند که گویی  ها و قواعدی می رعایت عرف ناگزیر به  

موقت و برای ساعات خاصی و مختص فضای خاصی  
عرف  و  قواعد  همین  رعایت  دیگر  سوی  از  و  ها  است 

آن  هرروزۀ  زندگی  از  نیمی  ا  تقریبا در  در  ا  عمال ها 
کند.  ها نقش ایفا می ي آندهی به سوبژکتیویتهشکل

ی که آن را  دیگر، زنان  معلم درست همان چیزبیانبه
معادل   و  ظواهرموقت  جمله  می   رعایت  از  پندارند 

برسازنده  اصلی  آن عناصر  هویت  نتیجه  ي  است.  ها 
شان را  شود که زنان  معلم همواره خود آرمانی این می 

جستجو   رسمی  فضای  این  از  بیرون  و  دیگر  جایی  در 
دوگرایی می همان  این  و  وجود  کنند  در  که  است  ای 

می  پدیدار  آن آنان  پنداشت  طبق  ها،  شود. 
به  همذات  مشروط  معلمی  نقش  با  پنداری 

قراردادن آن چیزهایی است  انگاری و در اپوخه  نادیده 
 که در فضای رسمی مدرسه امکان تحقق ندارند: 

هیچ  مدرسه  نمی »در  را  وقت  دلت  حرف  تونی 
نمی  ا  اصال می بزنی؛  فکر  باشی.  خودت  کنند تونی 

اب به چهره بزنی، دروغ  دل و پرتی. مجبوری نقساده 
ان  ها و گفتگوهای واقعی بگویی، چاپلوسی کنی. حرف

اند که در پشت پرده و در محافل غیررسمی  چیزهایی 
شوند. ما هنگامی که خارج از مدرسه و  رد و بدل می 

می  همو  دوستانه  محافل  و  مهمانی  نود  در  بینیم، 
می  حرف  مدرسه  دربارۀ  ا  درصدش  اتفاقا و  زنیم 

 گوییم«.گوییم که هرگز در مدرسه نمی ی چیزهایی م 

می  که  معلم  مدرسه  زنان   رسمی  فضای  پندارند 
جستجوی   یا  و  واقعی  خود  ابراز  برای  مساعدی  جای 

آن  آرمانی  مختلف  خود  انحا  به  ا  طبیعتا نیست،  ها 
شکل کوشند  می طفره  به  آن  از  ظریف  و  نامریی  ی 

از   ظواهر  رعایت  حین  در  و  دادن بروند    وتمامتام   تن 
مدرسه   هژمونی  لذا  کنند.  سرپیچی  قواعد  این  به 

می جاهمان درست   که  و  یی  قواعد  ا عمال  با  کوشد 
شکل   را  معلم  زنان  ذهن  و  بدن  عینی  سازوکارهای 

هایی متناسب با فضای رسمی  ها سوژه بدهد و از آن 
به مقاومت«  بسازد،  نامریی   و  خُرد  »هنرهای  واسطۀ 

می آن چالش  با  مقاومتها  این  فرم   شود.  هایی  در 
بی  بی چون  طفره تفاوتی،  عتنایی،  روی،  ا

ي قواعد خود را نشان  انداختن و تفسیر واورنهدست 
دستمایه می درواقع  شگردها  این  برای  دهد.  هایی 

و  ترک کش انداختن  چالش  سیطرۀ   دنیبه  و  صلبیت 
برای   معلم  زنان   کنشگری  دایرۀ  که  هستند  فضایی 

با    نجا یا ، در  بیترت  نیبدکند.  خودبودن را محدود می 
طرف  پدیده  یک  که  هستیم  مواجه  دووجهی  ای 

دیگر   و طرف  انضباطی مدرسه« است  »سازوکارهای 
 ها است. های مقاومت« از جانب سوژه »شیوه

 

 سازوکارهای انضباطیِ مدرسه 4.1.1
بر  س  مشتمل  نهادی  هر  در  انضباطی  ازوکارهای 

که  یک  هستند  تنبیهی  و  تشویقی  قواعد  در  سری 
بهنجارساز،    مقام نقش  سراسربین،  نوعی 
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ها  کنند و سوژه گذار را ایفا می کننده و تبعیضتفکیک
می  درونی  را  قاعده  این  ا  در  معمول نیز  ا  بعضا و  سازند 

درونی  قواعد  کنند.  ها مقاومت می سازی آنبرابر  این 
فرم  در  مدرسه  رسمی   فضای  مثل  در  خُردتری  های 

آیین  با  مطابقت  وظایف،  اداری،  شرح  توبیخ  نامه، 
درج در پرونده،، فوبیای بازخواست، خودسانسوری و  

شدن  فرد نمود  انکار نَفس، واگرایی اجتماعی و اتمیزه 
شکل می در  و  سوبژکتیویتهیابد  به  معلمان،  دهی  ي 

می  ایفا  همان  کندنقش  که  قواعد  این  مجموعۀ   .
»سوژه است  انضباطی  می قدرت  منفک  را  کند، ها 

می  تفاوت تحلیل  می کند،  ی  روش گذار و  های  کند 
خصوصیت تجزیه  تعیین  تا  را  خود  لزم  گر  فردی  های 

می  پیش  کافی  جمعیت و  انضباطی  قدرت  های  برد. 
ها و نیروها را  ي بدن هدی فای ب متحرک، درهم و برهم و  

کثرت به تربیت  صورت  فردی  عنصرهای  از  هایی 
سلول می خرده  خودگردانی کند.  مجزا،  های  های 

پیوستگی  های همان ن یااندامی،   و  و  تکوینی  های 
می قطعه را  افراد  انضباط  ترکیبی  )فوکو،  های  سازد« 

(. این قدرت انضباطی بسته به فرم  ۲۲1  -۲11: 138۷
خصلت  قالب و  در  مربوطه  نهاد  متعدهای  د  های 

ها در میدان مطالعۀ تحقیق  شود. این قالب ا عمال می 
گونه که از مشاهدات عینی، تجربۀ زیستۀ  حاضر، آن 

مصاحبه  تحلیل  و  است  پژوهشگر  شده  استنتاج  ها 
شوند که در ادامه ذکر و تشریح  مواردی را شامل می 

 خواهند شد. 

فضای  معمول   در  فرد  بهنجارسازی  طریق  ترین 
به مدرسه  نام  طهواس  رسمی   به  فُرمی  شرح  ي 

می   وظایف انجام  مدرسه  به  در  قالب  این  رسد. 
و  نه وظایف  توضیح  بر  مشتمل  ی  هات یمسؤولفقط 

ساماندهی   شیوۀ  بلکه  است،  آموزشی  و  اجرایی 
حیا و  حجب  آرایش،  و  پوشش  بدنی،  نیز    حرکات  و 

ها و اداهای زنان  معلم را نیز در  دامنۀ رفتارها و ژست 
فرم   آنچه .  ردیگی برم اخالقی  بخش  اصلی  ها  محتوای 

آیین  بخش و  و  می نامهنامه  تشکیل  را  در  ها  دهد، 
ارتباط با جنس مؤنث، ناظر به کنترل بدن، پوشش،  
ادوار   و  ادا  ابراز  نحوۀ  و  خود  بازنمایی  ژست،  آرایش، 

آن  مصاحبهاست.  محتوای  از  که  آید  برمی ها  گونه 

زنان معلم در مواجهه با این فرم انضباطی تلفیقی از  
پیش  شیوه در  سرپیچی  و  مذاکره  پذیرش،  های 

 گیرند.می

یک  باید  ما  رسمی  فضاهای  را  »در  قواعد  سری 
صحبت   شیوۀ  خاص،  پوشش  نوعی  کنیم،  رعایت 

رفتنکردن،   همه   راه  باید  خالصه  مواظب  و  جوره 
ین   باشیم. قضیه فقط ا ا سر رفتارمان  نیست که مثال

و   درست تدریس کرد  یا  حاضر شد  در مدرسه  موقع 
باشید   مواظب  و  باشی  دیگری  جور  ا  اصال بلکه  غیره، 

نشوی« خارج  چارچوب  از  کد  )مصاحبه  خیلی  شونده 
W .) 

 شونده دیگری بر این باور بود که:مصاحبه

نمی  مدرسه  انجام  »در  خواستی  کاری  هر  تونی 
باید طبق وظایف محوله باشد.  بدهی. تمام حرکاتت  

چه   و  گفتاری  لحاظ  از  چه  دارد،  مالحظاتی  کلی  فرد 
که انتظارات خاصی از معلم  از لحاظ رفتاری. سوای آن 

وجود دارد، از معلم زن توقع انجام وظایف و تکالیفی  
که  می می   تیمسؤولرود  مضاعف  را  یک  او  از  کند. 

زن  مراقب  باید  و  سو  باشد  خود  نکند  بودن  فراموش 
است زن  یک  او  وظایف    که  به  باید  دیگر  سوی  از  و 

ا با همکاران و دانش  آموزان معلمی خود عمل کند، مثال
مشخص   ساعات  و  روزها  در  و  داشته  مناسب  رفتار 

 (. Vبا کد  شوندهمصاحبهدر محل کار حاضر شود« )

، قالب شرح وظایف ناظر به بخش  بیترت نی بد 
اسلوب  رفتاری،  اعظم  بدنی  های  و  پوششی  کالمی، 

که فضایی فراهم می  ها خود  کند آن زنان معلم است 
کنند سازگار  موجود  قواعد  با  ا  عمال قالب  ؛  را  این  اما 

به  ا  مقوله معمول ترویج  و  طرح  گفتمانی  واسطۀ  ای 
می  سوژه تکمیل  که  بر  شود  متقابل  نظارت  برای  ها 

سلسله بازتولید  برای  نیز  و  به  یکدیگر  اداری  مراتب 
طرح این  .  نامهمطابقت با آیین شوند:  ن متوسل میآ

انضباطی   می   باألخصسازوکار  اتفاق  که  زمانی  افتد 
دست   مدرسه  رسمی   فضای  در  بخواهند  معلم  زنان 
در   بزنند.  بدیع  اقدامی  انجام  یا  نوآورانه  حرکتی  به 

و    گونهن یا رسمی  گفتمان   کارگزاران   ا  معمول موارد 
آیین  با  مطابقت  مقولۀ  به  استناد  با  نامه  مسلط 
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فعالیت انجام  می مسیر  مسدود  را  بدیع  کنند. های 
را  بی  مقوله  این  ا  معمول معلم  زنان   که  نیست  جهت 

رسمی    ازجمله فضای  بر  حاکم  محدودکنندۀ  عوامل 
از می منفی  و  بدبینانه  لحنی  با  و  یاد    دانند  آن 
بودگی و زنانگی  کنند. وجه ارتباط این مقوله با زن می

آیین  ا  معمول که  است  آن  از  نامهدر  متأثر  رسمی  های 
محدودیت  مردسالر  مسلط   الزام گفتمان  و  را  ها  ها 

ا با رنگ   کنند:و بویی جنسیتی قید می غالبا

یک   برای  مانوری  فضای  هیچ  مدرسه  فضای  »در 
ندارد. وجود  معلم  از    زن   اعم  بدهد،  پیشنهادی  هر 

غیره،   و  کردن  ورزش  گرفتن،  جشن  رفتن،  اردو 
می  آن  به  جنسیتی  شود.    زنندبرچسبی  رد  تا 

نوشته  نامهآیین  مردها  برای  ا  معمول قوانین  و  ها 
واقع  شده مقبول  وقتی  فقط  زنان  ما  گویی  اند. 

بگویند  می وقت  هر  باشیم.  مردها  شبیه  که  شویم 
گویند که انجام این  اقع دارند می نامه درومطابق آیین

 (. Sشونده با کد پذیر نیست« )مصاحبهکار امکان 

آیین  با  و  مطابقت  مضمر  دللتی  واجد  نامه 
مند کردن  ها را ملزم به قاعده تلویحی است که سوژه 

اي است که اگر  دللت تلویحی  کند.رفتار خویش می 
آیین  از  خارج  گفتاری  یا  کنش  دهد  فردی  انجام  نامه 

منتظر   اداری باید  به   توبیخ  اداری  توبیخ  طور  باشد. 
با   ارتباط  در  ظاهر    مسائلخاص  مدیریت  و  بدن 

مکانیسم   این  حیث،  این  از  است.  معلم  زنان   متوجه 
مضاعف   وجهی  مردان،  با  مقایسه  در  زنان،  برای 

مقررات  می از  سرپیچی  فقط  مردان  برای  اگر  یابد. 
است اجرایی  و  می   آموزشی  توبیخ  که  به  منجر  تواند 

خصوصی  تا  امر  این  زنان  برای  زوایایی  گردد،  ترین 
می  پیش  شخصی  شخصی  زندگی  زندگی  حتی  رود، 

و   دوستانه  محافل  در  حضور  مثل  مدرسه،  از  خارج 
های نمایش خویش  نحوۀ معاشرت با دیگران و شیوه

همگانی.   فضاهای  از    نجاستیا در  اداری  توبیخ  که 
مثابه امری شود و به حض خارج میحالت سازمانی م 

 دهد. ایدئولوژیک سوژه را استیضاح کرده و شکل می 

آموزش  در  نظرم  معنایی  »به  هیچ  آزادی  وپرورش 
ا نمی  توان بدون محدودیت درباره مسائل  ندارد و اصال

روز صحبت کرد و یا مطالب درسی را به مسائل روز  

می  این  از  مدام  داد.  چیارتباط  مبادا  که  زی  ترسم 
که بکنم  کاری  یا  و    بگویم  باشه  چارچوب  از  خارج 

 (. Jشونده با کد جیم یا توبیخ شوم« )مصاحبهسین

واقع   توبیخ  مشمول  و  چارچوب  از  شدن خروج 
می  دیگری  مرحلۀ  وقوع  به  هراس  ناگزیر  که  انجامد 

سوژه  برای  است:  آن  بیشتر  البته  درج در پروندهها   .
ا نمی  این مقوله را در طول مقولۀ قبلی قرار    توان لزوما

شوندگان از  طبق اظهارات مصاحبه  هرحال به داد؛ اما  
است.   مهم  بسیار  انضباطی  سازوکارهای  جمله 

به یافته مصاحبهدست های  از  آن  آمده  بیانگر  ها 
و   تهدیدها  با  مدرسه  رسمی   فضای  در  آنها  که  است 

گوناگون،   انضباطی  خاطربرخوردهای  نحوۀ    به 
دانش پو حقوق  از  دفاع  یا  انجام  شش  یا  آموزان 

شوند. این  های فرهنگی  غیررسمی، مواجه می فعالیت
گردد  برخوردها خاصه زمانی به تهدید واقعی بدل می 

در   شود.  ختم  پرونده  در  درج  »تذکر«  به  که 
می   که   نجاست یا هراس  دچار  معلم  و  زن   شود 

می  سراسربین   احساس  یک  دید  معرض  در  که  کند 
ان است که تمام حرکات و رفتارها و گفتارهای او  پنه

ها را با عالمت منفی یا مثبت در  کند و آن را رصد می
می  درج  او  بدین پروندۀ  خود  کند.  همیشه  او  ترتیب، 

به  سوژه را  می سان  آزمایش  حال  در  باید  ای  که  بیند 
قابل پرونده  فرایند  ای  در  بسازد.  خود  برای  قبول 

رف پرونده،  این  مطیعتهتشکیل  موجودی  به  که    رفته 
همواره خود را نسبت به موجودی والتر باید پاسخگو  

 شود: باشد، بدل می 

داده   تذکر  من  به  حراست  جانب  از  »چندبار 
یشده ا  مثال از    بار ک است.  یکی   آموزانمدانش برای 

مقداری   او  مادر  با  من  و  بود  آمده  وجود  به  مشکلی 
مراجعه  حراست  به  پاسخگویی  برای  و  شدم  درگیر 

مدت  هرچندکردم.   تا  ولی  بود  من  با  آخر  در  ها  حق 
می  فکر  آن  بود«  به  کرده  مشغول  مرا  ذهن  و  کردم 

 (. Iشونده با کد  )مصاحبه

آید، مقولۀ درج  طور که از اظهارنظر فوق برمی آن
پرون نوعی  در  با  توأم  همواره  بازخواست  ده  فوبیای 

مورد   از  مدرسه  محیط  در  ا  معمول معلم  زنان   است. 
بازخواست قرار گرفتن هراس دارند. ترس از گزینش  
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ازدست  ترس   حراست،  بیان  و  از  ترس  شغل،  دادن  
با احتیاط، ترس از بازخورد رفتار    توأماعتقادات، رفتار  

موارد   قبیل  این  از  هراس  مصا  ازجملهو  این  دیق 
طبق   زنانگی،  چیز   همه  فضایی،  چنین  در  هستند. 

مورد    به خاطرشاحساس زنان، قابلیت آن را دارد که  
بازخواست قرار بگیرند. زنانگی همان چیزی است که  

سین  از  تا  کرد  پنهانش  ماند.  جیمباید  امان  در  شدن 
و  بدین  منوط  امنیت  احساس  به  دستیابی  سان، 

 شود. و انکار نَفس می  مشروط به خودسانسوری 

گزینش  به »همکاران،  حراست  و  در  گونه گران  ای 
شده  حک  ما  می ذهن  صدایی  مدام  که  گوید  اند 

حرف  ارتباط مراقب  و  حرکات  بیهوده  ها،  و  باشید  تان 
 (.Nبا کد   شوندهمصاحبه هزینه ندهید« )

نَفسِ  انکار  و  زمرۀ    زنانه  خودسانسوری  در 
روانی  زنان  معلم به این فضای  های ترین واکنش رایج 

سراسربین   نظارت   تحت  معلم  زن   است.  انضباطی 
اش را پنهان کند تا از خود،  مدرسه ناگزیر باید زنانگی 

بسازد.   مقبول  و  مشروع  سراسربین  معلمی 
ای است برای اشاره به عمل انجام آزمایش و  استعاره

ج  تواند از برگر می کنترل روی افراد که طی آن کنترل 
سوژه  تمامی  و  مرکزی  بگیرد  نظر  زیر  مخفیانه  را  ها 

آن  دهد،  بپاید،  قرار  قضاوت  مورد  پیوسته  را  ها 
روش و  اصالح کند  را  نظرش  رفتارشان  را که به  هایی 

می  مصاحبهبهتر  کند.  تحمیل  آنان  به  بیانگر  رسد  ها 
رؤیت  از  معلم  زنان   که  است  خویش  آن  پذیری 

را متناس  اندآگاه رفتارشان  دهند.  ب با آن شکل می و 
جزئی  محسوس   حس  کنترل  حرکات،    دهییپا ترین 

احساس  شدن سخنان،  و  رفتارها  تمامی  در  دقت   ،
بودن نظارت  دانش تحت  جاسوسی  از  ،  آموزان 

مدیر   توسط  کالس  رصد  و  مدیران  برای  معلمان 
به  مضامینی بود که از مصاحبه با زنان معلم    ازجمله

 آمد.  دست

هموا مدرسه  محیط  است  »در  من  با  حس  این  ره 
می  مراقبت  هم  که  همکارانم  کلیه  که  مطمئنم  شوم. 

ا این حس برایم پیش آمده   این حس را دارند. معمول
مدیر   بازخواست  مورد  که  بگویم  چیزی  مبادا  که 
دلیل خیلی   همین  به  یا حراست قرار گیرم و  مدرسه 

توضیح   کلی  و  سربسته  صورت  به  را  مباحث  از 
مبامی چندان  و  نمی دهم  حالجی  را  کنم«  حث 

 (. Rبا کد   شوندهمصاحبه)

سوژه  سراسربین،  فضای  به  واکنش  برای  در  ها 
اجتماعی  حیات   زنانۀ  وجوه  خویش  ایمنی  شان تأمین 

از   و  عمومی  انظار  از  می   مألعامرا  در  پنهان  و  دارند 
می  انکار  را  خویش  زنانگی  در  عمل  معلم  زن   کنند. 

باید   مدرسه  رسمی   خواست فضای  از  ها، بخشی 
سویه  و  تا  مطالبات  کند  اپوخه  را  وجودش  زنانۀ  های 

تعامل میدان  در  را  بتواند  خود  بقای  رسمی  های 
  واگرا شدن تضمین نماید. این وضعیت او را به سمت  

می  سوق  آموزشی  محیط  از  گسست  واگرایی  دهد.  و 
اتمیزه  و  افراداجتماعی  از    شدن  مدرسه  فضای  در 

ناشی   مسئله  کم می همین  معلم  زنان   از  شود.  کم 
آموزان و محیط مدرسه بیگانه گشته  همکاران، دانش 

جزیره  روابط  به  درمی و  شدنغلتند.  ای  یک    بدل  به 
تفاوتی نسبت به  سوژۀ اجتماعی  منفک، احساس بی 

گرفتندیگران،   ذهنی   فاصله  و  مشغول  و    درونی 
پیش   شدن همگی    مسائلترین  پاافتاده به  روزمره 

نوعی  ۀ  جیدرنت رخ    نیسراسربسیطرۀ  انضباطی 
 دهد. می

می   احترام  همکارانم  هیچ »به  اما  با  گذارم  وقت 
نشده   هاآن و  صمیمی  سالم  حد  در  فقط  و  ام 

با  احوال  می   هاآن پرسی  سعی  و  دارم  که  ارتباط  کنم 
محیط  در  اما  کنم  رعایت  را  همکاربودن  های  روابط 

می  گونهن ی اغیررسمی   و  که  توانم  نیستم  را  مسائلی 
نمی  بیان  مدرسه  محیط  کنم.  در  بیان  آنجا  در  کنم 

مدرسه   که    هرحال بهمحیط  است  رسمی  محیطی 
در   ندارد.  وجود  چندانی  راحتی  احساس  آن  در  آدم 

باید   معلم  نیز  که  اگونه بهکالس  کند  رفتار  ی 
استفاده  دانش  سوی  او  رفتار  از  کالس  در  آموزان 

 . (Rشونده با کد نکنند« )مصاحبه

زن     یک  دید  از  مدرسه،  رسمی   فضای  درواقع، 
به  نیست  چیزی  مجموعه معلم،  و  جز  قواعد  از  ای 

خشک  تشریفات   و  در  آداب  باید  روز  هر  که  وخالی 
به  خاصی  را  ساعات  مناسک  و  مراسم  این  و  آورد  جا 

فضا   این  در  کرد.  برگزار  خالقیتی  و  ابتکار  هیچ  بدون 
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سویه  اعظم  ان بخش  حیات  تعاملی  مثل های  سانی، 
گپ شوخ  و  خنده  و  و  طبعی  و    گرفتن   ی جدزدن  امور 

امثالهم و  خدشه   نوآوری  تا  کرد  سرکوب  باید  به  را  ای 
نیاید. سرکوب این   رسمی وارد  تشریفات  تقدس این 

تعاملی  سویه  زنان   باألخص های  بالقوه    برای  که 
برهم می در  فساد  و  فتنه  منبع  های  کنش توانند 

مضا  حالت  باشند،  آن اجتماعی  حاصل  دارد.  که  عف 
محیط   با  مدرسه  محیط  در  که  است  فردی  معلم  زن  

تفاوت  مدرسه  بسیار  بیرون  رفتاری  و  منشی  های 
 دارد. 

آدم   زیاد  طبعشوخ »من  مدرسه  در  اما  هستم،  ی 
ی، بلکه  کین یا فقط  تونم آن را بروز دهم. البته نهنمی 

نمی  نیز  را  خودم  رفتاری  خصوصیات  از  تونم  خیلی 
ام که زیاد  دیگه به این نتیجه رسیده اآلن بروز دهم. 

همینه.  مدرسه  محیط  چون  نخورم،  جوش  و  حرص 
می   است  یکاف فکر  ا  فورا باشی،  خودت  ذره  کنند یه 

 (.Hشونده با کد  ای و تو باغ نیستی« )مصاحبهساده 

با بیترت  نیبد را  مدرسه  فضای  معلم  زنان    ،
ه و شبیه پادگان  روح، بستخشک و بی ي مثل  میمفاه

خروج از    به هنگامکنند و تأکید دارند که  توصیف می 
دارند.   سبکبالی  و  رهایی  احساس  رسمی  فضای  این 

به  فروبسته  فضای  این  ی  معنابه وجه  هیچ البته 
نیست.  جدی مدرسه  در  تربیت  و  تعلیم  امر  بودن 

فرمالیته قضا،  بر  و  دست  آموزش  امر    ی توخالبودن 
این   بودن را  فضا  که  است  تشریفات  و  گونه  مناسک 

کند. در این فضا تمام قواعد  ها سنگین می برای سوژه 
درعین  و  شود  رعایت  باید  مقررات  و  آداب  حال و 

جدیت،   نوآوری،  خالقیت،  کیفیت،  از  خبری 
این   نباشد.  علمی  پیشرفت  و  استعدادها  شکوفایی 

 کند.روح و سنگین می آن چیزی است که فضا را بی 

می »به احساس  مدرسه  به  ورود  کنم  محض 
بسته دست  را  ا  وپایم  مخصوصا ارتباط    کهی وقتاند. 

ندارم مدیران  و  همکاران  با  هم  هنگام اما  ؛  خوبی    به 
و   شده  رها  قفس  از  که  دارم  را  کبوتری  حس  خروج 

 
1 female self-actualization 

برمی  خانه  به  راحت  خیال  با  گردم«  دارم 
 (. Dبا کد   شوندهمصاحبه)

 

 معلم  های مقاومت زنانِ شیوه 4.1.2
به    مدرسه  رسمی   فضای  برابر  در  معلم  زنان  

کم شیوه ظریف،  نامریی،  بسیار  و  هایی  هزینه 
می  مقاومت  شیوه تدریجی  این  اتخاذ  ها، کنند. 

وتمام به قواعد انضباطی و نیز  ندادن  تام منظور تن به
نصفه  پیشبرد  جهت  نَفس  در  »تحقق  پروژۀ  نیمۀ 

می 1زنانه« سبب  تعام،  فضای  که  محیط  شود  در  لی 
پویایی  واجد  پیچیدگی مدرسه  و  و  ها  ها 

مدارس  ناپذیری بینیپیش  باشد.  خود  خاص  در  های 
فضاهایی رسمی همواره در درون خود متضمن   مقام

سر   بر  مناقشه  برای  محملی  و  مقاومت  از  عناصری 
بوده  ایدئولوژیک  و  ساختاری  »مدرسه تضادهای  اند. 

و  به اقتصادی  ا  صرفا نه  سیاسی،  سراپا  نهادی  مثابه 
از مستقل  حتی  گاهی  مسلط    آموزشی،  ایدئولوژی  

می  محدو   کندعمل  از  آن متأثر  عملکرد  لو  های  دیت و 
)ژیرو  باشد«  به ۲60:  2،۲001موجود  دیگر،  بیان (. 

تنش  و  پویش »تضادها  و  و ها  مدرسه  مابین  هایی 
مقولۀ   به  توسل  با  فقط  که  دارد  وجود  جامعه 

)آلبرت، است«  تحلیل  قابل  (.  350:1۹۹1مقاومت 
به  اگر  مقاومت  نشود،  »این  تحلیل  و  فهم  درستی 

شیوه  درست  مدرسهدرک  نظام  عملکرد  ا   های  اساسا
)بروکفلید،  امکان نیست«  ا(.  18:  ۲015پذیر   کهن ی با 

مدرسه   نظام  ا خود   تثبیت    دائما و  ترویج  را  ایده  این 
مقاومت می چنین  که  همۀ    هاییکند  ا  اساسا و 

و  گونه براندازانه  مخرب،  مقاومت،  های 
(،  ۷4: 1۹۹۹ساختارشکنانه است )فیلد و اولفسون، 

 وم دارند. ها همواره تدا اما این مقاومت 

زیستۀ    آنچه   تجربۀ  و  مستقیم  مشاهدات  از 
مصاحبه محتوای  و  است  پژوهشگر  استنتاج  قابل  ها 

شیوه  از  مقاومت  برای  معلم  زنان   که  است  هایی  این 
»بی  »چندچهرهمثل  »اعتنایی«،  یی«،  گودروغ گی«، 

« رفتن»چاپلوسی«،  ظاهر«  طفره  »مدیریت  و   »

2 Giroux 
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می  شگرد  استفاده  قالب    اعتنایی« »بی کنند.  در 
به حرف مدیر، تدریس    گوش ندادنرفتارهایی مانند  

با  ردرس یغمطالب   روزمره  غیررسمی   روابط  ی، 
گروه دانش  ایجاد  نقد  آموزان،  مشارکتی،  های 

تفکرات   زیرکانۀ  بیان  رسمی،  درسی  محتویات  
راهنمایی   عرف،  از  خارج  منابع  معرفی  شخصی، 

آزادی  دانش  یادگیری  جهت  در  استقالل  آموزان  و 
 یابد. شخصی نمود می 

به   را  خاصی  محتواهای  باید  دستورالعمل  »طبق 
سعی  روش همواره  من  اما  کرد،  تدریس  خاصی  های 

محتواهای  می مهارت ردرسیغکنم  و  را  ی  زندگی  های 
دانش  بحث به  و  بدهم  یاد  از  آموزانم  خارج  های 

 (. Bشونده کد مطالب کتاب مطرح کنم«. )مصاحبه

بی   ، بیترت  نی بد  شگرد  آن  کاربرد  بر  دال  اعتنایی 
عقاید،   ندادن  بروز  طریق  از  معلم  زنان   که  است 

مدیریتی،  کوچک  مناصب  نکردنشمردن  با    بحث 
دستورات مافوق، تعلیق قواعد    گرفتن  ده یناددیگران،  

و   با    کردن   اریاختکالسی  مقابله  به  سکوت 
می محدودیت  مدارس  بر  حاکم  فضایی  پردازند.  های 

سوژه  که  است  آن  شگرد  این  کاربست  ها  حاصل 
خصلت   باید  بگیرند،    گی«»چندچهرهناگزیر  خود  به 

همنوایی   و  اطاعت  پایبندی،  ادعای  ظاهر  در  یعنی 
کنند.   نافرمانی  عمل  در  اما  باشند،  داشته 

برای چندچهره  بسیار مناسب  آمدن گی شگردی    کنار 
تحمل  امکان  و  که  است  محیطی  کردن  تحقق  پذیر 

توان  ابراز  و  شخص  استعدادها  به  را  فردی  های 
دانش نمی  نزد  معلم  زن   نزد  دهد.  مدیر،  نزد  آموزان، 

سازمان   کارکنان  به   درون  از  و  بیرون  محیط  در  ویژه 
چهره  با  می مدرسه  ظاهر  گوناگون  برخی  های  شود. 

ها بر این باور بودند که دچار تعارض  شوندهمصاحبه
شده  برخیشخصیتی  و  می   اند  که  دیگر  گفتند 

شدهبه نقابی  آن  شبیه  در  تدریج  مجبورند  که  اند 
اصلی  بزنند.  چهره  به  مدرسه  رسمی   ترین  فضای 

چندچهره  نگهفایدۀ  ایمن  برابر  گی  در  سوژه  داشتن 
 ها و تهدیدها و طردها است.توبیخ 

ا خودم را گم می  ویژه زمانی که  کنم. به»گاهی اصال
گردم،  تعطیلی به فضای مدرسه برمی بعد از چند روز  

می  خود  طول  بدهم.  تطبیق  را  خود  بتوانم  تا  کشد 
دانش  و  این مدیران  هم  هیچ  گونهآموزان  ا  واقعا اند. 

نمی  مدرسه جوری  و  جامعه  بین  شکاف  این  بر  توان 
 (.Mشونده با کد غلبه کرد«. )مصاحبه 

فراتر  سوژه   این  از  پا  ناگزیرند  اوقات  بسیاری  ها 
متوسل شوند. در فضاهای    یی« گودروغ » ند و به  بگذار 

مشکل  کارکرد  دروغ  را  بسته،  مسئله  حل  و  شایی  گ
ا به حل مشکالت  کند. این شگرد نه ایفا می  فقط بعضا

می کمک  زنان  آموزشی   و  مهماداری  بلکه  از  کند،  تر 
این، درخصوص توجیه معضالت مربوط به پوشش و  

 ت.آرایش و وجوه زنانه بسیار کارآمد اس

می  تو  از  مقابل  طرف  زنان  »وقتی  شبیه  خواهد 
رنگ   که  را  چه  هر  و  کنی  رفتار  حجر  بوی  عصر  و 

چگونه   دیگه  بگذاری،  کنار  دارد  باکالسی  و  زیبایی 
ا باید هر جور شده  می تونی با او روراست باشی. اتفاقا

بگذارد«   راحتت  و  ندهد  گیر  زیاد  که  کنی  راضی  را  او 
 . (Dشونده با کد  )مصاحبه

با  گودروغ  آمیخته  لجرم  است.    »چاپلوسی«یی 
ریشه  البته  فرهنگ  تملق  در  عمیقی  تاریخی  های 

سلسله مناسبات  زیرا  دارد،  متمرکز   ایرانی  و  مراتبی 
تاریخ   طول  در  شکلسلطه  اجتناببه  ناپذیر  ی 

محوری  از  یکی  به  را  چاپلوسی  عناصر  خصلت  ترین 
است.  کرده  بدل  ایرانی  فرد  هَبیتاس    برسازندۀ 

آن  که  است  آن  بیانگر  معلم  زنان   در  اظهارات  ها 
مردان،  به با  مقایسه  در  ا،  بعضا شگرد  این  کارگیری 

می  نشان  خود  از  بیشتری  را  مهارت  آن  چراکه  دهند، 
آمیزند که قدرت  ای می های زنانهها و کرشمه با عشوه 

ا انضباطی   کند.  می   دائما سرکوب  را  آن  کوشد 
سازوکارهای  بیانبه برابر  در  مقاومت  برای  دیگر، 

قابلیتی آن  از  درست  می   انضباطی  که  استفاده  کنند 
واپس  با  سوژه بناست  به  آن،  بدل  رانی  رام  هایی 

 شوند. 

آن  و  ارشد  مدیران  میان  دست  »در  به  کار  هایی 
بسیاری   دارند  ادعا  خیلی  معروف  قول  به  و  هستند 

با   و  تقدیرند  و  تمجید  شیفتۀ  که  لبخند  هستند  یک 
توان نظرشونو جلب کرد. وقتی  و محبت دروغین می 
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می  دقت  می خیلی  نزدیک  و  می کنی  که  شوی  بینی 
ضعیف چقدر  مدعی  فرد  است«  این  النفس 

 (.      Cشونده با کد )مصاحبه

قدرت     برابر  در  مقاومت  برای  معلم  زنان  
کنند و آن  انضباطی از شگرد دیگری نیز استفاده می 

طفره ا  روی«»طفره به ست.  نوعی  روی،  مثابه 
موارد   و  دارد  ظریفی  و  پیچیده  ابعاد  نرم،  مقاومت 

می  شامل  را  اکثر متفاوتی  ا  مثال شود. 
اعظم  شوندهمصاحبه بخش  که  بودند  باور  این  بر  ها 

می   کهی هنگام معلمان   انتقاد  ی  جاخال گیرند  مورد 
جمعی  می فعالیتی  در  است  بنا  که  زمانی  و  دهند 

ا کنند  بار  مشارکت  زیر  خالی    تیمسؤولز  شانه 
کالس  می سر  در  تدریس  موقع  همچنین  کنند. 

کنند و  بایسته است از زمان استفاده نمی   کهطور  آن
دهند. گاهی هم تا جایی که  کشند و هدر می آن را می

میمی تأخیر  وظایف  انجام  در  این توانند  و  کنند.  ها 
طفره نمونه  بارز  مصادیق  مشابه  که  اند  روی های 

 هزینه به نظام انضباطی مدرسه است.  واکنشی کم

به کالس  »معلم  سر  نیم  و  ساعت  یک  ظاهر 
می  تدریس  ساعت  نیم  ا  عمال اما  مابقی  است،  کند. 

کشی است. هر وقت هم قرار بوده کاری جمعی  وقت 

یا خیرخواهانه برای پیشرفت مدرسه انجام بشه هر  
نحو کس   کرده. در خود سازمان به  نیز  ی شانه خالی 

با   و  کند  ا  غالبا می   ریتأخکارها  شود«  انجام 
 (.  Rشونده کد )مصاحبه

دست  عمدهو  از  یکی  شیوه آخر  های  ترین 
مقاومتی زنان  معلم در برابر نظام انضباطی و فضای  

مدرسه   ظاهر«رسمی     ن یهماز  است.    »مدیریت 
ی بدن در محیط مدرسه کار دست که هر نوع    روست

معلم   زنان   به توسط  مقاومت  نوعی  حساب  لجرم 
مثل  می کارهایی  انجام  با  معلم  زنان   امروزه  آید. 

جراحی   حجاب،  حفظ  عین  در  صورت  آرایش 
لباس  پوشیدن  این    رنگخوش های  پالستیک،  از  و 

سیاست  در  دارند  ا  عمال مقاومت  قبیل  بدن  های 
ا  می   فرم یونپوشیدن ی  بودن   ی اجبارکنند. مسئله صرفا

ادا سازمان  یک  از  رسمی  بلکه  نیست،  ری 
می مصاحبه معلمان  این های  کرد  توان  استنتاج  گونه 

نامریی   گرایشی  اغلب  مدرسه  انضباطی   گفتمان  که 
ی مردسالری دارد. لذا هر نوع توجه زنان  معلم  سوبه

جسم هستی   زنانۀ  وجوه  ناگزیر  به  خویش  مند 
 آید.   حساب می مقاومتی در برابر این گفتمان به 
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 مفاهیم و مقوالت مرتبط با فضای رسم  3  جدول 

مقولۀ   مقولۀ اصلی  مقولۀ محوری  مضامین همخوان 
 ای هسته

آموزان، اجبار کردن دانش اجبار در تدریس محتوا، محدودیت پوشش، الزام به قبول 
شده، همنوایی با محتوای از قبل تعیین  ارائهبه حضور در ساعات مشخص، لزوم 

 تشریفات تکراری، تعیین شیوۀ مدیریت ظاهر 
 شرح وظایف 

سازوکارهای انضباطی  
 های انفعالیو واکنش 

زورآزمایی 
 سوژه و فضا 

ز مدرسه،  های تدریس، کنترل ورود و خروج از کالس و االزام به پیروی از روش 
پاسخگویی به مافوق، رعایت پوشش یکدست، طرد خالقیت و نوآوری،  

 زدگی قوانین و مقررات جنسیت 

مکانیسم »مطابق  
 نامه«آیین

آموزان، تحقیر توسط  خاطر دفاع از دانش خاطر پوشش و آرایش، توبیخ بهتوبیخ به
 توبیخ اداری  تفریحات و تعامالتمافوق، تذکر درخصوص پروفایل شخصی، روابط خصوصی، 

کنترل نامحسوس، ثبت جزئیات رفتاری و گفتاری، رصد پنهانی،  گوشزد اولیه،  
 تخلیۀ اطالعاتی، گزارش، احضار، تذکر شدید، تهدید، تشکیل پرونده 

 درج در پرونده 

مورد  دادن شغل و موقعیت، نبود امنیت در رفتار و گفتار، فرار از  نگرانی  ازدست 
العمل همکاران، ترس از تذکر  قضاوت قرار گرفتن، احتیاط در مدرسه، ترس از عکس 

 داری در تعاملدیگران،  خویشتن 
 فوبیای بازخواست 

های فرمالیته، کنترل عالیق و احساسات، ایفای نقش الگوی  پرسی مکالمات و احوال 
آموزان، پنهان کردن عقاید، حذف احساسات، کنترل خنده،  اخالقی برای دانش 

 ی، بازی کردن نقش معلم خوب دارن یدتظاهر به 

خودسانسوری و  
 انکار نَفس 

حفظ فاصله اجتماعی، رعایت  کردن حد و مرز شخصی در ارتباط با همکاران،  
 واگرایی اجتماعی آموزان در گفتگو با همکاران، دانش  مسائل محوریت  

ی هنگام خروج، داشتن گرفتن  بالسبک لذت نبردن از حضور در مدرسه، احساس 
زا، میل به رهایی، معذب بودن در مراسم، بیگانگی،  انرژی منفی، روابط تنش 

 اعتمادیبی
 شدن اتمیزه 

، امتناع از اظهارنظر، اتخاذ موضع سکوت، پرهیز  تیمسؤولانگاری احساس  بیهوده 
رف  ر یأخت، اتالف وقت، جروبحثاز   شخصی  مسائل در انجام امور، پیگیری ص 

 اعتناییبی

نمایش عمومی   
 معطوف به مقاومت 

یی، همنوایی با جمع، مخالفت  روخوش ظاهرسازی، رعایت آداب در ظاهر، لبخند و  
نکردن، هزینه ندادن، تمجید و تملق، حسادت باطنی، غیبت و بدگویی پشت سر  

 افراد 
 گی چندچهره 

ها،  نمایی واقعیت های دیگران، وارونه شمردن فعالیت دربارۀ خود، کوچک اغراق 
 ییگودروغ ها، سناریوسازی، تکذیب گفته

 چاپلوسی  زبانی جهت حل مشکالت اداری، تملق جهت ارتقا،ستایش از مافوق، چرب 

ی جمعی،   هات یمسؤولکردن هنگام انجام دادن هنگام نقدها، خود پنهان  جاخالی 
 روی طفره  استفادۀ بهینه از زمان، به تأخیر انداختن کارهاعدم  



 
 

82 

 . 88تا  63 صفحات  .1400 پاییز و زمستان . 18 شماره .8 دوره

 

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

 

 دیالکتیک سوژه و فضا: زنان در فضاهای رسمی و غیر رسمی)مورد مطالعه: زنان شهر کامیاران( . جمال محمدی

مقولۀ   مقولۀ اصلی  مقولۀ محوری  مضامین همخوان 
 ای هسته

های  آرایش صورت در عین حفظ حجاب، جراحی پالستیک، پوشیدن لباس 
 ،رنگخوش 

 مدیریت ظاهر 

 

 

ا  زورآزمایی سوژه و فض

واگرایی 
ی اع  اجتم

فوبیای 
 بازخواست

خودسانسوری 
س  و انکار نف

اتمیزه 
 شدن

سازوکارهای 
 انضباطی

شرح 
 وظایف

ه  درج در پروند

ر  مدیریت ظاه

 رویطفره

می   نمایش عمو
معطوف به 

 مقاومت

چهره یچند  گ

ی  چاپلوس

های واکنش
ی  انفعال

ی  توبیخ ادار

»مطابق مکانیسم 
 نامه«آیین

ی  دروغگوی

اعتنایی بی
ی اع  اجتم

ترسیم شبکۀ مضامین مرتبط با فضاهای رسمی   1  نمودار   
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زیسِت روزانۀ معلمان در فضاهای   4.2
 غیررسمی 

فضاهای غیررسمی، برای زنان  معلم، مشتمل بر تمام  
رسمی    فضای  از  خارج  که،  است  فضاهایی  انواع 

های دولتی، قلمرو زیست و فراغت  مدارس و سازمان
دوستانهو   اعظم    معاشرت  بخش  زنان  و  هستند 

معمولی،   فراغتزندگی  معاشرتاوقات  ها،  ، 
و   تفریحات  و  شخصی  روابط  دوستی،  پیوندهای 

آن سرگرمی  در  را  خود  می های  سپری  خانه، ها  کنند. 
خیابان، بازار، مجالس مهمانی، عروسی، مراکز خرید،  

تف ورزشی،  بوستانرجگاه اماکن  دورهمی ها،  و  ها،  ها 
های کوهنوردی از جمله این فضاها هستند. این  گروه

فضاها، در قیاس با فضاهای رسمی، واجد گشودگی،  
بیشتری سیاست کارناوالی  خصلت  و  و  زدودگی  اند 

در آن با سهولت بیشتری برقرار    رابطۀ خود و دیگری
 شود.  می

کارهای خانه و فراغت  »در شیفتی که بیکارم و به  
می  تفریح  و  مهمانی  می و  حساس  ا بخشی  رسم  کنم 

سال  را  چیزهایی  بوده از  دنبالش  می ها  به  ام  تونم 
آسانی  این  به  البته  بیارم.  ولی  دست  نیست،  هم  ها 

تنها   اینجاها  می   است  ییجاهاباز  برخی  که  شود 
نصفهخواست  را  آرزوها  و  کرد«  ها  دنبال  نیمه 

 (.S شوندۀ کد )مصاحبه

معنا،  خلق  فرایند  فضاها،  این  در  همچنین 
لذت جستجوی  هویت،  با  برساخت  ارتباط  و  ها 

شود  دیگری در بسترهایی پویا، سیال و زایا دنبال می 
ها مهیاتر است. این  و امکان تحقق نَفس برای سوژه 

در    باألخصامر   مقاومت  اعظم  بخش  که  زنان  برای 
ا در کنه زوایای  برابر ساختارهای اجتماعی  مردسالر ر 

می  جستجو  روزمره  زندگی  اهمیتی  پنهان  کنند 
بودن و  واسطۀ زنمضاعف دارد. زنان  معلم که هم به 

مدرسه   انضباطی  سازوکارهای  سیطرۀ  تحت  هم 
می  زنانه  احساس  نَفس  تحقق  امکان    شان ی براکنند 

کنشگری  از  بسیاری  است،  دشوار  و  خود  نامهیا  های 

 
1 normative body 
2 threshold body 

م  پی  غیررسمی  فضاهای  در  بهی را  ویژه  گیرند، 
های مرتبط با بدن. اگر زنان در فضاهای رسمی  کنش 

هنجاری  بدنی  می  1ناگزیر  در  شکل  برعکس  دهند، 
آستانه بدنی  غیررسمی  نمایش    2ایفضاهای  به  را 

ای بدنی است خارج از هنجار  بدن آستانه گذارند.  می
برزخی،   مرز  بدنو  در  جزء  هم    زمانهمکه    قانونی  

قانونهم  و  است  قانون   از  بدنخارج  این  برابر    .  در 
حمایت  قدرت او  از  قانون  و  است  عریان  و  برهنه   ،

قدرت    چراکهکند،  نمی  مدنظر  هنجارهای  از  خارج 
فضاهای   در  معلم  زنان   است.  یافته  شکل  انضباطی 
نمایش   به  و  داده  شکل  را  بدنی  چنین  غیررسمی 

بدن می اجتماعی  گذارند.  هستی  این  آن مندی  در  ها 
 شود. تر می تر و عیان فضاها نمایان 

های زنانه  »غیر از منزل شخصی، فقط در دورهمی 
معاشرت  در  احساس  و  که  است  خصوصی  های 

تونم خودم باشم. در جاهای دیگه همیشه  کنم می می
کنی.   قایم  را  چیزهایی  یک  باشی  مواظب  باید 

می  را  تو  دارد  دوربینی  یه  در  همیشه  حتی  پاید. 
می ج تاحدودی  که  هم  باز  اهایی  باشی،  خودت  تونی 

می  دارد«  احساس  وجود  دوربین  این  کنی 
 (.   Tشوندۀ کد )مصاحبه

سازوکارهای     که  است  آن  گویای  اظهارنظر  این 
بر   ا  بعضا و  رسمی  فضاهای  بر  حاکم  انضباطی 

به  غیررسمی  قوی فضاهای  که  قدری  نقابی  که  اند 
به  سوژه  خویش  از  محافظت  برای  می ها  زنند  چهره 

به  نیز  بعدها  زدوده  حتی  آنان  چهرۀ  از  سادگی 
به  شد.  قدرت    دیگر،بیاننخواهد  نابرابری  »هرچه 

هرچه   و  باشد  بیشتر  فرودست  و  فرادست  میان 
خودسرانه عمومی   قدرت  نمایش  شود،  ا عمال  تر 

قالبی  شکل  آیینی فرودستان  و  می تر  پیدا  کند، تری 
که  ی نقابی  باشد،  تهدیدآمیزتر  قدرت  هرچه  عنی 

می  چهره  بر  ضخیمفرودستان  است«  گذارند  تر 
مصاحبه15:  13۹۷)اسکات،   اظهارات  شوندگان  (. 

می  که  نشان  نوعی  دهد  غیررسمی  فضاهای  در  زنان 
روایت نهانی  سازند. »از زنانگی را برمی   3روایت نهانی 

3 hidden transcript 
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در ورای    عبارت است از گفتاری که در بیرون صحنه و
فرودستان   توسط  قدرت  صاحبان  مستقیم  نظارت 

می  است  پرورانده  فرعی  روایتی  روایت،  این  شود. 
ژست  سخنان،  شامل  اقدامات  چون  و    رون یبها 

که  اصحنه است  ظاهر    آنچهی  عمومی  نمایش  در  را 
می می تعدیل  یا  نقض  تصدیق،  )همان:  شود  کند« 

ن 1۷ باید طی  ناگزیر  رسمی  در فضاهای  مایشی  (. اگر 
توان    1عمومی  حد  در  اینجا  در  بزنند،  چهره  به  نقاب 

برمینقاب  چهره  از  رسمی  است  های  درست  گیرند. 
گیرد که  تدریج حالت نقابی را به خود می که چهره به 

فضاهای  می   صورتبه فرد   در  معلم  زنان   اما  زند، 
ی برابر  در  آن  نَفس   شدن  یک غیررسمی  با  شان 

 کنند. ها مقاومت می نقاب 

دیگر    جاهمه»اگر   کنیم،  رفتار  مدرسه  مثل 
نمی زندگی ما  برای  که  ای  است  این  ما  مشکل  ماند. 

مدرسه   که  دارم  قبول  نیستیم.  خودمان  مدرسه  در 
مکانی رسمی است و قوانین خود را دارد، اما بالخره  
زنان   اینکه  دلیل  باشد.  مرد  و  زن  بین  فرقی  باید 

خ و  خیابان  و  دورهمی  و  دوست  معاشرت  را  رید 
تونند مثل یک زن رفتار کنند«  دارند، اینه که اونجا می 

 (.  Yشونده کد )مصاحبه

طریق   از  خرید  مراکز  و  خیابان  در  معلم  زنان  
لباس  کوتاه،  پوشیدن  و  باز  جلو  )مانتوهای  مُد  های 

های بدون ساق،  دار، جورابهای یقه ساپورت، پیراهن 
موهای  کفش  آفتابی،  عینک  بلند،  غیره(  های  و  بلوند 

دورهمی  و  مهمانی  مجالس  در  گروه و  و  های  ها 
فعالیت  انجام  با  )خنده،  کوهنوردی  کارناوالی  های 

بی  گفتگوهای  و  رقص،  غیره(  و  متلک  جُک،  پرده، 
باشگاه  در  بدن بالخره  سالنهای  آرایش  سازی،  های 

بدن   زیباکردن  و  تنظیم  طریق  از  آیروبیک  و 
و تحقق خود آرمانی    تغییر چهرهکوشند در جهت  می

آن  کنند.  برخی  حرکت  انتخاب  طریق  از  حتی  گاه  ها 
جنبه نمایش  درصدد  مُد  هویت  الگوهای  از  هایی 

اند که در فضاهای رسمی  امکان بازنمایی آن  خویش 
ا به آن روچیهبه را   ها  ی ندارند. این تبعیت از مُد بعضا

کاری  شدن در ظرایف و ریزه دهد تا با دقیقامکان می 
و   بدن ظاهرآرایی  و    نمایِش  رسمی  قواعد  از  خود 

تقدس عرف  و  یافتههای  بروند  طفره  مسلط  ي 
تحقیقات   بزنند.  دور  را  خود  مهارکنندۀ  نیروهای 

فقط دهد که »زنان از مُد و طرز پوشش نه نشان می 
دست  برای  بلکه  بدن،  مدیریت  جهت  انداختن  در 

پروراندان   و  مقاومت  ابراز  مسلط،  فرهنگ 
میهایانتزف استفاده  رهایی  )مارتینز ی  ، 2کنند« 

رسمی   ۲68:  1۹۹۷ فضای  بر  مسلط  فرهنگ   .)
نه معلم،  زنان   برای  عناصر  مدرسه،  متضمن  فقط 

سنت  انواع  با  آمیخته  بلکه  حامی  آمرانه،  های 
هایی است  های مردانه و همبستگی مردسالری، عرف 

را   خود  مقام که  جلوه    در  طبیعی  اصیل  فرهنگ 
و  دمی قواعد  قالب  در  و  رسمی  هافرمانهند  ي 

شده  برابر  نهادینه  در  مقاومت  برای  معلم  زنان   اند. 
در تار و پود فضاهای    رسوخ کرده  3این تبعیض نهادی  

سبک  به  فضاهای  رسمی،  در  جایگزین  الگوهای  و  ها 
می  متوسل  مُد  غیررسمی  از  زنان  پیروی  شوند. 

رفتن و    4جایگزین  رمزگاآن   طفره  از  در  ها  مسلط  ن  
و   است  امر  همین  مصادیق  از  ظاهرآرایی  و  پوشش 
نهادی.   تبعیض  این  علیه  است  مقاومتی  درواقع 

می  نشان  نیز  داخلی  در  مطالعات  »زنان  که  دهد 
از خود بروز می موضع فرودستان واکنش  دهند  هایی 

می  فقط  مقاومت  که  مقولۀ  قالب  در  را  آن  توان 
(.  ۹0:  1388،  مطالعه و تحلیل کرد« )عنایت و سروش

جستجوی   در  غیررسمی،  فضاهای  در  معلم  زنان  
آل زنانگی، الگوهای مسلط پوشش، رفتار، گفتار  ایده 

می  کنار  را  تعامل  می و  و  فضاهای  گذارند  از  کوشند 
رنگ  ا  عمدتا که  غیررسمی  مردانه    همگانی  بویی  و 

جنسیت  به  دارند  دست  ا  عمال و  کرده  تصرف  زدایی 
 بزنند.  فضا

 

 
1 public transcript 
2 Martinez 

3 institutional discrimination 
4 alternative mode 
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 مقوالت مرتبط با فضای غیررسمی 4   جدول 

مقوله 
 یاهسته

 مضامین همخوان  مقولۀ محوری مقولۀ اصلی 

کردن  زنانه
 فضا

تحقق نَفس 
 زنانه 

های معاشرت
 دوستانه 

هیجان، درد دل  ي فکر، بروز هآزادانطبعی و رهایی، بیان ابراز عالیق، حس شوخ
 کردن، صمیمت، اعتماد شخصی 

گذران اوقات 
 فراغت

ه تفریح و سرگرمی، لذت  جویی، تفنن، بازی، سفر، گردش، دیدزنی، رفتن ب
 رفتن، شاپ، کوهرستوران و کافی

 تعامل با دیگری 
ورهمی زنی با دوستان در مراکز ها، پرسه شرکت در مجالس مهمانی زنانه و د

 ها، شاپها و کافیکتابگفتگو در کافهخرید، 

 عاملیت زنانه 

تماعی، گفتن، شوخیصراحت کالم، جُک  تغییر چهره   کردن، شجاعت، نقدهای سیاسی و اج

 پوشش متفاوت، آرایش، مدگرایی،  نمایی بدن

 تصرف فضا
نداشتن نکردن ابعاد زنانه،  شاپ، پنهانابراز وجود در خیابان، مراکز خرید، کافی

 شرم جسمانی 

 

 

 ی ررسم ی غ ترسیم شبکۀ مضامین مرتبط با فضاهای    2  نمودار 

ا  زنانه کردن فضاه

های معاشرت
ه  دوستان

وقات  گذران ا
 فراغت

تحقق نفس 
ه  زنان

ی  تعامل با دیگر

ه  تغییر چهر

یت زنانه  عامل

 تصرف فضا

 نماییبدن
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 گیریبحث و نتیجه 5
رسمی/   فضاهای  و  زنانه  سوژۀ  دیالکتیکی  تعامل 
غیررسمی حاکی از آن است که زنان  معلم در فضای  

ي نوعی »نمایش  عمومی« با  واسطهرسمی  مدرسه به
می  کنار  مدرسه  انضباطی  در  سازوکارهای  اما  آیند، 

پوست این نمایش  عمومی نوعی »روایت نهانی«  زیر  
انضباطی   نظام  این  برابر  در  مقاومت  برای 

غیررسمی  برمی  فضاهای  در  برعکس،  درست  سازند. 
نرم  و  کمتر  انضباطی  سازوکارهای  سیطرۀ  تر که 

به نه  عمومی«  »نمایش  از  معلم  زنان   عنوان  است، 
بلکه  دستمایه  انضباطی  نظام  با  آمدن  کنار  برای  ای 

خویشتن   هب نمایش  و  وجود  ابراز  برای  محملی  مثابه 
ها با ورود  آن   نجا یا کنند، چرا که در  زنانه استفاده می 

های دوستانه و برقراری تعامل با دیگری  به معاشرت
توانند درصدد تحقق نَفس  و گذران اوقات فراغت می 

به  برآیند.  زنان  بیان زنانه  تالش  فضاها  این  در  دیگر، 
ر  برساخت  از  برای  محافظت  جهت  نهانی  وایتی 

کم  ناضروری رنگخویش  و  می تر  خود  تر  جای  و  شود 
می  زنانه  عاملیت  تقویت  جهت  تالش  به  که  را  دهد 

ا   واسطمعمول کنش به  چهره  ۀ  تغییر  مثل  هایی 
بدن رسمی(،  نقاب  فضا  )برگرفتن  تصرف  و  نمایی 

می  فضای   بی ترت  نی بدگیرد.  انجام  در  معلم  زنان    ،
از  رسمی    خارج  غیررسمی   فضاهای  در  و  مدرسه 

مدرسه، برای ابراز وجود  زنانه، دو نوع کنش اجتماعی  
می  انجام  متفاوت  ا  می کامال اولی  در  با  دهند:  کوشند 

گرفتن  نهانی«    پناه  »روایت  یک  امن  سنگر  در 
از   طریق  بدین  و  بدارند  پنهان  را  خود  زنانۀ  خویشتن  

م برعکس،  دومی،  در  کنند؛  محافظت  با  ی آن  کوشند 
عمومی«   »نمایش  یک  در  فعال  کنشگری  انجام 
گوناگون   سطوح  و  ابعاد  در  را  خود  زنانۀ  خویشتن  

زنانگی  و  کرده  را  بازنمایی  نمایش    درمألعام شان  به 
رسمی    فضای  در  نهانی  روایت  اصلی  کارکرد  بگذارند. 

آمدن مدرسه   انضباطی     نواهم و    کنار  نظام  با  شدن 
ا   معمول و  است  کنش واسطه  بهحاکم  مثل  ی  هایی 

»چندچهره »بی  »اعتنایی«،  یی«،  گودروغ گی«، 
»طفره  جامۀ  »چاپلوسی«،  ظاهر«  »مدیریت  و  روی« 

می  خود  به  نمایش  عمل  اصلی  کارکرد  اما  پوشد؛ 

تحقق   برای  تالش  غیررسمی  فضاهای  در  عمومی 
زنانه و تقویت عاملیت زنان است. اولی نوعی   نقش 

كردن خویش و  ی مخفي مقاومت ظریف و نامریی برا 
دومی   و  است  انضباطی  نظام  چنگال  از  گریختن 

کنش  و  نوعی  زنانگی  بازنمایی  برای  فعالنه  گری 
 تصرف فضاها است.

مواجهۀ زنان  معلم با فضای رسمی  مدرسه و نیز   
مواجهه غیررسمی،  فضاهای  بدن با  سراپا  مند ای 

به  کنشگری  بیاناست.  و  مشارکت  و  حضور  دیگر، 
دآن به ها  فضا  نوع  دو  هر  محقق  واسطه  ر  بدن  ي 

شود. هم ا عمال سازوکارهای انضباطی و هم ابراز  می
سوژه  می مقاومت  انجام  بدن  طریق  از  در  ها  شود. 

رسمی،   ا عمال  فضای  بدن  روی  ا  مشخصا انضباط 
ای برای نمایش نظام انضباطی  و بدن وسیله  شود یم

زنانه   بدن   مدرسه،  رسمی   فضای  در  سبب است.    به 
ی  نوع به قرار گرفتن در معرض سازوکارهای انضباطی  

آستانه می »بدن  بدل  بدنی  ای«  به  یعنی  شود، 
فراموشی،   ورطۀ  در  بدنی  رفته به بدنی  برزخی،  یغما 

ازخودبیگانه،   قدرتکه  بدنی  و  برابر  بی در  و  ،  پناه 
زنانه  ؛  است  ان عری بدن  غیررسمی،  فضاهای  در  اما 

ای برای نمایش خویشتن  مطلوب است و در  میانجی 
های دوستانه، مراکز خرید،  مجالس مهمانی، دورهمی 

شاپ و امثالهم به انحاء مختلف آرایش  خیابان، کافی 
می کاردست و   خویشتن  ی  از  مطلوبی  وجه  تا  شود 

نما به  »دیگری«  دید  معرض  در  را  بگذارد.  زنانه  یش 
به  نجایادر   رسمی  فضای  در  که  را  نقابی  آن  زنان   ،

زده  برمی چهره  نوعی  اند  نقاب  ظاهرسازی  دارند. 
استسوژه  انضباطی  نظام  پیشگاه  در  اگرچه    ها  و 
درمی سوژه  مدتی  از  بعد  که  ها    شان یهاچهره یابند 

به  شکل آن نقاب را به خود گرفته است، اما همواره 
ز مقاومت   دنبال  فضای  اند.  در  چهره  به  نقاب  دن 

می  اتفاق  سبب  بدان  مدرسه  که  رسمی   افتد 
نافی   و  مردسالرانه  مدرسه  انضباطی  سازوکارهای 

نوا  مند زنان است. لذا زن  معلم برای هم هستی جسم 
سازد و  شدن، ناگزیر یک »دیگری  بیگانه« از خود می 

آرمانی  می خود  پنهان  آن  لوای  زیر  را  باید  اش  او  کند. 
به  را  بیگانه  دیگری   جلوه این  به  از  مثا طبیعی  ای 
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خویش به نمایش بگذارد، چرا که »هر نظم مستقری  
شیوه می به  که  خواهد  را  وضعیتی  متفاوت  های 

)بوردیو،   دهد«  جلوه  طبیعی  اوست  :  1۹۷۷مطلوب 
هیچ ؛  (164 نقاب  این  بهاما  خویشتن   گاه  کامل  طور 

نمی  سرکوب  و  له  را  او  زیر مطلوب  زنان  کند،  ا 
می جان نهانی  روایت  اسم  به  و  پناهی  سازند 

و  خواست  امیال  و  حالت    شانی آرزوهاها  به  ا  موقتا را 
در به میتعلیق  رسمی  آورند تا  از فضای  محض خروج 

گشوده آن فضاهای  در  را  تحقق  ها  و  کنند  پیگیری  تر 
 بخشند. 

 

 ی مال  منابع
مقاله   است  یمال   تیحما این  نویسندگان    .نداشته 

دارند که از هر گونه سوء رفتار و جعل  اعالم می مقاله  

نموده  پرهیز  ثالث  داده  شخص  از  اثر  قبال  در  و  اند 
 اند.وجهی دریافت ننموده 

 سندگان ینو سهم
پایان از  مستخرج  مقاله  ارشد  این  کارشناسی  نامه 

و   است  اول  نویسندۀ  که  است  آسانی  سارا  خانم 
استاد   است  مسئول  نویسندۀ  که  دوم  نویسنده 

 اهنمای تز است.  ر 

 تعارض منافع
 نویسندگان مقاله فاقد تعارض منافع هستند.

 تقدیر و تشکر 
معلمان   لند یما  سندگانی نو شرکت    یاز  پروژه  در  که 

 کردند تشکر کنند.

 منابع
 ( جیمز  مقاومت(.  13۹۷اسکات،  هنر  و  .  سلطه 

 مرکز. ترجمۀ افشین خاکباز. تهران: نشر 

( کریس  فرهنگی(.  138۷بارکر،  ترجمه:  مطالعات   .
تهران:   حمیدی،  نفیسه  و  فرجی  مهدی 

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. 

(.  13۹۷برومند و مرضیه اسفندیاری، ظهراب )بهرامی 
پیام  و  فضاها  نمادین  جنسیتی:  معنای  های 

  - ۹4(،  61)  4،  طرد اجتماعی زنان. هفت شهر
10۷ . 

(. میشل فوکو: فضا، دانش و  13۹5ری. )ژلنیتس، آند
ترکمه،   آیدین  ترجمه:  و  قدرت.  فضا 

 .64 -45، ۲،  دیالکتیک

میزان و نوع    .(1388عنایت، حلیمه و سروش، مریم )
قدرت   با ساختار  رویارویی  در  زنان  مقاومت 
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85-11۲ . 
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 ترجمه: هادی جلیلی، تهران: نشر نی. 

 ( میشل  تنبیه(.  138۷فوکو،  و  نیکو  مراقبت  ترجمه:   .
تهران:   جهاندیده،  افشین  و       سرخوش 

 نشر نی. 

( هانری  فضا(.  1391لوفور،  محمود  تولید  ترجمه:   .
و عبدللا  مطالعات  مرکز  نشر  تهران:  زاده، 

 ریزی شهر تهران. برنامه

 ( احمد  طرح  (.  138۹محمدپور،  و  منطق  روش:  ضد 
روش  کیفیدر  انتشارات  شناسی  تهران:   .

 .شناسانجامعه

( صائب  اداک،  و  جمال  (.  13۹8محمدی، 
نشینان شهری و تجربه رنج اجتماعی  حاشیه

سنندج(.   شهر  نایسر  علوم  )محله  فصلنامه 
 .184  -15۷(،  86) ۲6،  اجتماعی

( سویینی  انتقادی،  نگمردم (.  13۹۷مدیسون،  اری 
اجراروش و  اخالق  علم  ترجمه:  ها،   .

سادات کمالی، تهران: انتشارات علمی  فهیمه
 و فرهنگی. 

وضعیت پسامدرنیته: تحقیق  (.  13۹3هاروی، دیوید )
خاستگاه  فرهنگیدر  تحول  ترجمه:  های   .
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