
 در برابر تاريخنگارى مردانه

 سیمین فصیحي

پرسش از امكان تدوين تاريخ از چشم زنان، پرسشى اساسى و اصولى است كه در روزگار ما دامنه و ضرورت مضاعفى 
بى گمان عرضه روايتى زنانه از تاريخ، مستلزم مفروضات و الزامات پیشینى است اما به ھر روى تدوين چنین . يافته است

متن حاضر مى كوشد ضمن بررسى امكان تاريخ نگارى زنانه، به . روايتى، از جمله پژوھش ھاى بسیارى از محققان است
ذكر اين نكته ضرورى است كه مقاله حاضر، از جمله مقاالتى است كه در . يك مطالعه موردى در عصر مشروطه بپردازد

 عرضه شده است) ٨۴ارديبھشت  -تھران(مراسم يكصدمین سالگرد مشروطیت 

ست؟ سـؤالى كــه  اگر قرار باشد روزى تاريخ زنان ايران، با اسلوب و موازين علمى ، نوشته شود، مبدأ ايـن تـاريخ كجا
پرسش ھاى ديگرى را پیش مى آورد و آن اينكه اصوالً تاريخنگارى زنان چیست؟ چه تفاوتى با شعب ديگر تاريخنگـارى 

تـاريخى تنظیـم شـود ؟ از طريـق سـنجش ايـن » مردنوشـت«دارد؟ و آيا تاريخ زنان مى تواند مبتنى بر منابع و اسـناد 
له  صه تـاريخ«پرسش ھاى مقدماتى است كه مكتوب حاضر به مقو كـه از طريـق تالشــھاى فكـرى و » ورود زن بـه عر

كار و خـانواده«، » دوگانگى بیـن طبیعـت و فرھنـگ«مبارزات سیاسى زنان با سه دوگانگى، يعنى  و » دوگـانگى بیـن 
 .، حاصل شده است، مى پردازد» دوگانگى بین حوزه خصوصى و حوزه عمومى«

ست) دوره مشـروطیت (اين مقاله در دو قسمت به ھم پیوسته نظرى و مطالعـه مـوردى  در قسـمت : تنظیـم شـده ا
نخست، تصويرى كلى از جريانھاى اصلى تاريخنگارى، به دست داده مى شود تا از طريـق آن ، مقــام ، موقـع و اصـول 
ھاى  تاريخنگارى زنان در جھان تاريخنگارى شناخته گردد و سپس در قسمت بعدى ، ھمزمان به شـرح تئوريـك دوگانگی

گسـتره تـاريخى قسـمت اخــیر دوره . جنســیتى و نحــوه رويـارويى زنــان عصـر مشـروطه بـا آنھـا پرداختـه شــده اســت
است و منابع آن ، عمدتأ دو نشريه زنانه ايـن دوره يعـنى دانـش و )   ١٩١١ تا١٩٠۵( ١٢٩٠ تا ١٢٨۵مشروطه، يعنى از 

 . شكوفه، و نوشته ھاى زنان در يك نشريه مردانه يعنى نشريه سوسیال دموكرات ايران نو است
 از تاريخ مردان نخبه تا تاريخ زنان فراموش شده: طرحى از دو قرن تاريخ تاريخنگارى 

، ) فـون رانكــه(گر چه شعب اصلى تاريخنگارى دوره معاصر را مى توان ھمچنان منحصر به سه جريان اصلى سیاسى 
دانست و گفت تاريخنگارى در جھــات سـه گانـه مـذكور ) آنال_ فرناند برودل (، و اجتماعى ِ ) ژاكوب بوكھارت(فرھنگى 

جريان دارد و رو به توسعه است ، اما بالفاصله بايد افزود كه توجه ويژھاى به تـاريخ اجتمـاعى و شـعب تـازه يـاب ايـن 
گرچه تاريخنگارى زنان در ذيل تاريخ اجتماعى و زير مجموعـه . حوزه تاريخنگارى و در صدر آن تاريخنگارى زنان مى شود

واقعیت اين است كه زنـان «. قرار دارد ، ولى ويژگى ممتاز آن تأكید بر مسأله جنسیت است» تاريخ از پايین«آن يعنى 
و مردان پايینى تاريخ، ھر دو به خاطر طبقه اى كه به آن تعلق داشتند، يا به خاطر مذھبى كه به آن باور داشـتند و يـا 

اما ھیچ مـردى . به خاطر رنگى كه بر چھره داشتند، از تبعیض رنج برده اند و در گزارشات تاريخى به حساب نیامده اند
به دلیل جنس اش از گزارش تاريخى حذف نشده است، در حالى اغلب زنان به دلیل جنس شان مورد تحقیر و غفلت 

 .»قرار گرفته اند
یت زنـان نیسـت ، بلكـه عـالوه بـر ايـن ، نشـان دادن ايـن  ً گاه شمارى تاريخى محروم ھدف تاريخنگارى زنان ، منحصرا
حقیقت است كه علیرغم شرايط نابرابر و تحت سلطه اى كه زنان در آن قرار داشتند، فعاالنه، زندگى و جامعه و تاريخ 

 از اين رو، گر چه براى اثبات طردشدگى زنان از تاريخ، مى تـوان از ھمــه اسـناد و پژوھشــھاى ١.خود را شكل داده اند
ً رشته اى مردانه است و نیز براى بینائى بخشیدن به  مردانه استفاده كرد ، اما براى زدودن اين توھم كه تاريخ اساسا

شان را بنگارنـد و از ھمیـن رو اسـت كـه ھـدف ھـاى ٢» كور جنسى«  تاريخ ، بايسته تر آن است كه خـود زنـان تاريخ
 ، و نیــز ٣» تصحیح غیبت زنان از تاريخ ،كه خود فى نفسه اقدامى راديكال به حساب مى آيـد«تاريخنگارى زنان را بايد 

 ۴.دانست» بازگرداندن زنان به تاريخ و بازگرداندن تاريخ زنان به آنان«
۵»ديالكتیك تـاريخ زنـان«نشان دادن تناقض بین واقعیت گذشته زنان و حافظه ثبت شده در تاريخ ، كه آن را به زيبايى 

ند سبات جنسـیتى اشـاره دار توصـیف تئوريـك ايـن . نامیده اند ، اما مستلزم افشاى سه دوگـانگى اسـت كـه بـه منا
 .دوگانگى ھا و نحوه رويارويى زنان عصر مشروطیت با آنھا ، را در ادامه تحلیل خواھیم كرد

  
 رويارويى زنان عصر مشروطیت با دوگانگى بین طبیعت و فرھنگ

معناى اين دوگانگى اين است كه در تفكر سنتى، مردان و فعالیت ھاى آنان به عنوان فرھنگ و ارزش ھـاى فرھنگـى 
تلقى مى شده، در حالى كه زنان و فعالیت ھايشان، امرى طبیعى و خارج از تاريخ و جامعه محســوب مــى شـود و از 

ته اســت فعالیتھـاى مـادرى، طبیعــى، امـا پـدرى معمـوالً . اين رو ارزش توجه و پژوھش علمى، سیاسى و نظرى نیاف
محققان اين دوگانگى را شیوه بیان سلسله مراتب بین دو جنـس مـى داننـد كـه تبعیـت . قى شده استاجتماعى تل

شود، در واقــع ســاخته اى . زنان از مردان را رقم زده است قش طبیعـى زنــان نامیـده مـى  به عبارت ديگر ، آنچه كـه ن
، ھمچـون سـاير نظريـات » دوگانگى ھا« گرچه عمر تئورى ۶. فرھنگى براى برترى مردان و فرودستى زنان بوده است

فمنیستى از نیم قرن تجاوز نمى كند ، ولى مضامین آن در تاريخ مدرن كشورھاى دنیا به اشكال مختلف وجود داشـته 
بررسى نوشته ھاى زنان در روزنامـه ھـا،در ايـن . ايران دوره مشروطیت نیز مستثنى از اين قاعده كلى نیست. است 

 . دوره، نحوه رويارويى تئوريك زنان با اين دوگانگى ھا را بخوبى نشان مى دھد
غفلـت و «تا آن حد كـه وقـتى . اين نوشته ھا ، گاه مقاله است و گاه نامه اما با لحن و كالمى زنانه؛ پاكیزه و مؤدبانه 
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مى » نادانى و ھواھاى نفسانى و خود پرستى و خود پسندى و بى وفـايى و بـى محبـتى مـردان مـورد خطـاب قـرار 
توأم مـى شـود كــه جنبــه تحقـیر و تخريـب پیـدا » شما برادران غیور عزيز وطن پرست«گیرد، بالفاصله با كلماتى نظیر 

، لحنـى » خادم و فدايى وطن عزيز، طايره«به امضاى » مكتوب يكى از خانمھاى ايرانى«در نامه اى تحت عنوان . نكند
ً در  بسیار جدى و در عین حال مؤدبانه به كارگرفته مى شود تا نشان داده شود كه حوزه فرھنگ، نه تنھا نبايد منحصرا

غیر ممكـن «اختیار مردان باشد، بلكه در  ھر مملكتى كه طايفه اناثیه بى تربیت ماندند، در آن مملكت، ترقى و تمـدن 
نگ » در بیچارگى زنان«٧».شده است كه در آن مـرزى كــه مـردان بیـن طبیعــت زنانـه و فرھ ست  عنوان نامه ديگرى ا

خر «:مردانه كشیده اند، به روشنى مورد چالش قرار گرفته است  حرف بزننـد، بزرگترھـا گفتنـد آ ستند بعضـیھا  تا خوا
مگر زنھاى ايران ! آه از اين غفلت. .. ھمچه تصور مى كنند كه ما را آفريده اند از براى كنیزى مردان. .. شما زن ھستید

 ٨» با زنھاى اروپا چه تفاوتى دارند جز علم؟
ايـن . درمجموع بايد گفت كه نحوه طلب حق فرھنگى زنان از مردان به سه شیوه تمنا ، اعـتراض و تھییـج بـوده اســت

كه به لحاظ تاريخى ارزشى ھم طراز با خاطرات تـاج السـلطنه دارد  - ٩طايره -سه روش به ويژه در لوايح بانو دانشمند
لحن خانم دانشـمند بـراى تمنـاى اجـازه از مـردان جھـت مجـاز دانسـتن . ، به صورت ھمزمان به كار گرفته شده است

ھوش و استعداد و قابلیت و مظلومیت و صبر و تحمل و وفـادارى «حضور زنان در حوزه فرھنگ، گاه دردمندانه مى شود
ما طايفه نسوان بر عموم اھل خرد و دانش و بصیرت، واضح و آشكار شده، افسوس، ھزار افسوس كه در دسـت بـى 

در ھمین جا طايره به ناگاه لحن كالم را از شكايت . »وفايى و بى محبتى شما برادران غیور عزيز وطن پرست گرفتاريم
ست كــه : به تھییج سوق مى دھد و با آوردن شعرى، در نھايت خود زنان را مقصـر مـى دانـد كــه  سى نی از دسـت ك

گر از ١٠.گفتا زكه نالیم كه از ماست كه برماست/  فرياد توان كرد  حد و وصــف « و مى نالد در جـايى دي ظلمھـاى بـى 
شعرى را در تأكیـد ١١. » يك دھان خواھم به پھناى فلك «، تا اين حد كه »نسبت به طايفه نسوان  و شاھد مى آورد 

نه بـه ريـش و نـه بـه جـان، «بر تساوى زنان و مردان، به رغم تفاوتھاى ظاھرى شان كه  آدمیت نه بـه نطـق اسـت و 
 ١٢».طوطى ھم نطق، بز ھم ريش و سگ ھم جان دارد

  
 رويارويى زنان عصر مشروطیت با دوگانگى بین كار و خانواده

دومین چارچوب نظرى براى قابل رؤيت ســاختن زنـان و از بیـن بـردن ھويـت بخشــى آنـان از طريـق طبیعـت جنســى ، 
شد. مسأله الگوھاى متمايز كار بود مان، : آنچه كه به عنوان طبیعت ديده شده بود، اكنون به عنوان كار تلقى مى  زاي

بود. پرورش و مراقبت از كودكان و شوھر كر سـنتى . اينھا اگر چه كار نامیده شد، ولى كارى بى مـزد  كه در تف كـارى 
كار بـا . بسیار كم ارزش تر از كار با مزد مردان تلقى مى شد رويارويى با دو گانگى كار بى مزد زنان در درون خانواده و 

 نخست اينكه دوگانگى كــار. مزد مردان در بیرون خانه سه افق جديد براى مطالعات زنان و تاريخنگارى اين حوزه گشود
دوم اينكـه بحــث . چرا كه فراغت مردان در خانه توأم بود با كار زنان در خانه. فراغت را به چالش كشید/  خانواده و كار/ 

شد، را بـه پرسـش  شته با كار با مزد و كار بى مزد را گشود و اين نگرش را كه كار فقـط آن اسـت كـه مـزدى در بـر دا
و سوم اينكه ، به مـوازات بـه حاصـل نشســتن . چرا كه زنان ھمواره كار كرده اند و كارشان بى مزد بوده است. كشید

سیم سلسـله  طرح شـد و آن تقســیم جنســیتى كــار، و تق مبارزات زنان براى كار در بیرون از خانه ، مسأله جديدى م
فزايش درآمـد و حقـوق  -امـرى كـه خـود، مبـارزات سیاسـى . مراتبى ارزش ھا و پاداش ھا بود براى ا اقتصـادى زنـان 

 ١٣.مناسب و برابر با مردان را ايجاد كرد
 ادامه دارد
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