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 فمینیسم و تاريخنگاري

  *ھا ھا و كاربست نظريه

  حسینعلي نوذري

  استاديار علوم سیاسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج

ھاي  ويژه در رشته ھاي نظري آن به علوم انساني و اجتماعي و به فمینیسم در قرن بیستم با بسط و گسترش حوزه

شناسي، تاريخ، ادبیات، نقد ادبي، نظريه ادبي و نیز تالش  سي، جامعهمختلف و اساسي و مھمي چون علوم سیا

گانة فلسفه سیاسي، نظريه سیاسي و انديشه  ھاي سه ھاي تأثیرگذار در عرصه ھا و الگوھا و روش براي ارائه پارادايم

، مطالعات زنان و سیاسي و نیز ظھور و بسط و تكامل آن در مقام يك الگوي چالش برانگیز در عرصه مطالعات فرھنگي

ھاي موجود  در كنار ساير جريان» ھاي اجتماعي جديد جنبش«ترين  اي، به صورت يكي از مھم مطالعات بین رشته

اي مباحث نظري و گفتماني و روشنفكري سر برآورده بود، به تدريج  اين جنبش كه ابتدا در قالب پاره. درآمده است

ھاي  ھاي اساسي و پارادايم بسط و تكامل بخشید و به منزله يكي از نظريهھاي نظري و گفتماني خود را  دامنه آموزه

ويژه در  ھاي مختلف دانش و معرفت و نظريه و كاربست علوم انساني و علوم اجتماعي و به برانگیز در حوزه چالش

ريخنگاري، فلسفه در حوزه تاريخ، تا: ھا تأثیرھاي جدي در پي داشته است در غالب اين حوزه. رشته تاريخ سربرآورد

ھاي اصلي و  كاوي و بیشمار رشته شناسي، روان شناسي، نقد ھنر، نقد ادبي، روان تاريخ، علوم سیاسي، جامعه

ھاي فراواني در پي  ھا و چالش جنجال  در حوزه تاريخ نیز. فرعي ديگر، بعضًا به صورت يك پارادايم جدي درآمده است

گران معتقدند كه پس از پساساختارگرايي و  پردازان و تحلیل نظريه اي كه حتي برخي از گونه داشته است، به

شكني در حوزه تاريخ توسط نظريه و  ساختارشكني و شالوده ھا و بسترھاي اساسي و ژرف پسامدرنیسم زمینه

ھاي تحقیقاتي و پژوھشي فمینیسم  اما به ھر تقدير، در مجموع پروژه. كاربست فمینیسم فراھم و ايجاد شده است

ھاي گفتماني ھمچنان محل چالش و مناقشه بوده و نبايد انتظار داشت كه خیلي  ھا و عرصه در بسیاري از رشته

  .شمول و مورد قبول ھمه پذيرفته شود سريع و زود به عنوان يك پارادايم ھمه

  ھا و مباني اساسي نظريه فمینیسم مفروض

ینیستي تقريبًا در آن اجماع و اتفاق نظر دارند تلقي از ھاي فم ھاي اساسي كه ھمه گرايش ترين مفروض يكي از مھم

ساختارھاي مردساالرانه و پدرساالرانه مبتني بر تبعیض جنسیتي و انگاره برتري و تقدم جنس مذكر بر جنس مؤنث، 

دي ھاي سیاسي، اجتماعي، اقتصا ھا يا فورماسیون ھا و صورتبندي ترين ساختارھاي غالب در كل پیكره به عنوان عمده

ھاي  در ھمه جوامع بشري بخش عمده ساختارھاي سیاسي، قالب. و فرھنگي در طول تاريخ جوامع بشري است

ھاي مرتبط با آنھا، نھادھا و  ھاي اجتماعي و اقتصادي و كاربست ھاي عقیدتي و نظري، نظام فكري ـ فرھنگي، گفتمان

ساالرانه مذكور شكل گرفته و  اي مذكرساالرانه و نرينهھا و مناسبات مربوط با آنھا جملگي تحت تأثیر ساختارھ سازمان

ھمواره در طول تاريخ «توان در قالب اين گزاره خالصه كرد كه  در تعبیر دقیق و موجز مفروض مذكور را مي. اند تكامل يافته

» .كند مي اين مناسبات مردساالرانه است كه سرشت و ماھیت حقیقي و اصلي ھر نوع مناسبات ديگر را تعیین كرده و

ھا و  ھاي مختلف و متنوع فمینیستي حمله ھا و جريان به تبع اين برداشت و تلقي كلي و ھمه شمول بود كه گرايش

. انتقادھاي اساسي خود را معطوف ساختارھا و مناسبات مردساالرانه و پدرساالرانه حاكم بر جوامع بشري ساختند

ھا، مناسبات،  ھا، آن است كه اوًال ھمه ديگر رفتارھا، كنش مینیستناپذير اين نوع ساختار، به زعم ف پیامد اجتناب
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ساختارھا و نھادھا بطور جبري در پیوند يك سويه و انفعالي و انقیادي با ساختارھا و مناسبات مردساالرانه قرار دارند؛ و 

انعكاس و بازتاب  ھاي مختلف معرفت بشري وجود دارد، دقیقًا ھايي كه در حوزه ھا و بحث ثانیًا ھمه گفتمان

وكاست و غیرقابل ترديدي است از رفتارھايي كه در حوزه عمل، در رفتار روزمره، در خانواده، در جامعه و ديگر  كم بي

آنچه كه در اين نظام پدرساالرانه . گیرد ھاي جمعي و اجتماعي به دلیل سیطره نظام پدرساالرانه صورت مي محیط

كند چیزي جز ساختار و كار ويژه  اي شايع و گسترده عمل مي دارد و به صورت پديدهجانبه و غالب را برعھده  نقش ھمه

ساالرانه  اعمال قدرت در چارچوب مناسبات مرد: نیست» قدرت«نظیر  منحصر به فرد و در نوع خود بي) فانكسیون(

رچقدر كه فاصله ھرچقدر كه مناسبات اجتماعي به سمت شكاف و فاصله و اختالف حركت كرد و ھ. گیرد صورت مي

ھاي اجتماعي و جنسیت فاصله پیدا كرد به ھمان نسبت  ھاي تولیدي با منزلت ھاي اجتماعي و نقش میان نقش

  .سلطه و سیطره پدرساالرانه شدت و عمق بیشتري يافت

 اي كه به تدريج پیامدھا و ھا روز به روز تشديد شد، به گونه ھا و اختالف ھا اين شكاف به اعتقاد فمینیست

ھاي مختلف حیات  ھاي بعدي بیشتري را به بار آورد؛ برخوردھاي نابرابر و حاكي از تبعیض جنسي در عرصه نارسايي

ناپذير اين  فردي و اجتماعي، از سطح خانواده گرفته تا باالترين سطوح آن، تنھا وجھي از رفتارھايي بود كه پیامد اجتناب

تر و  ھا عريض تداوم سیطره نظام مردساالرانه در جامعه، اين شكاف با تقويت و تثبیت و. رفتند تضادھا بشمار مي

ھاي اساسي  ھا و كارويژه طوري كه زنان علیرغم نقش به. شد ھاي ناشي از آن نیز بیشتر مي ترگشته و نابرابري عمیق

خانگي، دامداري، اعم از سطح تولید (اي كه در مناسبات اقتصادي و تولیدي جامعه در سطوح مختلف آن  و تعیین كننده

برعھده دارند، اما از حقوق و امتیازاتي به مراتب ) گرفته تا سطوح صنعتي، علمي، فرھنگي و اجتماعي... كشاورزي، و

اي نھادين و بسترمند با  بار آن است كه فرايند مذكور بطور تاريخي و به گونه اما نكته تأسف. نازل و ناچیز برخوردارند

ھاي مضاعف تشديد و تكمیل شد و خود به خود به صورت فرايندي كامًال مستمر و  اشكال مختلف سركوب و ستم

ترين اشكال ستم و سركوب كه در تثبیت فرايند مذكور سھمي اساسي ايفا  مھم. نھادينه شده و درو نبود پذيرفته شد

س زدن و تحقیر و تخفیف سركوب فیزيكي و مادي، كه در واقع به معناي فرو نشاندن، واپ) الف: كنند عبارتند از مي

سركوب رواني و فرھنگي زنان كه به معناي منع زنان از شأن و منزلت ) ب. گیرد واقعي و مادي زنان صورت مي

و باالخره سركوب جنسي كه ) ج. ھاي مختلف حیات فردي و اجتماعي است اجتماعي، سیاسي، فرھنگي در حوزه

ھاي جدي جسمي و مادي نیز به ھمراه دارد؛ مورد اخیر  روحي، آسیب عالوه بر پیامدھا و تبعات منفي رواني و فكري و

  .كند ويژه در قالب استثمار زنان بیشتر جلوه مي به

طور  زنان به. اما نكتة قابل توجه آن است كه در ھر سه مورِد سركوب زنان مسئله اساسي تبعیت و سوژگي زنان است

گیرند؛ تبعیت زنان از مردان امري است  سلطه و انقیاد مردان قرار ميطور نسبي تحت  اي مواقع به دربست و يا در پاره

ھاي زماني خاص و يا به  توان آن را محدود و مقید به دوره ھاي تاريخي و فكري و فرھنگي دارد، اّما نمي كه گرچه ريشه

اجتماعي حاكم نیز قرار عالوه فرايند مذكور در پیوند با مناسبات قدرت سیاسي و  به. ھا و جوامع خاص دانست فرھنگ

شناسي فمینیستي نیز فرايند مذكور تحت  در گفتمان جامعه. شود دارد و از سوي مناسبات مذكور تأئید و تقويت مي

  .عنوان فرايند سوژگي و انقیاد زنان مورد بررسي و تحلیل و تنقید قرار گرفته است

اي پیچیده، غامض  مده است، از آن به عنوان مجموعهدر تعبیرھا و تفسیرھاي كلي و عمومي كه از فمینیسم به عمل آ

ھاي معرف آن نیز در حقیقت ھمان  كننده و شاخص شود كه از جمله پارامترھاي تعیین و مناقشه برانگیزي ياد مي

در يكي از ھمین تعبیرھا و تفسیرھاي عام و كلي، . ھايي است كه درخصوص معناي آن وجود دارد ھا و مناقشه منازعه

ھاي مختلف علوم انساني و علوم اجتماعي نیز محل مراجعه و مرافعه بوده و در عیِن مناقشه  ھا و رشته حوزهكه در 
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شود كه فمینیسم را اساسًا بايد در پیوند با كار  شود، اظھار مي برانگیز بودن مناط اعتبار و اعتناء آن نیز محسوب مي

ھاي آن بابت نقش اجتماعي زنان در پیوند با مردان  مشغولي دل ھا و ويژه دغدغه ويژه ھا و رويكردھا و مواضع آن به

مايه و مضمون اصلي ديدگاه مذكور اين عقیده است كه زنان تنھا و تنھا به  جان. درجوامع گذشته و حال فھم و درك كرد

  ) .Miller, 1987 / p. 151(ھا بوده و ھستند  شان در معرض انواع بیعدالتي دلیل جنسیت

ي و زبان و اصطالحات و تعابیر سیاسِي رايج در نظريه و كاربسِت فمینیسم مدرن و نیز اھداف، گفتمان سیاس

به لحاظ . ھا، مواضع و راھبردھاي آن عمدتًا از دل انقالب فرانسه و پروژة عظیم و تأثیرگذار روشنگري سر برآورد برنامه

ھاي ارتدوكسي و  نیروھاي اپوزيسیون و در تعارض با گرايشتاريخي نیز جريان مذكور از ھمان بدو تولد عمدتًا در پیوند با 

ترين رسالتي كه  االطالق قرار داشت؛ و البته در رأس ھرفانكسیون ديگر، عمده ھاي خودكامه و خودكامگي علي نظام

به و آن را شاخص و معرف خود قرار داده است، مبارزه براي ) ورزد و ھمچنان بر آن تاكید مي(براي خود قائل بود 

ھايي دربارة زن بودن و جايگاه زن  ، و باز تعريف)زنان و مردان(ھا  رسمیت شناختن حقوق زنان، برابري بین جنسیت

به دلیل اتكا و ابتناء نظري و فلسفي آن بر عقايد لیبرال و ) آن  ھاي نخست كم موج دست(ھرحال فمینیسم  به. است

و رمانتیك در اروپاي غربي و آمريكا، در برابر ھرگونه تعريف ساده و  ھمینطور عقايد آرمانگرا) راسیونالیستي(گرا  عقل

  .تابد ھاي علمي ـ آكادمیك را برنمي ھاي تعريفي معمول در رشته ھا يا چارچوب ورزد و كلیشه يكدست مقاومت مي

عبیر برخي از در روند تكامل نظري، چنان كه اشاره شد سلطة پدرساالرانه به تبعیت زن از مرد انجامید و يا به ت

زنان به تدريج از حوزة حیات اجتماعي به حاشیه رانده شدند و . ھاي راديكال به فرودستي زن منتھي شد فمینیست

گران  پردازان و تحلیل آنچه ھمواره در كانون توجه اكثر نظريه. فرايند طرح و ممانعت در مورد آنان مجري و معمول گرديد

ترين اعضاي ھمكار در حیات  اسي است كه حقوق زنان به عنوان اصليفمینیست قرار داشت، اين مفروض اس

به اعتقاد آنان، زنان نه تنھا درمقام جنس دوم بلكه در مقام انسان من حیث . اجتماعي ناديده گرفته شده است

استثمار، گانة  ھاي سه بدين ترتیب سلطه مردساالرانه از حوزه. اند انسانیت نیز مورد غفلت و فراموشي قرار گرفته

زنان به منزلة موجوداتي . ھاي فرھنگي و آموزشي نیز تّسري يافت سركوب و منع منزلت اجتماعي فراتر رفت و به حوزه

ھاي تاريخي، سیاسي، اجتماعي، اقتصادي و فرھنگِي زيست جھان بشري  پست تلقي شدند كه در ھیچ يك از عرصه

ھا از ديرباز تاكنون، به رغم وجود اسامي مؤنث عامدانه فرھنگ  مانبراي مثال در بسیاري از متون و گفت. جايي ندارند

ضمیر يا فعل يا صفت   اي مرجِع طوري كه براي مثال اگر در متن يا جمله آنھا به فراموشي سپرده شده است؛ به

ده مشخص نباشد يا مجھول باشد، در آن صورت به جاي استفاده از ضمیر يا اسم مؤنث از مرجوعات مذكور استفا

پردازان فمینیست، فرايندي است در راستاي  اين فرايند ديرپاِي مستمر و نھادينه شده، به اعتقاد اكثر نظريه. شود مي

سازي گامي است براي فراھم كردن  سازي مذكر و تولید و باز تولید مداوم فرھنگ مذكر؛ خود اين فرھنگ فرھنگ

  .براي پذيرش سلطة مذكر و مردانه ھاي ذھني الزم نزد افراد مختلف زمینه بسترھا و پس

  مراحل تكامل تاريخي نظريه و كاربست فمینیسم* 

ترين  ترين و فوري اند، عمده در اكثر منابع كه دربارة مراحل سیر تكامل تاريخي فمینیسم به رشتة تحرير درآمده

در حالي كه بر . شده استھاي نظرية فمینیسم به عصر روشنگري و متفكران قرن ھجدھمِي آن ارجاع داده  خاستگاه

پردازاني چون مري  توان و نبايد به متفكران عصر روشنگري و نظريه خالف تصور رايج شروع نظرية فمینیستي را نمي

پردازان قرن نوزدھم استوارت میل و ھريت تیلور  يا نظريه) Bryson, 1992, p.11(ُولستون ِكَرفت در اواخر قرن ھجدھم 

كم  ھاي دورتر دست گران تاريخ نظرية فمینیسم عقیده دارند كه اين جريان به گذشته و تحلیلمیل برخي از نويسندگان 

توان  تر پیش از قرون میانه نیز مي گرچه بدون ترديد حتي در ادوار كھن. گردد ياقرون وسطي باز مي  به دوران میانه
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ص جايگاه و شأن زنان يا حقوق و امتیازات اي تعابیر و اظھارات خصوصي و غیرعمومي در خصو جسته و گريخته به پاره

ھا و تكالیف اجتماعي مردان و زنان به ادوار باستان و  ھا در باب نقش ترين مناقشه براي مثال قديمي. برابر آنان برخورد

خوريم كه  در عھد عتیق و عھد جديد ھر دو، از كتاب مقدس به متون و عباراتي برمي. گردد متون كالسیك ديني برمي

در كتاب جمھوري . تر و ھم بر شأن و موقعیت برابر زنان با مردان اشاره دارند تر و فرودست بر شأن و جايگاه پست ھم

افالطون نیز مواردي وجود دارد ھم داّل بر اينكه بايد با زنان به منزلة برابر با مردان رفتار شود و ھم مواردي ناظر به اينكه 

). Tower Sargent, 2006-, 143(تر از مردان ھستند و بايد تابع مردان باشند  تر و فرودست زنان بطور طبیعي پست

ھاي موجود در اين  ھا و گفتمان ترين مناقشه دھد قديمي ناگفته نماند تا آنجا كه اسناد و مدارك مكتوب گواھي مي

يا قرون .) Late M.A( زمینه اساسًا توسط مردان صورت گرفته است و عمدتًا به مراحل پاياني قرون وسطاي متأخري

لیكن از قرن پانزدھم به بعد، يعني از دوره رنسانس . گردد باز مي) High Middle Ages(وسطاي پیشرفته و عالي 

پیشرفته به اين طرف، به تدريج شاھد آن ھستیم كه صداي زنان نیز در حال شنیده شدن است و علنًا به گوش 

نظرات  ھاي سنتي ادبیات، شعر، رمان و نظاير آن، به اقامه و ارائه نقطه وزهرسد، به طوري كه سعي دارند در كنار ح مي

براي نمونه از جمله، . ھا مثًال در باب حقوق و وظايف جنس مؤنث، مبادرت ورزند ھاي خود در ساير حوزه و ديدگاه

نويسندة زن  نخستین زني كه دربارة حقوق و وظايف جنس خود دست به نگارش و تحرير مطالب و مقاالتي زد،

  .بود) میالدي ١٣۶۴ـ  Christine de Pisan) (1430(فرانسوي، كريستین دوپیزان 

البته در مقالة . توان در قالب چند موج اساسي خالصه كرد در مجموع فرايند تكامل نظريه و گفتمان فمینیسم را مي

ن خصوص در قالب پروژة تحقیقاتي نگارنده كنیم؛ بحث ُمشبع و مستوفا در اي حاضر تنھا بطور اجمال به آنھا اشاره مي

ھا و بسترھاي ظھور، تكوين و تكامل نظرية فمینیسم و بررسي مناسبات، تأثیرھا و  سیري در زمینه«تحت عنوان 

آن در ) فانكسیون(ھاي آن در مقام يك نظرية سیاسي در پیوند با گفتمان سیاست و تحلیل جايگاه و كار ويژة  تعامل

اي موارد نیز از چھار موج اصلي در پیوند با مراحل  معموًال از سه موج و در پاره. تفصیل آمده استبه » علوم سیاسي

  :شود تكامل تاريخي فمینیسم صحبت مي

شروع شد، كه در واقع ) ١۶۶۶ـ Mary Astell) (1731(َاستل   ـ موج اول فمینیسم در قرن ھفدھم و با آرا و نظرات مري١

پردازان و مورخان فمینیست نخستین موج بزرگ و چشمگیر جنبش اعتراضي فمینیستي  به اعتقاد برخي از نظريه

در اين دوران براي نخستین بار شمار عظیم ). Bryson, 1992, 11(شود  سكیوالر در بريتانیاي قرن ھفدھم محسوب مي

شان با  رپاي راجع به جنسیتھاي جا افتاده و دي و در خور توجھي از زنان به مخالفت و اعتراض علیه عقايد و ديدگاه

برخي از اين آثار، و البته نه ھمة آنھا، با نام مستعار يا بدون نام . ھا و نظاير آن برخاستند انتشار كتب، مقاالت، جزوه

 Aphra(بن  ھا و نويسندگاني چون َافرا توان به شخصیت شد؛ و از جملة مشھورترين نويسندگان آنھا مي منتشر مي

Benn) )89 میالدي از سوي برخي از نويسندگان به  ١٩٨٠ھاي دھة  َاستل در سال. و مري َاستل اشاره كرد) ١۶۴٠ـ

با انتشار كتابي تحت ھمین عنوان  ١٩٨۶ھیل در سال .بي. قلمداد شده است» نخستین فمینیست انگلیسي«عنوان 

اي كه بر  اترين استیمسون نیز در مقدمهك) Hill, 1986(به بررسي و تحقیق دربارة آرا و افكار و آثار مري استل پرداخت 

پرداِز فمینیسِت  ترديد نخستین نظريه بي«دارد كه  پري تحت عنواِن مري استل شھیر نگاشته است اظھار مي.كتاب آر

و نیز ديگر ) ١۶٩۴(َاستل در كتاب طرحي جدي براي بانوان ). Perry, 1986, xi(شود  محسوب مي» مند در غرب روش

چنان از ) ١٧۶٢(در كتاب توصیفي از عمارت ھزارساله ) ١٧٢٣ـ٩۵(عد از وي مانند سارا اسكات نويسندگان زن ب

ھا با زنان سرخورده شده بودند كه حتي از تصور اينكه  آمیز و غیرعادالنه در طول ھزاره ھاي برخورد و رفتار تبعیض شیوه

به . مستقل رفتار شود، كامًال مايوس و نومید بودندھايي برابر و ھمتا و  زماني فرا برسد كه با زنان به منزلة انسان
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ھمین خاطر عقیده داشتند كه زنان بايد خود را از مردان جدا و مستقل كنند؛ و حتي امروزه نیز، در قرن بیست و يكم، 

ردان جدا اند كه آزادي راستین براي زنان تنھا زماني فراخواھد رسید كه خود را از م بسیاري از زنان ھنوز براين عقیده

  ).١۴٣, Tower Sargent, 2006(سازند؛ آزادي واقعي زنان تنھا در گرو جدايي از مردان نھفته است 

پردازان فمینیست در سنت نظرية اجتماعي انگلوساكسون  نیز از جمله نخستین نظريه) ١٧۵٩ـ٩٧(مري ُولستون ِكَرفت 

زنان و فرايند انقیاد و سوژه شدِن تاريخي زنان  است كه نظرية اجتماعي مدوني در خصوص تابعیت و زيردست بودن

در كتاب مھم و تأثیرگذار خود تحت عنوان حمايت از حقوق زنان به دفاع از حقوق  ١٧٩٢وي در سال . اقامه كرده است

گرايي سیاسي است كه در كانون توجه فمینیسم  بخش و آغازگِر ايجاِد نوعي عمل وي الھام. زنان برخاسته است

وي ضمن دفاع از حقوق زنان در خانه و خانواده براين ). Edgar &Sedgwick (eds), 2002, 143(گرفته است  غربي جاي

ھاي اجتماعي،  ھاي فعالیت نكته پافشاري و تأكید داشت كه زنان بايد امكان حضور در كنار مردان در ديگر عرصه

ه پا و دوش به دوش مردان در خانه و در اقتصاد چرا كه زنان وقتي پا ب. اقتصادي، سیاسي و فرھنگي را پیدا كنند

ھاي  كنند و منشأ تولید و بازتولید ارزش معیشتي و خانگي مثًال در تولیدات بومي و خانگي و صنايع دستي فعالیت مي

توانند در تولیدات كارگاھي، در  شوند، طبعًا مي افزودة مادي و منبع انباشت سرمايه و منبع درآمد محسوب مي

توانند در خارج از خانه نیز كار كنند و  ھا و صنايع تولیدي پیشرفته نیز موفق باشند؛ بنابراين به طريق اولي مي هكارخان

ھاي سیاسي و اجتماعي نیز  ھاي فكري، فرھنگي، معنوي و در عرصة فعالیت تر از آن در تولید و بازتولید ارزش مھم

  .نقش و سھمي برابر با مردان ايفا كنند

اي فردگرايانه و  توان بخشي از جنبش اروپايي و آمريكايي در تالش براي ارائه نظريه ت از حقوق زنان را ميكتاب حماي

ھاي فكري و فلسفي ناظر به  آل ھا و ايده عالوه بر آن، آرمان. ھا در مقام فرد دانست لیبرالي دربارة حقوق بشر يا انسان

آنھا انقالب كبیر فرانسه بود، ھمچنین دستاوردھاي اساسي و  بخش شرايط و مناسبات اجتماعي و طبقاتي كه الھام

جانبه و گستردة زنان در  گانة آزادي، برابري و برادرِي آن و حضور و مشاركت ھمه مھم اين انقالب به ويژه شعارھاي سه

داوم كار در ت). Mann, 1989, P. 129(روند  بخش موج نخست بشمار مي انقالب مذكور از جملة منابع عمدة الھام

حقوق انسان : تأثیر نبودند؛ اين دو اثر عبارتند از ُولستون ِكَرفت دو اثر عمدة ديگر نیز در الھام بخشي به موج نخست بي

كه در طلیعة پیروزي انقالب ) ١٧٨٩(» اعالمیة حقوق انسان و شھروندان فرانسوي«اثر تامس پین و ) ١٧٩١ـ٩٢(

صرحه در اين دو اثر بیشتر ناظر به حقوق مردان بود، اما در مجموع تأثیر آنھا گرچه حقوق م. فرانسه تدوين و تصويب شد

 .Tower Sargent, op(شان انكارناپذير است  در بسط و گسترش آگاھي شھروندان منجمله زنان به حقوق و تكالیف

cit .(تداوم و غناي بیشتري  ھاي لیبرالیست در نھايت موج اول فمینیسم، در عصر روشنگري با ظھور تفكرات و انديشه

ھاي فكري و فلسفي و سیاسي ـ اجتماعِي راديكال و  ھا و جنبش گیرد و در ادامه در قرن نوزدھم با ظھور جريان مي

اي چون سوسیالیسم و ماركسیسم، ابعاد و وجوه ديگري از ستم و سركوب و نابرابري و تبعیض علیه  پیشرو و مترقیانه

سیمون گرچه  انديشمندان و متفكران سوسیالیستي چون فوئر باخ و سن. گیرد ميزنان مورد توجه و بررسي قرار 

دانند ولي بطور مشخص شأني براي حقوق زنان  اساس مبارزات سوسیالیسم را تالش براي احقاق حقوق انسان مي

ن در خانه و كارخانه تا اينكه ماركس و انگلس با تاكید بر حقوق خاصة زن به تحلیل پديدة استثمار ز. گیرند در نظر نمي

ھاي طبقاتي حاكم بر جوامع بشري مورد لحاظ قرار  پردازند و مسئله استثمار زن را در پیوند تنگاتنگ با نظام مي

شوند؛ اما  داري استثمار مي به عقیدة اين دو متفكر، زنان ھمانند مردان به يك اندازه توسط نظام سرمايه. دھند مي

و ) توسط مرد(ستم براي اينكه زن ھستند ) اول: گیرد ه شكلي مضاعف صورت ميستم، سركوب و استثمار زنان ب

انگلس در كتاب منشأ خانواده، مالكیت خصوصي و دولت، ضمن ). توسط كارفرما(ستم براي اينكه كارگر ھستند ) دوم
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وه قاھره غالب و وجود دارد كه به دلیل نبود مالكیت خصوصي و نبود ق ھا، اظھار مي اشاره به روند ظھور نخستین كمون

تر در فضايي  ھاي گسترده ساختار اجتماعي غیرطبقاتي، زنان و مردان در چارچوب خانوادة كمونار و يا در چارچوب كمون

برداري فرد يا گروھي از گروه ديگر  به تدريج كه بھره. كردند اشتراكي و عاري از ھرگونه تبعیض و استثمار فعالیت مي

با ظھور مالكیت خصوصي . شود خانواده و به تبع آن ساختار اجتماعي دستخوش تغییر ميگیرد، ساختار  شكل مي

كند دولتي ھم كه در ادامة مالكیت  كند و مرد قدرت خود را اعمال مي نقش و شأن برابر و متساوي زن و مرد تغییر مي

. و ماھیت مردساالرانه دارد شود نیز تحت سلطة مردان قرار داشته خصوصي و توسط طبقه اجتماعي حاكم ايجاد مي

[...]  

اتحادية اجتماعي «رأي ھمگاني و با تأسیس   ويژه در قالب مبارزه براي حق جنبش فمینیسم به: ـ موج دوم فمینیسم٢

ھاي بین دو جنگ جھاني ھمچنان ادامه داشت، كه البته عمدتًا و در  و در خالل سال) ١٩٠٣ـ١۴* (و سیاسي زنان

  . كرد احزاب سیاسي موجود، به ويژه احزاب كارگري و كمونیستي فعالیت مي سطح گسترده در چارچوب

اي را از دست داد و بیشتر به صورت يك جنبش اصالحِي پارلماني درآمد و به  دراين راستا به تدريج خصلت جنبش توده

در . رار گرفتھاي سوسیالیست ق ھا و داكترين لحاظ بینش و بصیرت سیاسي نیز جنبش فمینیستي در زمرة جنبش

ھاي  مشغولي ھا و دل يابد و عالوه بر دغدغه تدريج موج دوم بسط و گسترش بیشتري مي به ١٩۶٠ھاي دھة  خالل سال

ھاي مختلف حیات اجتماعي، به طرح مطالبات  موج پیشین بابت حقوق برابر و تساوي زنان و مردان در عرصه

گرچه سیاست فمینیستي . بي از سوي جنبش آزادي زنان مبادرت ورزيدتر و بعضًا انقال تر، راديكال ھاي بنیادي وخواسته

ذلك خود فمینیسم از  به بعد شده بود، مع ١٩٧٠دستخوش روند كاھش راديكالیسم و افت تحركات انقالبي از دھة 

كنار ديگر در موج دوم در . عنوان نحلة مستقل و مشخصي از نظرية سیاسي برخوردار شد اي به اعتبار و احترام فزاينده

اي صورت گرفت، كه خود نتیجة بسط و گسترش انديشة  مسايل و موضوعات به دو موضوع اساسي نیز توجه ويژه

ھايي كه از طريق آنھا زنان به تبعیت و انقیاد  نخست تحلیل نھادھا، فرايندھا و كاربست. سیاسي فمینیستي بود

ھا و  ترين روش كشف و آشكار ساختن موثرترين و مناسبو دوم ). فرايند سوژگي و انقیاد زنان(مردان در آمدند 

  ).Heywood, 1999, 60(سازي را به معارضه و چالش گرفت  ھايي كه بتوان با اتكا به آنھا اين انقیاد و سوژه ه شیو

اِر بتي به اعتقاد برخي از نويسندگان ظھور و زايش موج دوم فمینیسم را بايد در پیوند با انتشار اثر معروف و تأثیرگذ

وي در اين كتاب به شرح و . دانست) Feminine Mystique(تحت عنوان راز زنانه  ١٩۶٣در سال ) Betty Friedan(فريدن 

الظاھر  دار تمام وقِت علي در اين كتاب مادران و زنان خانه. پردازد اجتماعي مختلف مي  بررسي وضعیت زنان طبقات

از اين پديده به عنوان . كنند بیچارگي و شكست ناكامي خود صحبت مي،  شاِد طبقة متوسط مرفه راجع به بدبختي

اي دقیق و  گونه ياد شده است، نوعي ناخرسندي و نارضايتي زنان از زندگي خود علیرغم اينكه به» معضل ناشناخته«

ا مو به مو اجرا ھاي تجويزِي پدرساالرانه درخصوص تأمین سعادت زنان ر وفادارانه و از روي اخالص ھمة احكام و نسخه

  ).١٢٩, Mann, 1989(كردند 

تر در باب سرشت فرھنگِي سركوب بوده و در  تر و پیچیده تر، كامل دركل فمینیسم موج دوم در فكر نیل به دركي جامع

ھايي كرده است كه خود نھادھاي فرھنگي به  ه ھا و شیو اين راستا توجه خود را معطوف تجزيه و تحلیل و بررسي روش

  .پردازند ھا به تحكیم و تقويت و تداوم وضعیت تابعیت و انقیاد زنان ميكمك آن

، تا حدودي در مقام واكنش در برابر »فمینیسم موج سوم«ـ فمینیسم راديكال موج سوم ـ جريان اصطالحًا موسوم به ٣

مطرح شده در خصوص ھا و ترديدھاي  اي از پرسش ھا و معضالت حول پاره اتھام قوم محوري، تالش كرد تا بر دشواري

توان  ھا مي از جملة اين پرسش. ھاي تحلیلي و فكري و نظري زيادي صورت داده است زن فائق آيد و در اين راستا تالش
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او كیست كه جنبش فمینیستي مدعي نمايندگي «دقیقًا چیست و يا كیست؟ » زن «: به موارد زير اشاره كرد كه

ا پسا ساختارگرايي، مفھوم ھويِت جمعِي مجرد را قبول نداشته و با فمینیسم موج سوم ھمسو و مشترك ب» اوست؟

ھاي ابھام، دوگانگي، تفاوت و دگربودگي يا غیريت را به منزلة ابزار  نفي و كنار زدن آن در تالش است تا به جاي آن ايده

ر درون جنبش فمینیسم البته جريان مذكور مسائل مناقشه برانگیزي را د. درك مسايل و منافع خاص زنان ارائه كند

» ھويت«گران بر اين نكته تاكید دارند كه خود مفھوم  برخي از منتقدان و تحلیل. ويژه در موج اخیر در پي داشته است به

فروپاشي و تضعیف آن موجب تضعیف امكان مقاومت و . به تنھايي براي تحلیل پديدة سركوب حائز اھمیت بنیادين است

اعتبار كرده و به آن لطمة جدي و جبران ناپذيري وارد  ق تعھدات سیاسي فمینیسم را بيشود و از اين طري تحول مي

  ).Edgar  &Sedgwick, 2002, 144(كند  مي

ھاي مختلف علوم اجتماعي و علوم  ھا و رشته فمینیسم در مقام يك نظرية چالش برانگیز در حوزه: فمینیسم و تاريخ* 

اي موارد با تحوالت  در پاره. ھاي اساسي و زيربنايي داشته است یرات و بازتابويژه طي چند دھة اخیر تأث انساني به

ھاي مختلف رشتة  عرصه. شويم رو مي شكنانه روبه ھاي جدي و ژرف ساختي و حتي شالوده پارادايمي و دگرگوني

ن چیستي، چرايي و شناسي تاريخ، فلسفة تاريخ، الگوھا و رويكردھاي نظري در تبیی تاريخ ازجمله تاريخنگاري، روش

اي چشمگیر و انكارناپذير تحت تأثیِر  در سال ھاي چند دھة اخیر به گونه... چگونگي رخ داِد وقايع و حوادث تاريخي و

اند و دستخوش تحوالت و  ھا و در يك كالم تحت تأثیر گفتمان فمینیستي قرار گرفته الگوھا، مفاھیم، رويكردھا، روش

  .دان ھاي بنیادين شده دگرگوني

به اعتقاد جون اسكات، نويسنده و استاد علوم اجتماعي و تاريخ، ھمة دستاوردھاي سه موج فمینیستي در طول 

در مراكز علمي و دانشگاھي صورت گرفته است، » مطالعات زنان«ھايي كه در قالب  ويژه تحقیقات و پژوھش تاريخ و به

باشیم كه بیش از ھمه مديون و » تاريخ زنان«تحت عنوان  سبب شد تا شاھد ظھور جريان بديع و چالش برانگیِز جديدي

تاريخ « ١٩٧٠ـ ٨٠طي دھة . ھاي فمینیسم است ھا و كاربست نظريه  ھا، دار دستاوردھا و نتايِج مطالعات و پژوھش وام

مطالب و موضوعاتي كه در اين رشته مورد بحث و بررسي قرار . به صورت يك جريان دانشگاھي در آمد» زنان

گرچه در (ھاي اروپايي مورد غفلت قرار داشت  رفت، عمدتًا ھمان چیزھايي بود كه تا اين زمان در دانشگاهگ مي

؛ از جمله اينكه چه چیزي سبب شد تا پديدة پدرساالري به صورت )ھاي آمريكايي تا حدودي مورد توجه بودند دانشگاه

نشده است؟ اركان و بخشھاي    ي زنان در نظر گرفتهيك نھاد در آيد و نھادينه شود؟ چرا در عرصة تاريخ جايي برا

ھاي  مختلف جامعه، از جمله مراكز علمي و دانشگاھي، تا چه پايه بر مدارھاي جنسي استوارند؟ تحقیقات و پژوھش

تاچه پايه ) فلسفه تاريخ(ھا و الگوھاي تاريخي، وباالخره رويكردھاي نظري و فلسفي  تاريخي، تاريخنگاري، روش

  گیرند؟ ھاي جنیستي مرد ساالر و نرينه ساالر قرار مي كور دارند و تا كجا در چارچوبماھیت مذ

به اين ترتیب تاريخ زنان، تالش خود را معطوف بازخواني و بازانديشي تاريخ مذكر و پدرساالر و ارائه قرائتي جديد از 

. ي تاريخي را مورد بازبیني و بازنگري قرار دھدھا ھا و پروژه كند و درصدد است تا غالب برنامه تاريخ ومفاھیم تاريخي مي

ھاي  ھاي تاريخ زنان طي چند دھه اخیر به دلیل تالش براي دور ساختن خود از جھتگیري بخشي از مطالعات و پژوھش

ھاي  تاريخنگاري فمینیستي در سال.اند ھاي مناقشه برانگیز قرار گرفته ايدئولوژيك و تعصبات مشخص، در زمره حوزه

ترين  رود ـ برجسته ـ كه از بسیاري جھات بیانگر و منعكس كننده ظھور و بسط و تكامل جنبش زنان بشمار مياخیر 

تاريخ «امروزه تاريخ زنان از بسیاري جھات تا حدود زيادي در خط مقدم و پیشتاز . نمونه از اين دست مطالعات است

رابري زنان با مردان از سوي موج نخست ھمزمان با طرح مسئله ب. شود محسوب مي) NEW History(» جديد

فمینیسم و پیگیري و تداوم آن در مراحل بعدي و مبارزه براي بسط و گسترش حقوق زنان و تالش براي تحقق خواستھا 
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ھاي عملي و پراگماتیك خود را براي تثبیت حضور خويش آغاز كردند و  و مطالبات زنان توسط گروھھاي زنان، زنان فعالیت

ھاي علمي و دانشگاھي از جمله در  ھا و مراكز و رشته ھا و حرفه يگاھھاي سنتي مردان در بسیاري از حوزهبه فتح پا

ھا از سوي زنان و تالش براي تدوين و تنظیم  ناگفته نماند كه در كنار اين قبیل اقدام. عرصه تاريخ مبادرت ورزيدند

گیري و گسترش  د در تاريخ زنان، شاھد ظھور و شكلھاي جدي تاريخنگاري فمینیستي و ظھور و سر برآوردن جريان

ھاي مربوط به طبقه و كار، تاريخ اجتماعي، تاريخ فرھنگي، تاريخ  ھاي جديد و غیر سنتي ديگري نیز چون تاريخ تاريخ

  .ھاي بومي و خرد، تاريخ پوشاك و نظاير آنھا ھستیم مشاغل، تاريخ

ھاي جديد در عرصه تاريخ  ھا و گرايش اين است كه، ھمانند اكثر جرياننكته مھمي كه در اينجا بايد به آن توجه داشت 

ھاي  ھا و سبك ھاي موجود در ترتیبات، شیوه ھا و كاستي  اي نارسايي و تاريخنگاري، ظھور تاريخ زنان نیز نتیجه پاره

نماينده و بیانگر  ھاي جديد، مدعي است كه تاريخ زنان برخالف بسیاري از جريان. مربوط به مطالعات تاريخي است

 Sheila(است كه به تعبیر شیالروبوسام ) درصد و بلكه بیشتر از جمعیت ۵٠(» گذشته«ترين بخش  بیشترين و گسترده

Rowbotham (البته زنان نیمه پنھان تاريخ، نیمه پنھان سیاست، نیمه پنھان جامعه، . اند ھمواره از تاريخ پنھان مانده

  ).Black&Macraild,2000,13(ھستند ... نسیت و زبان، فرھنگ، دين، اقتصاد، ج

میالدي به بعد به وقوع پیوسته است،  ١٩۶٠ھاي دھه  آنچه كه در عرصه تاريخنگاري دوران معاصر به ويژه از سال

اي در بسط و گسترش  كننده جايي پارادايمي اساسي و زيربنايي است كه تاثیر ژرف و نقش تعیین نوعي شیفت و جابه

شناسي تاريخ، فلسفه تاريخ و  ھاي تاريخي و ظھور و الگوھاي جديد نظري و تفسیري در روش پژوھشمطالعات و 

تاريخ زنان را نیز بايد از ھمین منظر مورد بررسي و ارزيابي قرار داد و آن را نوعي شیفت . تاريخنگاري داشته است

گرفتن تغییر و تحوالت مذكور، نقش و جايگاه عالوه بر اين با در نظر . پارادايمي در عرصه مطالعات تاريخي دانست

مطالعات و تحقیقات نظري فمینیستي و گفتمان فمینیسم در فرايند تدوين وتكوين تاريخ زنان را بايد از دو منظر ديگر نیز 

  :مورد مطالعه قرار داد

اريخ زنان به ويژه از ضرورتي مبرم دال بر حمايت و تقويت رشته تازه تاسیس ت) يا احساس(از يك سو پیدايش ) الف

ھاي ديرين شناختي، تبارشناسیك، آرشیوي و شفاھي كه عمدتًا توسط  ھاي مربوط به تاريخ منظر مطالعات و پژوھش

ھاي مطالعات زنان خارج از رشته تاريخ اعم از موارد آكادمیك و فراآكادمیك صورت گرفته  ھا و نیز در ديگر حوزه فمینیست

  .است

ھا و تحقیقات و  نوعي دغدغه و نگراني در جنبش فمینیستي در اين خصوص كه پژوھش از سوي ديگر وجود) ب

تواند خطر تكرار ھمان الگوھاي  ، به ويژه در زمینه تولید تاريخ خاص خودشان، مي پردازان فمینیست ھاي نظريه فعالیت

ش از ھرچیز زنان را به كل از عرصه كالن در تاريخنگاري را در پي داشته باشد كه پی) انديشه و عمل(نظري و كاربستي 

  .گر ساختند و يا صداي آنان را سركوب و خاموش كردند تاريخ حذف كردند، يا حضورشان را تحريف و كژديسه جلوه

اما در اين میان دو محرك و انگیزه اساسي بیروني و دروني نیز در بسط و گسترش پروژه تاريخ فمینیستي يا تاريخ زنان 

ھاي موجود به  ھاي بیروني يعني تالش براي ھدايت توانمندي اول انگیزه: اند اي ايفا كرده كننده نقش مھم و تعیین

ھاي جديد  ھاي موجود و اصالح و نوزايي تاريخ و از حیز انتفاع انداختن تاريخ) deformatoin(زدايي  سمت تضعیف، ريخت

ھاي فرھنگي با توجه به روند تغییر و تحول آنھا  نديزنان، و در كنار آن بررسي و تحلیل جايگاه جنسیت در ھمه صورتب

ھاي  است كه موانعي در برابر شورواشتیاق) ھاي دروني انگیزه(دومین محركه و انگیزه، معطوف به درون . در گذر ايام

ستي تاكید نگاري فمینی با تاريخنگاري فمینیستي ايجاد كرده است و بر روند معضل پردازي در پروژه تاريخ  جديد در پیوند

  .ورزيده است
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بست  اي نگريسته و آن را درگیر نوعي بن برخي از پژوھشگران و محققان به معضل تاريخنگاري فمینیستي از منظر ويژه

تأمالتي در باب : ساختن تاريخ«اي تحت عنوان  براي مثال سوزان استنفورد فريدمن در مقاله. دانند يا دوراھي مي

ھايي  ھا و داستان اين نكته تاكید دارد كه فمینیسم، با توجه به تالش آن براي خلق روايتبر » ، روايت و میل فمینیسم

به ويژه آنكه . گیر كرده است و مقاومت در برابر كنش) كنش(در باب فرايند تولید و پیدايش خود، بین میل به عمل كردن 

آنچه كه . كند از آن به اقتصاد يكسان ياد مي اي را در پي دارد كه لوس ايريگاراي مقاومت مذكور خط بازتولید پديده

در پي » روايت و میل  روند ساختن تاريخ با توجه به فمینیسم،«فريدمن در تأمالت و مالحظات اجمالي خود در باب 

ھاي  ھا و انگیزه ھا و امكانات خالق فعالیت انجام آن است، تالش براي كشف و نشان دادن ضرورت سیاسي، فرصت

نشان دادن اينكه چگونه بصیرت يك سو ممكن است به نديدن بصیرت سوي : ھاست سوي فمینیست رونسو و ب درون

تر پروژه فمینیسم در  تر و كلي ھاي گسترده ديگر منجر شود؛ و تاكید بر اينكه در نھايت ھر دو جريان براي تدوين برنامه

شناسي  و بررسي مسايل معرفتدر اين راستا وي ابتدا به طرح . ضرورت دارند» ساختن تاريخ«خصوص 

ھا و روند معضل پردازي تاريخ فمینیستي و  درباره فمینیسم پرداخته و سپس ھم از ضرورت طرح معضل) اپیستمولوژيك(

  .كند ھم از ضرورت سیاسي اين پروژه دفاع مي

پردازي درباره  وايت و معضلفريدمن نیازھا و مطالبات متفاوت و رقیب در عرصه تاريخنگاري جديد به ويژه نیاز به نقل و ر

تاريخ فمینیسم را از يك سو بیانگر میل به قدرت گرفتن و قدرتمند شدن و از سوي ديگر ناشي از ھراس از اراده 

به زعم وي . كند داند، كه يكي بر نقش كارگزاري زنان تاكید دارد و ديگري آن را سركوب مي معطوف به قدرت مي

گويانه  و نه تك) دايالوژيك(اي  ھاي فمینیستي دوگويانه و محاوره ژة نگارش تاريختوانند وارد پرو ھا مي فمینیست

 ,Friedman(ھايي دربارة فمینیسم نیازي ندارد  ھا و روايت اي كه به نفي ضرورت نقل داستان شوند، پروژه) مونولوژيك(

1997 ,٢٣١.(  

ھا و بسترھاي ظھور،  سیري در زمینه« اي است با عنوان مقاله حاضر بخشي مستخرج از طرح پژوھشي گسترده*

ھاي آن در مقام يك نظرية سیاسي در پیوند با  تكوين و تكامل نظرية فمینیسم و بررسي مناسبات، تأثیرھا و تعامل

، كه نگارنده با حمايت معاونت پژوھشي »آن در علوم سیاسي) فانكسیون(گفتمان سیاست و تحلیل جايگاه و كارويژه 
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