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 . مقدمه1

 جنسوویت و مطالعووات ۀاصوولی حوووز ۀمسوو لدغدغووه و « پدرسوواالری» نظووام در طووول توواری ،
کالن حتی و است ایران بوده جهان و زنان در توان در پرتو این را می بسیاری از مسائل خرد و 

از عهود باسوتان )تاری  طوالنی زنودگی اجتمواعی در ایوران  رب کوتاهبا تأملی  انگاره تبیین نمود.
ا تحووول نظووام اجتموواعی و فرهنگووی گیووری، تحکوویم یووتوووان رونوود شووکلمووی (تووا دوران معاصوور

کرد. ساالرمرد های مردسواالری تردیود دارنود اموا تقریبوًا ها درمورد ریشهفمینیست را مشاهده 
که مردساهمگی با اطمینان خاطرنشان می  الری به قدمت تمدن است.کنند 

. انود منوع شوده عیدر حوواد  و وقوا یاسویعموما زنوان بنوا بوه عور  از مشوارکت س  یدر تار
ای اجتمووواعی را پدیوووده حضوووورزنوووان از دور نگوووه داشوووتن پوووردازان فمینیسوووت برخوووی نظریوووه

کووه در تمووام جوامووع شووناختهو اسووتدالل موویداننوود  می شوومول جهان هووای شووده فعالیووت  کننوود 
هوای درون خانوه و مربووط بوه خوانواده از آن  زنوان بووده و ایون از آن  مردان و فاعلیت عیاجتما

کووردن نقووشتفوواوت بووه سرشووت طبیعووی نسووبت داده شووده اسووت نووه بووه فرهنوو  هووا و . دوپوواره 
کهون نیووز  «عموومی»هوای بوه زنوان و نقوش «خصوصوی»هوای دادن نقوش بوه موردان در دنیوای 

کنترل بر خویشتن، فعالیت و نیرومندی برابر  ،عقلنظم، با  را وجود داشت. نوع مردانبسیار 
انوود. آنووان مظهوور احساسووات و توور انگاشووته. زنووان را در تمووام ایوون مقوووالت پسووتدانسووتند می
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 اند.گسیخته، انفعال و ضعف بودهنظمی و امیال لجامجنون، بی

. هویوت کنیم یمشواهده مو در تواری  ایوران وضوو  بندی دوگانوۀ زنانه/مردانوه را بوهتقسیم
گ شووتهزن یووا تووابع هویووت پوودر اسووت یووا زیرمجموعووه زنووان را بووا نووام  ،ای از هویووت همسوور. در 

و در مواردی با اسوتفاده از نوام « منزل»یا « هامادر بچه»به نام  بلکهدند کرخودشان صدا نمی
گووویی کرپسوور ارشوود خووانواده صوودا مووی کوچووک   کمیووت موو« موون  »دنوود.  رد زن در برابوور اقتوودار و حا

کم مطلق بوده است. در بخش وسویعی مرد جایی برای جوالن دادن و دیده شدن ندارد.  حا
کوه بوه درجو، چوه نرور و چوه شوعر، ایون موردان بوودهکهوناز ادبیات فارسی  عرفوانی و الهوی  ۀانود 

د رشوسر راه  مانعی برماندند یا اینکه یا در منزل مییافتند و زنان تعالی رو  و جسم دست می
کمال  و مردان  .شدند قلمداد میو عامل فتنه رسیدن آنها به تعالی و 

گر قرار است  کره و  پدرسواالری ۀدوگانو نظوام نگاه ایدئولوژیک و اجتماعیاز زن ا در مقوام بوا
گور شود باید با موقعیت منفعل و نقش ضعیفۀ خود همسان «تکریم»اسطوره  کنود و ا پنوداری 

 «تکفیور»، در مقوام نافرموان و عاصوی باشود یبخواهد فاعل جنسیتی و طالب آزادی و خودسر
 تقسویمارزش آرموانی و بوی ۀحسوب ایون تقابول بوه دو دسوتزنان بر ،این جوامعدر خواهد شد. 

گرفتووار ایوون تصووویر دوگانووه شوووند. مووردان نمووی زنووان  بوودن و جنسوویت و آن را بووه شوووندمووییووز 
گفتمان  دراین تصویر دوگانه کنند. تحمیل می که بوه  اول،؛ وجود دارددو نوع  گفتمان سنتی 

کید بر آموزه از  بوه انتقوادهای سونتی و دینوی و تقودم هویوت جنسوی بور هویوت انسوانی، دلیل تأ
کوار و پوردازد میهوای عموومی در عرصوه زنوان حضور و نمایش دارد و موی بور حو ر آنوان را از ایون 

کووه زن   دوم، غربووی « دیگووری  »و  ایوودئالگوورا بووه دنبووال الگوووی مقلوود و مصوور  گفتمووان موودرن 
که نی دست  د. گاه قادر نیست به آن دیگری برس هیچالبته افتنی است 

هویوت زنانووه را حفوو   ۀگانوودر طوول توواری ، ایوون دو شوکل از تقابوول دو ،ایودئولوژی پدرسوواالر
که ،«دیگر» کرده است و آن زن   کندبیش از  زنی  گاه این دو زن مقاومت  فرو ، به اعماق ناخودآ

کشوومکش بووا  در دو تصووویر «مقاومووت». دهوودخووود ادامووه مووی پنهووانی و بووه حیووات رود یموو بووه 
گیرد های متفاوت معنایی پی میرا ازطریق ساخت الیه یو نقش فعال پردازد میبازنمایی زن 
گفتمان مسول  را بشوکند  ۀهای معنایی ویژنشانه باکند و تالش می خویش ایدئولوژی پنهان 
کند.و آن «قدرت» هایی بهکم ضربه یا دست   ارد 
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کوه  در دوران مدرن و سنتی بازنمایی زنجه از و دو این بازخوانی ،کتاب این هد  اسوت 
زیسووت دیگوور شووکال ا   بوورای اندیشوویدنجدیوودی بووه فضوواهای  بتوووانیم شوواید تحلیوول آن بووا
کنویمسویت زنان و جن ۀجتماعی در حوزا  .کوه نشوانی از مقاوموت زنانوه را داراسوت دسوت پیودا 

دوران  ۀسووونتی ایرانوووی و نحووووۀ زیسوووت آنوووان در آسوووتان ۀزن در جامعوووشوووناخت جایگووواه  بووورای
کنویم، قاجار  ۀدور باید به مدرنیته کوهتوجه  هویوت  گیبرسواختای در تبیوین اهمیوت ویوژه چرا

  جنسیتی زن در دوران معاصر دارد.
گفتمووان موودرن و روشوونفکرانه دو رویکوورد ایوودئولوژیک موجووود در فضووای  گفتمووان سوونتی و

کهفکری ایران ه گفتبحو  انووا ظهوور  از اواس  قورن نووزدهم مویالدی بوا ستند  گوهوا و و هوا، 
گفتمان .گرایانووه )سونت( هموراه بوودگرایانوه )تجودد( و اسوالمتعارضوات ملوی صدسووال از هوا  ایون 

هوای مربووط بوه زن و سیاسوتزن و  چگونگی برسواختن و بر سر هویت جنسیتی کنونتاپیش 
کوه بور سور در بیشتر سیاست ؛اندبه جدال پرداختهمدرنیته  ها و تغییرات اجتماعی و فرهنگوی 

و نه به وضعیت حقیقی و  توجه شده استزن ایرانی  ۀخواستبه زن و مفهوم زنانگی بوده، نه 
  .نیازها و واقعیت زندگی او

گوواهی او چیسووتحقیقووی زن ایرانووی  ۀخواسووت کووه توون و بوودن و آ  تحووت سوویطرۀ؟ خواسووتی 
کشمکش و نزا  ارزشای برعرصهنظام مردساالر  داللت  ،بر آن ۀهای مردانه نباشد و سلطای 

کورد هایاز ارزشرها باید این زن را  .نداشته باشدسیاسی  کشف  . بوه دیودارش رفوت و مردانه 
کرده و شاید  گفتمان نظام مردساالری، مقاومت  ع  این زن درون هر زن، در میدان نبرد و تناز

کنتوورل اجتموواعی  نلطه و برسوواختدیگوور سووازوکارهای سوواز  باشوود توانسووته و  اجتنووابنظووم و 
کند.« خود» کارکردهای بدن و هویت جنسیتی رو ازاین را حف   زن را شکافت و  باید تنانگی و 

کوورد.   مرابووۀ بوودن نووه به اگوو اری و بووازتعریف نسووبت مووا بووخووالل فاصووله درهوور افقووی از نووو تعریووف 
کنشگر در ساحت سوژه همچونای منفعل بلکه  ابژه آیود. واقعی و انضومامی بوه دسوت مویای 

کوه مویمس له کم و سولط ییتوانود بوه رهواای  گفتموان نظوام حوا  یپدرسواالر ۀو اسوتقالل زن از 
کند.  کمک 

 فقو انود. هور زنوی های بسیاری به انتظوار دیوده شودن نشسوته یوا خفتوهدرون هر زنی، زن
کننوود. او بعضووی در او زنوودگی مووی مووردهیووک زن نیسووت، چنوود زن اسووت. چنوودین زن زنووده و 
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هوا ک از ایون نقوشیو هوا هیچ شوود و بعضوی وقوت... موی ها خوواهر، دختور، موادر، همسور و وقت
که فرسن کند و در اعماق وجودش به دنبال زنی میاش نمیراضی ها بوا او فاصوله دارد گردد 

کووه از یادهووا رفتووه و  ؛زنوودخواهوود بووا آن یکووی شووود. زنووی از درون صوودایش موویولووی مووی زنووانی 
 اند. راموش شدهف

بوار در هی توی نوو و در میوان مناسوباتی نوو  رود و هورشود اما از بوین نمویگ شته مدفون می
کوه آن را بوه زموان حوال فراخووانیم و از درون داالن می ظاهرخود را بر ما  هوای کنود. بوه شورطی 

گمشده در تاری  اجازه بو ۀتاریک تاری  به او اجاز دهیم خوود دیده شدن بدهیم. به این زنان 
کمی از نظوام آشکاررا بر ما  کنند.  سواختار موجوود و حفو  نظوام  ،هوای غالوب بازنمواییو عیان 

هوای تاریوک بتابود توا ایون زنوان معنایی زنانگی فاصله بگیریم و اجازه بدهیم نوری بر آن داالن
 دیده شوند. 

گاه کداممالقات با شانس و فرصت   زنودگیایون در طوول  موانیک از زنان خفته در ناخودآ
گواه شوویمق چقودر بوه او فرصوت بیورون آمودن از دربارهتا کوتاه را خواهیم داشت  اش بودانیم و آ

کدام تر خواهیم شود و یک از این زنان خفته در خواب نزدیک اعماق درون را خواهیم داد؟ به 
کورده ۀخود را در آین یوم؟ در انگاه او خواهیم دید؟ آیا درموردشان مطالعه و تحقیوق و پوژوهش 

کتووابسوومینارها، انجموون چووه کووه نووه حاضوور هسووتند و نووه دیووده  –ایوون زنووان  ۀهووا دربووار هووا و 
 زنیم؟حر  می – شوند می

ک مطالعات جنسویت  ۀشده در حوز های انجامخورده از خیل عظیم پژوهش به آرشیو خا
گ شته می که در  گواهیزیستهو زنان ایرانی  کودام در  روشون و آ را بوه روی  اند نگاهی بیندازیم، 

گشوووده کووار تحقیقووی از چشووم انوود؟مووا  گ شووته و امووروز  انووداز متفوواوتی بووه جهووان زنووان  درکوودام 
شوده را بوه روی موا نگرد و قصود دارد ابعواد جدیودی از ایون دنیوای تاریوک و تواری  فرامووش می

کووه تووا گشوووده نشووده اسووت بووه بگشوواید  را  گووریزن د ،نووو ینگوواه ۀچوویاز در توووانیم؟ آیووا موویحووال 
کنیم؟و معرفی ، بازتعریفمیشناسب  اش 


