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 .1مقدمه

در طووول توواری  ،نظووام «پدرسوواالری» دغدغووه و مسو لۀ اصوولی حوووزۀ مطالعووات جنسوویت و

زنان در جهان و ایران بوده است و حتی بسیاری از مسائل خرد و کالن را میتوان در پرتو این
انگاره تبیین نمود .با تأملی کوتاه بر تاری طوالنی زنودگی اجتمواعی در ایوران (از عهود باسوتان

تووا دوران معاصوور) موویتوووان رونوود شووکلگیووری ،تحکوویم ی وا تحووول نظووام اجتموواعی و فرهنگووی
ً
مردساالر را مشاهده کرد .فمینیستها درمورد ریشههای مردسواالری تردیود دارنود اموا تقریبوا
همگی با اطمینان خاطرنشان میکنند که مردساالری به قدمت تمدن است.

در تاری عموما زنوان بنوا بوه عور از مشوارکت سیاسوی در حوواد و وقوایع منوع شودهانود.

برخ ووی نظری ووهپ ووردازان فمینیس ووت دور نگ ووه داش ووتن زن ووان از حض ووور اجتمووواعی را پدیووودهای

جهانشوومول میداننوود و اسووتدالل موویکننوود کووه در تمووام جوامووع شووناختهشووده فعالیووتهووای

اجتماعی از آن مردان و فاعلیتهوای درون خانوه و مربووط بوه خوانواده از آن زنوان بووده و ایون
تفوواوت بووه سرشووت طبیعووی نسووبت داده شووده اسووت نووه بووه فرهنو  .دوپوواره کووردن نقووشهووا و

دادن نقوشهوای «خصوصوی» بوه زنوان و نقوشهوای «عموومی» بوه موردان در دنیوای کهون نیووز

بسیار وجود داشت .نوع مردان را با نظم ،عقل ،کنترل بر خویشتن ،فعالیت و نیرومندی برابر
میدانسووتند .زنووان را در تمووام ایوون مقوووالت پسووتتوور انگاشووتهانوود .آنووان مظهوور احساسووات و
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جنون ،بینظمی و امیال لجامگسیخته ،انفعال و ضعف بودهاند.

تقسیمبندی دوگانوۀ زنانه/مردانوه را بوهوضوو در تواری ایوران مشواهده موی کنیم .هویوت

زن یووا تووابع هویووت پوودر اسووت یووا زیرمجموعووهای از هویووت همسوور .در گ شووته ،زنووان را بووا نووام

خودشان صدا نمیکردند بلکه به نام «مادر بچهها» یا «منزل» و در مواردی با اسوتفاده از نوام

کوچووک پسوور ارشوود خووانواده صوودا موویکردنوود .گووویی «موون» زن در برابوور اقتوودار و حا کمیووت مورد
جایی برای جوالن دادن و دیده شدن ندارد .مرد حا کم مطلق بوده است .در بخش وسویعی

از ادبیات فارسی کهون ،چوه نرور و چوه شوعر ،ایون موردان بوودهانود کوه بوه درجوۀ عرفوانی و الهوی
تعالی رو و جسم دست مییافتند و زنان یا در منزل میماندند یا اینکه مانعی بر سر راه رشود

مردان و رسیدن آنها به تعالی و کمال و عامل فتنه قلمداد میشدند.

زن ا گر قرار است از نگاه ایدئولوژیک و اجتماعی نظوام دوگانوۀ پدرسواالری در مقوام بوا کره و

اسطوره «تکریم» شود باید با موقعیت منفعل و نقش ضعیفۀ خود همسانپنوداری کنود و ا گور
بخواهد فاعل جنسیتی و طالب آزادی و خودسری باشود ،در مقوام نافرموان و عاصوی «تکفیور»

خواهد شد .در این جوامع ،زنان برحسوب ایون تقابول بوه دو دسوتۀ آرموانی و بویارزش تقسویم

موویشوووند .مووردان نیووز گرفتووار ایوون تصووویر دوگانووه موویشوووند و آن را بووه بوودن و جنسوویت زنووان

تحمیل میکنند .این تصویر دوگانه در دو نوع گفتمان وجود دارد؛ اول ،گفتمان سنتی که بوه

دلیل تأ کید بر آموزههای سونتی و دینوی و تقودم هویوت جنسوی بور هویوت انسوانی ،بوه انتقواد از

حضور و نمایش زنوان در عرصوههوای عموومی میپوردازد و آنوان را از ایون کوار بور حو ر مویدارد و
دوم ،گفتمووان موودرن کووه زن مقلوود و مصوور گوورا بووه دنبووال الگوووی ایوودئال و «دیگووری» غربووی

دستنیافتنی است که البته هیچگاه قادر نیست به آن دیگری برسد.

ایودئولوژی پدرسوواالر ،در طوول توواری  ،ایوون دو شوکل از تقابوول دوگانوۀ هویوت زنانووه را حفو

کرده است و آن زن «دیگر» ،زنی که بیش از این دو زن مقاومت کند ،به اعماق ناخودآ گاه فرو
م ویرود و بووه حیووات پنهووانی خووود ادامووه موویدهوود« .مقاومووت» در دو تصووویر بووه کشوومکش بووا
بازنمایی زن میپردازد و نقش فعالی را ازطریق ساخت الیههای متفاوت معنایی پی میگیرد
و تالش میکند با نشانههای معنایی ویژۀ خویش ایدئولوژی پنهان گفتمان مسول را بشوکند

یا دستکم ضربههایی به «قدرت» آن وارد کند.
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هد این کتاب ،بازخوانی این دو وجه از بازنمایی زن در دوران مدرن و سنتی اسوت کوه

بووا تحلیوول آن شوواید بتوووانیم بووه فضوواهای جدیوودی بوورای اندیشوویدن اشووکال دیگوور زیسووت

اجتماعی در حوزۀ زنان و جنسویت دسوت پیودا کنویم کوه نشوانی از مقاوموت زنانوه را داراسوت.

ب وورای ش ووناخت جایگ وواه زن در جامعو وۀ س وونتی ایران ووی و نح وووۀ زیس ووت آن ووان در آسوووتانۀ دوران
مدرنیته باید به دورۀ قاجار توجه کنویم ،چرا کوه اهمیوت ویوژهای در تبیوین برسواختگی هویوت
جنسیتی زن در دوران معاصر دارد.

گفتمووان سوونتی و گفتمووان موودرن و روشوونفکرانه دو رویکوورد ایوودئولوژیک موجووود در فضووای

فکری ایران هستند که از اواس قورن نووزدهم مویالدی بوا ظهوور انووا بحو هوا ،گفتوگوهوا و
تعارضوات ملویگرایانوه (تجودد) و اسوالمگرایانووه (سونت) هموراه بوود .ایون گفتمانهوا از صدسووال

پیش تا کنون بر سر هویت جنسیتی و چگونگی برسواختن زن و سیاسوتهوای مربووط بوه زن و
مدرنیته به جدال پرداختهاند؛ در بیشتر سیاستها و تغییرات اجتماعی و فرهنگوی کوه بور سور
زن و مفهوم زنانگی بوده ،نه به خواستۀ زن ایرانی توجه شده است و نه به وضعیت حقیقی و

نیازها و واقعیت زندگی او.

خواسووتۀ حقیقووی زن ایرانووی چیسووت؟ خواسووتی کووه توون و بوودن و آ گوواهی او تحووت سوویطرۀ

نظام مردساالر عرصهای برای کشمکش و نزا ارزشهای مردانه نباشد و سلطۀ بر آن ،داللت

سیاسی نداشته باشد .باید این زن را رها از ارزشهای مردانه کشف کورد و بوه دیودارش رفوت.

شاید این زن درون هر زن ،در میدان نبرد و تناز ع گفتمان نظام مردساالری ،مقاومت کرده و
توانسووته باشوود از دیگوور سووازوکارهای س ولطه و برسوواختن نظووم و کنتوورل اجتموواعی اجتنوواب و
«خود» را حف

کند .ازاینرو باید تنانگی و کارکردهای بدن و هویت جنسیتی زن را شکافت و

از نووو تعریووف کوورد .هوور افقووی در خووالل فاصوولهگو اری و بووازتعریف نسووبت مووا بوا بوودن نووه بهمرابووۀ

ابژهای منفعل بلکه همچون سوژهای کنشگر در ساحت واقعی و انضومامی بوه دسوت مویآیود.
مس لهای کوه مویتوانود بوه رهوایی و اسوتقالل زن از گفتموان نظوام حوا کم و سولطۀ پدرسواالری

کمک کند.

درون هر زنی ،زنهای بسیاری به انتظوار دیوده شودن نشسوته یوا خفتوهانود .هور زنوی فقو

یووک زن نیسووت ،چنوود زن اسووت .چنوودین زن زنووده و موورده در او زنوودگی موویکننوود .او بعضووی
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وقتها خوواهر ،دختور ،موادر ،همسور و  ...مویشوود و بعضوی وقوتهوا هیچیوک از ایون نقوشهوا

راضیاش نمیکند و در اعماق وجودش به دنبال زنی میگردد که فرسن ها بوا او فاصوله دارد

ولووی موویخواهوود بووا آن یکووی شووود .زنووی از درون صوودایش موویزنوود؛ زنووانی کووه از یادهووا رفتووه و

فراموش شدهاند.

گ شته مدفون میشود اما از بوین نمویرود و هور بوار در هی توی نوو و در میوان مناسوباتی نوو

خود را بر ما ظاهر میکنود .بوه شورطی کوه آن را بوه زموان حوال فراخووانیم و از درون داالنهوای
تاریک تاری به او اجازۀ دیده شدن بدهیم .به این زنان گمشده در تاری اجازه بودهیم خوود

را بر ما آشکار و عیان کنند .کمی از نظوامهوای غالوب بازنموایی ،سواختار موجوود و حفو نظوام
معنایی زنانگی فاصله بگیریم و اجازه بدهیم نوری بر آن داالنهوای تاریوک بتابود توا ایون زنوان

دیده شوند.

شانس و فرصت مالقات با کدامیک از زنان خفته در ناخودآ گاهموان در طوول ایون زنودگی

کوتاه را خواهیم داشت تا دربارهاش بودانیم و آ گواه شوویمق چقودر بوه او فرصوت بیورون آمودن از
اعماق درون را خواهیم داد؟ به کدامیک از این زنان خفته در خواب نزدیکتر خواهیم شود و

خود را در آینۀ نگاه او خواهیم دید؟ آیا درموردشان مطالعه و تحقیوق و پوژوهش کوردهایوم؟ در

چووه سوومینارها ،انجموونهووا و کتووابهووا دربووارۀ ایوون زنووان – کووه نووه حاضوور هسووتند و نووه دیووده
میشوند – حر میزنیم؟

به آرشیو خا کخورده از خیل عظیم پژوهشهای انجامشده در حوزۀ مطالعات جنسویت

و زنان ایرانی که در گ شته میزیستهاند نگاهی بیندازیم ،کودام در روشون و آ گواهی را بوه روی

مووا گشووودهانوود؟ کوودام کووار تحقیقووی از چشوومانووداز متفوواوتی بووه جهووان زنووان در گ شووته و امووروز

می نگرد و قصود دارد ابعواد جدیودی از ایون دنیوای تاریوک و تواری فرامووششوده را بوه روی موا
بگشوواید کووه تووابووهحووال گشوووده نشووده اسووت؟ آیووا موویتوووانیم از دریچ وۀ نگوواهی نووو ،زن دیگوور را

بشناسیم ،بازتعریف و معرفیاش کنیم؟

