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 جنسیت ینگاری انتقادی در حوزهتاریخچرا که  همنشان دوشم کمی در این نوشتار

هویت جنسیتی  عموماًچرا که  سؤال این تدا با طرحدر اب 1.ضروری استغایت به ایرانی

که  ورازآن مسلط نظام دانشو نگاری تاریخ ،است مورد نقد قرار نگرفته ر ایراند

، نداو همیشه زنان در آن به حاشیه رفتهنبوده در آن موضوع اصلی  گاه جنسیتهیچ

 چگونگی و نوشتن تاریخ زنان خشیبساز آگاهیزمینه تا ردگیمورد نقد قرار می

ی نوشته« یشرزنان سبیلو و مردان بی»با تکیه بر کتاب سپس  .شودآنان  سازیفرودست

ایان و در پدر دوران مدرنیته بحث زن ایرانی یری جنسیت گشکلاز بادی آافسانه نجم

 شود. میهای جدیدی طرح در همین چارچوب پرسش
 

  هویت جنسیتی
فردی  صوریعنی تاست،  استوار اوری زن/مردبدوگانه جنسیت بر یرویکرد عام درباره

 پرسش از کهاذعان کرد  دیباجنسیتی است. فرد لاجرم  و محال است این دو ارج ازخ

جغرافیای این در داخل کشور ایران و  رانی به معنای پرسش از هویتایهویت جنسیتی ِ

 و با جنسیت سند هویت فرد ،شناسنامهدر واقع  )دولت/ملت( است. سیاسی مدرن

به دو نکته  دیباقبل از هر چیز  رانیدر ا یتیجنسهویت در باب  ود.شمیتعیین تابعیت 

 وندشیمشناخته ن تیبه رسم یدگرباشان جنس ران،یطبق قانون کشور ا ،کیاشاره کرد: 

 یالزام یرانیقانون حجاب زن ا نیطبق ا دو وجود دارد و واهیخجنسهم تیو ممنوع

ی سألهمپیوند مهمی با  این دو نکتهبا غرب است.  اسلامی - یرانیفرهنگ ا زیوجه تما و

                                                      

بندی نیروها در غرب مفصیل به پرسیش درباب جنس و جنسییت و« تاریخ و جنسییت» در کارگاه. 1 

اند هرا نشانه گرفت داری بدن و میل و نیروی کار آندر فرآیند مدرنیته، سرمایه گونهچهپرداخته شید که 

داری هتولید جنس دوم در سرمای» اند. )و این مبحث در متنگیری جنسیت مرد/زن گشتهو سیب  شکل

به تفصییل مورد بررسیی قرار گرفته اسیت.( سیپس این مسأله نیز مشرح شد که در باب هویت « مدرن

ران گیری جنسیت در ایرا به کار برد و باید از شکل شمولجهانتوان یک دسیتگاه عام و جنسییتی نمی

 شود.میرو در این نوشتار به مساله ضرورت تبارشناسی جنسیت ایرانی اشاره پرسید. از این
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ن در ایمسأله  ود.شبدان پرداخته می ترمشخصجنسیت دارد که در متن به صورت 

 هویت جنسیتیچرا ، است جنسیتیدر ایران  هویت فردِ مدرن متن این است که اگر

نگاری و حتی مطالعات فمینیستی عنوان موضوع مطالعه در نظام دانش و تاریخبه

 مکنمموقعیت جنسیتی  از انتقادی تحلیل گونهچهو  ؟طرح شده استدرت منبه

از  سؤالاتی ؟ودشبازتولید می در نظام دانش جنسیت مدام عام کردیچرا روو  ود؟شمی

ن فرض آشپی دوگانه جنسیتِاری که نگتاریخ مواردی از هد کهداین دست نشان می

 روازاین است. نادربسیار  قرار دهدخود  موضوع را جنسیت یمقوله باشد و یان

ود. در ادامه به شمیطرح  نجایاکنون و ا تیجنس یانتقاد خیتار نوشتنضرورت 

نوشتن تاریخ جنسیت در  گونهچهود که شمسلط و نظام دانش اشاره می ارینگتاریخ

 جفت متضاد مرد/زن است. یو خود بازتولید کننده وردخست میبآن به بن

 

 مدرن نگاریام دانش و تاریخنظ

 بل هددجنسیت را نمی یرزی دربارهوشککان اندیشه و ام تنهانه نگاری مسلطتاریخ

کدیگر اری و نظام دانش با ینگتاریخباید گفت که است.  آن رض ثابتفپیشجنسیت 

 سیت،جن یدر حوزه اری مسلطنگتاریخرویکرد در  وردر تعامل و پیوند هستند و از این

-پرسش عالمانه  مورد هامسألهمانند دیگر  مسائل زنانو  ودشیم قتعلی حالی لحظه

 و یعموم یباورها صرفاً و یردگنمی قرار -که در پی شناخت و توضیح آن باشد

  ود.شبازتولید می م دانشادر نظ در جنسیت مشترک

اور بخشی و تکاملی و غایت نگاری مسلطتاریخ وان گفتتبه صورت خلاصه می

ت سعی ند و ذیل پیشرفکبه خاستگاه حقیقت رجوع می هاتوضیح پدیدهاست که برای 

در ایران دارای  مدرناری نگتاریخ. را توضیح دهد تاریخغایت ابتدا تا  ند ازکمی

منطق ا ب که است حوریمو سوژه حوریمرایی و مقایسهگتشبیق و راییگعامی خصیصه

این . است حورمنوشته و حورمدولت مردمحور،کند و شدیداً کار می شناسیشرق
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را برای  ایجهات ازپیش تعیین شده، نظری شمولجهانهای عام و فرایند با رویکرد

 اری عبارت است از:نگمختصات این تاریخیرد. گمیفرض  در پژوهش خود تاریخ

اده از استف ارینگاین تاریخ ایهیژگیو نتریاز مهم یکی :گاریاندوگانهایی و گرعام

ی زن/ مرد، هابرای مثال از دوگانه است. انهیراگذات یهاهدوگان عام و میمفاه

 توان یاد کرد. شرق/غرب، سنت/ مدرنیته می

 یمدرن است بر گذشته فرافکن خیتار که خاصِ دوگانه این مرد: زن/ یدوگانه

هنجار  ایزنانه  ییبایز رینظ ،مدرن یهشیاند یتیجنس یاهفرضبا  و ودشیم

نه دوگا نیابهترین مثال  :شرق/غرب یهدوگان رود.سراغ تاریخ می ییراگدگرجنس

 رانیرفت و ا شیچرا غرب پ» است که ت از روسسشک پس از رزایپرسش عباس م

، ربغ ،«دیگری» یسایهدر اسی است که شنمنشق شرق یهندهدسؤال بازتاباین  .«نه؟

 عماریستدر مبازات ضدا در همین راستاست که بعدتر هد.دمسایل ایران را توضیح می

ی یرد.)جلوگیری و مبارزه از تعرض و غلبهگغربِ مردانه و شرقِ زنانه شکل می یایده

دلیل  به تهیمدرن/سنت یدوگانه :تهیسنت/مدرن یدوگانه غرب مردانه بر شرق زنانه(.

در نظام دانش پدید آمده  تهیگذار از سنت به مدرن یدئولوژیاناسی و شمنشق شرق

 ودشختم می/غرب مدرن  یناگزیر به آینده ت. فرض سنت و مدرن، یعنی گذشتهاس

 )مدرنیته( منجمد شده ی( و بعدسنت) قبل یدو لحظه بین» ،حال-گذار یو این لحظه

را توضیح دهد در خود لحظه موجود  میانی ی طولانیآنچه قرار است این لحظه و

 حال یتعلیق لحظه به معنیخود این انجماد  1«نیست بلکه در قبل و بعد آن است.

رو شناخت ناممکن ایننه آن، نه سنتی و نه مدرن. و از ما نه این هستیم یاست: یعن

 حیتوض یبرا کهچنان ؛دهدرخ می راییگو مقایسه قیتطب و از همین جهت شودمی

                                                      

 .11، ص1931هنر، چاپ اول ایانتشارات مان ق،یتعل دنینام گران،یو د قیتوف میابراه. 1 
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وضیح تمسائل به صورت سلبی شود و به یک وضعیت بیرونی ارجاع داده می تیوضع

  ود.شداده می

 مردمحور است و زنان در آن به حاشیه رفتند و چرا برای نگاری چرااما این تاریخ

اریخ محوری تنوشته ؟قرار داد واکاوی انتقادیمورد باید آن را جنسیت  یمسأله بررسی

ت که تنها معناساین به محوری نوشتهود؟ شچرا سب  بازتولید به حاشیه رفتن زنان می

این  در ادامه به پیدایشدارند. برخور اعتبار ارجاع در تحقیقات تاریخی از اسناد کتبی

 ،اری مدرننگود که تاریخششود و نشان داده مینگاری مدرن پرداخته میتاریخ

 گاری و هم مدرنیته با جنسیتنتاریخهم  وست شدن( نیز ه)مدرن اری مدرنیتهگنتاریخ

  پیوند تنگاتنگی دارند.

 

  تجددخواهولد نفس ت
ر قرن د -ندیبیم رانیا شرفتیرا در پ شیکه کمال خو یشخص یعنی - تجددمنفس 

وان تنفسی که میبا هند و فرنگ متولد شد.  یستد فرهنگو دادو ییارویهجدهم در رو

ردن و سربرآو تهیروند مدرن ؛ یا بهتردر نظر گرفتمدرن  تیهو گورفی عنوانبه آن را

و نام نفس متجدد  تحت یتیهو یریگلاز شک توانیرا م یگفتمان تجددخواه

رد. در ک یبررس در برابر شاه یتینه رع و یرانیشهروند ا عنوانبهفرد  تاخواه مشروطه

 دیدپ یاسیو گفتمان س خیدر گزارش تار یراتییفرنگ تغ و دواجهه با هنمواقع در 

 گیری فرد به معنایشکلو  شوندیم یو ملت بازپرداز رانیا مفاهیمطی آن  که دیآیم

  شد. همراه نگاری مدرنتولید نفس متجدد با ظهور تاریخ .دهدیرخ م مدرن

 

  نگاری جدیدتاریخ
 یاسلام خیتن از تارسگس در رویکرد تاریخی نظیر یدر خلال مواجهه با غرب و تحولات

 نگاری مدرن پدید آمد. این رویکرد جدیدتاریخ )کشور(ینیزمرانیا پیدایش رویکرد و
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 چرخنده زمان زند وباشکوه خود دست می یبرای تغییر حال و آینده به بناکردن گذشته

ر یعنی نوشتن تاریخ براساس وقایع مرتبط به پادشاهان نظی کند:به زمان بالنده تغییر می

رفت پیش کشور ایران و یجای خود را به نوشتن درباره آنانکارآمدن  یروسرنگونی و 

. در گفتمان تجددخواهی بوداز عوامل مهم در سربرآوردن  دهد که این یکیمی آن

شرف ، غیرت جنسیتی ینگاری جدید با استعارهتاریخخواه و این واقع ذهنیت مشروطه

 هایو نوشته یخیتار هایدر گزارشپنداشتن وطن ممکن شد؛  نتدانه و مر

 یزن) ناموس وطن عنوانبه رانیا یکه با بازپرداز دید توانیم احانسی و نگارانروزنامه

)وطن( دفاع  از ناموس دیکه با رتیو ملت چون مردان با غ (به مراقبت دارد ازیکه ن

 میز اقلا رییتغ . یا به بیان دیگرآمد دیپد اینگرانهندهیآ ییو بازآرا یکنند، بازنگر

 .وطن/ناموس ممکن شد یکرمندیبا پ نیزمرانیزمان( به کشور ا رانی)ا گانههفت

طن شابه وت« آیا ایران مریض است؟»در پرسش  المتینمثال در روزنامه حبل عنوانبه

 ای ستاییفرنگ با مختصات دیجد ینگارخیتارشود. باید گفت به مادر دیده می

قبل از  تانباس رانیا یباشکوه گذشته یو سربر آوردن دوره یزستیعرب ،یزستیفرنگ

 هروندش عنوانبهشاه در برابر فرد  انتیص و خواهیتحول یتلاش برا است که در اسلام

یار جنسیت بس ینگاری مدرن و عوامل پیدایش آن در حوزهمختصات تاریخ است. پس

 گونهچهتوان نشان داد که می مادر بیمار حال زار وطن یامهم است. با پررنگ کردن 

 سازی همراه بوده است.و جنسیت مدرن از همان ابتدا با جنسیتنگاری تاریخ

 

  /ناموسحال زار وطن
وجود آمدن آن است که به شناسانهگیری منشق شرقشکل یدهندهنشانحال زار وطن 

 تیعقلانمانده را با عق شرق  یعنی ،دیگری از یک طرف غرب، متعددی دارد: دلایل

 (گرامرد سفیدپوست دگرجنس شمولجهانعام و  یوژه)س حوری خودمو سوژه یغرب

وجیه استعمار تقصد یا بهتر غرب به  پردازی کرده استمفهوم عمار و استثمارتقصد اس با
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 مانده، غیرمتمدنو استثمار خود دیگری شرق را ساخته است: شرقی که بربر، عق 

شناسی شرقمنشق ،است و غرب باید برای متمدن کردن آنان وارد عمل شود. خلاصه

غرب است. از طرف  فلسفه و عقلانیت غربی و اهداف سیاسی و اقتصادی محصول

 هایو نوشته هاگزارش نگاری جدید ورویکرد تاریخ ظهور نظیر تحولات داخلی دیگر

 ،مواجهه با غربخلال در  تحلیل وضعیت ایران از غرب در نگارانو روزنامه احانیس

ازی سو دیگری ل ایران را ذیل غربمسائشناسی افتاده بود که از همان ابتدا در دام شرق

ه به این معنا ک ؛کردتفسیر می ستیزی()در قال  عرب غرب و همچنین دیگری عرب

زنان از حضور  و موقعیت زیست مانند غرب یوضعیت جامعهدر برابر  سیاحان و...

به دلیل نگرش فرهنگی ایرانی و مردانه  نداشتن حجاب و... آنها در فضای عمومی تا

 اما آنچه که در زده بودند.حیرتو وضعیت زنان ایرانی که محبوس در اندرونی بودند، 

ررسی نون بککه تا است وطن زنانه جنسیتی حال زار یاستعاره ار مهم استتشاین نو

ما ا .باید محل بحث قرار بگیرد تیجنس یاستعارهنشده است. باید گفت که خود این 

را  استعاره واند اینتنمی محورو همچنین نوشته زدهمحور و جنسیتتاریخ نگاری مرد

بعات ت اخته شود،جنسیتی وطن پردی به استعاره کهحال پیش از آنکند. مند مسأله

  .شودمی بیان جنسیت یدر حوزه نگاری مسلطتاریخ

 

 زنان یدر حوزهگاری مسلط نتبعات تاریخ
چون  یشمولجهانعام و  ات واحد،ینظرپذیرفتن  نگاری مسلطتاریخ هایاز اولین پیامد

ی غرب تاستیلای نظریات فمینیس در همین جهت وستم زنان است  یدرباره یپدرشاه

ی گرایسوژه ود کهشاین سب  میورد؛ خو یا واکنش به آن در نظام دانش به چشم می

 یدنبدستهزنان  به این معنا که و سیاست هویتی ممکن شودبه نام زنان  و غربی عام

 هایشهیاندرو از این است. کسانیها آنبر دارند و عامل ستم  یاو یکپارچه واحد

ارد رخ د آستینهمه در  یرا برا یکتایی که راهکار ییاستعلا یامر سانبه یتسینیفم
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ی به برابری زن و مرد در دستیابراهکار  نظیر وارونه کردن تبعیض جنسیتی با :دماینیم

 یدارا انسان را یسوژه کهفتد امی عقلانیت غربیو باوری در دام علم یا ومشاغل و... 

 زنان ی وجود دارد کهشمولجهانقانون یکهیی گو اند کهدمی هیو ثانو یماهو لیخصا

حت ت اکنون واقعیتِ یچون و چرایا از طرف دیگر پذیرفتن بی را به عق  رانده است.

شود میمسب  تکرار هویت جنسیتی  ایرانی، و اینفرهنگ و مذه  و قانون  یارهانگ

ی بررس امکانبه همین جهت  و شودفرض میطبیعی  ایپدیده چونان زیرا این هویت

 حوریمخاستگاه این رویکرد دیگر همچنین از پیامدهای شود.تاریخی آن سل  می

ارجاع  هیاول لیاقب یعیو بدن طب خیشاتاریبه پ ستمرو برای پیدا کردن منشأ ایناست و از

 گیدزغرب یمانند نظریه به خویشتنبازگشت ایدئولوژی در همین راستا  .دهندمی

یِن مسرزباید آزادی زن را در تاریخ سردمداران این رویکرد معتقدند که  .وردآسربرمی

رایی مادرسالاری و مادرسری در فرهنگ گاسطوره . پسنه در غرب جستجو کرد خود

تلقی  و هاراه رستگاری انسان عنوانبه اسلاممبانی یا تکیه بر باستان ایرانیان و 

 ید. همچنین باید ازآغرب پدید می یچون انحراف یا توطئههممشالعات فمینیستی 

 زن غربی آلایدهود، شگاری زاده مینکه در همین تاریخ گفت دیگری ایدئولوژی

 یافت. به آن دست توانمی راییگو قانون بنیادهای لیبرالی باکه  زن آزاد و رها عنوانبه

ه )چه بازگشت ب ،این دو ایدئولوژی بازگشت به خویشتنپس به صورت خلاصه 

آل زن هاید ایدئولوژی و ی(اسلام ایرانِ لام و چه قبل از اس ایران باستان باشکوه فرهنگ

ست ت نیجهبی. است ناسیشو منشق شرق گاری مسلطنتاریخ رویکرد یغربی زاده

ند ریگبدن زن را نشانه می ،اسلامی هر دو-که هویت ایرانی و بعدتر هویت ایرانی

نگارش تاریخ زنان از معنای اصیل خود تهی  غالباً رواز این .نندکگذاری میو رمز

ان به تقلیل نگارش تاریخ زنافتد، تاریخ جبران یعنی می جبران تاریخ  و در دام شود می

نه بررسی تاریخی فرودست  زنان در تاریخ ایران و فرودست بودگی هایحکایتنقل 

ر د غیاب زنان قول و حکایت و سرنوشت زنان ذکر صرفاًاین تلقی که  یا شدن آنان



 

 
 

 رنگریزعاطفه  9

در صورتی که نوشتن تاریخ زنان به قصد ساخت ند، کرا جبران می روایات تاریخی

  ی تاریخ و پر کردن جای خالی.نه تکرار بیهودهافتد تاریخ اتفاق می

 

 نگارش تاریخ زنان

دان زن در باغ معرفت بگونه که ولگردهای لوس پرسهبدانهما به تاریخ نیاز داریم، اما ن»

 1 .«نیاز دارند

سیت را جن یلهأمسکه  مشرح کرد را انتقادینگاری تاریخ ی بایدوضعیتین چندر 

ای نهبه گو ،بغر خیتار لیذو نه  ،کند ریتفس نیدولت و د چون یکل میمفاه لیذنه 

یا  و بررسی شود غرببا  سهیمقادر  غربی و یجامعه هبل جنسیت در واکنش تحلی که

در مدرن  یدار هیسرما گونهچه»مثال  عنوانبه ،عام یبررسی مورد خاص یک قاعده

 که در هاپرسش اساساً این نوع .طرح شود «کرده است؟ دیجنس دوم را تول ایران

 ما درا رود.جلو می با مقایسه و تشبیقتحلیل در  ودشمشرح می اری مسلطنگتاریخ

ست ا گونهنیا راچ پرسششود تا به ها کنار زده میگاری انتقادی این پرسشنتاریخ

و  ماندگاررا درون جنسیت خیتار توانیم گونهچهو  گر؟ید یو نه به شکل

 یزیگر تیجنس یستبارشنا یدر واقع برا .پاسخ داد نوشت؟و زنانه  شناسانهرشرقیغ

 نیاکندوکاو کرد، نبودن  گرید ایبودن و به گونه نیچن للدر باب ع کهنیاز ا ستین

د و ز رونیب «زنانما »به نام  طلبانهتیهو استیاز سبتوان که  شودیامر سب  م

ست که ا نیا لهأمس .شکل گرفته است دوم جنس گونهچه رانیا خیکه در تارپرسید

ن آ دیو بازتول دیدر تول ییروهایو چه نپدید آمده  گونهچهامروز  یتیجنس تیهو

 تیوبر ه یو پافشار دیکأت یمعن بهال ؤس نیکردن ا کی. در واقع پرابلماتاندلیدخ

 آنان در تاریخ است.  فرودست شدن علل از یتیبلکه دادن روا زنان نیستفرودست 
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 مسلط ینگارخیتار جنسیت باید از چندین جهت یبرای مشالعه طور خلاصههپس ب

ناسی شجامعهو کورتاریخ بودن  یخیفراتار کردیرو :ردیقرار بگ نقدمورد و نظام دانش 

مصرف این به  و ندکبررسی نمی 1تفرد تاریخیدر را ها پدیدهکه  یتو مشالعات فمینیس

امی ع ینظریه برآمده از واقعیت نیست بلکه چونان قاعده دیگر زیرا انجامدنظریه می

است که باید در پی رد یا اثبات آن بود، در صورتی که نظریه باید از واقعیت حاصل 

عام و  ینه چنان یک قاعده ،ساخته شوند مفاهیم امروزِ  یتِعواق شود و از پژوهش

ی وابسته به تحلیل زیرا هر ،الح تیوضع عدم شناخت از همچنین .شمولجهان

ار ماندگکه امکان درون (منحط یا عربِ یا متمدن فاحشه غربِ)نظیر  سازی استدیگری

به دلیل سندمحوری و  همچنین کند.بررسی کردن وضعیت موجود را ناممکن می

ات از امکانکه ، در صورتیشوددشوار می زنانری امکان آرشیوکاوی مسائل محونوشته

 نسود جست. همچنی توانمی ها و ...ها، عکسنگاری مثل استفاده از نقاشیتاریخ دیگر

و  ندارندپنگاری انتقادی جنسیت میتاریخ را تاریخ غیاب و تاریخ جبران به اشتباه

ه خویشتن ت ببازگش صورت خلاصه گفت که ایدئولوژیتوان بهمیموارد دیگر.  بسیار

گاه مورد نقد قرار نگیرد و از همین رو شود که جنسیت هیچو یا غربی شدن سب  می

ود، شنمایان  مشکلات زنان نیز برای در کنشن آ شناخت آن به تعویق افتد و آسی 

امکان ساخت  یکدیگر است که یجدا نیستند و در سایه از هم زیرا کنش و پژوهش

 . شودمیجهانی دیگر فراهم 

 ،اریخد تغییر و ساخت تزنان به قص خیتار نوشتنیعنی  نگارش تاریخ زنانپس 

 ی است و چرا زنان در این سلسله دوگانهاا مرد/زن متضاد دوگانهتوضیح اینکه چر و

غییر مرات  جنسیتی را تسلسلهوان این تمی گونهچهاند و ری پیدا کردهتجایگاه پایین

ت نیس از زنان انهو قهرمان ایاسشوره تیدادن روا یبه معنا زنان خیتار نگارشپس  .داد

منجر  شکوهای بروایت نوستالژیک از گذشته ذکر یاتاریخ پیشا یتقدیس و لحظه که به
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ت کنون یکسان بوده اساین نیست که شکل ستم از ابتدا تاو همچنین به معنی  .شود

ر آنان ب عامل ستم و نوع ستم زنان و یدرباره تاریخی هایبه تفاوت دوره باید بلکه

درنیته و م سنت ید به این معنا تلقی شود که دوگانهدیگر نبایاز طرف کرد.  توجه و...

 رهایی های ایدئولوژیک برایحلراه ی که بهادوگانهستم و آزادی زنان است، سب  

همچنین از هر شود. ختم می و مسلمان ایرانینظیر آرمان زن غربی و یا زن خوب ِ

کردن آنان باشد و چه دیگری  مرد و متهم سازی گریزان است چه دیگریِدیگری

نی در مقابل زن غربی و )نظیر ستایش و تقدیس زن ایرا فارسعرب/و یا  غرب/شرق

انقیاد ن آجنسیت و به تبع  یکنندهد بازتولیدخوسازی دیگریزیرا این (، یا بالعکس

ی ورهدغلبه بر مفهوم پیشرفت و غلبه بر مفهوم »باید گفت در این نوع نوشتن  .است

پردازی در سر انحلال اسشورهه برمسأل رواز این و 1«انحشاط دو روی امر واحداند.

 امروز ید از فرافکنی جنسیت دوگانهبایگونه نوشتن پس برای این فضای تاریخ است.

 یخیط تارخشو و ترسیم جنسیتی تیموقع یگارنقشهگذشته برحذر بود تا امکان نبر

 یعنی اتخاذ نوعی رویکرد تاریخی کهشود. نیروها در تولید آن ممکن بندی مفصل و

ر د یاجتماع اتیاستفاده از نظر یها داشته باشد و به جادهیپدمند به زمان ینگاه

به  دداشته باش یخیتار عیاز وقا و نگاهی مرکززدوده یاجتماع یفهم ،یخیتار حیتوض

را رد  خیتار یبرا یاطرفهکی الیهر خ ،تیعل یطرفهکی ستمیهر س دیبا» این معنا که

بقه، ط یابرواژه لیذ آن راو  ستیچ تیکه جنسهایی از این دست طرح پرسش 2.«میکن

 سیتتولید جن پرسش از چگونگی جای خود را بهباید  توضیح دادن قانون ض،یبعت

 نیخودمان به ا خیساخت تار رونیازا دهد. متکثرهای توجه به روایت توسط نیروها با
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گشت و یا باز یتمدن غرب تیدر غا دنییو آسا شرفتیپ یهدیاست که دست از ا یمعن

 ینوع»یعنی .دست به تحلیل زدو بایگانی  حفاری تاریخو بتوان با  برداشت به گذشته

 نیرا در خود مضمحل کرده باشد. در هم شرفتیپ یدهیاست که ا یخیتار سمیالیماتر

خود را قاطعانه از عادات  شماریب لیبه دلا واندتیم یخیتار سمیالیجاست که ماتر

 دنیبخش تیبلکه فعل شرفتیسازد. مفهوم مؤسس آن نه پ زیجدا و متما ییبورژوا یفکر

ده استفا نظیر کاویآرشیو تااز امکانشود در این راستا و می 1«.ستساختن ا یاکنون ای

ا هینقاشو  هاها و داستانحکایت ،اشعار ها،یسینوپارچه ها،نامهیزندگ ها،فرنامهس از

-هنرهای دستی زنان چون سوزن ها وعکس، مسکوکات یضرب شده رو یو نمادها

ها را از پس برای نوشتن تاریخ زنان باید پدیده استفاده کرد. ....و دوزی، گلیم بافی

وجه ت حضوری تاریخیگوید به طور که مارکس میطبیعی بودن رها کرد و همان یایده

کردن اکنون و با پرسش مشخص به سراغ تاریخ رفت تا بررسی مند مسألهکرد و با 

 .کرد که دلیل کافی پدیداری آن پدیده چه بوده است

 

 جنسیتی ی)ایرانی( و مدرنیته یت  مدرنسجن
ردان و م لویزنان سب»کتاب  تیزنان با محور خینگارش تار یحال با توجه به دغدغه

شود یه م؛کتابی کشودیپرداخته م تهیدر خلال مدرن تیمند کردن جنسلهأبه مس «شیریب

 یمشالعات تبارشناسانه به حساب آورد که نویسنده در آن دغدغه یآن را در زمره

نی چون انگارتاریخباید گفت  نباشند.حاشیه در در آن  زنان نوشتن تاریخی را دارد که

به  و نداماندگار بررسی کردهدرونرنیته را مد آبادیطرقی و افسانه نجمتوکلی محمد

اثر  بل در ده باشدوارد ش رانیاز غرب به اصرفاً نبوده است که  یتجدد امراعتقاد آنها 

 معتقدند که . آنهاشد داریامر پد نیا یتحولات داخل نیبا غرب و همچن ییارویرو
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های هستعارابادی به سراغ آنجم و مدرنیته پیوند دارد و مشخصاً با ناسیونالیسم جنسیت

 تیجنس شد؟ یتیجنس گونهچه یرانیا یهتیمدرن :سدپریرود و مجنسیتی مدرنیته می

 فایا ار ینقش فرهنگ نیا گونهچهداشته و  یرانیا یتهیمدرن یرگیدر شکل یچه نقش

دند ش یتیجنس گونهچهبودند،  یتیجنس یرانیا یتهیمدرن یدیکل میکرده است؟ اگر مفاه

اشته د یرانیزنان و مردانِ ا یتهیبر سرشت مدرن ییرهایثأشدن چه ت یتیجنس نیو ا

 یباید گفت پرسش از هویت جنسیتی امروز که هویتی مدرن است با مدرنیته ؟است

  خورد.جنسیتی گره می

 

 )ملت( )وطن( و غیرت ناموس
روند  زمین درمان به ایرانزیکرمندی وطن و تغییر ایرانکه در بالا گفته شد پطورهمان

 تعبیر وطن چون ناموس وچنان که گویی اتفاق افتاد؛ با جنسیتی کردن وطن  تجدد

 از دلایلیکی منجر به تحریک غیرت ملت جهت بهبود و مداوای این بیمار  بیمار

ن یحال باید پرسید چرا وطن زنانه شد و ا بود. و ظهور شهروند مدرنیته فرهنگی

 رخ داد و منجر به چه شد؟ گونهچهجنسیتی  یاستعاره

 قیاز طر یرانیا یهتیمدرن ستمیقرن ب یدهه نیاز اواخر قرن هجدهم تا اول» 

 نیوطن و علم شکل گرفت. ا است،یچون ملت، س یمیمفاه یدوباره یبازساز

 یاز دهه شیبودند. تا پ یمبتن تیاز جنس یدوباره بر تصورات مختلف هایبندیصورت

 شتریب ملت یکه زنان خواستند خواهران ملت در نظر گرفته شوند معنا ستمیاول قرن ب

م . مفهوشدیم ریو تفس ریبود و وطن به زن، معشوق و مادر تعب فیبا اخوت هم رد

این سشور نشان  1«وطن داشت. یملت و زنانگ یبا مردانگ یارتباط تنگاتنگ زیناموس ن
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 وفتمان تجددخواهی اتفاق افتاده است گدر روند  ه امری زنانهمثاببه وطن  دهد کهمی

وران د نیدر ا انهگرایسعشق دگرجن و بود تهیمدرن یرگیشکل یبرا ملیبدن زن مح

-همجنس و)عرفان اسلامی(  انهیصوف یدر گذشته عشق به وطن به معنا و افتدیاتفاق م

بپرسد چرا عشق  سندهیکه نو شودیم یسرنخ نای پس. بود مردان یخواهانه

  ؟شد خواهانهدگرجنس قعش به بدل خواهانهجنسهم

 

  فتگی جنسیتشآ
عمدتاً فارغ از  رانیدر ا( یشمس1111-1911) دوران قاجار لیدر اوا ییبایتصور از ز»

 یاشابهم اریبس هاییژگیبا و با،یزنان و مردان ز گر،یبود؛ به عبارت د یتیوجوه جنسی

مرد از زن در  زیتنها وجه تما ی. گاهآمیدندیدر م ریو چهره بیه تصیییو یاز نظر بیدن

هاست. در واقع آنچه که مشرح است پوشش سر آن یهویشی ،یریتصیو یهاییبازنما

رو چیهبه ماریدپنمینث ؤمرغم تصیییور امروز ما که آن را یعل ییبایاسیییت که ز نیا

 یابژهامردان و زنان وجود داشییت و  یجنسیی لیل متفاوت مازنانه نبود و اشییک یامر

زن ارتباط ندارد  یدر چهره ییبایمردان با ز لیعشییق و م رونیو ازا بودندمردان  لیم

و معشوق  نداشت یتیوجه جنسسیابقاً  لیو م ییبایزپس  ارتباط دارد. زیبلکه با مرد ن

 یجنس یکردارها حاکی از وجودو حور  انمغل گوریف 1«.وجود داشیته است زیمرد ن

بت ثا یالگودارای  یجنسیی یکردارها یطور کلبههمچنین باید گفت . متفاوت اسییت

 دیتول یبرا صرفاً یمهبل زشیمآو وجود داشیت  شیماریب یجنسی یهاو کنش نبودند

نه ، زیبایی زناخواهدگرجنسدهد که عشق واقع بررسیی تاریخی نشان می دربود.  مثل

 متفاوت کردار گرا در آن زمان غال  نبوده اسییت و اشییکالو میل جنسییی دگرجنس

میل  یو مردان جوان نیز ابژه د میل به امرد و شییاهد وجود داشییتهجنسییی نظیر وجو

 .خورده و..چشم میخواهانه در عرفان و اشعار به جنسبودند و عشق هم
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 رفت و کنار قاجار یدر دوره گرید یجنسیی اتحیرجتپس باید پرسییید که چرا  

 ، یگانه ترجیح شد؟ییراگدگرجنس

 

 بندی مجدد جنسیت؛ صورتواجهه با غرب و تحولات داخلیم
ایران بیا غرب، نگیاه خیره و تحقیر اروپیاییان به  یدر دوران قیاجیار در اثر مواجهیه

کردارهای جنسیییی رای  در ایران و از طرفی واکنش به این نگاه و همچنین تحولات 

وج ز معیار با های جنسی شد. اروپاییانبندی مجدد کنشداخلی ایران سیب  صیورت

تحقیر را مردان با امرد  دنیبه امرد و رقصیی لیم رینظزن/مرد کردارهای جنسییی ایران 

ماندگی عق  یرا نشانهایرانی  یدوسیتانهو این کردارهای جنسیی همجنس ندکردمی

و در مقابل نیز تحولات داخلی و تاثیرات این نگاه سییب  شیید که ایرانیان  دانسییتندمی

و انکیار اشیییکییال  و بییه رد خود را پنهیان کننید یهخواهیانیجنسهیای همنیز کنش

های دوران خود دسیییت بزنند و از این رو تغییراتی در نقاشیییی یخواهیانهجنسهم

خواهی پشت نقاب جنسشود. و این سب  نفی همقاجار، رفتار ایرانیان و ... دیده می

احان سی هاینوشیته د از این نکته نیز غافل ماند کهروابط اجتماعی شید. همچنین نبای

اط مرد و زن و عدم داشییتن حجاب زن و اختل نیز براسییاس محوریت زن غربیو... 

غرب با ایران و یا  یفرنگی و آموزش وی بوده اسیییت؛ بیه بییانی بهتر خود مواجهه

انه گرفتن پس نشبالعکس با نشانه گرفتن بدن زن و میل جنسی صورت گرفته است. 

ها در بدن زن، میل جنسیییی و کردار جنسیییی و حیرت غرب/شیییرق در قبال تفاوت

  جنسی شد. هویت جدید گیریشکلیکی از عوامل و...  کردارهای جنسی
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 ابزار مدرنیته ،راییگدگرجنس
 ی، یعنبود از ابزار مدرن شدنخواهی و نفی همجنس گراییدگرجنسآبادی زعم نجمبه

 نسیت نیزخود ج ،با جنسیتو تحریک حس ناسیونالیستی  راییگملیپیوند  علاوه بر

واهانه رخت بربست خهمجنسکردارهای است به صورتی که  ساخته شده در این روند

 ندیشکل مدرن عشق به وطن همزمان با فرآ .پنهان شد خواهیدگرجنس زیر نقاب و

به  لیشکل مدرن از عشق به وطن تبد نیظهور کرد. ا رانیشدن معشوق در ازنانه

ر سایاز  شد. یرانیای تهیدر مدرن یخواهدگرجنس یجولانگاه هنجارساز نیترمهم

در  تغییرات )از به تغییر پرچم توانمی گراییهنجارسازی میل دگرجنسهدر ب عوامل

ید خورش یتا حذف چهره زنانه شد که به تدری  خورشید زنانه شیر و خورشید پرچم

در دوران رضاشاه و در نهایت جایگزینی پرچم جمهوری اسلامی ایران با نام الله به 

حضور زنان در فضای عمومی و خارج شدن زنان از  تا (جای پرچم شیر و خورشید

تا  رضاشاه یکشف حجاب در دوره یلهأمسو همچنین  اندرونی به فضای عمومی

 همچنیناسلامی( و -)تحت هویت ایرانی 1911انقلاب  پیدر اجباری شدن حجاب

اشاره  و... زنان و تغییر جایگاه زنان از منزل به مدیر منزل و تربیت تعلیم باب شدن

که  ودب تهیاز شروط مهم تحقق مدرن یکیگرایی سازی میل دگرجنسهنجاربهپس  کرد.

سازی مدرنیته با جنسیت خلاصهتحولات داخلی اتفاق افتاد.  ه با غرب وهجمواخلال در 

با  یزنکردن معشوق و زنانه و زنانه کردن یه معنی ساخت جنسیت دوگانه و زیبایهم ب

عمومی  یعرصهدر شدن و حضور  و راه را برای شهروند پیش رفتهزنانه کردن وطن 

د در رون لینشانه گرفتن م با تیجنس طور خلاصههبباز کرده است.  و احقاق حق

ادی نگاه بآاروپاییان در نوشته نجم یخیره دقت کرد نگاه دی. باشودیم دیتول مدرنیته

 لیم یسازهنجاربهکه به  شودیبحث م ییروهاین ندیبلبلکه از مفص ی نیستعلّ

 همچونعنوان علت بل بهبا اروپا نه  جههموا رونیمنجر شده است. از ا راییگدگرجنس

هه مواج نیو واکنش به ا یبا تحولات داخل هکه همرا شودیگسست در نظر گرفته م
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اف تبارشناس خل ایمورخ » دهد که:در این باره توضیح می د. ویریشکل بگ تیجنس

موارد  رشتیمرسوم در ب نگاریخیکه تار ی. در حالکندیحرکت م خیتار هایجهت عقربه

 ،یکاومرسوم، مانند روان گارینخیحرکت تار نی. اکندیدر امتداد خط زمان حرکت م

ست. ا یکه در تقابل با روش تبارشناس دهدیم یمعلول-یعل یما قالب هایتیبه روا

در  م،سیکتاب را از زمان حال به گذشته بنو نیبار وسوسه شدم تا ا نیاگرچه من چند

گرفتم در هر دو سو، هم از گذشته به حال و  میبردم و تصم یکار پ یبه سخت تینها

 1.«هم از حال به گذشته حرکت کنم

 

 کلام آخر
 بود: یتیجنس به چندین جهت تهیکه مدرن دهدینشان م یتیجنس هایاز استعارهال ؤس

کردارهای جنسی و زن ها با ایران از خلال بدنآن یمواجهه با اروپا و مواجهه نخست،

ی بنددر باب فرهنگ و کردارجنسی و... به صورت طرفینصورت گرفت و حیرت 

جدید با پیکرمندی وطن گاری نتاریخ اشکال جنسی در ایران انجامید. دوم، یدوباره

مثابه بدن زن مرتبط است، یعنی ظهور دولت/ملت با تلقی زنانه از وطن و تلقی به

(. وطن/اموسبرانگیختن آتش غیرت ملت برای نجات ن) مردانه از ملت ممکن شد

حضور زنان در فضای عمومی و خارج جنسیتی و مدرنیته سرآغاز  یاین استعاره سوم،

 و تولید جنسیت گراییرجنسگگانه و دجنسیت دو م،چهار از اندرونی بود. آنها شدن

سازی هنجاربهجنسیت و تولید به این معنا که  از خلال مدرنیته اتفاق افتاد؛

و  ود.ب یری مدرنیتهگاز ارکان شکل خواهیجنسفتن همگرایی و زیر نقاب ردگرجنس

سائل م بااسلامی با هویت جنسیتی -هویت ایرانی و بعدتر هویت ایرانی کهآخر این

 پیوند تنگاتنگی دارد. مثل مسأله حجاب زنان
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 نجنسیتی در فرودستی زنا یویت جنسیتی مدرن و مدرنیتهه گونهچهکه حال این 

 یانهدوگنظر از صرف باید پرسید همچنین وباید محل بحث شود  کندنقش بازی می

ه چیت تولید جنس دران ایراستعماری نیمهتولید و وضعیت  یشیوه ،فرهنگ و اقتصاد

کند آبادی بدان اشاره میکه نجمرا زنان خواهی جنستوان همهمچنین می ؟نقشی دارد

و ... در واقع باید  بررسی قرار دادکند مورد ریح نمیشاما آن را به صورت تاریخی ت

 انتقادی خیتاریک » به قول میچل دین سرآغاز پرسشگری شودها باید گفت این سرنخ

  1«.اندافتهی یپاسخ گرانیآغازد که دیم آنجاثر ؤمو 

بل بیشتر  نیست تولید جنسیتگذاشتن بر این کتاب برای توضیح دست در واقع 

هایی رنخس در آن و نگاری مسلط استاز رویکرد تاریخ گرفتن نویسندهدلیل فاصلهبه

اید بدر نهایت . رسان استیاری اکنون یلحظه ابلماتیک کردنپر در دهد کهدست میهب

ارتباط بنیادی دارد و باید مسائل زنان را با توجه زن ی مسألهحجاب و آموزش با گفت 

هویت چارچوب  در همچنین گرایی و بازگشت به خویشتن وغربایدئولوژی  به

  مورد پرسش قرار داد. اسلامی-یایرانی و بعدتر هویت ایران
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