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 ساز زنان در ایران امروزهای فرودستخوانشی از گفتمان
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هزار سال آمد و گفت برخیز پدر! زیرا من در آن سر رسیدن سه جهی تبهکار با به

سبب کردار من زندگی کارزار چندان درد بر مرد پرهیزگار و گاو ورزا می نهم که به

نباید. فره ایشان بدزدم، آب را بیازارم ...همه ی آفرینش هرمزد آفریدگان را بیازارم. 

ز یافت از آن گیجی فراکه اهریمن آرامش  تفصیل برشمرداو آن بدکرداری را چنان به

جست، سر جهی را ببوسید و این پلیدی که دشتانش خواند بر جهی آشکار شد. )بندهش، 

15:3831) 

 

انگاریِ زنان پیچیده است اما از الگوهای مشخص و مکانیسم رسانه در فرودست

 ,Bean)برای مثال  برخی متون. (Snow, 5113)نک.  کندای تبعیت میتکرارشونده

در دنیای  1881و  18:1ی هازده در دههگسترش نوعی ادبیات جنسیت ( به5112

من »ی ملهج اند که با گسترش تلویزیون رشد یافته است. مثلاًزبان اشاره کردهانگلیسی

آمریکا  های تحلیلی اخبار تلویزیونای در گزارشبا رشد فزاینده «نیست نیستم ولی...یفم

 ه قرار گرفته است. )همان( مورد استفاد 18:1ی در دهه

نویسد ای در مورد شواهدی از سکسوالیته در مدارس می( در مقاله5111استپین )

ی دختران قهرمان/ برمبنای دوگانه انگاری دختران در مدارس عمدتاًگفتمانِ فرودست

 های جنسی وانگاری وارد سیاسترسد این دوگانهگیرد به نظر میقربانی شکل می

، تصویر زن های جنسیسیاست( در کتابِ 5112د. کیت میله )شوجنسیتی هم می

 نامد. ای مسلط در توصیف زنان میرا انگاره خورده/گولقربانی

 یم که گسترهاهاین اقبال را داشتای رقم خورد که تاریخ زندگی من به گونه

ای که در آن درس ی بسیار کوچکِ رشتهو از محدوده ام را گسترده کنمپژوهشی

ی وزههایم به حایرشتهشناسی بیرون بیایم، مخاطبم را از همخوانده بودم یعنی باستان

گو وهم وارد گفت علوم انسانی و با سایر پژوهشگران اندیشه و علوم انسانی تغییر دهم

دم که شتر متوجه میداد، کممیشاید اگر این دیالوگ طولانی و ثمربخش روی نبشوم. 
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شناسی یگانه نیست. درست است که شدت گفتمان فضای بسیار ضدّ زن باستان

م به طور مستقیشناسی که بههای دانشگاهی مانند باستانساز در برخی رشتهدیگری

ایر تر است اما در سکنند، بیشرسانی میسازی و ناسیونالیسم خدمتسرکوب، دیگری

ر دیا تحقیرکننده زن  کم از منظرِ من، اصطلاحات ضدّدستنایاب نیست.  ها همرشته

 امای که من در آن تحصیل کردهرشتهد اما تفاوتش با وشها هم استفاده میسایر ساحت

ر روزتر و همراه تر با سرکوب از بالا د،بهتر گاه پیچیده ،تردر این بود که تکرارشونده

 است.جامعه 

 هایی توصیفبا واژه های خودم و سایر زنان معمولاًدم که پژوهشمتوجه شتدریج به

شاید به این دلیل ساده که  ی ذهنی آن زنان نداردشود که ربط چندانی به پروژهمی

 «ی ذهنیپروژه»نشدنی ایرانی اصلًا گرای جامعه برای زنانِ جهیکایِ رامبخش افراط

ها هم ممکن است در اندیشه پایگاهی ایجاد کنند. کند که آنقائل نیست و تصور نمی

و دیگری بودن او به هدف « زن بودن»در این موارد نه کار یا پژوهش محقق زن که 

 .شودوب تبدیل میسرک

ای که ذهن من را به تبیین چنین فهمی رهنمون کرد پس از اما هوشیاری جدی

ثر به وجود آمد. اک شناسیی کوتاهی در مورد فضای ضدّ زن در باستانانتشار مصاحبه

ز آمیهای اعتراضمیلمخالفان آن مصاحبه زنان بودند. در اولین واکنش در بررسی ای

اند که کل مکانیسم تبعیض را منکر شوند. معترضان میل داشته متوجه شدم که اکثر

توانست به دلیل عدم حس امنیت روحی و جسمی رخ داده ای البته میچنین همدستی

های زنان و مردان در دانش مربوط است باشد اما بیش از آن به نظرم به جدایی ساحت

فاوت ی امنیت کلِ تدن در سایهرسد زن پژوهشگر گاه برای مانای که به نظر میبه گونه

دهد در مورد تبعیض هیچ کند و ترجیح مینگاه و انتخابش را از بیخ و بن انکار می

یم با سرکوبگرتر شدن حاکمیت نسبت مستق ای و الگویینگوید و قاعدتاً چنین جدایی

 دارد. 
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م به دکه چندان خوشایند نبود در یک روند تدریجی شروع کررغم آنبهبنابراین 

ه ویژکند بهزنان را توصیف می و بدنی ذهنی «کار»هایی که جو در مورد واژهوجست

عی تدریج به نوهایی که با کار زنانه و حضور بدنِ زنانه موافق نیستند. بهدر سایت

ی در تخصص کید می کنم کهأجا ارائه دهم. تبندی رسیدم که بر آنم آن را در ایندسته

شود از منظر یک جا نگاشته میچه اینل گفتمان ندارم و آنشناسی یا تحلیزبان

در  کند و« سازیعریان»های سرکوب را کند مکانیسمشده است که تلاش میسرکوب

نهاد دغدغه و پیش یشود نوعآنچه ارائه می دست شدن با آن بایستد، بنابراینمقابل هم

 .های جدی استبرای پژوهش

های زنانِ ی نوشتهکنندهترِ واژگان توصیفبیش زنان ادیب، نویسنده و شاعر. .1

و تأکید بر ادبیاتِ زنان در مقابل مردان است. از این « زنانه»شاعر و نویسنده 

شوند. پس از آن رو شعرِ شاعران زن معمولاً با شاعران زنِ دیگر سنجیده می

انی ستیزی هستند فراوواژگانی که مشتقاتی از کلمات سکس، فحشا و دین

ز در فارس نیو« یگرایغرب یبرا دیگر یفرخزاد و تولد فروغ»رند. مطلب دا

اخلاقش را خراب »...شود که قولی از یوسفعلی میرشکاک شروع میبا نقل

ای و نمودی است از پیوند تنانگی با کارِ ذهنی قولی چند دههکه نقل« کردند

« خرابش»زن تو خود گویی فروغ چنان فاقد عاملیت بوده که دیگران 

و « جنس»ی ها در زمینهترین هجمهاند. شاید فروغ نمادی از بیشکردهمی

اما در این مورد تنها نیست. در  ،باشدحتی پس از مرگ « تن»فقدان امنیت 

گزارشی که مهرنیوز از مجلس درگذشت سیمین بهبهانی منتشر کرده با تیتر 

 «فاتحه نخواندن»م. شویمواجه می «کسی برای سیمین فاتحه نخواند»عجیب 

در درون خود دارد. در متن اما چیزی که طرح  «عاقبت ناخیر»نوعی نماد 

می شود این است که سخنرانان مجلس به تحلیل اشعار و تفکر بهبهانی 

مذهبی دیرتر انجام شده است.  یاند و مراسم معمول شامل ادعیهپرداخته
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ه در ]منتشر شد «ر شدموقع منتشسنگی بر گوری بی»نیوز در مطلب فارس

ی سیمین دانشور و جلال آل احمد نقل می کند [ در مورد رابطه1585تیرماه 

 های ذاتی و اکتسابیدار معمولی و فاقد لیاقتگر خانم دانشور یک زن خانها»

 «آثارش را به ایشان بدهد تا بخوانند یبود، قطعاً لزومی نداشت که جلال همه

واضح است که در عبارت . «بوده استشخصیتش تحت تأثیر شوهر »و 

دار نخست نه فقط شخصیت زنِ نویسنده که شخصیتِ خیلِ عظیمِ زنان خانه

 هم مقصود گوینده در مصاحبه و البته نشردهنده است...

نِ فقط خود زهای فرهنگی. در توصیف این زنان نهزنان ناشر و فعال در زمینه .5

ود. شهای خاص توصیف میواژه اش نیز بای کاریناشر که نسبتش با حوزه

سواد، ، بیستیز، سکولارترین کلمه فمینیسم، فمینیست و پس از آن دینبیش

گمراه و زشت در مورد شخصِ این زنان به کار برده شده است. در مورد 

ی مسائل کنندهطرح»، «پاتوقِ فتنه»، «پاتوق»اند نهادی که ایجاد کرده

استفاده شده است. در مورد ناشران زن، « نندهزکننده و گولگمراه»، «جنسیتی

یز ستنویسندگانِ همراه آنان چه مردان چه زنان با صفاتی مانند گمراه و دین

 ]جستجو کنید شهلا لاهیجی، شهلا شرکت[.  اندتوصیف شده

تر یشی نظم خانواده بزنندهگر و فعالان سیاسی. صفاتی مانند برهمزنان تحلیل .5

ی حائز اهمیت آن است که ه کار رفته. با این حال نکتهدر مورد این زنان ب

ی زن فعال پیدا می کند عمدتاً در مورد این هایی که ربط به خانوادهتوصیف

ند نامهایی میها را خلفِ خانوادهکار رفته است. به این نوع که این زنها بهزن

، بستیز، سکولار، بهایی، سلطنت طلدین»که خود حامل صفاتی مانند 

است. در مطلبی در مشرق نیوز که گزارشی از مجمع رهپویان ...« غیرت و بی

های خانوادگی ]این زنان[ باید بررسی ریشه»انقلاب است به نقل از سخنران 

ه متمایل ب»، «حامی بهاییان»در ادامه خانواده برخی زنان فعال سیاسی «. شود
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طلب این میان، زنانِ اصلاحاند. در خوانده شده« فراماسون»و « هاصهیونیست

اند توسط های آنان پس از انقلاب هم دارای سِمَتی بودهو زنانی که خانواده

د که انها با همین صفات خوانده شدهایرانیستطلبان و پانهای سلطنتسایت

سواِد یب»و « ضد سلطنت»، «ستیزایران»، «زن خائن به...»البته واژگانی مانند 

های اخیر اضافه شده است. در بین زناِن فعال سیاسی، الهم در س« فرهنگی

 ذلیل همغیرت یا زناند، همسرشان با قیدهایی مانند بیها که ازدواج کردهآن

ی فمنیستها»ی دانشجویان ایران توصیف شده برای مثال در مطلب خبرنامه

 11منتشر شده به تاریخ « ایرانی خواستارِ کودتای رهنورد علیه موسوی شدند

شود و فعالِ مرد در مقایسه با همسرش سنجیده می« لیاقت»، 15:8فروردین 

شود که رهنورد باید سرِ جنبش باشد و همسرش، از زبانِ فمینیستها مدعی می

تر کسی مانند شیرین عبادی مورد لیاقت ندارد. در مورد این دسته از زنان کم

ع ده در مورد او بسیار متنوکار برده شهجوم قرار گرفته است، طیفِ واژگان به

ها هم در مورد او دچار رسد تندروترین سایتای که به نظر میاست به گونه

شوند )برای مثال نک مطلبِ خبرگزاری گسیختگی روایی میگیجی و ازهم

  سخنی با شیرین عبادی پیرامون بهاییت(.فارس با عنوانِ 

 ناگهان وضعیتبه« پرستو»ی عجیب های اخیر با مطرح شدن واژهدر هفته

ای در مورد زنان فعال سیاسی به وجود آمده است. این واژه در واقع بحرانی

ی شوروی به زنان سرباز و )لاستوچکا( وارد فارسی شده و در دورهاز روسی 

اقی سراغ شده که برای ایجاد رسوایی اخلتحت حمایت کا گ ب اطلاق می

سد رشدند. به نظر میمردانِ قدرتمند یا مخالف ساختار سیاسی فرستاده می

ی متفاوتی با ای در فضای امروزین ایران که زمینهاستفاده از چنین واژه

ای که به دلیل بار شوروی دارد خود نوعی تلاش برای تحقیر زنان است. واژه
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پسندِ و البته با اتهام محکمه سیاسی غلیظ خود دارای عناصر اتهامی جنسی است

 هم همداستان است.« ترویج فساد و فحشا»

زنان پژوهشگر، اعضای هیئت علمی دانشگاه. همچون زنانِ فعالِ سیاسی این  .1

ا ها ری بدن مواجهند. برای مثال آنکنندهدسته از زنان هم با واژگانِ قضاوت

ها را د وجود آنخوانند. در برخی موارزشت، بدقیافه، ناجذاب، خشن می

شویی ی یک ماشین لباسفمنیستها به اندازه»انگارند مثلاً در مطلب دلیل میبی

، 1/5/1581منتشر شده در مشرق نیوز به تاریخ « اندبه زنان خدمت نکرده

ستیز و متنفر از مردان خوانده ستیز، اسلامی دانش لیبرال، ایرانزنان عرصه

رای طعنه ببه« فمنیست اسلامی»طلب از لطنتهای ساند. در مقابل سایتشده

ه کنند استفادتوضیح افکار زنان پژوهشگری که در مورد زنان پژوهش می

های درون ایران و هم بیرون ایران افسانه نجم کنند. برای مثال هم سایتمی

ثال اند )برای مآبادی را فمنیست اسلامی و افکار او را پارادوکسیکال خوانده

« سوادبی»ی (. در توصیف تفکر زنان پژوهشگر واژهBasirat.irنک 

شود. در مورد زنانِ عضو هیئت علمی نسبت آنان با کرات استفاده میبه

طلب، ورود تر مد نظر است. مثلاً در مورد زنان اصلاحهای سیاسی بیشگروه

تی یاقلهای هفتم و هشتم به عنوانِ کنایه در مورد بیآنان به دانشگاه در دولت

آنان در امرِ تدریس و حضور آنان در دانشگاه به دلیل روابط سیاسی مورد 

گیرد )نک مطلب مشرق نیوز8 الهه کولایی با مسئولان دانشگاه استفاده قرار می

 (. 11/82/:5 پنهانی دارد؟. منتشر شده تهران چه لابی

انند بدن م زنان هنرپیشه و هنرمند. زنان بازیگر عمدتاً با قضاوتهایی در مورد .3

هایی در مورد اندام مانند دماغ بزرگ، زشت، زیبا، خوشگل یا قضاوت

های کم تا زمانی که وارد عرصهابروهای پرپشت و ...مواجه می شوند، دستِ

ی نه از هایسیاسی نشده باشند. اظهارنظر سیاسی زنانِ هنرپیشه را دچار قضاوت



 لیلا پاپلی یزدی 8 

ش د. برای مثال لیلا حاتمی پیگرایانه می کننوع تنانه که از منظرهای سرکوب

از اظهارنظر سیاسی، زیبا، معصوم، نمادِ زنِ ایرانی/ شرقی، فرزند خلف پدر 

، از دخترِ علی 1582ماه سیاسی در مورد دیشد. پس از اظهارنظر خوانده می

( Mokhbernews.irحاتمی به دختر زری خوشکام )زهرا حاتمی( )نک. 

بت، منظور بازی کردِن خانم خوشکام در تغییر نام داد. در این تغییر نس

های به تأسی از روایت« فساد»و اطلاق  هایِ زنان رقصنده در فیلم فارسینقش

ست. در کنارِ این وا های پیش از انقلاب، بهافراطی از حضور زنان در فیلم

دادن عدم تسلط لیلا حاتمی به زبان انگلیسی های تندرو برای نشانتلاش سایت

های به دلیل غلط های خانم حاتمی که ظاهراًصحبت»اهمیت است8 حائز نیز 

(. )نک . پیشین «خوبی فهمیده نشده بودلفظی و گرامری توسط حضار به

رو یا تحت حمایت خانواده معرفی برخلاف زنان فعال سیاسی که عمدتاً دنباله

شود نوعی دوگانگی بین تفکر شوند، در مورد زنان هنرپیشه تلاش میمی

به تصویر کشیده شود. در این « بی بندوبار»و زنانِ « مردان غیرتمند خانواده»

های جعلی از طرف بهزاد فراهانی در مورد روش زندگی و میان ساختِ نامه

ی نامه اشی دیگر و افراطیای گلشیفته فراهانی قابل ذکر است ]نمونهحرفه

نی بسیار تلاش شده کم در مورد فراهاجعلی چاپلین به دخترش است[. دستِ

هنر و مبتذل جلوه داده شود )نک. مطلب سرنوشت تلخ ای، بیکه غیرحرفه

اشگاه ب ای مبتذل غربی برای یک مشت دلار!هبازیگر زن حامی فتنه در کلیپ

در تیترهایی از این دست تأکید روی  (.1585خرداد  3خبرنگاران جوان. 

ز تأکید روی جنسیت است. مثال ای اخود نشانه« بازیگر»و نه « بازیگر زن»

ی طبیعی، جذاب، مؤدب و دیگر ترانه علیدوستی است که عمدتاً دارای چهره

مشاهده  ای روی ساعد اوشد تا زمانی که تتوی فمینیستیحاشیه توصیف میبی

خورده و نادان بنامند. مثال دیگر در شد. همین، سبب شد او را گمراه، گول
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ان، رویا تیموریان و بازیِ او در فیلم شیفتگی است. مورد زنان بازیگر در ایر

اید از ب»های فمینیستی دارد و به همین دلیل از منظر مشرق نیوز فیلم سویه

در توصیف نقش تیموریان در «. ی فجر استنطاق به عمل آیدهیئت جشنواره

فیلم، او مردپوش و زشت خوانده شده است. در دوگانه انگاری زنان بازیگر، 

وند تا شی با تفکرات متمایل به افراطیون در مقابل دیگران قرار داده میزنان

http://ma-های یادشده اعتبار داده شود )نک. به توصیف

/archive5355hastim.com/paper/)های مبتذل، رسد واژه. به نظر می

و چیزهایی از این دست تنها در مورد این دسته از زنان منحط اخلاقی، ارزان 

زنِ »استفاده شود. در مورد زنان هنرپیشه، عنصر سن نیز نقش دارد برای مثال 

 ی سی زندگی اطلاق شده است. ی دههحتی به زنانی در میانه« سرپیر و سبک

عمولاً اند مهای اخیر پلکان مدیریت را طی کردهزنان مدیر. زنانی که در دهه .2

شود که بر شکلی از ریاکاری یا دوگانگی رفتاری با واژگانی توصیف می

دلالت دارد. این موضوع البته لزوماً موضعی در موردِ زنان نیست بلکه کلیت 

شود اما در موردِ زنان این تصور های متأخر را شامل میساختار مدیریتی دولت

د بدن همراه می شود. مثلاً در از ریاکاری و نالایق بودن با توصیفاتی در مور

دولت دهم انتشار عکسی از وزیرِ زن بهداشت با کامنتهایی در مورد دندانهای 

او و سال گذشته انتشار تصاویری از معصومه ابتکار در اجلاس بین المللی 

وهوا با انبوهی کامنت در مورد پوشش او مواجه شد. مشرق نیوز در مطلبی آب

 سعی« ای فمنیستی تا همدردی با مادر ندا آقا سلطانهاز مقاله»تحت عنوان 

دارد لیاقتِ شهیندخت مولاوردی در معاونت رییس جمهور را زیر سؤال ببرد. 

ی شواهد مدیریتی در رابطه با این مدیر زن و ی کلیدی در عدم ارائهنکته

 اوست.« نادانی»و « ناآگاهی»ی شواهدی از برعکس ارائه

http://ma-hastim.com/paper/2523/archive
http://ma-hastim.com/paper/2523/archive
http://ma-hastim.com/paper/2523/archive
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ر استفاده تکننده بر مردانگی بیشفِ کارِ یدیِ زنان واژگان دلالتها در توصیبه جز این

ر با تویژه زنان ورزشکار و کارآفرین بیشبه« ی زنانفوتبالِ مردانه»شود مانندِ می

شوند. مربوط است مانند خشن، فاقد ظرافت، جنگنده توصیف می واژگانی که به مردانگی

تر کنند با واژگان مردانه )جز در مورد مدیران( کماما توصیفِ زنانی که کارِ ذهنی می

زننده، ریاکارانه و منشاءگرفته کننده، گولدهد. برعکس کار ذهنی زنان، گمراهروی می

که  هاییترین واژه در مورد پژوهشبیشسوادی و نادانی توصیف می شود. شاید از بی

تیز، سستیز، اسلامهمراه شود8 مردستیز، ایران« ستیز»زنان انجام می دهند با ترکیب 

کنند ستیز. در مورد زنانی که کار هنری میستیز و حتی ترکیب عجیب فمینیستِ زندین

و کارگردانان  یابد مانند بازیگرانشان در این کار اهمیت میویژه آنان که بدنبه

تری دارند مانند منحط، مبتذل، فاحشه، های اخلاقی بیشسویه های تحقیرکنندهواژه

فروشی[. در مورد هر دو گروه تلاش کننده بر تنی دلالتروسپی ]و واژه های عامیانه

اند. اطلاِق ها را قبول کردهشود که نشان داده شود از فقر و ناچاری برخی پروژهمی

ای بدونِ قضاوت است. کنندهتر توصیفنانه به کارِ فکری و هنری زنان کمی زواژه

یعنی زنِ شاعر یا نویسنده یا تأثیری از مردی گرفته ]مثلاً در مورد فروغ « زنانه»این 

 ]مثلاً دلیل قرارگیری در محیطیاش با ابراهیم گلستان[ یا بهرابطهتأکید بیش از حد بر 

اشتنِ پدری ادیب[ به سمت ادب روی آورده است. بنابراین در مورد پروین اعتصامی، د

ود. شای، تنها روایت حالِ زنان و نه جامعه دانسته میهای زنان به صورت زیرلایهنوشته

ای که زنان طور. یعنی ان جی او یا انتشارات یا گالرینهادهای زنانه هم همین

رهنگی ی فیت اجتماعی طبقهمسئولاست و قرار نیست بخشی از  «پاتوق»گردانند، می

 ی ظهور برساند. را به منصه

ویژه در مقایسه با همتایان مرد. از شود بهای نمایش داده میغیرحرفه تلاش زنان عموماً

ها مورد قضاوت است و از سویِ دیگر این رو در مورد زنان نه کار آنان که بدن آن
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از دلایل حضور زنان در  «فقر»و  «دیده شدن یعقده»، «ابتذال»های دیگری مانند بهانه

بولتن - راز برهنه شدن گلشیفته فراهانیشود )نک مطلب های فکری دانسته میعرصه

این  ،پرشین وی. کام(. هولناک !دارد کلوزآپ یعقده کریمی نیکینیوز یا نقل قول 

ردیم به کنند. برگها پیروی میاران جنسیتی هم از این دیدگاهزگنکته است که سیاست

. از «جو»همیشگی تحریک و آماده نبودنِ  یها و بهانهورزشگاهحضور زنان در عدم

ای اند که چندان سابقهوسطایی اروپاییهای قرونها زنان همان انگارهمنظر این توصیف

موجودی ناآگاه  اهریمن...دختر مثابهِ کم در چنین وسعتی ندارد. زن بهدر ایران دستِ

ممکن است هم گول بخورد هم گول بزند. که تن و ذهنش به شکلی بیمارگونه هر دم 

زن آن موجودی نیست که اندیشه  جا هم بازنمود دارد...تصویرِ سنتی از مکرِ زنان در این

اخلاقی ی بیو جهل یا سقوط در ورطه و به تصویری ذهنی رسیده بلکه از نادانیکند می

کری شان به تفدادنگر نسبت نویسد. در مورد زنان تحلیلکند یا میچیزی را بیان می

خانوادگی معنادار است. فعالیت سیاسی نه فقط کاری ذهنی که مشمول نوعی کنش 

کند که جز با حمایت . تفکر افراطی زن را کنش موضوعی مردانه قلمداد میاست

ه در فقط زنان کها نهخانواده برای زن ممکن نیست. این چنین است که در این توصیف

 شوند. انگاشته می« غیرتبی»یا « اخلاقبی»نیز همراه آنان واقع مردان حامی زنان 

این نوع توصیف کردن کارِ ذهنی زنانه نوعی نمودِ ناامنیِ فضای اندیشه برای زنان 

ای که آمار عجیبِ شانزده تا هژده درصدی اعضای هیئت علمی زن تأییدش است، ناامنی

ی یکی از طرفین دعواست د هجمهسو، مورسو ایستاده باشد چه آنکند. زن چه اینمی

های های تندرو و افراطی تحت حمایت ارکان قدرت یا صفحههر چند هجوم سایت

رسد شود، قاعدتاً تندتر است اما به نظر میای که توسط کارمندان دولت اداره میمجازی

 رسدشناسی مشابهی استفاده می کنند. به نظر میهر دو سوی دعوا از گفتمان و اصطلاح

شان و ناممکن بودن زنان در مورد تخصصی«ِ ضعف»ها بر ی این جریانتأکید همه

رسند از ها زنانی که به حدی از تخصص و شهرت میاستقلال زنان است. از منظر آن

http://www.bultannews.com/fa/news/70536/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF
http://persianv.com/goonagoon/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C.html


 لیلا پاپلی یزدی 12 

یر را برای تغی «نقد»ی شوند. این متنها معمولاً واژهگیرند یا حمایت میخط می« جایی»

حال مختصات خاص و نردبان استدلالی خود را دارد کشند. نقد به هر فضا یدک می

نویل کارول( و ارتباطی به قضاوت در مورد افراد ندارد و  یهی نقد نوشت)نک. درباره

وعی رسد این راهکار نهدفش تاثیرگذاری برای پیشبرد دانش است، از این رو به نظر می

 لاشی برای درهم ریختگیانگاری زنان باشد و از سویی تها برای فرودستبازی با واژه

ن را شاسازی نقدهای واقعی و مستدل باشد. با این راهکار، نهایت تلاشفضا و مبتذل

کنند تا زنان را فاقد کیفیت و لیاقت لازم برای رسیدن به یک جایگاهِ سیاسی، می

آهنگ زمانی مشخص دارد اجتماعی یا دانشگاهی نشان دهند. این روند معمولاً ضرب

که زن موردنظر به دلیل انجام کاری تخصصی مطرح شود، حملات حض آنیعنی به م

رود تا دوباره طرح شود با کمرنگ شدن آن موفقیت زن یادشده از یادها میشروع می

 شود. 

نهایت چنین وضعیتی آمار عجیب مشارکت زیر سیزده درصدی اقتصادی زنان در 

تر است؛ حتی کشورهایی ایینایران است. آماری که از تمام کشورهای خاورمیانه پ

کنند اند. زنانی که حسّ امنیت نمیها درگیر جنگ بودهمانند افغانستان و عراق که سال

پاشی و آورند، در واقع تندروها با سمشوند یا در آن دوام نمیوارد بازار کار نمی

، دگی نیستنظرم تنها ضدّ زن بوخواهند. مسأله در ایران بهسازی همین را هم میاصطلاح

 ویژه هر ساحتی،ی اخیر بهتری تبدیل شده است. در دو دههمسأله به موضوع پیچیده

های ای شده که اشغال شده است. اشغالگر اگر به سیاسِت نفرت از زنان )و اقلیتعرصه

تواند دوامش را تضمین کند. ها( دامن بزند، میها و زبانجنسیتی، کارگران، قومیت

ه کوهی های زنانکنند از هر کاهِ اشتباه یا تغییر در کنشا که تلاش میقراری تندروهبی

ها را به عقب برانند در واقع نشان از همین اضطراب آنان است برای بقا. بسازند و آن

بقایی که دیگر نه به دلیل کیفیت کار، میزان انتشارات، تحصیلات و چیزهایی از این 

  شود.ها تضمین میری در مالکیت ساحتدست که تنها با حاضر نشدن به بازنگ
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ی چنین وضعیتی سقوط خواهد بود. نه سقوط یک ساختار که سقوطِ یک نتیجه

فرهنگ. به نظر می رسد فرهنگ ایرانی هرگز چنین خالی از مردمانش نبوده است، از 

 های متنوع و رنگارنگش. فرهنگیها و زبانها و قومیتپوستان، از مذهبزنان، از رنگین

بالنده که در رنگارنگی و تضارب آرا تا همین هفت دهه پیش سرآمد بوده است حالا 

خواهند و گرد مرگ فضای آنهایی شده است که این ساحت را تنها از آنِ خودشان می

ودگی باند. در این وضعیت است که نگاهِ دیگر به دیگریبر چنین فرهنگی پاشیده

زن به موضوعی، ستیز. استاندارد و قالبهای فکر  انجامد و نگاه کردن با چشمهای یکمی

کردن چنان ذهنها را مغشوش کرده که عملاً هر نوع متفاوت بودن، با واکنش هول و 

ها از منظرهای زنان و شود و یکی از آن انواع تفاوت، دیدن پدیدهترس همراه می

 روایتهاست. خرده

اریخ مشروطه را زیادتر از اوقات این روزها به دلیل پژوهشی در بابِ اواخر قاجار ت

ی یکی از مورخان تندرو در خواندم نوشتهخوانم. چند روز پیش متنی را میدیگر می

ها، نه ها، نه یهودیمورد مشروطه. در متن او نه زنان بودند، نه ارامنه، نه گرجی

ان [ بردگها، نه کارگرها، نه ]به اصطلاح آن روزگارها، نه گیلانیها، نه بلوچزرتشتی

ین ی ونسا مارتنوشته هاها و اعتراضی قاجار، جنبشدوره ]برای مقایسه مراجعه کنید به

رد بعدی در موداند[،متن سرد و یکها میترین جنبشکه مشروطه را یکی از رنگارنگ

ی تاریخی بود که گویی هرگز روی نداده یا اگر روی داده است خود روی داده بی همه

اش به روایتی ابزورد و فاقد زمینه و های مشابهی این متن و متنروطهها. مشآن آدم

عاملانش شبیه است که در خلاء روی داده. این آن تصویری است از جهانِ ایرانی که 

خواهد و این است که هر زن که در مقابل این حجم هولناک از فاشیسمِ ضد زن هم می

و و جیا منحرف است یا روسپی یا ستیزهایستد از منظرشان سازی میهژمونی و یکسان

شدنی در کار باشد دشمن سرزمینش. با این حال... زمان راه خود را می رود و اگر غرق
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ها که بر این ها را که همه را در خود فرو خواهد بلعید و آنتنها زنان و دیگرینه

 اند را احتمالاً... زودتر از همه. دوگانگی دامن زده
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