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ی نوشته «(ی پهلوی اولورهد)جنسیت، ناسیونالیسم و تجدد در ایران »
از  ابتدا .نگاری جنبش زنانی تاریخدر حوزه ، کتابی است مهمفاطمه صادقی
 یدرباره های نوشته شده و مجوزداریکی از معدود کتاب آن جهت که

ی که نویسندهی پسامشروطه است و دیگر آنهای جنسیتی در دورهسیاست
ی همین محبوبیت گسترده. شده و تاثیرگذارفکری است شناختهآن روشن

ی صادقی در میان دانشجویان و روشنفکران است که دست و دل خواننده
سخت که دوستداران صادقی را  مبادا سخنی بگوید زاندلررا میناخرسند 

های صادقی نی کتاباز طرفی بازخوا. آشفته گرداند و خود را درمانده
نگاری و تاریخ یتیسبیشتر مطالعات جنبرای پویایی  تواند بستری بسازدمی

از قضا از دل همین  پویایی نه با تحسین و تقبیح که جنبش زنان در ایران و این
ی این اثر از انبازخوآید. او به دست می آثار و بازسنجی و بازخوانینقد 

 است. پی همین هدف صادقی نیز در

کند که در ی کتابش ما را با دو پرسش مواجه میصادقی در مقدمه
. آیا ناسیونالیسم پیشرو و 1ها را دارد: سراسر کتاب قصد پاسخگویی به آن
. آیا گفتمان ناسیونالیستی 2وده است؟ ومنادی حقوق و آزادی زنان در ایران ب

 زنان شده است؟ اواه باعث احقاق حقوق و آزادی ی رضاشبه ویژه در دوره
ی اجمالی جنبش ناسیونالیستی جهان عرب با آنچه که از این با مقایسه

مساله زن و جنسیت در حالی که برای »نویسد: ش بر ایران رفته است میجنب
ناسیونالیست عرب همچون قاسم امین، از همان ابتدا بسیاری از روشنفکران 

های اسالمی و تفسیر آن پیوند خورده است، برای با رویکرد به آموزه
« روشنفکران ناسیونالیست ایرانی کمتر چنین بوده است.

کسانی که در طیف ناسیونالیستی قرار » چرا که در ایران (13؛1384)صادقی،
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کردند و بنابراین نوعی انحراف تلقی میداشتند گذشته اسالمی ایران را 
و ای های اسالمی و زنان را پرسشی حاشیهپرسش از نسبت میان آموزه

هایی که در طیف مقابل قرار داشتند شمردند و از این رو آناهمیت میبی
گفتند... نتیجه و سنتی پاسخ میرسش فوق را صرفا از منظری ارتدوکس پ

ویژه در دوره نظر از برخی استثنائات، بهفصر آنکه، مساله زن و جنسیت،
( 14)همان،ص« الیسم بود یا مذهبای یا مرتبط به ناسیونرضاشاه، مساله

در نظر گرفت و من  اثبات همین ادعا توان کتاب صادقی را تالشی برایبشاید 
 با اشاره به نادرستی این ادعای اخیر، کوشم با ارجاع به متن صادقی،می
را بررسی کنم و  او پژوهش و روشی های منطقینیموزوای از ناپاره

شدن عاملیت زنان  حذف سپسو  پردازی کتابپررنگ روایت 1«زدگیحال»
ا پیش این نقد ر سر آخر از تاریخ ایران مدرن را نشان دهم. در روایت او

گذشته  تکه در پی یافتن نسب روگاری انتقادی، از آننخواهم کشید که تاریخ
یابی و شناسی، نیتتواند با شخصیتاساسا نمی با امروز و آینده است،

گونه که متن صادقی در تالش برای اثبات آن ، آنخوانی شاه و وزیرذهن
 قاط مبهماما پیش از این باید به روشن کردن یکی از ن. آمیزددرهم است،

عنای مفهوم کم به توافقی سطحی نسبت به مکتاب صادقی پرداخت یا دست
کنم همراه با تالش می دست یافت. ، یعنی گفتمان،کلیدی این کتاب

کارگیری کردن این مفهوم در اثر صادقی، همزمان امتناع متن از بهوشنر
 ماندگار را نیز نشان دهم.رویکردی درون

                                                           
و   روبرو شدم« نامیدن تعلیق»در کتاب با این اصطالح مورد استفاده متفکران مکتب آنال، برای اولین بار  -1

(، 1372برودل). برای مطالعه بیشتر ر.ک به: های زمان حال به گذشته استمنظور از آن تعمیم برداشت
 ی. ماشاالله آجودانی، با وجود رویکرد روشی متفاوتش نسبت به کتاب اخیر، از تعریف مشابه22ص

نامد. ر.ک به: آجودانی می« خوانیخارج»یا « خوانیناهمرمان»چه که خود کند برای آناستفاده می
 508ی ایرانی، ص ( مشروطه1383)
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 «زدگیحال»بحران 

تر عالوه بر تی کتاب صادقی است و پربسامدترین مفاهیمیکی از « گفتمان»
و « گفتمان ناسیونالیستی در دوره پهلوی»به ترتیب  که ل دوم و سوموفص

با  جاا و آنجدر سراسر کتاب این نام دارند،« ناسیونالیستی و زنانگفتمان »
به توضیح گفتمان )یا  سطریحتی  حالشویم. با ایناین مفهوم روبرو می

به نقل قولی از پردازندگان نظریه گفتمان( اختصاص داده نشده و  کمدست
صادقی با ور نویسنده از گفتمان چیست. شود منظبرای خواننده روشن نمی

 ای کوتاه به ارتباط کردار و اندیشه ناسیونالیستی و نسبت آن با قدرتاشاره
گفتمان  در نهایت تنها به ذکر وجوهی از تفحص در ،(12)صادقی،ص

درباره  یونالیستیگفتمان ناسدرصدد است  و کندسیونالیستی اکتفا مینا
نخست »: دهدمورد مطالعه قرار  از دوجنبه را مبحث جنسیت و مسائل زنان

از منظر گفتمان ناسیونالیستی، یعنی تفکر خاص ایدئولوژیک مبتنی بر مفهوم 
 ی نوع عملکرد دولتو سپس از طریق مطالعه« هویت ملی»و « ملیت»

با  جای کتاب گفتمان گاهیاما در جای( 10)صادقی،ص.« ناسیونالیست
همان، گاهی با تفکر )(،  66و 10صهمان، )شود؛ ایدئولوژی یکی گرفته می

؛ جایی دیگر تبدیل به یک همانند است (116صهمان، و دیدگاه )  (10ص
و سرانجام با تقلیل تمام و کمال ( 66صهمان، )شود می ی دولتیپروژه

جا که نویسنده پس از شویم؛ آنشخصی روبرو می یتمان به عقیدهگف
ضعف درونی » به بادی آجای مانده از صدیقه دولتبررسی متون به

را به  گفتمان او» که کنداشاره می« آبادیناسیونالیستی دولت دیدگاههای
همان، ) «کردتبدیل میها و نظرگاهای نامنسجم و ناسازواره از آرا مجموعه

 گوییدر این موارد و موارد مشابهی از این دست در کتاب، گفتمان  .(116ص
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ن آن را به تنهایی مورد اتومی ی اجتماعی، چنانکههنتزع از زمیناست م چیزی
ی جدا از چیز نویسد گفتمان نهتحلیل قرار داد. برخالف آنچه که صادقی می

را با انگشت اشاره نشان  نه چیزی که بتوان آنبه دیگر معنا – اجتماعی و زمینه
یک دستگاه شناختی و بلکه  ی شخصی این و آن،و صدالبته نه عقیده-داد

ای ساختارمند از درون مجموعهاست که  های کنشیای از گزارهمجموعه
 ی خاصیل و در درون زمینهعمهای تفکر و عقاید، مفاهیم، شیوهها، داده

اثیر ت -هاو بازسازی آنتعریف در باز -هاگیرند و بر آنشکل می
از نظر فوکو، پرسشی که در توصیف رویدادهای  (1393)میلز،د.گذارمی

شود که فالن چه می»گیرد این است که گفتمانی در برابر پژوهشگر قرار می
؟ «شودی دیگری به جای آن پدیدار میگزاره و نه هیچ گزاره

به ابزاری  صرفا توانبر همین سیاق، گفتمان را نمی (43،ص1397)فوکو،
کند گونه که فوکو بیان می. گفتمان آنجهت سرکوب این و آن تقلیل داد

کند، اما همچنین ی انتقال قدرت است و قدرت را تقویت میهرچند وسیله
و  کند و ممانعت از آنمی رپذیاندازد، آسیبخطر میبرد، بهآن را تحلیل می

در ادامه تالش  (117؛ص1383و،پذیر. )فوکرا امکان مقاومت در برابر آن
کارگیری این تعریف از گفتمان کنم نشان دهم که صادقی چگونه در بهمی

ی داند، در دورهمی« های تکراری زنانهکلیشه»چه که او ناکام مانده و آن
گیری فمینیسم و چه نسبتی با شکل هتا چه حد نو بودپسامشروطه درواقع 

 .ه استایرانی داشت

قاخان کرمانی، آخوندزاده و بعدتر آمیرزا از  اره به متونیبا اش صادقی
خصوص تفکیک جنسیتی کار در  پهلوی و نظرات آنان در هروشنفکران دور

شد را آزادی نسوان نامیده مینزد روشنفکران این دوره خانه، آنچه که 
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« ای زنانههای کلیشهتثبیت نقش» سویو رو به« ای از ارتجاع و سنتآمیزه»
از زنان  مبتنی بود و 1«نشینیایدئولوژی خانه»اند که در وهله نخست بر دمی
با گیرد که وی سپس نتیجه می«. باقی بمانند»در/ همسر خواست مامی

به » ،اول ی دولتی پهلویهاین گفتمان در پروژها ی این روند و ادغامادامه
های آمیزیهمنخستین در عمل « ها در زنانرغم افزایش برخی توانمندی

« سلطه دولت بر زنان»به ، ی زنان و ناسیونالیسم در متون روشنفکرانمساله
و همراه  ( مادری/همسری جدیدی که در برهمکنش66انجامید. )همان،ص

شد از نظر صادقی چیزی جز بندی میبا گفتمان ناسیونالیستی مفصل
دادن آنان در ها و کارکردهای خاص به زنان یا قرار انتساب برخی ویژگی»

( با 39. )همان،صنیست« سنتا زنانه های رفتاریالگوها و کلیشهقالب 
داند امری ای میآنچه که صادقی سنتا زنانه و کلیشه توان نشان دادحال میاین

های زبانی، ییکارگیری، بازتفسیر و بازآرااولین زنان فعال با به بسیار نو بود و
ی پسامشروطه، به ایجاد تغییراتی م در دورهمفاهی جنسیتی و اجتماعِی همین

 بنیادین در نظم جنسی و جنسیتی موجود  دست یافتند.

 «کرده در ایراندار تحصیلخانهشدن زنساخته»ی آبادی در مقالهنجم
همزمان با گفتمان ناسیونالیستی  کند نشان دهد که( تالش می1998)

« زنانگی»و   Motherhood« مادرانگی»در تعریف از  دگرگشتهایی اساسی

                                                           
است که جدا از نابجایی اصطالح ایدئولوژی در   DomesticityDiscourse Ofی صادقی به اشاره -1 

تری است تا گفتمان ی مناسبترجمه«  گفتمان زندگی خانوادگی»یا « داریگفتمان خانه»آن، معتقدم 
کرده و نسبت آن با ترقی ملی رو که این گفتمان در راستای پرورش مادر/همسر تحصیلنشینی. از آنخانه

زمان امری نو بود. مدیریت داخلی خانه و مدیریت امور زندگی خانوادگی پیش از این بسط یافت که در آن 
که پیش از بسط این گفتمان نیز امری زنانه تلقی « نشینیخانه»بر عهده مردان بود و نه زنان؛ برخالف 

 شده است.می
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Womanhood های اول به وجود آمده است. این تعریف در همان سال
مدیر و مدبر »به  بود، سپس« منزل»زن ابتدا  .دستخوش تغییرات متعددی شد

اولین »ی کودک و پرورنده به« رحم»و « رگ»نیز از  مادر تبدیل شد؛« منزل
رغم )علیکه  است امری اخیرمورد  تغییر جایگاه داد.« معلم فرزندان وطن

انجام  «لیاقت»تا پیش از این دار بودن آن( زن ادعای صادقی مبنی بر قدمت
ذهن و بدن آنان « تربیت»بخشی به زنان و انتظامبه این ترتیب، آن را نداشت. 

مبنای گفتمان زندگی  درن بری مبرای جاگیری در نظم جدید خانواده
کند. از تبدیل می« همسر/مادر»به « ضعیفه»، زن را از خانوادگی

بخشی، توانمندسازی نیز هست. مدرسه، به عنوان آبادی این انتظامنظرنجم
و دروسی همچون بخشی به زنان را برعهده دارد ی نظممکانی که وظیفه

مکان دهد، ی بیتیه، تربیت اطفال و خیاطی و آشپزی را به دختران یاد میاداره
و مطالبات  زنان، خواست رهایی از سویشان تر اجتماعیحضور پررنگ

همین   (1998آبادی،ت. )نجمی آنان نیز هساجتماعی آینده-سیاسی
بود که  «تربیت»بخشی از دل وجه رهایی جنسیتی و این-چرخش زبانی

تر امکان ترویج و بسِط تعریف کمبرای زنان و « خانه»بسط مفهوم  امکان
ه ک طوریقرار داد. بهرا در اختیار زنان « روندی شهزن به مثابه»ی شدهپذیرفته

 خانه را دیگر نه چاردیواری تنگ، بلکه به وسعت ، بسیاری از زنانبه زودی
  1کشور و جهان بدانند. شهر،

                                                           
هوش اذعان داشته باشد  از دوران مشروطه متونی که به حقوق شهروندی زنان و برابری زنان و مردان در -1 

مکتوب یکی از »ق. و 1333ذیحجه 20،21، ش3شکوفه، سال« النساءعوالم»وجود داشت. ر.ک به: 
حال همچنان که گفته شد از نظر نویسندگان، ق. با این1325االول ربیع7، 12،ش1، تمدن، س«مخدرات

زینت اصلی زن، »د.ر.ک به: زنان ابتدا باید همسری/مادری را یاد بگیرند و سپس وارد اجتماع شون
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های جنسیتی و های جدیدی ایجاد شد میان نقشدرهمین راستا، نسبت
ی که رویاای ترقی ملی. جامعه ترین خواست اجتماعی آن دوره یعنیمهم

و « ابنای وطن»پرورش  ملت در سر داشت، نیاز فوری به-ساخت دولت
دائما در تب  کرد واحساس می« کاری»و  «بنیهقوی»، «پرستوطن» افرادی

برآمدن خواست عاجل تحصیل . شدو نوشته می و تاب این نیاز گفته
 1رش یافت.در نسبت با این گفتمان و همراه با آن پرو نیز دختران/مادران آینده

ترقی »، «ترقی ملی»در متون همین دوره، مسیر توسعه یا آنچه که نویسندگان 
 افراد ملت از طریق بخشی بهانضباط نامیدند بامی« مسیر تمدن»و « ایران

 شدمی رحم مادر آغازروزهای ابتدایی حیاتش در  ازملی  یپرورش این نیرو
 نشست. مادریثمر می به کردهبا پرورش کودک به دست مادری تحصیل و

« قتصاد خانهعلم ا»و « اصول بهداشت»و « داریفنون علمی خانه»که بر 
، «ی بیتیههادار»های جدیدی همچون در همین راستا دانش. مسلط است

همین است که ایجاد و ترویج شد. « االطفالتربیت»و « الصحهحفظ»
او( قدم اول در  النساء گیالنی )همچون بسیاری پیش، همراه و پس ازشرف

اند اگر اولیای امور مایل»نویسد: داند و میترقی ملی را تحصیل دختران می
                                                                                                                   

نطق های متاخرتر ر.ک به: (. برای نمونه180،ص1397، فخرآفاق پارسا در )خسروپناه،«داری استخانه
 . 141،ص1384آبادی و سالمی،خانم ارانی در کنگره نسوان شرق، نجم

ای ایرانیان، »ده: به شیواترین شکل آم« یچاره زن ایرانیب»با عنوان  آصف یاین خواست عاجل در نوشته -1 
دهم ای ملت معظمه و ای ارباب قلم و ای نویسندگان جراید محترم! شما را به حمیت و انسانیت قسم می

بیایید مروتی کرده دست این بانوان فلکزده را گرفته از گرداب فالکت و نادانی و از ورطه بدبختی و ناتوانی به 
اعتنایی نمایید هرآینه شما های من بین به نیاز و استرحامساحل سالمت و سعادت برسانیم. اگر بیشتر از ای

انصافی متهم خواهم دید. من از شما منتظر لطف و مرحمت بوده بانوان پاکدامن کشور کاری و بیرا به ستم
«  اید؟طلبند. شما چرا ساکت نشستهخواهند. خواندن و نوشتن و انسان شدن میما ترقی و تکامل می

 7-6، صص25ره ،شما3شمس، سال 
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که اسباب تحصیل و تسهیل ترقی ایران را فراهم کنند ناچار باید تربیت را از 
)ایران نو،  «اش عام باشد.دوشیزگان شروع فرمایند که بهره

ز نظر او نه به ان ادختر« تربیت»اما  ( 2ق،ص1327ذیقعهده80،18،ش1س
های متاثر از ارزش 1پریِش زده و زمانحال ، آنگونه که نگاهِ ینامروز یشکل

، بلکه با پیوند این حق با گفتمان ناسیونالیستی ایجاد شد و طلبدمی امروزی
 ،کردند تا جای ممکنمیتالش  گیالنی ءالنسای همچون شرفزنان

با  النساءن بیرون بکشند. شرفاز دل آ خواهانه و مترقیهایی برابریامکان
حساب و در کنار  «ی بیتیهاداره»و  لزوم یادگیری آشپزی و خیاطی تاکید بر

و این آموزش  کنددختران در مدارس اشاره می لتحصی به ،«اکونومی»
وش ما آغ» شاز نظر از آن جهت معنادار است که مند برای نویسندهجنسیت

ی فرزندان وطنی دبستانی است که پسر و دختر همه های ما اولینبرای بچه
کس در ی هر ت شوند. حاال معلومات اساسیهدبستان تربی ناچارند که در آن

 )همان(« ی معلومات مادرش خواهد بود.بچگی به اندازه

، «روشنفکران»تربیت  به همین سیاق سکندریمحترم ا، سال بعدچهار 
 رمادر باسواد میس« زانوی»را تنها در  «خادمان اجتماعی»و « افراد جدی»

سال تمام پس از نه ماه پرورش ماییم که پس از هفت»نویسد: داند و میمی
فکرها که حاال تساوی حقوق ما را با جنین همین مردها، همین روشن

رمت خود ها را در زانوی محبت و آغوش مک، همیندانخودشان اعتراف کرده
ایم که اطفال تازه تولد مملکت، افراد جدی تهیه تربیت کرده به ثمر رسانده

مجله جمعیت نسوان ) «دهیمکرده برای خدمت اجتماعی پرورش می
   *ش(1302،ماه انتشار ندارد،1خواه ایران، شوطن

                                                           
 1- nachronisticA 
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ه وی تالش ناکام روشنفکران مشابه چنین نقدی را صادقی بر آنچه ک
نامد، وارد المی میهای اسطبیق گفتمان فمینیستی و آموزهدر ت خواهمشروطه

گرفت خواه خرده میاز این بر ناتوانی روشنفکران مشروطهکه پیش  کند. اومی
، خواهانه از متون دینینسبتی میان اسالم و تفسیرهای برابری که از برقراری

ی، صادق)، اندآنگونه که روشنفکر عرب به آن دست یافت، ناکام مانده
در این راستا های کسروی، آقاخان کرمانی و آخوندزاده بار تالشاین( 14ص
آرای کسروی را با  تا جایی که ،اندفایده و گهگاه ارتجاعی میخوه بیبرا 

 که جایی دیگر نظرات صادقی .(98)همان،صداندهمسان میفدائیان اسالم 
خوانده « بسیار رادیکال»ا ه زنان رردرباآخوندزاده و کرمانی 

های باب هه پیروی از آموزکه ب ، با اشاره به آخوندزاده(33)همان،صاست
اینگونه بر او خرده  دهدرای زنان مجرد را میب حجاب پیشنهاد آزاد بودن

ظاهرا خود آخوندزاده که به مستوره بودن زنان پس از ادواج اعتقاد : »گیردمی
« گویدمی دارد...معلوم نیست که چرا از حقوق متساویه سخن

آنکه به یاد بیاورد خودش جایی دیگر چنین تصمیمی برای بی( 29)همان،ص
سرآخر ی پیش از مشروطه را تا چه حد رادیکال دانسته است. ایرانیان شیعه

های تردید آمیز رفت و برگشت» -به درستیناخواسته اما -صادقی  آنچه اینکه
رویارویی همان  داند،می «میان مذهب و آتئیسم ]دیگرانو [آقاخان کرمانی 

 های در حال تکوین است که ذاتی رویکردیهای موجود با گفتمانگفتمان
ی پیدایش موضوع خود و تعیین تکینهکه به لحظات  تبارشناختی است

و که این رفت برداز یاد می او پردازد.های گفتمانی میهمبستگی گزاره
 سازد؛نسبت به دین را مختل نمی« ایقد ریشهامکان یک ن»لزوما ها برگشت

گیری از هر گفتمانی نه در خالء بلکه در نسبت، رویارویی و وام چراکه
رفته رفته خود را از آن منفک سپس آورد و های موجود سربرمیگفتمان
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کس ت که همهچیزی اس گفتمان آن»گوید گونه که فوکو میهمان سازد.می
 (19،ص1398. )فوکو، «آن است چنگ آوردندر صدد به

داشت مجال سربرآوردن نمی و فمینیستی گفتمان ناسیونالیستیبنابراین  
و عجیب نیست )بلکه  های مسلط برقرار کندانپیوندهایی با گفتم کهمگر آن

های ایرانی ها در متون اولین فمینیستالزم است( که به دنبال رد این گفتمان
و نمو یافت ی ایرانی مدرنیته ، از بطنیران ا بگردیم. گفتمان فمینیستی

ی گرا، گفتمان خانوادهعلم در پیوند با گفتمان کردگرایی ناسیونالیستی آن،کار
همسر و صدالبته از پس بازتفسیر متون دینی و ارائه تفاسیری نو ای تکهسته

های از پس این ستیزه نوین نیز زن/مادر/همسر شکل گرفت. 1از اسالم شیعی
بندی مفصلهای بیانی در میدان نیرو ن/فرمگیری این زبارتمانی و از دل قراگف

 شد. 

 نام گرفته بود در همبستگی با« حریت نسوان»نچه که آدر همین دوران 
های گفتمان هایو همپوشانی اسیونالیستی و از پس مواجههگفتمان ن

گیری و جرح و با وام زنان ایرانی، نالیستی، علمی و مذهبی ایجاد شد.ناسیو
موزش ساالر بود که بر پیوند میان آگفتمان ناسیونالیستی پدرهمین  تعدیل

ی امکانات کالمی موجود برای آفرینش و از همه زنان و ترقی ملی تاکید
ت را به نفع خود ی روابط قدرکفه کردند تااستفاده می گفتمانی به نفع خود

خواهران »و « خواهران دینی»، «ن وطنیخواهرا»خود را  زنان. جا کنندجابه
                                                           

الله نوری و با زیر سوال بردن تفاسیر شیخ فضل های ایرانیفمینیست خانم استرآبادی یکی از اولینبیبی -1 
، 1المتین،ستری از اسالم ارائه داد. ر.ک به حبل«خواهانهبرابری»سیدعلی شوشتری از متون دینی، خوانش 

. همچنین کسانی چون شهناز آزاد )رشدیه( در منازعه با مخالفاِن 4و3ق، ص 1325رجب 105،23ش
اند؟هل یستوی آیا مادران دانا با مادران نادان یکسان»حادیث پرداختند: تحصیل دختران به بازتفسیر آیات و ا

 ق  1328االول جمادی 15، 19،ش1زبان زنان،س« الذین یعلمون و الذین الیعلمون؟
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ی نقش خود را بر حیطه گریگری و اسالمیایرانینامیدند، با کالم می« نوعی
های خود را در نگاشتند و با خواهران نوعی خویش خواستشهروندی می

در  ( چنانکه2، ص2007آبادی،کردند. )نجمسپهر سیاسی مطرح می
های ی گفتمانگانهن پیوند سهتوامی یکی از همین زنان ینوشته

اینکه تاکنون فرزندان »ردیابی کرد:  ناسیونالیستی، فمینیستی و اسالمی را
اند فقط به همین مالحظه است که عزیز ما از قافله تمدن دنیا عقب مانده

دانسته و جماعت نسوان را که همیشه یک لغو می تحصیل علوم را برای زنان
اند از اهالی مملکت نشمرده و بوده اساس تمدناسجزء اعظم آبادی دنیا و 

اند و حال آنکه عادات و عقاید آنان را شریک و سهیم در خیاالت خود ننموده
تربیت باشند فرزندان ایشان هم اطفال از مادرهای آنها است. اگر مادرها بی

آیند...و نظر به همین مقصود مقدس گو بار میادب و بداخالق و دروغبی
العلم فریضه علی کل مسلم و طلبفرماید پیغمبر اکرم...می است که

 (ق 1327شعبان 22، 13،ش1)ایران نو، س« مسلمه

عناصر متکثری که هر یک  نشینِی تبارشناسی با رصد همین لحظات هم
ان پدیدآمدن کنش از زمان درونی متفاوتی نسبت به یکدیگر برخوردارند امک

ی دهگیری پدیشکلسرانجام میان این عناصر ناهمزمان و  متقابل و همزمان
ماندگاری نیز به درون( 236صسنجد. )توفیق و همکاران،مورد نظر را می

معنای تشخیص لحظات متفاوت این عناصر متمایز و تشریح پدیده بر اساس 
های گفتمانی بود که از دل همین رویاروییهای منفردش است. خصلت

.  1شدرزش و رفع حجاب زنان مطرح میالصحه، وظخواست تحصیل، حف
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به همین سیاق، گفتمان ناسیونالیستی و مذهبی از همان ابتدا در گفتمان 
نوظهور فمینیستی ایرانی به روشنی قابل مشاهده است؛ چراکه آموزش زنان 
تنها در پیوند و در مذاکره و منازعه با دوگفتمان مسلط و پرستیز ناسیونالیستی 

 توانست به میدان بیاید.ی میو مذهب

آورد که در فصول بعدی، صادقی شاهد از متون مردان و زنانی می
ی پرورش اطفال به دست کرده و وظیفهدار، مادران تحصیلتربیت زنان خانه

پذیرش » یا و نهدنام می« زنانه شدن زنان»که خود  مادران را چیزی جز آنچه
« حس و حالهایی بیکلیشه»یا « نقشهای متفاوت و سنتی جنسیتی

ی السلطنهبه نطق محتشم در فصل دوم کتاب، او با اشاره داند.نمی
سیاست متناقض ناسیونالیستی »اسفندیاری در کانون بانوان، برآن است تا 

اش را نشان اوج تعصب پدرساالرانه»و درمورد اسفندیاری « دولتمردان وقت
به تشریح وظایف زنان »یاری ی کانون بانوان، اسنفددر جلسه«. دهد
پردازد و معتقد است که زنان باید چهار وظیفه را به عهده بگیرند: نخست می

داری، شوهرداری و تربیت فرزند با توجه تحصیل، دوم ورود به اجتماع، خانه
ای از در بررسی پاره  (55)صادقی، ص« کامل، سوم کار و چهارم سادگی.

صادقی بار دیگر از مردان ناسیونالیست  متون منتشر شده در ایرانشهر،
گاهی »گیرد که وجه اشتراک متون آنان خواه خرده میمشروطه تزریق نوعی آ

است؛ یعنی از یک سو آموزش آنان و از « تربیت زنان»است که هدف آن 

                                                                                                                   
، 1395باغدار دلگشا، به کوشش علی« های زنان ایرانینامه»ها از نشریه ایران نو از قولتمامی نقل* 

خواه ایران از کتابی به همین نام به جمعیت نسوان وطنی مجلهها از قولو تمامی نقلانتشارات روشنگران؛ 
 ، انتشارات خجسته، است.1397کوشش محمدحسین خسروپناه،

هایی از آمیزی ترقی ملی و تحصیل زنان در نشریات پسامشروطه طنینی پررنگ داشت. برای نمونههم -1 
 .230و 228، 80، 78، 65، 19، 17، 13های شمارهاین دست ر.ک به: ایران نو، 
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توانند خود سوی دیگر پرورش و کنترلشان که مبادا خیال کنند که می
خود یعنی « طبیعی»و « اصلی»نا از وظایف گیرنده باشند و یا احیاتصمیم

 ( 73)صادقی،ص« داری و نگهداری منزل غفلت کنند.شوهرداری، بچه

سیتی خشم و تحقیر صادقی نسبت به این پذیرش همگانی تقسیم جن
 االن زِن ناسیونالیستناامیدی او از فع ار نزد مردان روشنفکر این دوره وک

پرسش از بینیستی امروزی است که فمی یپریشانهخشم زمان ،عصرشانهم
کنون مدرن را به گذشته ای جنسیتی نقشههای پیدایش یک گفتمان، زمینه

کار  ؛وسویی کامال متفاوت داردگفتمانی اما سمت تحلیل حوزهافکند. می
در باریکی و  های گفتمانیچنگ آوردن گزارهبه»ی گفتمان، حوزهپژوهشگر 

با سایر  ای خاصهای گزارههمبستگیتعیین »و  «رویدادش تکینگی
 نشان دادن این» . کار او«که ممکن است با آن مرتبط باشنداست هایی گزاره

«. ای غیر از این باشدچرا امکان نداشت این گزاره، گزاره که ]است[
ستیزهای که  آنجااز  زده،رویکرد حال (44و43،صص1397)فوکو،

ناگزیر همپوشانی و همبستگی  نو امکا تاثیر متقابل نیروها گفتمانی،
ماندگار عاجز رویکردی درون از اتخاذ گیرد،را درنظر نمی های گفتمانیگزاره

های بدون پرسش از شالوده زدگی متن صادقیحال است. نتیجه آنکه
شد و با نادیده گرفتن زنان با آنچه که ترقی ملی نامیده میآمیزی مسالههم

ها، دست در هایشان در این رویاروییاومتها و مقو همراهی نقش زنان
، سهمی برای زنان، به عنوان 1ی مردساالرنگارانهدست رویکردهای تاریخ

  شود.هایی فعال و خالق قائل نمیسوژه

                                                           
( به 2009« )نگاری ایران مدرنزنان، جنسیت و سکسوالیته در تاریخ»ای با عنوان آبادی در مقالهنجم -1 

یان حضور ندارند و آبراهام« ایران بین دو انقالب»کتاب پردازد. زنان یا همچون چندی از این رویکردها می
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 ناپذیر میانو قیاس امکان ی جنسیتی امروز بر دیروزگستردن نقشه
آنچه که ما  با و پهلوی ی مشروطهها در دورهاولین فمینیست هایخواست

نگاه  بحرانی جدی در متن صادقی است. ،دانیمامروز برابری و آزادی زنان می
از ها مفاهیم یا پاسخگیرد که در آن قرار می ماندگارنگاهی دروندر مقابل  او

 یشان و ضرورتا در زمینهدر نسبت با کارکرد تاریخی ن،شازیست دل
از  ناخرسندی زمانی که نگار، در مقام تاریخ. اندشان قابل تحلیلاجتماعی

و امتناع از مواجهه با گذشته در  به فرافکنی گذشته به امروز، آرای گذشتگان
چشم بستن بر میراث نیک یا بد  جز ایاش منجر شود، نتیجهزیست درونی

  .مان نداردسیاسی-گذشته تاریخیبار جنبش زنان و شانه خالی کردن از 

 

  منطقیهای ناموزونی

از  صادقی« در دوره پهلوی اولستی گفتمان ناسیونالی»در فصلی با عنوان  
منفی آن بر زندگی و تاثیر انتقاد  «کشف حجابگفتمان »روند تحمیلی 

در این گفتمان »گیرد: کند و نتیجه میمطرح می ی زنان کشور رابیشترینه
نان در اولویت قرار ی آازی زنان و پیشرفت و ترقی همهتوانمندسازی و آزادس

نوع بستر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای تساوی  هیچنداشت. زیرا اوال 
داد و وجود آوردن آن اکراه نشان میزنان و مردان وجود نداشت و دولت در به

منجر  گریجلوهبه ابژه شدن بیشتر زنان و گرایش آنان به سمت  در عملثانیا 
آیا   چنین ادعایی در چیست؟ض منطقی تناق (53)صادقی، ص« شد.

                                                                                                                   
زن را »آفاری، در رویکرد « انقالب مشروطه» حضوری انگلی است؛ یا همچون کتاباگر داشته باشند، 

وام گرفته  Marylin Boothآبادی از گیرند. رویکرد اخیر  را نجمجای می« زنیمکنیم و هم میاضافه می
 است.
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های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای حضور یا عدم حضور زمینه
که در دل یک « هاییاولویت»تواند به بررسی سازی یک سیاست میپیاده

و وجود دارد منجر شود؟ و آیا اساسا بررسی یک گفتمان صرفا « گفتمان»
تر اما فتشگ ند؟مای سیاسی دولت محدود میبه توضیح پروژهضرورتا 

حال که در عینصادقی  دومین دلیل مطرح شده در این ادعاست.
داند، معلول را دوباره را نتیجه و معلول کشف حجاب می «گریجلوه»
یک آیا عملی نشدن  گیرد.اثبات ادعای خود به کار می جای علت و دربه

انی باشد تواند دلیلی بر ناکارآمدی گفتمی سیاسی از سوی دولت میپروژه
که همان سیاست برگرفته از آن است؟ و اگر این کشف حجاب اجباری و 

گری بیشتر آنان منجر شده و نه مخالف خواست زنان است چگونه به جلوه
گری زنان شده اگر کشف حجاب منجر به جلوهباز  و شان؟ نشینیخانهصرفا 

، ورت زنانباقی ماندن حجاب و نقاب بر سر و صبه این معناست که است، 
بندی عاملیت زنان در این شکل از صورت؟ شدهگری زنان میمانع از جلوه

با نگارش و آموزش و سخنرانی آیا زنانی که پیش از این گیرد؟ در کجا قرار می
العینی از صحنه رفهبا ظهور دولت جدید به طکردند، وگو فعالیت میو گفت
این گفتمان چه بود و در  نقش زنان فعال در حذف شدند؟ اجتماعی-سیاسی

صادقی تالش زنان و  کردند؟بسط و ترویج آن یا مقاومت در برابر آن چه می
در  پیش از تاسیس حکومت پهلوی و پیش از صدور این فرمان، مردانی که

ها نوشتند و ساختند، کتاب هاحقوق زن و مرد کوشیدند و مدرسهتساوی 
های طراحی لباسهای متعدد برگزار کردند و حتی به جلسات و انجمن

بستر  هیچ»را با این ادعای گزاف که  1برای زنان پرداختند جایگزین چادر،
                                                           

دهد. میای از این دست ر.ک به عکسی که افضل وزیری را در شنلی به طراحی خودش نشان برای نمونه -1 
آبادی و کرد.) نجمجای چادر پیشنهاد میها در آن آزاد بودند بهوی به زنان این لباس را که دست
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و مخالفتش با  به هیچ میگیرد« تماعی، فرهنگی وجود نداشتسیاسی، اج
ین فراموشی مضاعف قرار های دولت پهلوی را دستاویزی برای اسیاست

گذاری و استیهر س تی که پیشاپیش سرانجاماز پس چنین روای 1دهد.می
ی جنبش سرنوشت زنان را مشخص کرده است چه چیزی دربارههمچنین 

شود؟ این شکل از روایت که زنان را همچون انگل، زنان عایدمان می
پدران ر، ران تاجداشنوی پداراده، فرزندان حرفمنفعالنی در خودمانده و بی

سوژگی تاریخی  تواندچگونه می کندکراواتی تصویر میپدران سر و بهعمامه
  زنان را در نظر بگیرد؟

نامد بیش از این توضیح می «گریجلوه»جا در اینصادقی آنچه را که 
 ،«گریجلوه»کشف حجاب با  که آیدو از متن او چنین برمی دهدنمی

به طور  که یکی هستند« زن تماما جنسی شده»و ظهور « سازی زنانابژه»
گاهانه( ضمنی  حاوی این نکته است که مستوره بودن راه رهایی از )و شاید ناآ

پیدایش الگوی »مشابه در باب  این اشاره و اشاراتی. ابژگی جنسی زنان است
متن صادقی پرتکرار ی کشف حجاب، از مفروضات در پ «کنندهزن مصرف

انبوهی از متون  پنهان مانده چه که از دید اواما آن. (39صاست )صادقی،
 صدور فرمان کشف حجاب است که در قدحنویسندگان زن و مرد پیش از 

                                                                                                                   
الحکما( شنلی مشابه طراحی (؛ پیش از این نیز مهرتاج رخشان )بدرالدجی خانم امام164،ص1385مالح،

 ، پیوستها.1384ادی،آبپوشاند. ر.ک به: صنعتی و نجمکرده بود به همراه توری که صورت را می
اندکی از تاریخچه کشف »برای روایتهایی از فعالیتهای کنشگران زن و مرد درباره حجاب ر. ک به:  -1 

مردها خیلی ». همچنین 286،ص1384آبادی و سالمی، در نجم 1323،دی 2، بانو،ش«حجاب در ایران
. افضل 126، ص1385مالح، آبادی و در نجم 1309مرداد  27، 1565، شفق سرخ، ش«کنندزرنگی می

حجاب در کوی و گذر وزیری در این مطلب کشف حجاب اختیاری را به شرط حمایت آژانها از زنان بی
 کند.پیشنهاد می
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 1زدند.قلم می« قناعت»و « جوییصرفه»و مدح « رافاس»و  «گریجلوه»
پیدایش الگوی زن »حجاب ناگهان موجب چنین نبود که گفتمان کشف

از همان ابتدای مشروطه « اسراف»مبارزه با درواقع د. شده باش« کنندهمصرف
و سالها پیش از فراگیری گفتمان کشف حجاب به بحثی داغ در مکتوبات و 

از نظر زنان متجدد، آموزش  های زنان ایرانی تبدیل شده بود.سخنرانی
بود و « گراییمصرف»نشینی زنان سنتی، مصداق ندیدن، شاغل نبودن و خانه

را راهی برای « اقتصاد منزل»زنان و گنجاندن واحد درسی آنان آموزش 
صفحات متعددی دانستند. زدگی میو مصرف« اسراف»جلوگیری از همین 

و سایر نشریات این دوره که درباره  آبادیاز زبان زنان به قلم صدیقه دولت
به لزوم قناعت،  ،کردندمنتشر می حات جنسیتی مقاالتیتحصیل و اصال

چه که به عنوان علم زیستی در زنان اختصاص دارد و آنساده جویی وصرفه
جویی قرار در ارتباطی تنگاتنگ با صرفه ،شدداری مطرح و تدریس میخانه

  2داشت.

در  های فرهنگی رفع حجاب زنان،زمینه باب میالنی در تحلیل فرزانه
شدن جنسی»و « گری در زنانجلوه»مقابل تحلیل صادقی  مبنی بر افزایش 

                                                           
و اسراف بسیار پیش از فراگیر شدن گفتمان کشف حجاب در « گریجلوه»توان نشان داد مخالفت با می -1 

در « مکتوب خانم دانشمند»هایی از این دست ر.ک به: نمونه های زنان ایرانی وجود داشت. براینوشته
، «زن و اقتصاد»ق؛  1327حجه ذی 4، 92؛ و همان،ش3،ص1327قعده ذی 24، 84،ش1ایران نو،س

لزوم تکمیل تحصیل »؛ 214، ص1397، در خسروپناه، 8و 7های خواه، شمارهمجله جمعیت نسوان وطن
 .174، ص1377آبادی و صنعتی، ، در نجم2-1، ص1333ل االوربیع 23، 5،ش3، شکوفه، س«فارسی

پوشی لزوم شیک« لباس پوشیدن از اساس تمدن است»نوری در مطلبی با عنوان الملوک خواجهعفت -2 
مجله « الصحه باشد.اوال به اقتصاد نزدیک، ثانیا مطابق حفظ»داند: زنان را مشروط به و همراه با دو چیز می

، 1397ش، در خسروپناه،  1303، ماه انتشار ندارد، 8و7های اه ایران، شمارهخوجمعیت نسوان وطن
 .21،ص1384آبادی و سالمی،در نجم« خطابه خانم فخرعادل». همچنین 184ص
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 میالنی در کتاب حجاب و کالم گیرد.پس از کشف حجاب، قرار می« زنان
، نموداری بدن زنانه در اجتماع و نموداری بدن او پیش چشم (1992)

م و پوشی کالرا با پرده برداری از پیکر زنر یک کالم پردهنامحرمان و د
آمیز اندرونی که محفوظ از چشم محیط همجنس د.زنصدای زنانه پیوند می

نیازی از پروایی کالم، بیان آشکار و بیو گوش نامحرِم غیرخودی بود، به بی
ابراز شرم گره خورده بود. صراحت کالم و بدن زنان در اشارات آشکار جنسی 

 ن شکل و با همانتوانست به هماینم آمیز،در محیط اندرونی و همجنس
همزمان با حضور زنان در پروایی به اجتماع مردانه وارد شود و صراحت و بی

 ضروری بود.  و پیکر و غیراروتیک کردن آناعمال نظمی بر این کالم اجتماع، 
دری از بدن و پرده و کالم زنانه ایجاد شد،پیکر  چرخشی که درنزد وی، 

آمدن کشف حجاب اینگونه فتمان دربه گ را همزمان کرد و پوشی کالمپرده
ز آبادی نیکه نجمهمچنان (1993آبادی، به نقل از نجمپذیر شد. )امکان

توانست رخ دهد: این دگردیسی نمیکشف حجاب بدون کند اشاره می
دیب کالم زن، آموزش سخن و رفتاری دگرگونه/پاکسازی تربیت پیکر و تا»

ای زنانگی از گفتمان زنانه با پاالیش گونهشده، که حریم زنانه/مردانه را اکنون 
خود بازآفرید، شرط امکان کشف حجاب، -در-و آفرینش گفتمانی حریم

برداری از پیکر زن، شد. این بازآفرینِی دگرگونه، بازآموزی آداب پرده
طلبید. تربیت چشم و گوش مردان در نگریستن و شنیدن مردان را نیز می

ایط اجتماعی نیاز به آفرینش آداب معاشرتی را آداب رفتار نو، دگرگونِی شر
آفرید که در آن زن و مرد، محرم و نامحرم، بتوانند صدای یکدیگر را بشنوند و 

  (23، ص1371آبادی، )نجم« با یکدیگر بیامیزند.
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نسبت به فرمان کشف حجاب،  نظر از موضع امروزی ماصرفبنابراین 
« نقاب»دون دگرگشت مفهوم توانست بنمی باید دانست که این گفتمان

کالم، نگاه و صدای زنان، مقدم بر و  ره بههنقاب چسیطره یابد و انتقال 
در اینجا منظور از . همزمان با خواست روزافزون زنان بر رفع حجاب بود

ی امروزین زنان صدا و پیکر زنان )همچون تجربه «حذف»نه « نقاب»
به آبادی ن است. نجمبد الم وصدا و ک این «غیراروتیک شدن»ایران(، بلکه 

کند و منظور او حذف اره میدر آن دوره اش« ی زنانهمبهم شدن سکسوالیته»
 نقاب و سپس  آور تلقی شدن حضور اجتماعی زنان، بیآمیز و شرمتحریک

انند به محیط مردانه برای آنکه زنان بتو( 1993 آبادی،)نجمچادر است. بدون 
شان از داللتهای یکرصورت، کالم و پالزم بود که  ندزیوارد شوند و با آنان بیام
کنده از لحنی  نباید آن کالم و صدا دیگر جنسی تهی شود. پس و  «جنسی»آ

آبادی به ظهور نجم باشد.« آمیزتحریک»نباید مانند سابق  آن صورت دیگر
های ، سوتین و غیره به جای معادلواژن کلماتی همچون سینه، باسن، فرج،

که به موازات همین چرخش، مورد  پیشین اشاره میکند« آورشرم»و « صریح»
به موازات این تغییر در کالم و پیکر زنانه، . گرفتنداستفاده زنان قرار می

لحن و صدای »، «کردهکالم تحصیل»بازآموزی مردان نسبت به پذیرش این 
 و مکان این پذیرفتهمزمان انجام می «یافتهبدن تربیت»و « شدهکنترل
پذیری امکان، بود. «سازیهای آدمکارخانه»یافتگی مدارس دخترانه،تربیت

ی نتیجه ،ی اواخر دوره قاجارنقاب زنان در اجتماع سراسر مردانهحضور بی
و کشف حجاب بدون این  پیکرانه بود.-کالمی-های زبانینیهمین بازآفری

مین سیاق این به هآمد. فرهنگی به گفتمان در نمی-جنسیتی-دگردیسی زبانی
ادعای صادقی که گفتمان ناسیونالیسم و کشف حجاب در دوره پهلوی اول 

 شد،« ی دوره پهلوی دومشدهزن تماما جنسی»منجر به ایجاد 
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« مداریاخالق»و   شناختیروش-فارغ از آشفتگی زمانی (39)صادقی،ص
گری و که جلوه ستیزو بدن زدهجنسیتسراسر  یفرض بر اساس، اشفقیهانه

های فرضسنجد، به پیشحجابی برمیسازی جنسی را در پیوند با بیابژه
در اجتماع ن زنانه بدحد و حدود، و شکل و شمایل ظهور مردساالرانه از 

گذاری و روند مخالفت با اجباری بودن یک سیاستزند. دامن می
عاالن مدنی های فغیردموکراتیک اصالحات، نباید منجر به غفلت از تالش

تر از های زمانه گردد و مهمگذاریثیر آنها بر روند سیاستهمان عصر و تا
خاموش ماندن و به خاموشی کشاندن  همه نباید گرزی بر سر فرودستان شود.

ی گفتمان نگاری انتقادی دربارهگشته، تاریخفراموشصدای گذشتگاِن اینک
ی همیشگی دساالرانهبست مرنوپای فمینیستی در این دوره را به بن

 در آن همواره محذوف و خاموش بستی تحلیلی که زنانرساند. بنمی
 1 اند.مانده

 

 

 

                                                           
شناختی کتاب صادقی اختصاص زدگی روشجا داشت بخش اعظم این یادداشت به توضیح جنسیت -1 

های د، حرفی از فعالیتهای زنان و نقش آنان در دگرگونیداشته باشد. در سراسر کتاب ،به جز یک مور
آبادی و تالش برای شناخت گفتمانی نیامده است. در بخشی از فصل پنجم کتاب با اشاراتی به صدیقه دولت

ل نشان دادن او را از دست آمده برای منفعدستفرصت به هیم. هرچند در اینجا نیز صادقیآرای او مواج
ی پذیرش منفعالنه»یا با « به شدت تحت تاثیر ایدئولوژی رژیم قرار داشت»بادی یا آنداده است: دولت

( برای شناخت 119و116کرد. )صادقی،ص هموار« گرجلوه»را برای پیدایش زن راه « سیاستهای رژیم
گاهی از میزان تاثیرگذاری او بر جنبش زنان، به کتاب سه جلدی افسانه نجمبیشتر دولت و  آبادیآبادی و آ

 ی او رجوع کنید.( درباره1377مهدخت صنعتی )
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 خوانییابی و ذهنشخصیت شناسی، نیت 

های تحلیل مکرر محورییتاب صادقی شخصکت هاییکی دیگر از ضعف 
اعی در دوره پهلوی، با ل مناسبات سیاسی و اجتمتالش برای تحلیاوست. 

روگردانی از  حالبه تصمیمات شخص شاه و وزیر و در عین ارجاعات متعدد
متن  ،متکی است پرسش از شرایط امکان هر پدیده تحلیلی تبارشناسانه که بر

تحلیل »شناسی و ناممکن از شخصیت طبیعتا ای عجیب وآمیزهبه صادقی را 
، «شخصیت»ه ی او بکنندهو خسته دمبهرجوع دم تبدیل کرده است. «گفتمان

و  شاه و دولتمردان« ی باطنیعالقه» و« ی قلبیعالقه»، «نیت»، «سیرت»
گفتمان آمیزی همهم در پژوهشی که برآن است زمان، آن روشنفکران

آورد یت را مطالعه کند، شان کتاب را تا جایی پایین میناسیونالیستی و جنس
همسران شاه و ، نام افراد، گاه از پس یورش خشم نسبت به که خود او

دستانه توجهی خامهمه بیاین نویسد ویش و وارونه میفرزندانشان را پس و پ
گی زند نگاری از خاللتاریخ ای وافر بهدرجایی است که نویسنده عالقه

روند مدرنیزاسیون در ایران و  او جایی در بررسی تفاوت شخصی شاه دارد!
 و داندمیصیتی رضاشاه و آتاترک های شختفاوت خود را ناگزیر از ذکرترکیه، 

« الطوایفیهای قوی شخصیت قبیلگی و ملوکرگه» بهبرای اثبات مدعایش 
هایی چون عدم تحمل او ویژگی سیرتدر » کهو اینکند رضاشاه اشاره می

های مکرر، انتقاد، برخورد تحقیرآمیز با زیردستان، خشونت رفتاری، ازدواج
از طریق  ترتیب همینوجود داشته است. به «خواریتمایل به زمین

-های سیاسیبه پروژه اشهای شاه و انتقادناپذیریی ازدواجپینهوصله
ها در شخصیت گیرد وجود این ویژگیمینتیجه  اقتصادی مدرنیزاسیون،

« بیانجامد. توانست به اصالحات زیربنایی سیاسی از جانب اونمی»رضاشاه 
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ر بررسی تبارشناختی و در تحلیل نگار در تاریخکا اما (49)صادقی، ص
بلکه  ی شاه )هرچقدر هم مستبد باشد(،شناسانهنه بررسی روان گفتمان،

این های موجود است. ها با گفتمانگذاریپرسش از نسبت این سیاست
ای که در شود و خوانندهجا ختم نمیبه همین صادقی شناسیشخصیت

حجاب و گفتمان گفتمان کشف ی و نسبتآمیزر فهم چگونگی همانتظا
مسلک شخصیت فئودال»ناسیونالیستی در این دوره است، پاسخ را باید در 

شکلی » داد کشف حجاب در ایرانجستجو کند که اجازه نمی « 1رضاخان
(. چنان که پیداست این 48-47)صادقی، ص« چه بود داشته باشدجز آنبه

خطای روشی، از آشفتگی منطقی هم رنج عالوه بر نقد اخیر و نیز گزاره 
برد. در کتابی که مدعی است نسبت میان گفتمان ناسیونالیستی و مساله می

گذاری را از دل شخصیت شاه کند، سرنوشت یک سیاستزنان را بررسی می
بر یک  یک فرد و عالوه بر این، تاثیر شخصیت شودتوضیح داده می

 داند.  ساز مییاتی و سرنوشتگذاری دولتی را تا بدین حد حسیاست

تا از طریق تحلیل  بردصادقی سپس از محمدعلی دولتشاهی نام می
را بربسنجد. « ی تجدد و سنت رضاشاهیسیاست دوگانه»شخصیت وی 

از  ،یز دولتشاهیشاه قاجار و عموی مهرانگدولتشاهی، از نوادگان فتحعلی
دوره پهلوی دوم و اولین سفیر زن ایرانی است. وی همچنین  فعاالن زن

زده سالگی همسر چهارم رضاشاه عموی عصمت دولتشاهی است که در پان

                                                           
بدون حساسیت تاریخی و ویراستارانه آمده است. « رضاشاه»و « رضاخان»جای متن صادقی در جای -1 

رضاخان در ».بنابراین جمله  شودنامیده می« رضاشاه»، 1304اش در گذاریرضاپهلوی، از زمان تاج
، بسته به گذاریهمچنین وی پیش از تاج. خطاست« فرمان کشف حجاب را صادر کرد 1314
 1302رضاشاه در »ی جملهشود.نامیده می« رضاخان سردارسپه»یا « رضاخان میرپنج»اش، نظامیدرجه

 لقاب، خطای ویراستاری است. خلط این انیز به همین ترتیب غلط است و « تش ملی را به وجود آوردرا
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های متناقض ناسیونالیستی سیاست»صادقی در توضیح آنچه که خود  شد.
در  را وساطت محمدعلی دولتشاهی ،داندمی« ی زناندولتمردان وقت درباره

شاهد  ین همسر شاه،م، به عنوان سواشپانزده ساله ی«نوه»با  ازدواج رضاشاه
با « الملوکعصمت تاج»به نام  یناموجود از ازدواج صادقی .آوردمی

نیز هست! او « مادر محمدرضا پهلوی» مدعی است برد کهرضاشاه نام می
اولین زن درباری بود که پس از فرمان کشف حجاب به  وی»نویسد می

اما ( 55و  54) .«همراه دختران خود بدون حجاب در دانشسرا حاضر شد
الملوک( و نه عصمت تاجعصمت )این توصیفات یکسره نادرست است. 

 آور اینکه اوم )و نه همسر سوم( رضاشاه بود. حیرتدولتشاهی، همسر چهار
 احمدرضا، های عبدالرضا،ه مادر پنج فرزند به نامبلک ؛مادر ولیعهد نبود

عصمت دولتشاهی خواهرزاده عالوه بهحمیدرضا بود. فاطمه و محمودرضا،
)خصوصا برای  تر از همهمهم  .ی اولی دولتشاهی بود و نه نوهمحمدع

دوره پهلوی( به یاد داشتن این نکته  حوزه جنسیت و متخصِص  نگارتاریخ
الملوک تاج باری که بدون حجاب در دانشسرا ظاهر شداولین زن در که است

 بود و نه عصمت دولتشاهی. مادر ولیعهد، ملکه و 1آیرملو

ی افضل اشتباهاتی از این دست در کتاب صادقی کم نیستند. او جای 
و جایی دیگر تاریخ تاسیس کانون  استرآبادی خانمبیی بیوزیری را نوه

اشتباهی عجیب برای یک  نیز این  (48داند )همان،صمی 1315بانوان را 
 ی دولتی زنان دراولین موسسه که نداند که ی زنان استار حوزهنگتاریخ

کشف حجاب در دی ماه همان  و پیش از صدور فرمان 1314 اردیبهشت
پیک »جایی دیگر نشریه ادقی صو نه یک سال پس از آن!  سال تاسیس شد

                                                           
 به همراه دو دخترش شمس و اشرف پهلوی -1 
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کند و در نهایت با اشاره معرفی می« سوانپیام سعادت ن»را « سعادت نسوان
او را به سفر خیالی ( 51)همان،ص« دیدار رضاشاه از افغانستان» به

به هم بار، آنیکی سلطنتش تنها ؛ چراکه رضاشاه در دورهبردافغانستان می
 .ه بودترکیه سفر کرد

 هاترین آنی نقدها، اما شاید مهمنه همهاشاره شد اینجا  درنکاتی که 
و امیدوارم در این کار موفق بوده باشم که تمایل متن صادقی  بود. تالش کردم

ای تاریخی به زمان های معاصر از پدیدهها و دریافتبرداشت فراافکندن به
ی یدهماندگار در مواجهه با پدلزوم نقد درونرا نشان دهم و بر  گذشته

ماندگار و درون یهایی تاکید کنم. امتناع از مواجهه، با ذکر مثالتاریخی
بستر خود و در نسبت با عناصر همزمان و متکثری که  در یندیدن امر تاریخ

عواقب خطرناکی همچون بارشدن  اند، همچنینظهور آن را میسر کردهامکان 
و همچون قضاوت  نگاری داردی امروزین بر تاریخهزدمفروضات جنسیت

 ی استداللکشف حجاب، شیوهگری و صادقی در باب پیوند میان جلوه
که خشم و آورد. دیگر آنآزادی پوشش زنان را به یاد میامروزی مخالفان 

هم حساب آوردن ستحقیر نسبت به سران یک حکومت، زمانی که مانع از به
شود و  ای وقتهبا حکومت عامالن اجتماعی و مذاکرات و منازعات آنان

جز حذف عاملیت کنشگران و  آمدیمقاومتهایشان را نادیده بگیرد، پی
گذارد، با خونسردی کنار می. زنان فعالی که صادقی ندارد زحذِف فرودستانبا

خوراِن حکومت، بلکه کنشگرانی بودند خواران و توسرینه انگالن، جیره
توان های بیشتر مییریگخالق و پرتالش که شرح مبارزاتشان را با پی

ی وظیفه به آن همت کردند؛ و پیش و پس از او مشاهده کرد، چنانکه بسیاری
 چیست مگر این جستجو؟ی جنسیت نگار حوزهتاریخ
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و  «، ناسیونالیسم و تجدد در ایرانجنسیت»به کتاب  نقد درنهایت،
یادآوری خطاهای روشی نویسنده آن، بازخوانی و نقدی است از سر 

تالش برای تغییر زمین ؛ و نیز نگاری جنبش زنان در ایرانبه تاریخحساسیت 
ها تنها معدودی از آن را در که از پس سال نگاریتاریخ بایر این حوزه از

های مجوزدار در این حوزه، کتاباندک  بازخوانی و بازسنجیاختیار داریم. 
اری جنبش نگی تاریخ«خراب ابنیه»آورد تا اهم میفر چند اندکهر مجالی

 .ردره به سوی آبادی بسپ  زنان در ایران، 
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