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  شناسی برساخت زنانگی در ایران از عصر مشروطه تا پایان پهلوي اول دیرینه

  

  اندیشه اکبري ،مریم امن پور، سعید ذکاییمحمد 

  

 )20/03/99تاریخ پذیرش ،15/03/99(تاریخ دریافت 

  

  چکیده

 شناسی دیرینه روشو نیز،  تحقیق حاضر درصدد است تا با رویکردي پساساختارگرایانه

را که در  هایی ترین گفتمان پیدایی مسئلۀ هویت زن در ایران و نیز، اصلی نقطۀ ،فوکویی

هاي پژوهش حاضر،  شناسد. براساس یافتهاند، باز برساخت زنانگی در ایران ایفاي نقش کرده

تا پایان پهلوي اول را که از آن با عنوان فرآیند مدرنیته توان بازة تاریخی جنبش مشروطه  می

شمار آورد. ضمن  شود، نقطۀ پیدایی مسئلۀ زنانگی و هویت زن در ایران به میدر ایران یاد 

گیري از ابزار قانون و قوة قهریه،  بهرهکه سه گفتمان اصلی قدرت (حاکمیت سیاسی) با  آن

) از طریق تفسیر آیات و احادیث و باب اجتهاد و نیز، گفتمان دینی (عمدتا روحانیت تشیع

ترین  فاده از ادبیات و رمان، نگارش کتب و چاپ نشریات، مهمفکري با است گفتمان روشن

این، هرسه روند. باوجود شمار می به دوره اینهاي تأثیرگذار در برساخت زنانگی در  گفتمان

سازي از گفتمان رقیب و تعریف مفاهیم خود در مرزبندي با دیگري و  گفتمان مزبور با غیریت

از زنانگی و هویت زن در ایران  ساز، تعریفی ایستا هویتهاي  زي تنها یکی از مؤلفهسا برجسته

منفرد زنان را در ایران  هاي ناپذیري سوژه اند تا فردیت و رؤیت کرده و تالش داشتهارائه 

سرکوب کنند. این در حالی است که نمایندگان گفتمان مقاومت زنانه بدون توجه به الزامات 

هاي هویتی هریک از این  یب و گزینش مؤلفهو نیز، ترک هاي زنانه گفتمانی، با روایت

ناسیونالیسم ایرانی، مذهب تشیع و مفاهیم مدرن همچون آزادي، برابري و ها؛ یعنی  گفتمان

ها شنیده شود و از سوي دیگر، با  ي آن هشد اند تا صداي حذف سو بر آن بوده پیشرفت، از یک
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را فراهم آورده و سوژگی خود ا ه ات تضعیف آنها موجب طلبیدن سلطۀ این گفتمان چالش به

  . اند را به نمایش گذارده

فکري، گفتمان قدرت،  گفتمان روشن شناسی، برساخت، زنانگی، دیرینه :مفاهیم اصلی

  گفتمان دینی، مقاومت زنانه

  

  قدمه و بیان مسئلهم

ینه ها در این زم ترین مؤلفه ترین و مهم در دوران مدرن، هویت و مسائل مرتبط با آن از اصلی

روند؛ چراکه با فروریختن مفاهیم و تعاریف پیشین از انسان و جهان هستی و نیز  شمار می به

شناسی در دوران مدرن، فهم جدیدي از هویت انسانی  شناسی و معرفت شدن مبانی هستی دگرگون

ته شود. گذشته از این، مدرنی سازي و در مرزبندي با دیگري ادراك می شکل گرفته است که با غیریت

هاي معنادهی از سوي دیگر، به بحران هویت  سو و تعدد کانون آوردن امکان سوژگی از یک با فراهم

از سوي دیگر، مدرنیته در ذات خود، داراي تناقض است و این تناقض را زند.  در این جوامع دامن می

اي دادهجهت است که زندگی در دورة مدرن پر از لحظات و رخ کند. بدین با خود حمل می

دستی، ترکیبی از هاي مدرن در عین تأکید بر همگونی و یک هویتتبع آن،  آمیز و به تناقض

روند. درواقع هویت، مسئلۀ  شمار می تر مواقع، ناقض یکدیگر به هاي متضادي است که در بیش مؤلفه

ا و ه بخش انسان عنوان عامل وحدت رفتن دین به دورة مدرن است که با نفی حاکمیت دین و ازبین

بخشی همچون ملیت، تاریخ، زبان، مذهب یا جنسیت است تا بتواند بر  دنبال عاملِ وحدت جوامع، به

تنها در جوامع گوناگون  هویتی غلبه کند. البته، نباید فراموش کرد که تجربۀ مدرنیته نه مشکل بی

ی، ازجمله فرهنگ گروهی و خرده هاي درون متفاوت است بلکه در هریک از این جوامع نیز تجربه

در این میان، هویت زن و مناسبات جنسیتی  اند. هاي جنسیتی متفاوت از یکدیگر شکل گرفته تجربه

هاي زیادي توسط اندیشمندان علوم  برانگیز است که تاکنون تالش در دورة مدرنیته موضوعی چالش

ن خالف ي نوی پژوهان براي شناخت آن صورت گرفته است؛ چراکه در جامعه اجتماعی و تاریخ

ها و تاریخ این  شود بلکه زنان و هویت آن تنها امري بدیهی و طبیعی تلقی نمی گذشته، زن نه

گیرد. این درحالی است که  اجتماعی آنان همواره مورد پرسش قرار می- چیستی و موقعیت فرهنگی

ند؛ چراکه ا رو نبوده عنوان زنانگی و هویت زنانه روبه اي تحت زنان تا پیش از مدرنیته با مسئله

ساختارها و نهادهاي جامعه در دوران سنت با تعاریف و مفاهیم ایستا، امکان سوژگی و پرسش از 

هویت زن در دوران مدرن هرگز  که کرد. حال آن خود و هویت خویشتن را براي زنان فراهم نمی

  شده نیست بلکه صیرورتی در جریان است.  امري بدیهی و از پیش تعیین

: 1388نام واقعیت ناب وجود ندارد (فلیک،  که چیزي به لفرد شوتز مبنی بر ایناگر با نظرات آ

طورعام و  اي به توان بر این امر تأکید داشت که هویت انسانی در هر دوره ، همراه باشیم می)31
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رود که  شمار می طورخاص، مفهومی مطلق نیست بلکه امري نسبی به هویت زن در دوران مدرن به

شدت به اجزاء و  یابد و به اجتماعی خاص خود تحقق می-ریخی، درون بافت فرهنگیطی فرآیندي تا

خود وابسته است. عوامل سازندة بافت و روابط درون آن، هم در فرآیند تعریف  ةعوامل بافت سازند

هاي  ها و هویت اساس، ما با هستی هویت زنانه و هم در فرآیند برساخت آن دخیل هستند. براین

اي از آن ارائه دهیم.  پندارانه توانیم هیچ قضاوت و تعریف ذات ه مواجهیم و نمیمتفاوت زنان

بودن شرایط  شوند و با فراهم هاي موجود در جامعه برساخته می هایی که درون گفتمان هویت

کنند یا بنا بر دالئل و عوامل متعدد در  اجتماعی، نقشی مرکزي در این زمینه بازي می- تاریخی

  روند. گیرند، اما هرگز از میان نمی حاشیه قرارمی

و طورخاص در ایران نیز، با آشنایی  طورکلی و هویت زن به هویت به ةآغازین پیدایی مسئل نقطۀ

هرچند شکست ایران در جنگ با روس موجب طرح این  ایرانیان با مدرنیته همراه بوده است. مواجهۀ

شود  عنوان مدرنیته در ایران یاد می آن تحت ، اما فرآیندي که از»ایم چرا عقب مانده«پرسش شد که 

گردد و  شاه به اروپا آغاز و سپس در جنبش مشروطه به خواستی عمومی بدل می با سفر ناصرالدین

عنوان مدرنیتۀ ایرانی پا به عرصۀ وجود  دولت به-در نهایت، در دورة رضاشاه با ایجاد ساختار ملت

ایرانی داراي  ت هم در انقالب مشروطه و هم در مدرنیتۀگذارد. اما از همان آغاز، مفهوم جنسی می

در » دیگري«و » خود«نقشی کلیدي بوده است؛ چراکه در تجربۀ ایرانی از مدرنیته، مفهوم دوگانۀ 

ه طورکلی تبدیل شد کننده در برساخت هویت ایرانیان به تمامی سطوح اجتماعی به عنصري تعیین

در جوامع مردساالري نظیر ایران، بیش از هر چیز امري  مدرنیته و هویت مدرن که ضمن آن است.

ها بر آن است تا موجودیت زنان در این فرآیند  طرف، تمامی تالش شود که از یک مردانه تلقی می

شود، کمتر صورتی زنانه  هایی که در این زمینه مطرح می نادیده گرفته شود و از طرف دیگر، پرسش

عنوان نیمی از اعضاء جامعه  زنان به که حال آنامر مردانه است. داشته و بیش از هرچیز معطوف به 

گیري آن از ابتداي جنبش  اند بلکه در روند شکل تنها در تجربۀ مدرنیتۀ ایرانی همواره حضور داشته نه

ترین  ستیزي در این دوران همواره مهم این، زن بر اند. عالوه مشروطه تا دوران حاضر ایفاي نقش کرده

  ترین معیار مدرنیته بدل شده است.  گرایی و نیز دفاع از حقوق زنان به اصلی مظهر سنت

درواقع، مفهوم زن، زنانگی، نقش و جایگاه زن در جامعه و تعریف مناسبات جنسیتی در این 

نیروهاي اجتماعی  ها و تعارضات میان نمود رقابترود که  شمار می اي گفتمانی به دوران، برساخته

است که هریک نمایندگان و حافظان سنت یا حامیان تغییر و ورود به دنیاي مختلف در جامعه 

هاي  کارگیري راهبردها و شیوه ها و نیروهاي اجتماعی با به ند. این گروهشو جدید محسوب می

هاي هویتی و نیز با دراختیارداشتن ابزار گوناگون در  سازي وجوه خاصی از مؤلفه گوناگون و برجسته

دیگر و زمانی در تقابل و رقابت با  و هویت زنانه در جامعۀ ایرانی، گاه در موازات یکبرساخت زنانگی 

  اند.   داده هم عمل کرده و تعاریف گوناگونی از زن در جامعه ارائه 
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تر مواقع، نقش  دوره، براساس تعلقات اجتماعی و فرهنگی خود، در بیش اگرچه اغلب زنان در این

اند، اما این هرگز  کرده هاي رایج ادراك  زن ذیل تعاریف یکی از گفتمانعنوان یک  و هویت خود را به

بودن زنان در تعریف مفهوم زنانگی در دوران نوین و بازتعریف زن و نقش و جایگاه  در معناي منفعل

دارد، هرجا که  گونه که میشل فوکو بیان می او در مناسبات جدید اجتماعی نیست؛ چراکه همان

هاي موجود در متن  ). شکاف25: 1379ت نیز وجود دارد (رابینو و دریفوس، قدرت هست، مقاوم

جمله زنان فراهم آورده  هاي در حاشیه قرارگرفته و از آن مدرنیته این فرصت و امکان را براي گروه

یک زن و   است تا بتوانند خود را از حاشیۀ متن به درون بکشند و زنانگی و هویت زنانه را از نگاه

ها که در ذات خود، همواره ساختار  ن عضوي از اعضاء جامعه بازتعریف کنند. این تالشعنوا به

هاي تند نهادهاي مردساالر و  دهد، اغلب با واکنش مراتبی جامعه را مورد تهدید قرار می سلسله

ها  سرکوب اجتماعی و سیاسی مواجه بوده است تا زنان همچنان در حاشیه نگاه داشته شوند. آن

کردن تعاریف زنانگی و مردانگی در ساختارهاي اجتماعی، جایگاه  اند با نهادینه سعی کردههمواره 

تدریج، راه خود را در این  مردان را همچنان در رأس هرم قدرت باقی نگاه دارند. اما زنان ایرانی به

 تا هویت خود را براساس تجربه و ادراك تاریخی خود اند میان گشوده و همواره تالش داشته

هاي  ها و حوزه که در جامعۀ کنونی ما این امر با حضور زنان در عرصه بازتعریف کنند. همچنان

چه که  تري یافته است. بنابراین، در تحقیق حاضر آن گوناگون اجتماعی و سیاسی، نمود مشخص

تۀ مفهوم زنانگی در فرآیند مدرنی اصلی خواهد بود:  داراي اهمیتی اساسی است، پاسخ به این پرسش

  ها برساخته شده است؟ ایرانی چگونه و توسط کدام گروه

  

  پیشینۀ تحقیق

شکل  اند، به تحقیقات و تألیفاتی که در حوزة زنانگی و جنسیت در مدرنیتۀ ایرانی صورت گرفته

  :اند هستند که در جدول زیر ارائه شده  تقسیم هاي دانشگاهی قابل نامه کتب، مقاالت و پایان

  

  ها یافته  چارچوب نظري  شرو  عنوان  نویسنده

فاطمه صادقی 

)1384(  

جنسیت، 

ناسیونالیسم و 

  تجدد در ایران

 نویسنده با تأکید بر تحوالت  دولت مدرن-ملت   گفتمان تحلیل

دورة پهلوي اول معتقد است که 

مدرنیزاسیون جامعۀ ایران و 

گیري زن مدرن ایرانی با  شکل

  ها و  گیري اندیشه شکل

  ساختارهاي سیاسی 

یونالیستی همزمان بوده ناس

  است.
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  ها یافته  چارچوب نظري  شرو  عنوان  نویسنده

باقر ساروخانی 

و مریم 

جاه  رفعت

)1383(  

زنان و بازتعریف 

  هویت اجتماعی

هاي  تلفیق نظریه  پیمایش

  جنکینز و گیدنز

نویسندگان گسترش نوگرایی و 

نوسازي را عامل اساسی 

هاي فرهنگی  دگرگونی در زمینه

و ساختاري و درنتیجه، 

هاي اجتماعی  دگرگونی در نقش

 کنند و آگاهی زنان معرفی می و

گیرند که  نتیجه می در پایان

موقعیت ساختاري در مقایسه با 

هویت شخصی تأثیر بسیار 

تري در بازتعریف هویت  بیش

  اجتماعی زنان داشته است.

زهرا حامدي 

)1394(  

بازتاب تعامالت 

گران  فکري اندیشه

در خصوص 

آموزش زنان در 

  دوره پهلوي اول

هاي این تحقیق،  یافته براساس    تاریخی

هاي مختلف سنتی و  طرح اندیشه

مدرن در سه نشریۀ عالم نسوان، 

گر  اطالعات و شفق سرخ بیان

ویژه در زمینۀ آموزش و  به

پرورش، موجب آگاهی زنان جهت 

مبارزه در مسیر احقاق مطالبات 

  ها بوده است. اجتماعی آن

فیروزه 

فروردین 

)1388(  

بازنمایی 

ایدئولوژي 

ت در جنسی

  گفتمان مشروطه

بازنمایی و واسازي   گفتمان تحلیل

  ایدئولوژي جنسیت

نویسنده با استفاده از بازنمایی و 

واسازي ایدئولوژي جنسیت 

که بر باور و عمل - غالب

گران و برسازندگان  کنش

گفتمان مشروطه مؤثر بوده 

هاي  و شناخت ریشه-است

شکاف جنسیتی موجود در ایران 

مردان، معاصر میان زنان و 

روایتی جنسیتی از تاریخ 

کند. او بر این  مشروطه ارائه می

رغم پدرساالرانه  ادعاست که علی

هاي  بودن این ایدئولوژي، شکاف 

گفتمانی موجود، امکان شنیده 

عنوان  شدن صداي زن را به 

فرودست، در روایت جنسیتی از 

  سازد. تاریخ مشروطه میسر می

معتقد است؛ گفتمان پور  امیدي  تئوري فرکالف  گفتمان تحلیلگفتمان  تحلیلپور  زهره امیدي



  1398زمستان ، 4 شمارهشناسی ایران، دوره بیستم،  مجله جامعه

91 

  ها یافته  چارچوب نظري  شرو  عنوان  نویسنده

مقاومت زنان از   ) 1390(

دورة مشروطیت 

تا اوایل حکومت 

  پهلوي

مشروطه و دگرگونی جامعه و 

هاي ناشی از آن، این  آزادي

فرصت و امکان را در اختیار زنان 

ها بتوانند آراء خود را  قرار داد تا آن

کال آزادانه مطرح کنند و به اش

ها  مختلف جهت تحقق آن

هاي  که حرکت بکوشند. ضمن آن

شکل  اجتماعی زنان در ایران به

مقاومت در برابر گفتمان حاکم 

مردساالرانه و نه جنبشی براي 

یابی به آزادي و حقوق  دست

  شهروندي خود بوده است.

وحید اسدزاده 

)1389(  

بررسی ابعاد و 

عوامل مؤثر بر 

تغییرات هویت 

ن در جنسیتی زنا

  دورة پهلوي اول

نویسنده با بررسی فرآیند نوسازي   نوسازي  

در ایران و تأثیرات آن در حوزة 

هاي  آگاهی ایرانیان، به پیوستگی

تغییرات میان عینیت و آگاهی 

پردازد و سپس، نتیجه  می

گیرد که روند نوسازي و فرآیند  می

سازي در دورة پهلوي  ملت- دولت

، هاي خارجی اول و برخی زمینه

ترین نقش را در تغییرات  اصلی

هویت جنسیتی زنان در 

اند که  اي ایفاء کرده محدوده

عمدتا مربوط به زنان شهري 

  شود. محسوب می

فاطمه 

دعاگویی 

)1390(  

گیري  فرآیند شکل

هویت جدید زن 

در ایران از دوران 

ناصري تا پایان 

  پهلوي اول

هاي  تلفیق نظریه  تاریخی

جنکینز، گیدنز، 

  هابرماس بوزدیو،

؛ کند نویسنده استدالل می

اگرچه عصر ناصري آغازگر 

دوران گذار از سنت به مدرنیته 

رود؛  شمار می در ایران به

باوجوداین، دورة پهلوي با 

اصالحات هدفمند و نفوذ جریان 

تجددخواهی در نهادهاي 

گوناگون اجتماعی، اقتصادي و 

ترین نقش را در  سیاسی، عمده

در  گیري هویت زنان شکل

  دوران نوین ایفا کرده است.



 یان پهلوي اول پاناسی برساخت زنانگی در ایران از عصر مشروطه تا ش دیرینه

92 

هاي فرمال و با  اغلب این مطالعات یا با تکیه بر تئوري گر آن است که هاي جدول فوق بیان داده

مدرنیزاسیون بر تحوالت هویت جنسی زنان در منطقی قیاسی، تنها درصدد ارزیابی و تحلیل آثار 

اند.  اخت هویت زن در ایران متمرکز شدههاي مؤثر در برس ایران بوده یا تنها بر یکی از گفتمان

مناقشات  درواقع، این تحقیقات کمتر به سازوکارهاي میدان عمل و مناسبات جنسیتی برپایۀ

که نقش گفتمان دینی با محوریت  ضمن آناند.  پرداخته ها کنش این گفتمان کنش و برهمگفتمانی و 

لحاظ،  بدین دسته از تحقیقات نبوده است. مورد مطالعۀ اینگاه  هیچروحانیت شیعه در این زمینه 

مند برمبناي  که در تحقیق حاضر موردتوجه قرار خواهد گرفت، نگاه سیستماتیک و روش چه آن

زنانگی و برساخت هویت  ةشناسی پیدایی مسئل رویکرد پساساختارگرایانه است که گذشته از دیرینه

هاي مؤثر در برساخت زنانگی در  فتمانجنسی زنان در ایران و نیز بررسی وجوه خاص هریک از گ

اند،  ها در این زمینه مورد استفاده قرار داده کدام از آنها و راهبردهایی که هر ، ابزار، شیوهدوره این

عنوان  گري زنان را به ها و همچنین، نوع کنش ها و اشتراکات آن تفاوت ها، تالش خواهد کرد تا تقابل

 ها کشیدن این گفتمان چالش هاي مزبور و چگونگی به با گفتمان کنش کنش و برهماي فعال در  سوژه

  موردمطالعه قراردهد.  

  

  چارچوب مفهومی:

گذارد که  نمایش می عنوان واقعیتی به ، خود را به معتقدند که زندگانی روزمرهبرگر و الکمن 

یوسته و منسجم هم پ منزلۀ دنیاي به شود و از لحاظ ذهنی به وسیلۀ آدمیان تعبیر و تفسیر می به

تنها از جانب اعضاي عادي جامعه در جریان ذهنی  دار است. دنیاي زندگی روزمره نه شان معنی براي

ها  پیدایش اندیشه شود، بلکه دنیایی است که به عنوان واقعیت مسلم فرض می شان به دار زندگی معنی

شود. واقعیت زندگانی روزمره  یانجامد و به اعتبار همین چیزها واقعی انگاشته م  و اعمال آنان می

ها ادراك  چهره برحسب آن به بندي است که دیگران در برخوردهاي چهره هایی براي سنخ شامل طرح

عنوان یک  شود. چنین است که من، دیگري را به ها با آنان رفتار می شوند و طبق این طرح می

شناسم (برگر و الکمن،  قبیل می و از این» گذران خوش«، یک »خریدار«، یک »اروپایی«، یک »مرد«

  روند. شمار نمی اي اجتماعی به در این معنا، هویت و جنسیت نیز جز برساخته ).49: 1395

به باور برگر و الکمن؛ هویت نیز یکی از اجزاي اصلی واقعیت ذهنی است و مانند هرگونه واقعیت 

یت در اثر فرآیندهاي اجتماعی تشکیل اي دیالکتیکی با جامعه قرار دارد. درواقع، هو ذهنی، در رابطه

کند یا حتی در نتیجۀ روابط اجتماعی از نو  ماند، تغییر می شود و پس از متبلور شدن باقی می می

هایی اجتماعی هستند که عناصر نسبتا ثابت  گیرد. انواع هویت، از سویی دیگر، فرآورده شکل می

که  با توجه به این). امانوئل کاستلز 1375من، روند (برگر و الک شمار می واقعیت اجتماعی عینی به
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پذیرد، میان سه صورت و منشاء  برساخت اجتماعی هویت همواره در بستر روابط قدرت صورت می

بخش که توسط نهادهاي غالب جامعه ایجاد  هویت مشروعیت. 1شود:  برساختن هویت تمایز قائل می

. هویت مقاومت که 2سازد. سترش دهد و عقالنی گران اجتماعی گ ها را بر کنش شود تا سلطۀ آن می

ارزش دانسته  شود که در شرایطی قرار دارند که از نظر منطق سلطه بی گرانی ایجاد می دست کنش به

رو، سنگرهایی براي مقاومت و بقاء برمبناي اصول  رد. از همینخو بر آن میشود یا داغ ننگ  می

جا  دار: در این . هویت برنامه3 شود. اي حاکم ساخته میمتفاوت یا متضاد یا اصول موردحمایت نهاده

رس، هویت جدیدي دست گران اجتماعی با استفاده از هرگونه مواد و مصالح فرهنگی قابل کنش

  ).22: 1384(کاستلز، کند  آنان را در جامعه از نو تعریف می سازند که موقعیت می

ها دستاورد  ه روایت، تکثرگرایی و تفاوت، هویتبا اهتمام ب فوکو اما در رهیافت پساساختارگرایانۀ

شمار  شونده به تنها امري سیال، متغیر و دگرگون ها نه جا، هویت در این شوند. ها معرفی می گفتمان

براي  یابند و حقیقتی خارج از گفتمان ها نیز تغییر می ها، آن روند بلکه با دگرگونی گفتمان می

جا  پس، از آن ).201: 1384نقل از مارش و استوکر،  به 1987وفه، ها متصور نیست (الکالئو و م هویت

زمان داراي  زمان چندین گفتمان موجود باشد، افراد نیز، هم که این امکان وجود دارد که هم

  هاي چندگانه خواهند بود.  هویت

نظریات پساساختارگرایانی همچون فوکو، مفهوم جنسیت و نوع نگارش تاریخ زنان را نیز 

چه براي پساساختارگرایان در اولویت قرار دارد زبان وگفتار است و نه هیچ  تأثیر قرار داد. آن تحت

کار  رؤیت دیگر؛ زیرا زبانی که ما در توصیف و تحلیل دنیاي اجتماعی خود به واقعیت قطعی و قابل

نابراین، ). ب269: 1995بخشد (مینارد،  کند به آن شکل می زمان که آن را روایت می بریم، هم می

کارهاي  راه«شود، اما  معناي اجتماعی جنسیت تنها از طریق تحلیل گفتمان است که حاصل می

شکنی و  هایی است مبتنی بر شالوده اند، روش ه هاي موج دوم اتخاذ کرد متفاوتی که فمینیست

عکاس ان سازند قابل هاي محکم و مستدلی که از همۀ نظامات اجتماعی کلیتی می زدن چارچوب برهم

کشف و دریافت  هاي علمی قابل شیوه در شماري از متون کلیدي. آنان در وجود واقعیتی عینی که به

). این نکته به مفاهیمی که در حوزة تاریخ زنان 269: 1995(مینارد، » نگرند به دیدة تردید می  باشد،

مورد تجارب زیستۀ  هاي گذشته در که ما را به جدال با قطعیت وجود دارد، عمق می بخشد تا جایی

  خواند. زنان و طبیعت فرودست آنان فرامی

  

  شناسی روش

شناسی  دیرینه«شناسی فوکویی است. از نظر فوکو؛  روش مورداستفاده در این تحقیق، دیرینه

نگاري است. در تالش براي نوشتن چنین  اي، غیر از شیوة متداول تاریخ شیوه نگاشتن تاریخ به
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ها، تعیین حدود  هاي آن ی از کردارهاي گفتمانی را متمایز ساخت که مشخصهتاریخی باید انواع معین

اي از موضوعات، تعریف منظر شروع براي عامالن دانش و ساخت و پرداخت مفاهیم و نظریات  حوزه

ریزي  ها را طرح خواهد بود. بنابراین، هر کردار گفتمانی متضمن قواعدي است که استثناء و انتخاب

مسئلۀ تشکیل «شناسی  ). بنابراین، هدف فوکو در دیرینه62: 1380یدسون، (دیو» کنند می

دادن نقاط آغاز و  ؛ یعنی تعریف عناصري که متعلق به یک مجموعه باشند، نشان»هاست مجموعه

هاي  مند سازي قوانین یک مجموعه و توصیف روابطی که میان مجموعه پایان یک مجموعه، ضابطه

  ).64 متفاوت برقرار است (همان،

بندي گفتمانی و قواعد حاکم بر  شناسی بیش از هر چیز، بر تعیین صورت دیرینهطورخالصه،  به

بندي گفتمانی با چهار عنصر اساسی سروکار دارد  شود. مشخصا هر صورت گیري آن متمرکز می شکل

ز ها دربارة آن هستند. ا است که گزارهء  ابژه یا شینخستین عنصر،  ).67: 1382(کچوئیان، 

اولین شوند.  منظر، قواعدي که بر تشکل ابژه یا شیء نظارت دارند به سه دسته تقسیم می این

ها  رسند. در این کانون ظهور می هاي گفتمانی به ها ابژه هاي اجتماعی هستند که در آن ، کانوندسته

رشان شود کدام دسته از افراد رفتا ها تصمیم گرفته می هنجارهایی وجود دارد که براساس آن

، دستۀ دومصورت ابژة دانش درآیند.  براساس این هنجارها نیست و باید از جامعه رانده شوند و به

آورد و این  حساب می اقتدار و اختیار به  عنوان افراد صاحب ها را به هایی هستند که جامعه آن کانون

و خصوصیاتی است که از  ، نوع رفتاردستۀ سومها را تعیین کنند و  دهد که ابژه ها می حق را به آن

  سازد.  ها را به شیء موردبحث یک گفتمان مبدل می رسد و آن ظهور می افراد خاص به

بیانی  سازد. وجه ها را مشخص می است که موقعیت و اهمیت گزاره بیانی وجهدومین عنصر، 

خاص را دارند  که چه افرادي حق استفاده از گفتار گیرند. این ها از آن نشأت می ظرفی است که گزاره

دهند همه در  عنوان فاعل شناسایی، موضوعات موردشناخت را مورد مطالعه قرار می کسانی به و چه

  بیانی تأثیر دارند. تبیین وجه

ها از طریق این  گیرند. گزاره ها در قالب آن شکل می هستند که گزاره مفاهیمیسومین عنصر، 

هاي جدید یا رد و قبول آن فراهم  اي ظهور گزارهیابند و شرایط را بر مفاهیم، نظم و ترتیب می

  ).175-176: 1376آورند (دریفوس،  می

بندي  است. منظور فوکو از صورت بندي راهبردها صورتچهارمین عنصر، قواعد مربوط به 

جا نیز  اي که در این هاي مطروحه در یک گفتمان است. مسئله ها و دیدگاه راهبردها، همان نظریه

هاي متفاوت در یک گفتمان  هاي مختلف و دیدگاه این است که چگونه نظریهشود  مطرح می

هاي جایگزین  که روشن شود به چه ترتیب و برپایۀ چه قواعدي، نظریه شود؟ براي این کارگرفته می به

دهد، بدواً باید نقاط انکسار یا شکست  اي جاي خود را به نظریۀ دیگري می شوند یا نظریه انتخاب می
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که  را تعیین کرد. این زمانی است که دو موضوع یا دو مفهوم گفتمانی ظاهر شوند، بدون اینگفتمان 

دلیل که مثال متناقض هستند. نقطه یا نقاط بعدي  بتواند در یک رشته واحد قضایا جا بگیرند، به این

اهیم است. این نقطه جایی است که برپایه و حول موضوعات و مف بخشی در این مسیر، نقاط انتظام

ترتیب، گفتمان داراي  یابد. به این متناقض، رشتۀ منسجمی از موضوعات، قضایا و مفاهیم انشقاق می

  ).69: 1382شود (کچوئیان، هایی می زیرگروه

گیري  شناسی فوکویی، در تحلیل برساخت زنانگی در فرآیند شکل بنابراین، براساس روش دیرینه

هایی  چهارگانۀ ابژه، مفاهیم، وجوه بیانی و نیز، استراتژي دنبال شناسایی عناصر مدرنیتۀ ایرانی به

هایی زیر  لحاظ، پاسخ به پرسش اند. بدین کار گرفته هاي رقیب به خواهیم بود که هریک از گفتمان

  یابند: اهمیتی اساسی می

  ابژه -

  گیرند؟ هاي زنانگی در ایران موردشناسایی قرار می ـ چه موضوعاتی در گفتمان

  گذارند؟ ها تأثیر می گیري موضوعات شناسایی در این گفتمان ی بر شکلـ چه عوامل

  ها هستند؟  کنندة موضوعات شناسایی در این گفتمان هایی تعیین ـ چه مراجع و کانون

  مفاهیم: -

  اند؟ هاي زنانگی در ایران بیان شده هایی در گفتمان ـ چه گزاره

هاي موجود دربارة مفهوم زنانگی  از گفتمان هاي رقیب وارد هریک هایی از گفتمان ـ آیا گزاره

  در ایران شده است؟

  وجوه بیانی: -

گو صالحیت صحبت دربارة مفهوم  هاي سخن کدام سوژه ها، به ـ درون هریک از این گفتمان

  زنانگی در ایران داده شده است؟

  ها: استراتژي -

  اند؟ هاي زنانگی در ایران کدام ـ تناقضات هریک از گفتمان

  اند؟ هایی درون خود بوده گفتمان ها داراي خرده ا این گفتمانـ آی

  چیز بوده است؟ ها چه ـ راهبرد اصلی هریک از این گفتمان

دوره به چاپ  هستند که در اینهایی  همچنین، منابع اصلی این تحقیق، متون مکتوب و نوشته

روند؛ چراکه  شمار می دوره به نهاي رقیب در برساخت زنانگی در ای اند و نمایندة اصلی گفتمان رسیده

گر مطالبات  روند و هم بیان شمار می هاي حاکم بر این دوران به این متون هم زبان گویاي گفتمان

  شوند.  دوره محسوب می ویژه زنان در این جامعه و به
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  جدول. فهرست متون برگزیده براي تحلیل گفتمان

فکري و  متون برگزیده براي تحلیل گفتمان روشن

  رت و دینقد

  متون برگزیده براي تحلیل گفتمان مقاومت زنانه

  ناشر / نویسنده  نام نشریه/ کتاب  ناشر / نویسنده  نام نشریه/ کتاب

التحصیالن  مدیریت فارغ  به  عالم نسوان  صادق هدایت  نیرنگستان

  مدرسۀ دخترانۀ آمریکایی

  صدیقه  زبان زنان  دهخدا  مقاالت چرند و پرند

میرزا فتحعلی   دولهال مکتوبات کمال

  آخوندزاده

  فخرآفاق پارسا  جهان زنان

  السلطنه) مریم عمید (مزین  شکوفه  نمایشنامه وکال مرافعه

ها و خاطرات  نامه  نامه خسیس نمایش

  آبادي صدیقه دولت

  آبادي صدیقه دولت

  خانم استرآبادي بی بی  الرجال معایب  نامه موسی ژوردان نمایش

  السلطنه احتشام  النسوان تأدیب  اف طالبعبدالرحیم   کتاب احمد

خان  اف به میرزایوسف نامه طالب

  الملک اعتصام

  السلطنه تاج  السلطنه خاطرات تاج  اف عبدالرحیم طالب

  خان اهللا ترجمه میرزاعزیز  البنات تربیت  میرزاآقاخان کرمانی  سه مکتوب

  -  المتین حبل  رساله هشت بهشت

  -  شفق سرخ  زاده یسیدحسن تق  سه زندگی در یک عمر

جمعیت نسوان   احسان طبري  چهره زن در تاریخ ایران

  خواه وطن

  محترم اسکندري

میرزاجهانگیرخان   صوراسرافیل  احمد کسروي  مادران و خواهران ما

  صوراسرافیل

  -  انجمن  ابوالقاسم الهوتی  اشعار الهوتی

  -  نداي وطن  میرزا ایرج  میرزا دیوان ایرج

  -  زمانه  طاهرزاده صابر  اشعار طاهرزاده

خان  میرزاملکم  روزنامه قانون

  الدوله ناظم

  -  ایران نو

  -  تعلیم و تربیت  اهللا نوري فضل شیخ  ها رسایل و اعالمیه

  پروین اعتصامی  دیوان اعتصامی  آبادي یحیی دولت  حیات یحیی

العفایف (طومار  رسالۀ وسیله

  عفت)

یوسف نجفی  حاج شیخ

  جیالنی

 سالنامه وزارت معارف

و اوقاف صنایع 

  مستظرفه

-  

  شهناز آزاد  نامه بانوان  آبادي نجم  تحریرالعقالء

آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ 

  ملی ایران

  دکتر کحال  دانش  
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) تأکید 43: 2002توجه به اعتبار در پژوهش حاضر ملهم از پیشنهاد هابرمن و مایلز ( همچنین،

ایم تا  میمی بوده است. در بخش توصیفی، سعی داشتهبر وجوه اعتبار توصیفی، نظري، تفسیري و تع

انعکاسی دقیق و کامل از متون مستخرج از اسناد ارائه دهیم. در وجه تفسیري، تالش براي خوانش 

هاي واقعی نویسندگان متون بوده است. همچنین، در وجه  دقیق از متون و فهم نیات و دغدغه

ها اشاره  چه که متون و زمینۀ اجتماعی تولید آن تفسیر آنایم تا جهت فهم و  دنبال آن بوده نظري، به

پذیري امید ما بر آن  و سرانجام، در وجه تعمیم کارگیریم ها و مقوالت نظري مناسب را به دارند، سازه

ها و متون موردبررسی، تفسیر  ها و تنوع گفتمانی مستخرج از اندیشه تنیدگی است تا شناسایی درهم

  یز، مفیدي از متن اجتماعی و ذهنیت راویان مربوط به هر سنخ باشد.دفاع و ن موجه، قابل

  

  فکري در برساخت زنانگی: شناسی گفتمان روشن ـ دیرینه

شود که چارة کار فراتر  هویت تنها جایی به مسئله بدل میبندي موضوع شناسایی:  ـ صورت1

و » غیر«خصایص ویژة نظر آید و مشکل در امتیاز و  از مقدورات تاریخی (فکري و عملی) به

شناختی  شرایط ویژة جامعه که مواجهۀ با غیر تحت وجو شود. هنگامی جست» خودي«خصوصیات 

شود. بر این مبنا، این منورالفکرها  رو می جامعه با مشکل بحران هویتی روبه  گیرد، تمامی شکل می

در جامعۀ ایران ظهور  صورت یک گروه اجتماعی جدید بار در دورة قاجار به هستند که براي اولین

هاي ناشی از آن است که  ها به چالش  به تجدد و پاسخ آن روشنفکرانیابند و نوع رویکرد  می

عبارت دیگر، نقطۀ صفر  سازد. به دوره مشخص می بندي مسئلۀ هویت و ویژگی آن را در این صورت

بودند که در کنار  وشنفکرانرپیدایی مسئلۀ هویت در ایران، مربوط به دورة قاجار است و اساساً این 

دار  ها و مفاهیم غرب به ایران، نقش اصلی را عهده هاي غربیان در انتقال تجدد و اندیشه طلبی توسعه

توان به ویژگی دفاع از  دوران مشروطه و پهلوي اول می روشنفکرانترین خصوصیات  شدند. از مهم

هاي اجتماعی و  ز مناسبات، رسوم و سنتآزادي زنان، تأکید بر برابري مرد و زن و نیز انتقاد ا

شمار  مانع حضور زنان در جامعۀ ایران بهترین  باور آنان، اصلی اشاره کرد که به خود فرهنگی زمانۀ

فکري؛  ی؛ مانند آخوندزاده، طالبوف و دیگران و نیز، شاعران روشنروشنفکران. در این زمینه، رفت می

میرزا، در مخالفت با حجاب زنان سخن  ، عارف قزوینی و ایرجالشعراي بهار مانند میرزادة عشقی، ملک

دانستند. براي مثال، میرزاآقاخان  ترین موانع حضور زنان در جامعه می گفتند؛ زیرا آن را ازجمله مهم

اول «شود، بر این باور است که:  کرمانی که از نخستین منتقدان حجاب میان زنان ایرانی محسوب می

کلی ایشان را از معاشرت و مراوده و معامله با مردان مانع  داري زنان در ایران، به عیب این درجۀ پرده

وگو و معامالت و تجارت و صنایع و حرف ظریفانه و کسب اخالق و گردید. از خریدوفروش و گفت

عادات پسندیده و آموختن آداب متمدنانه و دیدن زندگی و حیات آدمیت و فهمیدن رسوم انسانیت 
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گرفتن علم و آداب و کمال و فنون و طرز و طور و  مودن قوت معاونت در معیشت و تعلیمن  و پیدا

همه فواید، بیچاره زنان را  وضع و ترتیب ادارة بیتیه و رفتار و گفتار با اوالد و شوهر خویش از این

ن زبان و آدم شل و کور و کر و فلج در زندا بسته و حیوان بی محروم و مانند عضو شکسته و دست

  ).153: 1352(کرمانی، » اند گرسنه و تشنه کرده

سو و  شدن آن با خرافات از یک بهانۀ آمیخته  ویژه از مذهب به  به دوره  این، روشنفکران این بر  عالوه

کردند. البته، در این زمینه برخی؛  تصلب و تعصب فکري برخی از مذهبیون از سوي دیگر، انتقاد می

حالیکه برخی دیگر از روشنفکران  کردند، در مذهب و عوام مذهبی حمله میمیرزا به  مانند ایرج

الشعراي بهار، لبۀ تیغ تیز انتقاد خود را عمدتاً متوجه عوام و متولیان  همچون میرزادة عشقی و ملک

شمرد و  زمینه، آخوندزاده دین را افیون دولت و ملت می نمودند تا خود نهاد مذهب. در این مذهب می

ایمان، با معرفت و   اعتقاد و بی  مذهب و بی  دین و بی چند نیز براى امتحان، بی  یک«گفت:  یچنین م

  ).193: 1357(آخوندزاده، » شود یا بهتر فیلسوفیت تعیش بکنیم تا ببینیم حالت ما بدتر می

زمینه، انتقاد آنان از جامعه و  ان ایرانی در ایننفکرو در نهایت، سومین خصیصۀ مشترك روش

دانستند  و رسوم اجتماعی و فرهنگی می دسته از آداب   ردم بود. آنها این انتقادها را عمدتاً متوجه آنم

سوي مدرنیته و  ها و نیز، جامعه به تر آن ماندگی زنان و مانع ترقی و حرکت سریع که موجب عقب

نقد جامعۀ سنتی به چرند و پرندکه در مقاالت » اکبر دهخدا علی«رفت؛ مانند  شمار می مظاهر آن به

  ابعاد گوناگون جامعۀ سنتی ایران در ارتباط با خانواده و موقعیت زن اشاره می کند.پردازد و به می

ها  ، خواست جملگی آنروشنفکراناین  ترین ویژگی مشترك بین تمامی  در یک نگاه کلی، مهم

ها و  درگذشتن از سنت ها راهی جز براي تحقق پیشرفت و توسعه در ایران بود که از نظرگاه آن

سازي از زن  با غیریت روشنفکرانلحاظ،  باورهاي پیشین و پذیرفتن مناسبات نوین نداشت. بدین

  سنتی و نفی موجودیت آن، زن مدرن ایرانی را در قالب دیگري برتر براي او معرفی کردند.

از دول درپی ایرانیان  هاي پی : شکستبندي موضوعات کننده در صورت ـ عوامل تعیین2

چیز  ساالران ایرانی شد که چه گیري این پرسش در میان دیوان عثمانی و روسیه نخست، موجب شکل

ها با سفر به این کشورها و آشنایی با مظاهر  ها است؟ در مرحلۀ بعد، آن سبب شکست همیشگی آن

ن به ماندگی ما است؟ تالش براي رسید چیز عامل عقب تمدن جدید به این پرسش رسیدند که چه

ترین عاملی بود که دربار و طبقۀ  ماندگی مهم رفت از وضعیت عقب ها و برون پاسخ این پرسش

ساالر را بر آن داشت تا با اعزام محصلین به اروپا و تأسیس مدارس جدید و آموزش به سبک  دیوان

رباري، دسته از محصلین که اغلب شاهزادگان د کسب علوم و فنون غربی اقدام کنند. این نوین، به

هاي طبقۀ متوسط و باالي اجتماعی بودند،  ساالران، کارکنان اداري و افرادي متعلق به خانواده دیوان

التحصیلی از مراکز آموزشی، با چاپ نشریات، تألیف و ترجمۀ کتب،  پس از بازگشت به ایران و فارغ
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نی در ایران بودند که ها و تدریس در این مراکز، آغازگر جریا هاي آموزشی و انجمن تأسیس مؤسسه

  .در نهایت، به بازاندیشی در مورد خود و جامعه در دنیاي جدید انجامید

هاي اجتماعی،  در ایران با ورود به عرصه روشنفکرانفکري:  بیانی گفتمان روشن ـ وجه3

سیاسی و فرهنگی و احساس مسئولیت در برابر جامعه و مردم، منتقد وضعیت جاري و ساختارهاي 

ها در وهلۀ اول، حکومت استبدادي و در وهلۀ دوم، باورهاي غلط مذهبی و  معه شدند. آنسنتی جا

فکران  لحاظ، روشن و رسوم منحط سنتی را عامل اصلی وضعیت موجود معرفی کردند. بدین  آداب

جایگاه خود و مردم ایران، ازجمله زنان ایرانی را در دنیاي نوین مورد پرسش قرار دارند. درواقع، زن 

فکري در ایران موردتأمل و اندیشه  عنوان ابژه از سوي سوژة شناساي روشن بار به براي نخستین

  قرارگرفت و تالش شد تا نقش و جایگاه او در جامعه بازشناسی و بازتعریف شود. 

در این گفتمان، تنها کسانی صالحیت صحبت دربارة ابژة زن و زنانگی داشتند که به انتقاد از 

کاري جهت بهبود شرایط زنان در ایران ارائه  کردند تا راه پرداختند و سعی می میوضعیت موجود 

رفتگان یا کارگرانی از ایاالت  کردگان مراکز آموزشی نوین، فرنگ ها تحصیل دهند. معموال این سوژه

اي ه آذربایجان، گیالن و مازندران بودند که ناگزیر براي امرار معاش به منطقۀ قفقاز و دیگر جمهوري

هاي  خواهی مارکسیست طلبی و عدالت هاي مساوات ترتیب، با اندیشه شوروي مهاجرت کرده و بدین

اروپایی آشنا شده بودند و تجددخواهی و اصالحات اساسی در ساختارها و باورهاي سنتی جامعه 

ات ها و مطبوع براین، نهادهایی همچون احزاب، انجمن رفت. عالوه شمار می ها به خواست اصلی آن

شوند که گفتارشان در زمینۀ هویت زن و جایگاه و نقش او در  ازجمله فاعالن شناسایی محسوب می

فکري در  بخش به گفتمان روشن شد. درواقع، این مراکز نهادهاي مشروعیت جامعه جدي تلقی می

شی به بخ ترین نکته در مشروعیت رفتند. مهم شمار می بازتعریف و برساخت زنانگی در دوران جدید به

مفهوم سنتی » نقد«ها در زمینۀ صالحیت سخن دربارة ابژة زن و زنانگی در جامعۀ ایران، همانا  سوژه

  اجتماعی او در جامعه بود.  -زن، جایگاه فردي و وضعیت سیاسی

فکري در ایران از آغاز پیدایش همواره با تولید  گفتمان روشنبندي مفاهیم:  ـ صورت4

و رسوم و عرف  کشیدن آداب  چالش تا با نقد گفتمان سنتی و دینی و بههاي خاص درصدد بود  گزاره

هایی که به این گفتمان شکل  ترین گزاره اجتماعی، جایگاه زنان را در جامعۀ ایرانی ارتقاء بخشد. مهم

عنوان عاملی براي فساد اخالقی و نیز، مظهر  بودند از: نقد حجاب سنتی (به بخشید، عبارت می

معه)، نقد قوانین مذهبی و رسوم سنتی ازدواج در ایران (همچون شیوة همسرگزینی ماندگی جا عقب

ها، اشتغال زنان و  و قانون تعدد زوجات)، نقد قیود اجتماعی براي زنان و نیز، تأکید بر لزوم آزادي آن

لزوم استقالل مالی و اقتصادي آنان، مساوات میان زن و مرد در حقوق اجتماعی، لزوم مشارکت 
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گونه که  آموزي و تحصیل. همان سی زنان در جامعه (همچون داشتن حق رأي)، وجوب علمسیا

  سراید:  ابوالقاسم الهوتی چنین می

  از روي خـود ایـن نقـاب بـردار   ایـران دختـر نامـدار اي

  کتـاب بـردار چـادر بنـه و   چـون دخترکان اوزبکسـتان

  ).649: 1358(الهوتی، 

کارگرفته  فکري به هاي متعددي که در گفتمان روشن با وجود گزاره: ها ارهـ مناسبات بین گز5

شود، هدف و خواستۀ اصلی این گفتمان از طرح مسئلۀ زن در ایران و پرداختن به آن، همانا در  می

درجۀ اول، ترقی و بهبود در وضعیت و جایگاه سنتی زنان ایرانی و در درجۀ دوم که البته از اهمیت 

ماندگی و دستیابی به  رفت جامعۀ ایران از وضعیت عقب بت به اولی برخوردار است، برونتري نس بیش

منظر، تنها با ایجاد تغییر و دگرگونی ساختاري در وضعیت  سبک غربی است. از این پیشرفت به

اساس بود که  توان به این مهم نائل شد. براین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است که می

بخشی به اقشار و طبقات اجتماعی گوناگون، حکوت قانون را  تالش کردند تا با آگاهی روشنفکران

  جایگزین نظام استبدادي پادشاهی در ایران کنند. 

ها، تألیف و ترجمۀ کتب، سرودن  ترتیب، در گام نخست از طریق چاپ نشریات و روزنامه بدین

و رسوم سنتی جامعۀ مردساالر ایران را   نامه؛ قوانین مذهبی و آداب اشعار و نوشتن رمان و نمایش

ها و مراکز آموزش نوین و  موردانتقاد قراردادند و در گام بعد، تالش بر آن شد تا با ایجاد مؤسسه

توانند با سوادآموزي و  ها هم می ترویج تحصیالت جدید، زنان به این باور و خودآگاهی برسند که آن

ی به استقالل مادي و اقتصادي و در پی آن، حقوق و اشتغال و فعالیت بیرون از فضاي اندرون

  ترتیب، با بهبود وضعیت و جایگاه خود  هاي فردي و اجتماعی خود دست یابند و بدین آزادي

آرایی اي  بخت و جهان جوان«اي بهار در قصیدة الشعر پیشرفت جامعۀ ایرانی سرعت بخشند. ملکبه

  سراید: باره چنین می دراین» زن

  تر پایی اي زن به جهل از این فـزون   تو با ایـن هوش ادراك دریغـا گـر

  که مــام مـردم فـردایـی اي زن    بـه کار علـم و عفت کـوش امـروز

  ).503: 1387(بهار، 

  

  ها ـ استراتژي6

طورکلی تالش  فکري به هرچند گفتمان روشن: فکري ـ عناصر متناقض در گفتمان روشن

بندي  ندیشی در مفاهیم و تعاریف سنتی از زن و زنانگی در ایران، صورتداشت تا با نقد سنت و بازا

فکري گاه با عناصر و مفاهیم  نوینی از مفهوم زن ارائه دهد، باوجوداین، در متون و نشریات روشن
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گر سلطۀ گفتمان سنتی در جامعۀ مذهبی و مردساالر ایرانی است.  شویم که بیان رو می متناقضی روبه

هاي  رود و با کلیشه شمار می در برخی از این متون، زن همچنان طفیلی مرد به گونه که همان

شود و  شود که زمانی به جادو متوسل می پرست و گرفتار در اوهام شناخته می جنسیتی؛ مانند خرافه

دسته از متون در عین  آورد. این وجود می گاه موجبات انحرافات اخالقی و جنسی مرد را به

ساختارهاي سنتی جامعه هنوز متأثر از نگاه سنتی به زن و نقش و جایگاه او در  طلبی در اصالح

نویسد:  چنین می با اشاره به جهالت زن ایرانی  چرند و پرند 11ي  اجتماع هستند. دهخدا در شماره

کر کند. شلوار مرد که دو تا شد ف گفت مال مرد به زن وفا نمی می   خدابیامرز ننم جور آقام نبود. او «

هاي  بام. زن رفت سر پشت می جهت هنوز آقام پاش به سرکوچه نرسیده بود که  زن نو میفتد. از این

ریخت،  می کرد. آب قلیان را هم  می   وقت ننم فورا سماور را آتش  کرد... آن می  همسایه را صدا 

بستن  ، دیگري آبگذرانی کار دو چیز بود. یکی خوش کردن. مقصود از این ها درددل نشست با آن می 

  ». به مال خدابیامرز بابام که شلوارش دو تا نشود

استفاده از مفاهیم و موضوعات مرتبط با گفتمان سنتی و نیز، گفتمان هاي گفتمان:  ـ زیرگروه

فکري در برساخت زنانگی در ایران  ها درون گفتمان روشن گفتمان تجددطلبانه موجب پدیداري خرده

-لنینیسم، سوسیال-دموکراسی، مارکسیسم- گفتمان لیبرال چهار خرده لحاظ، ما با است. بدین

ها و ارائۀ استراتژي گاه  کارگیري گزاره ایم که در به ) و ناسیونالیسم مواجه1394دموکراسی (آدمیت، 

لنینیسم بر برابري میان -که در گفتمان مارکسیسم متفاوت از یکدیگر هستند. براي مثال، درحالی

شود، گفتمان  نشینی و ضرورت اشتغال و استقالل اقتصادي او تأکید می زن از خانه زن و مرد، پرهیز

ناسیونالیستی، متأثر از گفتمان سنتی مردساالرانه بر این باور است که هر یک از زن و مرد را بهر 

ها جز در برخی موارد  اند و همچون احمد کسروي صراحتاً با اشتغال زنان و فعالیت آن کاري ساخته

لنینیسم بود - ورزد. همچنین، این تنها گفتمان مارکسیسم کند، مخالفت می ه ضرورت ایجاب میک

ورزید و داشتن حق رأي و  که بر برابري زن و مرد در تمام وجوه انسانی و حقوق اجتماعی تأکید می

ي فکر هاي روشن شمرد؛ چراکه سایر گفتمان مشارکت در امور سیاسی را از حقوق اساسی زنان برمی

تنها از این ایده طرفداري نکردند  چه پس از پیروزي جنبش مشروطه و چه در دورة پهلوي اول، نه

گذاري در مجلس و دولت  عنوان بخشی از بدنۀ قانون خود به زاده، ها همچون تقی بلکه نمایندگان آن

لنینیسم -گفتمان مارکسیم که خرده مدرن صراحتا با این امر به مخالفت پرداختند. پس، درحالی

-دموکراسی و سوسیال-هاي لیبرال گفتمان هاي جنسیتی بود، خرده خواهان رفع تمامی تبعیض

دموکراسی تنها خواهان اصالح وضع موجود و الگوبرداري از زن اروپایی براي بهبود وضعیت زنان در 

اه زن در جامعه بودند. این درحالی است که در گفتمان ناسیونالیسم، بهبود و ترقی وضعیت و جایگ
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ایران تنها در راستاي بهبود و ترقی جایگاه مرد ایرانی در جامعه و رسیدن به ملل متمدن اروپایی 

 یابد.  تعریف می

  

  شناسی گفتمان قدرت در برساخت زنانگی  ـ دیرینه

در دورة رضاخان، تربیت و اصالح ملت پروژة اصلی : بندي موضوع شناسایی ـ صورت1

گرایی رضاشاه با تجددخواهی  بخش بود. تفاوت ملی ترین عامل هویت ی، مهمگرایی و نژاد آریای ملی

فکري در این است که اگر نهاد قدرت در دورة پهلوي اول براساس سیاست کامالً متجددانه  روشن

باور  اولیه، بر کاربست سیاستی عمومی  روشنفکران؛ کرد (مدرن) مبتنی بر هویت ملی عمل می

  داشتند. 

اقداماتی همچون کشف حجاب، مخالفت با اشاه در راستاي تربیت ملت دست بهرضسان،  بدین

و رسوم مذهبی، برنامۀ پیشاهنگان و پالودن زبان فارسی از لغات عربی زد. اما  علماي دین، منع آداب 

ها در تعارض با دولت  ها اهمیت یافتند؛ چراکه آن در مسیر تربیت ملت، سه گروه بیش از سایر گروه

- روحانیون و علماي دین که قدرت اجتماعی بودند و در چارچوب اسالمیرارداشتند: نخست، مدرن ق

عشایر چراکه مخل نظم مرکزي بودند و سوم، زنان؛ چون در تلقی  شدند؛ دوم، عربی تعریف می

وظیفۀ اصلی تربیت مردان با خون پاك آریایی را برعهده داشتد. بنابراین، زنان باید  ها رضاشاه آن

شان براساس آداب و تعالیم  شدند، تا زمینۀ حضور اجتماعی آنان در جامعه و تربیت حجاب میکشف 

آمد. در این طرز تلقی، سالمت جسم و روح جامعه و نیز پیشرفت و بالندگی ایران و  نوین فراهم می

و رسوم  ها سوادي و نیز، سنت که زن ایرانی دربند جهل و بی مردان وطن منوط به زنان بود. تا زمانی

ماندگی و رسیدن به تعالی و پیشرفت  گذشتگان بود، هیچ امکانی براي درگذشتن مردان از عقب

با  گفتمان قدرت در ایران، ةعنوان نمایند نوین در مفهوم غربی آن وجود نداشت. پس، رضاشاه به

حذف فیزیکی) و توسل به قانون و استفاده از قوة قهریه (همچون زور، اجبار، تهدید، زندان، تبعید و 

با استفاده از ایجاد فضاهاي جدید اجتماعی، دخالت در امر آموزش (آموزش در خدمت اهداف 

ها و  دهی به آن زمینه و جهت ها و نشریات فعال در این سیاسی)، حمایت مادي و معنوي از انجمن

نی تعریف کرد که مثابۀ موجودي در خدمت مدرنیته و ناسیونالیسم ایرا نویسی رسمی، زن را به تاریخ

  وظیفۀ او پرورش مردان براي سربلندي و پیشرفت ایران بود.  

ترین عامل  مواجهۀ با تمدن غربی مهمبندي موضوعات:  کننده در صورت ـ عوامل تعیین2

بندي موضوعات در گفتمان قدرت در عصر مشروطه و نیز مدرنیتۀ ایرانی  کننده در صورت تعیین

شود. البته، این گفتمان در دورة قاجار ابتدا تنها خواهان  ل محسوب میویژه در دورة پهلوي او به

ماندگی کشور با اصالح در ساختارهاي سیاسی و اجتماعی جامعه بود، حال  رفت از وضعیت عقب برون
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که در زمان پهلوي هدف اول، دستیابی به پیشرفت با ایجاد تغییرات اساسی در ساختارهاي  آن

  دولت مدرن بود.-گی و اجتماعی کشور و تشکیل ملتسیاسی، اقتصادي، فرهن

هاي مکرر از  نهاد قدرت در جامعۀ ایرانی بعد از شکستبیانی گفتمان قدرت:  ـ وجه3

لحاظ فرهنگی و  هایی که به دادن بسیاري از سرزمین متجاوزان روس، عثمانی و انگلیس و ازدست

ر وضعیت خود را موردپرسش قرارداد و به این با تاریخی همواره به ایران تعلق داشتند، براي نخستین

باور و آگاهی رسید که جز با داشتن علوم و فنون جدید و تغییر و اصالح در ساختارهاي سیاسی و 

اجتماعی قادر به حفظ قدرت و بازتولید آن نخواهد بود. بازاندیشی در جایگاه قدرت در جامعه، 

ی منتهی شد؛ چراکه این ادراك در میان درباریان و ناگزیر به تأمل در وضعیت مردان و زنان ایران

ساالران وجود داشت که درگذشتن از وضعیت انحطاط و رسیدن به پیشرفت ملل متمدن جز با  دیوان

ها با  تقلید از اروپا در روش و شیوة نگرش به زندگی، انسان و جامعه و نیز ایجاد تغییرات نوین در آن

تأسیس؛ مانند مدارس،  زمینه، نهادهاي تازه خواهد بود. در اینپذیر ن حذف مناسبات سنتی امکان

ها و مطبوعات و همچنین، مجلس و دولت که  ها، کانون هاي نوین، انجمن مؤسسات و دانشگاه

گفتن دربارة  شدند، از صالحیت و مشروعیت سخن نمایندگان گفتمان قدرت در ایران تلقی می

کردند تا با نقد ساختارها و  ین نهادها و مؤسسات تالش میموضوعات این گفتمان برخوردار بودند. ا

جمله زن  کارگیري قوة قهریه فهم جدیدي از انسان ایرانی و از آن گذاري و به باورهاي سنتی، قانون

  ترتیب، به پیشرفت و ترقی از نوع غربی دست پیدا کنند. در ایران ارائه دهند و بدین

هاي خاص  دولت مدرن) در ایران با تولید گزاره- (ملتگفتمان قدرت بندي مفاهیم:  ـ صورت4

کرد تا با تغییر در نقش و جایگاه زن در  در برساخت هویت زن در جامعۀ نوین همواره تالش می

ایران به پیشرفت و ترقی جامعۀ مدرن ایرانی سرعت بخشد. درواقع، در این گفتمان پیشرفت جامعه 

لحاظ، توجه به سالمت روحی و  پذیر نبود. بدین ان امکانواسطۀ زنان و با بهبود وضعیت آن جز به

جسمی زنان (با پرداختن به ورزش و بهداشت جسمانی)، آموزش علوم جدید و سواداندوزي، تربیت 

و رسوم ملل متمدن، فعالیت و حضور در فضاهاي اجتماعی،  شیوة زنان غربی و فراگیري آداب  به

گري، طبابت و  هایی خاص مانند معلمی، آرایش ا در زمینهکشف حجاب اجباري، اشتغال (البته، تنه

 هاي این گفتمان همواره موردتأکید قرار هایی هستند که در گزاره ترین مؤلفه پرستاري) مهم

  گیرند. می

در دورة رضاشاه این تلقی و باور از نهاد قدرت و مسئولیت آن در ها:  ـ مناسبات بین گزاره 5

توان از وضعیت  سازي برپایۀ مفاهیم ناسیونالیسم ایرانی نمی ملت جامعه وجود داشت که جز با

ماندگی درگذشت و به پیشرفت و ترقی دست یافت. پس، با فروریختن مرزهاي سنتی در مفهوم  عقب

شمار رفت که براي  بخش به آحاد ملت ایرانی، نژاد آریایی به ترین عامل هویت هویت ایرانی، مهم
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تربیت قرارگیرند و  و ضرورت داشت تا در ابتدا زنان مورد تعلیم حفظ خون پاك و اصالت آن،

طریق، راه براي تربیت صحیح مردان و در پی آن، رسیدن به پیشرفت و تعالی جامعۀ ایرانی  بدین

سراي عالی بانوان مشاهده کرد.  انی رضاشاه در دانشر توان در سخن فراهم آید. بازتاب این تلقی را می

آموختگان آن  التحصیلی دانش مناسبت فارغ به 1314ماه  نی که در تاریخ هفدهم ديار او در این سخن

اید و براي  شما خواهران و دختران من حاال که داخل جامعه شده«... گوید:  گرفت، چنین میانجام 

اید، باید بفهمید که وظیفۀ شما این است که براي  پیشرفت خود و کشورتان این قدم را برداشته

دتان کار کنید، سعادت آینده در دست شماست؛ زیرا شما مربیان فرزندان این مملکت کشور خو

  ».هستید و شمائید که باید نسل آینده را تربیت کنید

  

  ها ـ استراتژي6

دولت مدرن در دورة رضاشاه بیش از هرچیز، دولتی ـ عناصر متناقض در گفتمان قدرت: 

ستیز  حال، زن شدت مردساالرانه و درعین لی آن، بهپاتریمونیال است که هنوز ساختارهاي اص شبه

دهندة مردان مدرن ایرانی از اهمیت  عنوان مادر ملت و پرورش است. اگرچه در این دوران زن به

شود، اما واقعیت آن است که در منظر مورخان رسمی و نویسندگان دورة  خاصی برخوردار می

زنند، نگرش ابزاري به  می براي زن و مرد قلم رضاشاه که در تبیین گسترش دولت مدرن و جامعه 

رو، در آثار این  هاي نگاه سنتی به زن در جامعۀ ایران است هنوز نمود دارد. از این زن که از ویژگی

نویسندگان همچنان، اندرزهاي اخالقی و نصایحی با تأکید بر نقش زن جهت خدمت به خانواده و نه 

  شود.  براي زن لحاظ نمیبراي خود، آمده است و هویت مستقلی 

هاي  شوند، گزارش این آثار که ازجمله مصادیق تاریخ رسمی دوران پهلوي اول شمرده می

ها را نشان  بودن نویسندگان این آثار نسبت به زنان و مسائل آن دغدغه کرد دولت هستند که بی عمل

که تنها براي  ند؛ نگاهیک می دهد و نوع نگاه واقعی حاکمیت وقت نسبت به زنان را نیز بیان  می

وجهه در جامعۀ جهانی و حرکت در راستاي مدرنیسم و نوسازي شکل گرفته و جهت کسب  کسب

نگرانی نسبت به  مشروعیت، مطابق اقتضائات عصر و زمانه معنا یافته است، نه برمبناي دل

ده از قوانین صد ما ها و احقاق حقوق و مطالبات زنان. براي مثال، در یک ها، محدودیت محرومیت

اي که در دورة  قانون مدنی«مدنی مربوط به خانواده، شریعت کامال بر سکوالریسم برتري دارد. 

تصویب رسید حکایت از تثبیت و حفظ ساختارهاي پدرساالر خانوادة سنتی داشت. دولت رضاشاه به

ر خانواده را تنها ساختا ي سنتی برنیامد و نه گاه درصدد تغییر ساختار خانواده رضاشاه هیچ

ترین تفاوت  چه مهم نخورده باقی گذاشت، بلکه حتی آن را موردتأیید قرارداد. در این میان، آن دست

آورد درخواست و تمایل  وجود می هاي پدرساالري در ایران را به میان این ایدئولوژي و سایر گفتمان
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ایدئولوژي کلی حاکمیت بوده زنان مطابق با » برساختن«رژیم به تبدیل برخی از مظاهر زنانگی و 

  ). 93: 1384(صادقی، » است

  شناسی گفتمان دینی در برساخت زنانگی ـ دیرینه

و   مثابۀ نماینده روحانیون و علماي دین در ایران همواره بهبندي موضوع شناسایی:  ـ صورت1

ر ایران، علیه فکري د که نهاد روشن شوند. درحالی ها و باورهاي سنتی تلقی می ها، آیین حافظ سنت

گرایی پهلوي تعین یافته بود، درصدد  شکل ملی گفت و نهاد قدرت که به دین و اسالم سخن می

گرایی را نفی و بر  حذف دین از مناسبات اجتماعی بود، روحانیت تشیع، هر دو مؤلفۀ تجدد و ملی

ورزید.  ، زن تأکید میجمله بخش انسانی و از آن ترین و تنها مؤلفۀ هویت عنوان مهم اسالم و مذهب به

در ایران با تفسیر آیات قرآن و نقل احادیث و روایات و توسل به باب اجتهاد، زن را   روحانیت رسمی

و هم از منظر عقلی و روحی) تعریف  العقل و مستضعف در خلقت (هم از نظر جسمی  ضعیفه، ناقص

ها  برابر مردان براي رسیدن آنکرد که وظیفۀ او خدمت به مردان مؤمن خداوند و سرسپردگی در  می

و روحی بود. براي زن، خدمت به همسر و آقاي خود و فرزندآوري براي او، باالتر از  به تعالی جسمی 

رفت و زن، جز در پرستش خداوند، باید که مطیع سرور خود (پدر، همسر یا  شمار می هر عبادتی به

که دربارة  شورت مردان قرارگیرد، نه آنولی مرد) باشد؛ چراکه او نه شایستۀ آن بود که طرف م

لحاظ علم و  که آن مرد به مسائل قضاوت کند و نه سزاوار والیت بر حتی یکی از مردان بود، ولو آن

  تر از او قرارداشت.  اي پایین ایمان در مرتبه

ها از طرف نهادهاي مدرن  ترین هجمه سو مورد بیش پس، در دوران مدرن، نهاد دین از یک

ترین مقاومت و اعتراض به  فکري قرارگرفت و از سوي دیگر، بیش نهاد قدرت و نهاد روشنهمچون 

سازي از زن مدرن و زن  نهادهاي مدرن از سوي نهاد دین انجام پذیرفت. درواقع، این نهاد با غیریت

  را در برابر آن قرارداد. غربی، زن سنتی اسالمی 

توان مدعی بود که گفتمان دینی در  می: بندي موضوعات کننده در صورت ـ عوامل تعیین2

کنندة ساختارهاي سنتی و  ها و توجیه عنوان نماینده و حافظ اصیل سنت ایران تا دورة قاجاریه به

وجود  هایی را به رفت. اما رویارویی با تمدن غرب و مفاهیم جدید، پرسش شمار می وضعیت موجود به

ترتیب، مفاهیم  گویی نبودند. بدین م دینی قابل پاسخآورد که هرگز با عناصر گفتمان سنتی و مفاهی

پردازي  ازجمله مفهوم زن و مرد مضامین پیشین خود را از دست دادند و نیازمند بازتعریف و مفهوم

براین، اختالف رویکرد در گفتمان دینی تشیع و باز بودن باب اجتهاد در چگونگی  نوین شدند. عالوه

بندي موضوعات در برساخت زن و نقش  کننده در صورت وامل تعیینپاسخ به مسائل جدید از دیگر ع

  شوند. و جایگاه او در جامعه محسوب می
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گفتمان دینی در دوران مشروطه و نیز دوران مدرن با تولید بیانی گفتمان دینی:  ـ وجه3

یت هاي خاص درصدد بود تا با همراهی با برخی تغییرات و اصالحات اجتماعی، سلطه و حاکم گزاره

اند از: زن  برد، عبارت هایی که این گفتمان از آن بهره می ترین گزاره خود را همچنان حفظ کند. مهم

بودن فرزندآوري و وظیفۀ مادري، الزام حجاب، اشتغال در خانه،  زار مرد، مقدس عنوان کشت به

ت قوانین دینی در ها، لزوم رعای جداسازي فضاهاي زنانه و مردانه در جامعه و جلوگیري از اختالط آن

ازدواج و طالق، تعیین حقوق زنان براساس احکام و قوانین دین (همچون قانون ارث، دیه، حق 

هاي سیاسی و اجتماعی  قبیل)، پرهیز از ورود به فعالیت قضاوت، حق حضانت فرزند و مواردي از این

یکی از پنج مجتهد  ه مدرس کصالحیت حق رأي و ورود به مجلس یا دولت). براي مثال،  (مانند عدم

ناظر مجلس دوم مشروطه بود، مخالفت شدیدي با حق رأي و انتخاب زنان به نمایندگی مجلس 

حال بسیار در بر  از اول عمر تا به«داشت. او در توضیح مخالفت خود در مجلس چنین استدالل کرد: 

د و امروز بدنم به لرزه آمد. و بحر ممالک اتفاق افتاده بود براي بنده، ولی بدن بنده به لرزه درنیام

که حق انتخاب ندارند، نسوان  که اسم نسوان را در منتخبین برد که از کسانی اشکال بر کمیسیون این

ها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب داشته باشند، مستضعفین و  هستند... خداوند قابلیت در این

که در حقیقت،  ا استعداد ندارد. گذشته از اینه اند که عقول آن ها از این نمرده مستضعفات و آن

» النساء، تحت قیمومیت رجال هستند اند، الرجال قوامون علی نسوان در مذهب اسالم تحت قیمومیت

  ).1331دي  14مذاکرات مجلس، مجلس هفدهم، (

  ها ـ استراتژي4

ها  فظ سنتعنوان حا که گفته شد، گفتمان دینی به چنانـ عناصر متناقض در گفتمان دینی: 

معناي  اما این، هرگز بهو رسوم دینی با اشاعۀ افکار نو در مورد زنان به مخالفت برخاست.   و آداب

عنوان  ویژه در مذهب تشیع، به ها و عناصر موجود در این گفتمان نیست، بلکه به بودن گزاره دستیک

کردن  و همچنین، لحاظ دلیل بازبودن باب اجتهاد مذهب غالب و رایج در میان مردم ایران، به

مقتضیات و شرایط مکانی و زمانی در زمینۀ احکام اسالمی و تفاسیر قرآنی، در اغلب موارد ما با آراء 

رو هستیم که بعضاً در تناقض یا تضاد  هاي مختلف روبه هاي گوناگون در زمینه و نظرات و نیز اندیشه

  شوند.  با یکدیگر دیده می

عنوان موجودي انسانی و  اختالف دیدگاه در زمینۀ تعریف زن به: هاي گفتمان دینی ـ زیرگروه

ویژه از عصر ناصري و باالخص پس از پیدایی تفکر بابیه در ایران و  حقوق خانوادگی و اجتماعی او، به

کارانه از  که در گفتمان رسمی و محافظه ردیابی است. چنان دنبال آن، جنبش مشروطه کامال قابل به

العقل و تابع  نوان موجودي ناقص در آفرینش که از دندة چپ مرد آفریده شد، ناقصع اسالم، زن به

ترین وظیفۀ او مادرشدن و فرزندآوري  شود که باالترین و مقدس زار مرد تعریف می احساسات و کشت
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شود و باالترین ارزش  براي مرد است. در این نگاه، ارزش زن تنها برابر با نیمی از یک مرد دانسته می

که تا لحظۀ مرگ، هیچ نامحرمی چهرة او را ندیده و صداي او  چنان براي او در حیا و عفت است، آن

  را نشنیده باشد. 

کارانۀ روحانیون از  اما دو رویداد در دورة قاجار سبب شد تا گفتمان و تلقی سنتی و محافظه

سانی زن با چالشی مداوم دین، تعالیم و باورهاي دینی رایج و در کنار آن، جایگاه اجتماعی و ان

رو شود. رخداد نخست، جنبش بابیه بود که اتفاقا بخشی از قشر روحانیت، بانیان و حامیان آن  روبه

روند و رویداد دوم، جنبش مشروطه است که بیش از پیش موجب انشقاق در میان   شمار می به

اییه، حجاب از زن ساقط گفتمان بابیه و به شود. براي مثال، در خرده گفتمان دینی محسوب می

است، شرط ازدواج بر رضا و خواست هم زن و هم مرد قراردارد و نیز، زن همچون مرد به آموزش و 

  شود. تحصیل ترغیب می

آبادي و ممقانی خود از نخستین  آبادي، نجم طلب همچون؛ دولت براین، روحانیت مشروطه عالوه

هاي ویژة  ین براي آموزش زنان و بیمارستانشوند که دست به ایجاد مراکز نو کسانی محسوب می

ها و نشریات تالش کردند تا نگاه سنتی و  بانوان زدند و با انتشار مطالبی چند در روزنامه

تألیف شیخ اسداهللا ممقانی مطبعۀ  دین و شئوندر کتاب کارانه به زن را تغییر دهند.  محافظه

مملکت اگر رأي همچو فقیه قمی را بپرسید، طور در باب تعداد نفوس  همین«اسالمبول آمده است: 

که در  می زن و بچۀ مرد در دفاتر دولتی حرام است... و حال آن شبهه خواهد گفت که ثبت اسا بی

اهللا و امهات ائمه در مساجد و منابر در کتب و رسائل پیش  می خود بنات رسول شرح و تعداد اسا

که بدون تعداد صحیح نفوس امور لشکري  ل از اینشود و غاف خودي و بیگانه هیچ محذوري دیده نمی

  ماند و نه متدین. شود و بدون نظم و نسق در این عصر نه دین می کدام منظم نمی و کشوري هیچ

شود و  اي دارند که با معاینۀ اجساد ذکور کشف و مداوا نمی و چون طایفۀ نسوان امراض مختصه

وضیع و شریف باید بالتساوي  -ن، خُرد و بزرگ جاکه قانون در یک مملکت در حق مرد و ز از آن

  ).77: 4، 1300(جهان زنان، » اجرا شود، استثناي نسوان از این قانون هم امکان ندارد

  

  شناسی گفتمان مقاومت زنانه در برساخت زنانگی ـ دیرینه

گانه،  هاي اجتماعی سه قدرت و اقتدار هریک از گفتمانبندي موضوع شناسایی:  ـ صورت1

بودن زنان در تعریف مفهوم زنانگی در دوران نوین و بازتعریف زن در مدرنیتۀ  ز در معناي منفعلهرگ

هاي پیش از  ایرانی و نقش و جایگاه او در مناسبات جدید اجتماعی نیست. زنان ایرانی از سال

گوناگون  هاي کارگیري ابزارها و شیوه اند تا با به جنبش مشروطه تا به امروز همواره در تالش بوده

با آغاز تنها به حقوق اجتماعی خود دست یابند، بلکه عاملی فعال در تحوالت نوین لحاظ شوند.  نه
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خواهی در ایران و بازشدن فضاي سیاسی و اجتماعی کشور، زنانی که تا پیش از این  حرکت مشروطه

خواهان  به جمع مشروطه ها آمدند و خیابانرو بودند، به حتی براي خروج از خانه نیز با محدودیت روبه

هایی؛ همچون جنبش تنباکو و شورش براي قحطی  ها پیش از این هم در حرکت پیوستند. البته، آن

هاي  آمیز خود را تجربه کرده بودند. اما با شروع حرکت اولین حضور موفقیت 1277نان در سال 

ز قبل پا به میدان گذارند و از تر ا تر و پررنگ خواهی، این امکان فراهم آمد تا بتوانند جدي مشروطه

هاي نبرد، با  رانی و حفظ جان گرفته تا تحصن و شرکت در جبهه آوردن علما به مسجد براي سخن

خواهان باقی  مردان همراه شوند. پس از پیروزي جنبش مشروطه نیز، زنان همچنان در کنار مشروطه

  ماندند. 

هاي مستقل خود نداشتند و  صی از خواستباوجوداین، در دوران مشروطه زنان هنوز تصور مشخ

خواه، آزادي و احقاق حقوق همۀ مردم، اعم از زن و  کردند استقرار حکومتی ملی و مشروطه گمان می

دنبال خواهدداشت. با تصویب قانون اساسی مشروطه و قراردادن زنان در ردیف دیوانگان و  مرد را به

شان  خواهی که در این حرکت همراه مردان روطهها از حق رأي، زنان مش کودکان و محرومیت آن

هاي جنبش زنان در  هاي خود را آغاز کردند و نخستین نطفه آوردن خواسته دست بودند تالش براي به

اندازي مدارس دخترانه و  خواهانه آغاز و با راه ایران را شکل دادند. جنبشی که با اهدافی ملی و عدالت

شماربودن زنان  دوره و اندك سازي زنان در این رغم محروم هاي زنانه حمایت شد. به انجمن

هاي مختلف  شیوه ها با شناسایی موانع فرهنگی و اجتماعی حضورشان در جامعه به تجددطلب، آن

طلبانۀ  خواهانه و مساوات کردند تا با استفاده از آزادي سیاسی و افکار و تمایالت عدالت تالش می

ها  از آن  ترتیب، برخی اسی و اجتماعی خود را بیان کنند. بدینهاي سی خواهان، دیدگاه مشروطه

کردند تا موانع موجود بر سر راه فعالیت سیاسی زنان را برطرف کنند و از مجلس شوراي ملی  تالش 

رسمیت بشناسد و شرایط الزم را براي مشارکت زنان در صحنۀ  خواستند تا برابري زن و مرد را به

فراهم کند و گروهی دیگر، با ارزیابی شرایط سیاسی و اجتماعی کشور سیاسی و اجتماعی کشور 

دانستند، مانند تأسیس مدارس دخترانه و سوادآموزي  دستیابی می هاي محدودتري را که قابل هدف

که هر دو گروه خواستار تجدیدنظر در فرهنگ مردساالر حاکم بر دختران دنبال کردند. درحالی

هاي تجددخواهانه همراه با خواست ترقی و پیشرفت که نقطۀ مقابل  شجامعه بودند. درواقع، تال

جایگاه فرودستی زنان قرارداشت، به گفتمانی در جامعۀ زنان ایرانی منتهی شد که ویژگی اصلی آن، 

   نقد سنت و مقاومت در برابر گفتمان مردساالري بود. 

هاي تخصصی براي  ر روزنامهترتیب، با گسترش فعالیت سیاسی و اجتماعی زنان و انتشا بدین

نقد زن سنتی و جایگاه و شرایط زندگی او  موازات ، تعریف هویتی جدید براي زن ایرانی بهها آن

در این مقطع امکان ظهور یافت و از  سو سوژگی هویتی و سیاسی زنان اهمیت یافت. درنتیجه، از یک

ها آشکارا مدعی  زنان قرار گرفت و آن موردتوجه خود  عنوان ابژه بار به سوي دیگر، زن براي نخستین
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خواهیم در  زنیم. ما می رانیم و براي عصر خود حرف می ما دربارة عصر خویش سخن می«شدند: 

  ).2: 4، 1(زبان زنان، » وقت، خودمان را بشناسیم این

داري و شوهرداري اختصاص  تر مطالب اولین نشریات زنان به موضوعاتی همچون خانه البته، بیش

شد  مشی اصلی این نشریات معرفی می عنوان مادر و همسر، خط سازي و تربیت زن به ت و آگاهداش

عرصۀ مطبوعات، پرداختن به مباحثی مثل حقوق اما با گذشت زمان و ورود فعاالن حقوق زنان به

المللی در نشریات  اجتماعی، حق رأي و حتی مشارکت و اظهارنظر در مسائل سیاسی داخلی و بین

آغاز شد و با وجود موانعی مانند توقیف، فشارهاي سیاسی و اجتماعی و مشکالت مالی براي زنان 

شدند و وضعیت و مطالبات زنان آن دوران  ادارة نشریه، مجالت زنانه یکی پس از دیگري منتشر می

ه نام منتشرکنندة آن؛ یعنی صدیق اي بود که به اولین نشریۀ زنانه زبان زنانکردند.  را منعکس می

داد، از طرف  صراحت حجاب را موردنقد قرارمی آبادي مجوز انتشار گرفت. او که در این نشریه به دولت

نیروها و نهادهاي سنتی جامعه بارها مورد تهدید جانی قرارگرفت و دفتر روزنامۀ او را بیش از دو بار 

به » مۀ بانواننا«باران کردند. از دیگر نشریاتی که در طرح عقاید خود صراحت داشت،  سنگ

منتشر شد. اما این نشریه سه روز پس از چاپ اولین  1299بود که در » شهناز آزاد«سردبیري 

حجاب خرافه و موهومات و حصار سنت، جلوي «دلیل این اظهارنظر که:  شماره توقیف شد، به

  ».     دیدگان زنان و مردان را در این کشور سد کرده است

بندي موضوعات در  دو عامل در صورتبندي موضوعات:  ورتکننده در ص ـ عوامل تعیین2

کننده بودند. عامل نخست، آشنایی با مدرنیته و مفاهیم  گفتمان زنان داراي نقش اصلی و تعیین

هاي آن نخست، از طریق دربار قاجار، میسیونرهاي مذهبی و اروپاییان مقیم در  مدرن بود که زمینه

کردگان در فرنگ و مؤسسات نوین، همچون دارالفنون بودند که  یلایران فراهم آمد و گروه دوم، تحص

رفت کشور  دسته از قشر نوظهور که خواهان برون بدیلی را در این زمینه برعهده گرفتند. این نقش بی

هاي تجددگرایانه موجد وضعیتی در ایران شدند که  ماندگی بودند، با تالش از وضعیت آشفته و عقب

آمدن از حصار اندرونی منتهی شد. اگرچه زنان در مراحل اولیه  جامعه و بیرون به ورود زنان به متن

شد، فعالیت خود را  ها و نشریات منتشر می تأثیر مفاهیم مدرنیتۀ غربی که از طریق روزنامه تحت

معطوف به مبارزه با استبداد کردند، اما در مرحلۀ بعد و از طریق آشنایی با وضعیت و جایگاه زنان 

ها خواهان تغییر در وضعیت خود بودند. این امر که در ابتدا با مقایسۀ زنان ایرانی و زنان  یی، آناروپا

کردة ایران نمود یافت، در نهایت، به بازاندیشی در تعریف زنانگی و  اروپایی در جامعۀ تحصیل

  بازتعریف نقش و جایگاه او در خانواده و جامعه منتهی شد.

ها  ندي موضوعات در این گفتمان، خانواده و پایگاه اجتماعی سوژهب عامل دوم در تعیین صورت

پرستی یا باورهاي  دالئل وطن هایی همچون جنبش نان یا جنبش تنباکو، به بود. هرچند در جنبش
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اما با «اي وارد صحنۀ مبارزه با استبداد و استعمار در ایران شدند،  مذهبی، زنان از هر قشر و طبقه

هاي خود بازگشتند و دیدگاه سنتی خود را در  هاي زنان به اندرونی ، تودهپیروزي جنبش مشروطه

خواه، طرفدار حقوق زنان و  مورد وضعیت خود در ذهن پروراندند و تنها عدة کمی از زنان مشروطه

). اغلب این زنان در 43: 1384(ساناساریان، » مقاومت در برابر گفتمان سنتی در مورد زنان بودند

کردة  تحصیل روشنفکرانطلبان،  رشد و پرورش یافته بودند که از اعضاي عمدة مشروطه هایی خانواده

گرایی  هاي بابیه و بهاییه بودند. پس، گفتمانی که براساس مفاهیم مذهبی و ملی فرنگ یا عضو فرقه

 شکل گرفته بود، در نهایت، با الهام از مفاهیم مدرن؛ همچون آزادي، برابري و ترقی، با موجودیتی

  متفاوت از قبل به حیات خود ادامه داد.   

در نتیجۀ تحوالت فرهنگی و اجتماعی ناشی از آشنایی بیانی گفتمان مقاومت زنان:  ـ وجه3

با مدرنیتۀ غربی و نیز، تغییرات ساختاري مشروطیت، زنان در ایران به انتقاد از جایگاه خود در 

تدریج مضامین خود را در  نی هویتی پیشین بهخانواده و جامعه پرداختند. در چنین وضعیتی، معا

» من کیستم؟ موقعیت من چیست؟«هاي  ترتیب، پرسش جامعۀ زنان ایرانی از دست داد و بدین

: 2، 1(شکوفه، » زن کیست؟ مرکز وي در هیأت اجتماع بشري چیست؟«) و 2: 15، 1(عالم نسوان، 

هایی که در چارچوب  رح شد. پرسشفکر مط هایی بنیادین نزد زنان روشن عنوان پرسش )، به2

زن رفیق دورة زندگانی، شریک رنج و راحت، «شد:  ها پاسخ داده می چنین به آن گفتمان مقاومت این

» جهانی مرد است هاي این کنندة سعادت ي خفیۀ نظم و ترتیب عالم، تکمیل سهیم غم و شادي، قوه

  (همان).

بود جایگاه زنان در ایران، نقشی محوري در نقد وضعیت موجود و دفاع از تجددخواهی براي به

ها اغلب یا  کردند. این سوژه تعیین صالحیت کسانی داشت که در چارچوب این گفتمان صحبت می

ها و مطبوعاتی بودند که نهادهاي  یا احزاب، انجمن شدند کرده و تجددخواه محسوب می زنان تحصیل

باوجوداین، گاه تناقضات و اختالفاتی میان رفتند.  شمار می بخش به گفتمان حاضر به مشروعیت

بندي  تقسیم دست قابل  ها هرگز در طیفی یک خورد و آن فاعالن شناسا در این گفتمان به چشم می

  نیستند.

مشخصۀ اصلی این گفتمان، نقد تعریف و جایگاه سنتی زن در ایران بندي مفاهیم:  ـ صورت4

حقوق یافتن به وضعیت فردي و خانوادگی و دستزنان جهت بهبود بخشی به و تالش براي آگاهی

گیرند  هایی که در این گفتمان موردتأکید قرار می ترین گزاره اجتماعی و سیاسی بود. بنابراین، مهم

اند از: حساسیت زنان نسبت به مسائل سیاسی و دخالت در امور سیاسی کشور (با مشارکت در  عبارت

پیروزي انقالب مشروطیت)، تالش براي فراگرفتن علوم هاي پیش از مشروطه و تالش براي  جنبش

هاي سنتی ازدواج در ایران  ها و ارزش جدید با ایجاد مدارس نوین به سبک غربی، مخالفت با مالك
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(همچون سن ازدواج، انتخاب همسر، جهیزیه و مواردي از این قبیل)، نقد حجاب سنتی و نیز، تالش 

  یابی به استقالل ماي و کسب آزادي). ت دستهاي اقتصادي (جه براي ورود به عرصه

دوره   هاي گفتمان مقاومت زنان در این چه که میان تمامی گزاره آنها:  ـ مناسبات بین گزاره5

کند، مفهوم ترقی و پیشرفت است که مفهومی مرکزي در مناسبات جامعۀ مدرن  ارتباط برقرارمی

رود که با  شمار می رآغاز فرآیندي بهشود. بدون شک، جنبش مشروطه در ایران، س محسوب می

شود. از سوي  تغییرات ساختاري، سیاسی و اجتماعی در نهایت، به مدرنیته در دورة پهلوي ختم می

صورت فعاالنه وارد  بار در طول تاریخ، به دیگر، زنان با مشارکت در جنبش مشروطه براي نخستین

کنند. در سایۀ این  حکومت قانون تالش می شوند و براي رسیدن به آزادي و عرصۀ سیاسی کشور می

حکومت، فراگیري علوم نوین براي زنان و دختران اهمیت یافت و اساس پیشرفت کشور تلقی شد. 

ترتیب، شرایطی فراهم آمد که دیدگاه رایج و تعاریف سنتی از زن موردانتقاد قرارگرفت و به  بدین

یابی کشور به پیشرفت،  ود وضعیت زنان و دستها منتهی شد. درواقع، ترقی و بهب بازنگري در آن

  همبستۀ یکدیگر معرفی شدند.

  ها ـ استراتژي6

هاي  گونه که گفته شد، این گفتمان با اشاعۀ اندیشه همانـ عناصر متناقض در گفتمان زنان: 

عرصۀ ظهور نهاد و بر ضرورت رویکرد  طورخاص پا به طورعام و در مورد زنان به نوین در ایران به

بخشی به  ید در بازتعریف زن و هویت زنانه در ایران تأکید ورزید. هدف اصلی این گفتمان، آگاهیجد

زنان جهت رویارویی با تعاریف سنتی از زن و زنانگی در ایران و تغییر در نقش و جایگاه زن در 

. براي توان از مفاهیم متناقض در این گفتمان چشم پوشید خانواده و جامعه بود. باوجوداین، نمی

و » کمینه«و » ضعیفه«عنوان  دوره، زنان هنوز تحت ها در این مثال، در برخی از متون و نوشته

و » بودن القلب رقیق«هاي جنسیتی در مورد زنان؛ مانند  شوند. همچنین، کلیشه معرفی می» بیچاره«

ربرد خاص هنوز کا» شجاعت«و » غیرتی«هاي مردانه، همچون  در نقطۀ مقابل ویژگی» احساساتی«

ها دارا هستند. این درحالی است که این مفاهیم آشکارا با مفاهیم نوین مانند  خود را در این نوشته

  ها در تناقض قراردارند. ترقی و برابري انسان

هاي دیگر  شک، گفتمان مقاومت زنانه در ایران از مفاهیم گفتمان بدونهاي گفتمان:  ـ زیرگروه

هاي رایج به  است. بنابراین، این گفتمان نیز همچون دیگر گفتمان در برساخت زنانگی بهره برده

گفتمان  ها را در دو خرده توان آن شود که با اندکی اغماض می هایی چند تقسیم می گفتمان خرده

گفتمان در بازتعریف و  گرا و تجددگرا جاي داد. با وجود اشتراکات موجود میان این دو خرده سنت

ها و نیز ارائۀ  هاي دیگر گفتمان گیري از گزاره ها در بهره عۀ ایرانی، آنبرساخت زنانگی در جام

گرا در بسیاري از موارد،  که گفتمان سنت استراتژي داراي اختالفاتی اساسی با یکدیگرند. درحالی
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گیرد، گفتمان تجددگرا  هاي گفتمان دینی و سنتی رایج در ایران بهره می آشکارا از مفاهیم و گزاره

فکري و نیز، گفتمان دولت مدرن  هاي روشن ها و مفاهیم گفتمان هرچیز، متأثر از گزاره بیش از

  رود. شمار می (قدرت) به

هاي هویتی زنانه، مانند حجاب و وظیفۀ  گرا، مفاهیم و مؤلفه گفتمان سنت براي مثال، در خرده

است، این درحالی  مقدس مادري در کنار لزوم سوادآموزي و کسب دانش نوین همچنان مورد تأکید

 گیرد گفتمان تجددگرا، اشتغال و استقالل فردي و اجتماعی زن مورد توجه قرار می است که در خرده

یابی به آزادي و تر مواقع مانعی جهت دست و در این زمینه، داشتن حجاب و فرزندآوري در بیش

هت رفع تبعیض جنسیتی گفتمان تجددگرا ج که خرده شود. پس، درحالی برابري با مردان معرفی می

کرد و خواستار تغییر اساسی در  یابی به برابري حقوقی زنان و مردان در جامعه تالش میو دست

گرا سعی داشت تا تنها شرایط و  گفتمان سنت ساختارهاي اجتماعی و سیاسی جامعه بود، خرده

  ت در این زمینه بود.هاي نادرس وضعیت زن را در جامعۀ ایرانی بهبود بخشد و راضی به اصالح سنت

  

   گیري و نتیجه بحث

هاي مختلف  گفتمان اي از سوي زنانگی و هویت زنانه در مدرنیتۀ ایرانی بیش از هرچیز، برساخته

پهلوي حداقل سه گفتمان اصلی در این زمینه  ةمشروطه تا مدرنیت اجتماعی بوده است. از دورة

در جدال و تناقض با یکدیگر یا در ها اغلب  ماناند. اگرچه در نگاه اول، این گفت کردهایفاي نقش 

 انسانی سوژةعنوان یک  ، باوجوداین، مدرنیته این امکان را در اختیار زن بهاند موازات هم قرارداشته

، در دل مدرنیته بایستد و به این انتخاب ةواسط قرارداده است تا او بتواند دست به انتخاب بزند و به

رسد که  نظر می خود معنایی راستین بخشد. بنابراین، اگرچه در ابتدا بهتناقضات و تضادهاي زندگی 

ند، اما وجه ا دینی، ناسیونالیسم ایرانی و مدرنیتۀ غربی، هریک نافی و ناقض یکدیگر بودههاي  گفتمان

تر مواقع با مفاهیم  آمیز مسئله در آن است که این هرسه در متن مشترك مدرنیته و در بیش تناقض

که هرسه  ترین مفهومی  . براي مثال، مهماند مدرن دست به جدال و رقابت با یکدیگر زدهو ابزار 

سازي از نیروي رقیب  ، غیریتاند برد اهداف و مقاصد خود از آن بهره گرفته گفتمان مزبور براي پیش

گري  و تعریف مفاهیم خود در مرزبندي با دیگري است. این درحالی است که زنان ایرانی با کنش

هاي هویتی؛  ها فراهم آورد با ترکیب هر سه مؤلفۀ گفتمان خود و با امکانی که متن مدرن براي آن

عنوان زن ایرانی مسلمان مدرن  (اسالمی)، ملی (ایرانی) و مدرن (غربی)، خود را به یعنی دینی 

جایگاه خود  ند تاا تالش داشتهترتیب،  بازشناخته، با این مفهوم به زندگی خود معنا بخشیده و بدین

براي حفظ هویت اسالمی خود در برابر کشف  ها را در مناسبات اجتماعی نوین بازتعریف کنند. آن

طلبی در مواجهه با ممانعت روحانیت  خواهی و مساوات حجاب رضاشاه ایستادند، در دفاع از آزادي
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ل، اشتغال و حق یابی به حقوق اجتماعی و انسانی خود؛ همچون تحصی گرا از دست دینی و قشر سنت

را در زمینۀ تقلید زن ایرانی از الگوي غربی مورد  روشنفکرانحال، آراء  رأي، قد علم کردند و درعین

سازي از گفتمان رقیب و تعریف  هرسه گفتمان مزبور با غیریتکه  انتقاد قراردادند. درواقع، درحالی

 ساز، تعریفی ایستا هاي هویت مؤلفهزي تنها یکی از سا مفاهیم خود در مرزبندي با دیگري و برجسته

هاي منفرد زنان را در  ناپذیري سوژه تا فردیت و رؤیتاند  کرده و تالش داشتهاز زنانگی در ایران ارائه 

هاي  ، نمایندگان گفتمان مقاومت زنانه بدون توجه به الزامات گفتمانی، با روایتایران سرکوب کنند

اند تا  سو بر آن بوده از یکها  ي هویتی هریک از این گفتمانها زنانه و نیز، ترکیب و گزینش مؤلفه

ها  ي این گفتمان طلبیدن سلطه چالش ها شنیده شود و از سوي دیگر، با به ي آن هشد صداي حذف

   اند. ها را فراهم آورده و سوژگی خود را به نمایش گذارده موجبات تضعیف آن

اي از بایدها و نبایدهایی بوده  همواره مجموعه هویت زن ایرانی امروز،توان گفت  در مجموع می

شکل گرفته و  ها و نیروهاي گوناگون اجتماعی و سیاسی که در یک فرآیند تاریخی و متأثر از جریان

داراي ابعاد و وجوه گوناگونی است که گاه متفاوت و بعضا در تضاد با یکدیگر قراردارند. شاید بتوان 

هاي اجتماعی و هنجارهاي رایج  ها و ممنوعیت ها، محدودیت سرکوب ها را تاحدي ناشی از این تفاوت

تر مواقع از  اي همچون جامعۀ ما، هویت زنانه در بیش شمار آورد؛ چراکه در جامعه در جامعه به

ها و نهادهاي اجتماعی، پنهان شده  واقعیت اصلی خود فاصله گرفته و زیر پوستۀ برساخت گفتمان

هاي حاکم، القاء این باور در زنان ایرانی بوده که هویت  ی مساعی گفتمانتمامبیان دیگر،  است. به

تر مواقع، نوعی  که در بیش ها نیست. حال آن شدة زنان چیزي جز همان هویت واقعی آن برساخت

چشم   ها در جامعه به تضاد و کشمکش میان هویت اجتماعی و سیاسی زنان و هویت واقعی آن

  ی نامحسوس در بستر جامعه در جریان است.شکل خورد که همواره به می

دست  آسانی به در جامعۀ مردساالر ایرانی پذیرش برابري سیاسی و اجتماعی زن و مرد هرگز به

گرفته از نهادهاي مردانه  مردان هویت سیاسی و اجتماعی زنان را نشأت سو، آید؛ چراکه از یک نمی

و از سوي دیگر،  ورزند مستقل زنان اجتناب میکنند و از پذیرش هویت سیاسی و اجتماعی  تلقی می

کنند. البته،  هاي ساختاري یک جامعۀ مردساالر تعریف می زنان خود را در چارچوب محدودیت

ي نهادهاي سنتی  نتیجۀ سلطه توان چنین برداشتی از هویت سیاسی و اجتماعی زنان را می

همواره حضوري درت و دین فکري، ق که در هرسه گفتمان روشنشمار آورد  مردساالري به

گاه این  . درنتیجه، هویت اجتماعی و سیاسی زنان در ایران تا به امروز هیچاند مالحظه داشته قابل

شکل هویتی مستقل و بدون وابستگی به هویت مردانه نمود پیدا  تا به فرصت و امکان را نیافته است

انین و باورهاي موجود همواره با دو کند. همچنین، هویت فردي هر زن ایرانی امروز، درنتیجۀ قو

و  کند اي که در آن زندگی می تضاد مواجه بوده است، نخست: تضاد با خود فرد و دوم: تضاد با جامعه

ناگزیر از شکستن  یک سوژه، ةمثاب آید. بنابراین، زن ایرانی امروز به شمار می خود، عضوي از آن به
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مردساالر حاکم است؛ چراکه جز از  هاي گفتمانشیدن ک چالش هاي رایج جامعه و به باورها و سنت

 این طریق نخواهد توانست همچون یک سوژه به زبان خود و براي خود سخن بگوید.

  

  منابع

مترجم: محمدجواد  تمثیالت (شش نمایشنامه و یک داستان)،)، 1349آخوندزاده، میرزافتحعلی (

  داغی، تهران: خوارزمی. قراجه

  ، تبریز: احیاء.جدید و مکتوبات الفباي)، 1357===== (

  ، تهران:  گستره.فکر آزادي و مقدمه نهضت مشروطیت)، 1394آدمیت، فریدون (

  ، تهران: مرکز.معماي مدرنیته)، 1377احمدي، بابک (

 ،"بررسی ابعاد و عوامل موثر بر تغییرات هویت جنسیتی زنان در دوره پهلوي اول")، 1389اسدزاده، وحید (

  ارشد، دانشگاه پیام نور، تهران: مرکز تهران. ارشناسینامۀ ک پایان

، "تحلیل گفتمان مقاومت زنان از دوره مشروطیت تا اوایل حکومت پهلوي")، 1390پور، زهره ( امیدي

  ارشد، تهران: دانشگاه الزهراء. نامۀ کارشناسی پایان

  ران: اندیشه.اهتمام: دکتر محمدجعفر محجوب، ته ، بهدیوان اشعار)، 1353میرزا ( ایرج

، مترجم: فریبرز مجیدي، تهران، علمی و ساخت اجتماعی واقعیت)، 1375برگر، پیتر وتوماس الکمن (

  فرهنگی.

  ، تهران: نگاه. الشعرا بهار دیوان ملک)، 1387الشعرا) ( بهار، محمدتقی (ملک

 .7-16ماره اول، سال اول، ش مجله گفتمان،، متن، وانموده و تحلیل گفتمان). 1377تاجیک، محمدرضا (

بازتاب تعامالت فکري اندیشه گران در خصوص آموزش زنان در دوره پهلوي )، 1394حامدي، زهرا (

، تهران: تاریخ اسالم و ایران دانشگاه اول مبتنی بر سه نشریه عالم نسوان، شفق سرخ و اطالعات

  .103-124، 27، دوره جدید شماره 25الزهراء، سال 

، مترجم: میشل فوکو، فراسوي ساختارگرایی و هرمنوتیک)، 1379ابینو (دریفوس، هیوبرت و پل ر

  تهران: نی. حسین بشیریه،

فرآیند شکل گیري هویت جدید زن در ایران از دوران ناصري تا پایان پهلوي ")، 1390دعاگویی، فاطمه (

  نامۀ ارشد دانشگاه پیام نور، تهران، مرکز پرند. ، پایان"اول

کوشش: سیدعلی شاهري، تهران:  ، بهچرند و پرند، روزنامه صوراصرافیل)، 1286دهخدا، علی اکبر (

  .26، 22، 11هاي  گهبد، شماره

شناسی  مجله جامعه)، زنان و بازتعریف هویت اجتماعی، تهران: 1383جاه ( ساروخانی، باقر و مریم رفعت

 .133-160، 18شماره  ایران،

  ، مترجم: نوشین احمدي خراسانی، تهران: اختران.ر ایرانجنبش حقوق زنان د)، 1384ساناساریان، الیز (



  1398زمستان ، 4 شمارهشناسی ایران، دوره بیستم،  مجله جامعه

115 

، تهران، جنسیت، ناسیونالیسم و تجدد در ایران (دوره پهلوي اول))، 1384صادقی، فاطمه (

  سرا. قصیده

تاریخ هاي زنان (از مشروطه تا پهلوي)،  )، زن و تحول گفتمان از خالل نشریه1395فارسانی ترابی، سهیال (

  .69-92. 120شماره ، اسالم و ایران

، مترجم: گروه مترجمان، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد تحلیل گفتمان انتقادي)، 1379فرکالف، نورمن (

  اي). اسالمی (مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه

ارشد،  نامۀ کارشناسی ، پایانبازنمایی ایدیولوژي جنسیت در گفتمان مشروطه)، 1388فروردین، فیروزه (

  طباطبایی. گاه عالمهتهران، دانش

 ، مترجم: هادي جلیلی، تهران، نی.درآمدي بر تحقیق کیفی))، 1388فلیک، اووه (

، مترجم: )2عصر اطالعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ: قدرت هویت (جلد )، 1384کاستلز، امانوئل (

  افشین خاکباز و احد علیقلیان، تهران، طرح نو.

، خبرنامۀ الکترونیکی انجمن هاي فوکو در آراء و اندیشه شناسی دیرینه). 1384کچوئیان، حسین (

  .19شناسی، شماره  جامعه

  ، تهران: دانشگاه تهران.سه مکتوب)، 1352کرمانی، میرزاآقاخان (

  ، تهران: دانشگاه تهران.هشت بهشت)، 1353===== (

 ر.کوشش: احمد بشیري، تهران: امیرکبی ، بهدیوان الهوتی)، 1358الهوتی ابوالقاسم (

یوسفی،  ، مترجم: امیرمحمد حاجیروش و نظریه در علوم سیاسی)، 1384مارش، دیوید و جري استوکر (

  تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي.

 

Beauvoir, S. (1972), The second sex. London: Pan Books LTD. 
Dant, T. (1991), Knowledge, ideology & discourse: a sociological perspective. 

London: Routledge. 
Foucault, M. (1969), The Archaeology of Knowledge. London: Routlege. 
Huberman Michel & Mattew Miles (2004). Qualititave Data Analysis: A 

Methods Sourcebook. 
 Lindsey, L. (2010), The Sociology of Gender: Theoretical Perspectives and 

Feminist Frameworks, Pearson. 

Plicher, J. and Whelehan, I. (2005), 50 key concepts in Gender Studies, Sage 
Publication, London. 

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986), [1979]. "The social identity theory of 
intergroup behaviour (pp. 7–24)". In Austin, William G.; Worchel, 
Stephen. Psychology of Intergroup Relations (2nd Ed.). Chicago: Nelson-Hall. 


