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 ريخ نگاري فمینیستي آغاز عصر مدرنیتهتا

  لورا چاندلر

  ترجمه نرگس صاحبي

پیدايي اين عرصه جديد را . يکي از عرصه ھاي جديد براي پژوھش ھاي تاريخي بررسي وضعیت زنان در تاريخ است

ريخ، امروزه به ھر صورت توجه به جايگاه زنان در تا. مي توان نتیجه تغییر در روش ھاي کالسیک تاريخ نگاري دانست

حوزه اي میان رشته ايست که ھم از طرف مورخان و ھم از طرف پژوھشگران مطالعات زنان مورد توجه قرار گرفته 

اين مقاله نشان مي دھد که اگر در بررسي گذشته تاريخي متوجه شرايط زنان به عنوان نیمي از فاعالن تاريخ . است

  .ودباشیم، چقدر نتايج تاريخي ما متفاوت خواھد ب

  

از آن زمان به بعد، . و در پي گسترش جنبش زنان آغاز شد ١٩۶٠مکتب تاريخ نگاري فمینیستي در اصل از اوائل دھه

مورخان فمینیست با استفاده از . تاريخ نگاري فمینیستي مشروعیت و اعتباري نزد جامعه دانشگاھي يافته است

اين مقاله بر پیشرفت ھاي موثر نظريه ھاي تاريخي . اند ديدگاه خاص خود بخش ھاي زيادي از تاريخ را روشن ساخته

اين نوع تاريخ نگاري . فمینیستي و کاربرد آن ھا در مطالعه زندگي زنان اروپايي آغاز عصر مدرنیته تمرکز کرده است

ورخان م. شاخص مناسب و با ارزشي براي تحقیقات تاريخي درباره زندگي زنان اروپايي آغاز عصر مدرنیته بوده و ھست

فمینیست دانش سنتي در اين زمینه را به چالش مي کشند تا از اين رھگذر طبیعت زندگي زنان را آشکار سازند و 

اين مقاله برخي از بزرگ ترين پیشرفت ھاي مطالعات . مقوالت تاريخ را زير سوال برده و آن ھا را دوباره بازسازي کنند

  .نیته و نیز برخي از تحلیل ھاي نظريه فمینیست را بررسي خواھد کردفمینیستي درباره زنان اروپايي آغاز عصر مدر

!) در واقع در ھر زمان و ھر مکاني(مورخان فمینیست خیلي زود فھمیدند که بیشتر تاريخ اروپاي آغاز عصر مدرنیته 

حذف شده از تاريخ  "آن ھا دريافتند که زنان عمًال . درباره تجربیات مردان است و از ديدگاه مردانه نوشته شده است

آن ھا مي گفتند زنان توسط تاريخ . بدين ترتیب اولین ھدف مورخان فمینیست آشکارکردن نقش زنان درتاريخ بود ١".اند

نويسان فراموش شده اند چراکه در اتفاقات مھم و تاريخي اجتماعشان مانند سیاست خارجي، پیشرفت اقتصادي يا 

ت مکاتب تاريخي موجود از پذيرش سھم آن ھا در تاريخ و رشد اجتماع سر باز و به اين جھ ٢سیاست دخیل نبوده اند

بنابراين اولین کار مورخان فمینیست، بررسي و کنکاش تاريخ و تبديل زنان به عناصري موثر و فعال در تاريخ  ٣.مي زنند

اولین تاثیر بزرگ تئوري  ۴.زد براي بازگرداندن زنان به عرصه تاريخ دست به چنین کاري) ١٩٧۶(بود و جون کلي گودال 

فمینیسم بر مطالعه شرايط زنان آغاز عصر مدرنیته، توجه به اين زنان به عنوان موضوع مشخص و باارزشي براي 

  .تحقیق و قائل شدن ارزش و اعتبار براي زندگي آنان بود

دگي زنان اروپايي آغاز عصر مورخان فمینیست ھر مدرک کھنه و نويي را زير و رو کردند تا توانستند شیوه ھاي زن

تا اين جاي کار، حوزه ھاي کشف نشده زندگي زنان براي اولین بار مورد مطالعه قرار . مدرنیته را از نو به تصوير کشند

ھايي که پیش از اين درخور مطالعه آکادمیک به نظر نمي آمد، کار خانه و زندگي زنان   مثًال يکي از حوزه. گرفته بود

او در اين کتاب از مفاھیمي نظیر . نوشته شد ١٩٧٣اولین بار توسط کاترين ھال در   تاريخ زنان خانه دار   ۵.خانه دار بود

طبقه بندي جنسیتي نیروي کار، خانه به عنوان جايگاه تولید بي مزد و مظلومیت زنان در ايدئولوژي حاکم بر جامعه بھره 

اولیه از کار مھم مورخان فمینیست است که براي روشن ساختن  اين مطالعه ھال، درباره زنان خانه دار مثالي ۶.برد
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کنکاش تاريخي ھمیشه به دنبال بازيافت دانش از دست . ابعاد فراموش شده زندگي زنان در تاريخ، تالش مي کردند

  .رفته است و اين مسئله در تاريخ نگاري فمینیست در دوره آغاز عصر مدرنیته به خوبي مشھود است 

نظريه فمینیسم محقق را به نو . دگاھي است که تفسیر مرد محور سنتي از تاريخ را به چالش مي کشدفمینیسم دي

يکي از اھداف . اين ديدگاه نو، سئواالت متفاوتي درباره شواھد و مدارک ايجاد مي کند. کردن ديدگاھش فرا مي خواند

اين در  ٧.بازنگري مضامین تاريخي وادار مي کندپژوھش فمینیستي، طرح اين سئواالت متزلزل کننده است که ما را به 

در مطالعه خود درباره ) ١٩٩۴(جین ھاوارد . حالي است که روابط زن و مرد معموًال از ديدگاه مردانه بررسي مي شود

او در مطالعه ادبیات ضدتئاتري  ٨.تئاتر انگلستان آغاز عصر مدرن تفسیري جديد و سئواالتي چالش برانگیز مطرح کرد

گاسون در اين اثر معتقد است، . ن شانزدھم، به بازخواني يک متن ضدتئاتري نوشته شده توسط گاسون مي پردازدقر

زنان نجیب نبايد به تئاتر بروند، زيرا بدين وسیله به اشیائي بي ارزش براي چشم چراني و شھوت راني تماشاگران مرد 

 ١٠.ل گاسون درباره سعادت زنان رويکردي پدر مآبانه دارداين استدال ٩.آنھم از ھمه طبقات اجتماع تبديل مي شوند

  :ھاوارد با سواالتي زن محور عمیق ترين معاني اين نوشته را کشف مي کند

اما چه مي شد اگر کسي اين وضعیت را فارغ از ايدئولوژي مردگرايانه بررسي مي کرد و چنین مي پرسید که آيا "

آيا قدرت به تمامي در ... وضعیت جديد تئاتر ديگر به اين سادگي قرباني نباشند؟ممکن نبود زنان قدرتمندتر شوند و در 

  ١١"دست مردان تماشاگر است؟

ھاوارد اشاره مي کند که با طرح اين . اين پرسش ھا از ديدگاه ديگري نشات مي گیرند، يعني از ديدگاھي زنانه

زنان به جاي بازيچه میل مردانه بودن، تبديل به شرکايي  اين بار. پرسش ھا موقعیت زنان در تاريخ از نو تعريف مي شود

اين مفھوم سازي،  ١٢.قدرتمند و فعال در عرصه تئاتر مي شوند و از نگاه مطلوب خودشان منتقدانه به مردان مي نگرند

ازيچه بودن بر اين اساس زنان اھل تئاتر ديگر به سادگي گرفتار مقوله پدرساالرانه ب. نشانگر تنشي در اين نوشته است

ھاوارد معتقد بود نوشته ھاي ضد تئاتري در واقع عکس العملي در جھت ترس از زنان در فضايي است  ١٣.نخواھند بود

 ١۴.بدين طريق يک معنا و ھدف نھفته ديگر براي اين متون تشخیص داده شد. که قادر نیست رفتار آن ھا را کنترل کند

اين چالش . فمینیستي به درک بیشتري از نوشته ھاي ضد تئاتري دست يابد او توانست با استفاده از ديدگاه متفاوت

مورخان فمینیست با ديدگاه ھا و مفاھیم مرد محور، فرصتي فراھم آورد تا شواھد و مدارک از نو ارزيابي شوند و بینش 

  .جديدي درباره تجربیات زنان در اروپاي آغاز عصر مدرن به دست آيد

اين مفھوم . فمینیستي تاريخ، استفاده از مفھوم پدرساالري در تحلیل شواھد و مدارک است يکي از پايه ھاي پژوھش

و مورخان  ١۵را جنبش زنان براي درک و تشريح فرمانبرداري نظام يافته زنان از مردان در جامعه به کار گرفته بود

و بدين ترتیب  ١۶انبرداري بھره جستندفمینیست از آن به عنوان ابزاري مفھومي براي رديابي پیدايش تاريخي اين فرم

زمان پیروزي "آغاز عصر مدرن در اروپا به . مفھوم پدرساالري تبديل به مالکي براي تحلیل وضعیت زنان شد

در آن زمان تحقیقات زيادي درباره تقويت نظام پدرساالري خصوصًا در حیطه خصوصي . معروف است ١٧"پدرساالري

ن تحقیقات نشان مي داد خانواده ھا به واسطه تغییرات قانوني، اجتماعي و عرفي بیشتر اي ١٨.خانواده انجام شده بود

بررسي روند . اين مسئله، بینشي حیاتي براي فمینیست ھا به ارمغان آورد ١٩.تحت تسلط مردانه قرار گرفته اند

ه ساختار پدرساالري را ساختار گسترش پدرساالري، مورخان و فعاالن فمینیست را قادر ساخت تا اين ديدگاه کھنه را ک

حال اگر . سراسر تاريخ مي انگاشت، به چالش بکشانند  طبیعي جامعه و داراي صورتي ثابت در تجربیات انساني

مورخان فمینیست بتوانند اثبات کنند که فرمانبرداري زنان نظامي برآمده از اجتماع است، برچیدن اين نظام در جامعه 

از اين لحاظ ارتباط متقابل مطالعات تاريخي و جنبش ھاي سیاسي معاصر، بعدي مھم از . کنوني موجه تر مي نمايد
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  .تاريخ نگاري فمینیستي است که اھمیت تاريخ در جامعه امروز را نشان مي دھد

نظريه فمینیسم پژوھشگران را . تاريخ نگاري فمینیستي از طريق چالش ھاي انتقادي تر با تاريخ سنتي رشد کرد

ي کند تا حقايق مفروض رايج را به چالش کشیده، نظريه ھاي بزرگ را ساختار شکني کرده و درک کلي تاريخ ترغیب م

با ساختار شکني فمینیستي حقايق تاريخي رايج، دانشي آشکار مي شود که تا کنون ناچیز  ٢٠.را بازسازي کنند

و مورخ فمینیست را قادر مي سازد  ٢١د اين دانش، نادرستي آن حقايق تاريخي را نشان خواھد دا. شمرده مي شد

يکي از بزرگترين چالش ھايي که مورخان فمینیست براي تاريخ . فرضیات مھم سنت ھاي تاريخي رايج را زير سوال ببرد

مقاله "جون کلي گودال در نوشته خود که به . سنتي ايجاد کرده اند، ارزيابي مجدد دوران بندي ھاي تاريخي رايج است

وف شد، اظھار داشت با بررسي شرايط آزادي يا سرکوب زنان در جريان تغییرات اجتماعي، مي توان نظريه معر" پیشرو

به عبارت ديگر دوره ھاي تاريخ بر اساس تجربه  ٢٢.ھاي رايج کنوني درباره دوره ھاي بزرگ تاريخي را زير سوال برد

ھي زنانه بررسي کنیم، نیازمند ارزيابي مجدد اين دوره مردانه تعیین شده اند و وقتي جنبش ھاي پیشرو تاريخ را با نگا

دانش تاريخي به طور سنتي از . در اين میان دوره رنسانس به شدت نیاز به ارزيابي مجدد دارد ٢٣.ھا خواھیم شد

آيا زنان ھم " اما جون کلي گودال در مقاله اش با نام  ٢۴برابري زنان و مردان در دوره رنسانس دفاع کرده بود

او تجربه زنانه از رنسانس را در مقايسه با تجربه  ٢۵.اين ديدگاه تاريخ سنتي را به چالش کشید" سانسي داشتند؟رن

او دريافت  ٢۶.يافته است  مردانه بررسي کرد و نشان داد که حق انتخاب فردي و اجتماعي زنان در دوره رنسانس تنزل

تصادي زنان و طرز تفکر آن دوره نسبت به آن ھا، در ھنر و که آداب مربوط به جايگاه جنسي، فرھنگي، سیاسي و اق

جون کلي گودال ھمچنین زن دوره رنسانس را با بانوي قرون وسطايي مقايسه  ٢٧.ادبیات آن دوره منعکس شده است

 ٢٨.اين مقايسه، تنزل مشخص و واضح قدرت سیاسي و فرھنگي زنان در دوره رنسانس را نشان مي دھد. کرده است

وره رنسانس رفته رفته از موقعیت ھاي جمعي کنار گذاشته شدند و کامال زير قدرت فردي شوھران و يا بستگان زنان د

 ٣٠.رنسانسي براي زنان رخ نداده است: نتیجه اي که جون کلي گودال مي گیرد چنین است ٢٩.مردشان قرار گرفتند

مردان، آشکارا نشان مي دھد   زادي و حق انتخابمقايسه محدوديت آزادي و حق انتخاب اندک زنان در مقابل وسعت آ

به تعبیر ديگر  ٣١.اطالق شود) در اجتماع آن دوره(نمي تواند به تجربه زنان به عنوان يک گروه " رنسانس"که واژه 

اين مسئله چالشي اساسي  ٣٢.فقط براي بخشي از جامعه رخ داده است) نوزايي(رنسانس به معني واقعي کلمه 

ھمچنین اين مسئله . سنتي راجع به رنسانس است که آن را پیشرفتي براي ھمه جامعه قلمداد مي کندبراي ديدگاه 

ارزيابي مجدد و بازسازي تحوالت . محققین را به ارزيابي مجدد دانسته ھايشان از دوره آغاز عصر مدرن فرامي خواند

بدين . ر مطالعه زندگي زنان آن دوره استاجتماعي بزرگ در اروپاي آغاز عصر مدرن پیشرفتي به شدت قابل توجه د

به نظر او، بي ترديد . طريق جون کلي گودال آشکارا اھمیت چالش فمینیستي درباره تاريخ سنتي را نشان مي دھد

  .يکي از اھداف اصلي پژوھش تاريخي، آشکار کردن حقیقت يا حقايق تاريخ است

یست بسیار تاثیرگذار بود و آن ھا را تشويق کرد تا زندگي زنان در اين جنبه از کار جون کلي گودال بر ديگر مورخان فمین

بر اين اساس شواھد بي شماري گردآوري شد که . دوره رنسانس را بر اساس اين چارچوب تحلیلي بررسي کنند

که  کشف کرد)١٩٨۶(براي مثال مري وينزر  ٣٣.فرضیه او مبني بر عدم پیشرفت زنان در دوره رنسانس را تايید مي کند

وينزر صنعت لباس و  ٣۴.زماني آغاز عصر مدرن کاھش يافته است) ؟(حقوق زنان در صنعت نساجي و پوشاک، در بازه

پوشاک را از آن جھت براي بررسي انتخاب کرد که کار در اين صنعت به طور سنتي مخصوص زنان بوده و بنابراين 

نشان داد که محدوديت ھاي کاري زنان اين صنعت  او ٣۵.محرومیت زنان در اين حیطه مشخص تر و چشمگیرتر است

در آلمان و در قرن شانزدھم تشديد شده است، به طوري که زنان به موقعیت ھاي کاري پايین تر و غیرحرفه اي تر 
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بررسي اين شواھد توسط وينزر ، فرضیه کلي  ٣۶.مانند نخ ريسي رانده شده و دستمزدھاي کمتري نیز گرفته اند

او معتقد است امتیازات و حقوق مردان در دوره رنسانس براساس کاھش حقوق زنان و تنزل کار . د مي کندگودال را تايی

محققیني که مطالعات کلي گودال را دنبال مي کنند، مي توانند حقايق . و سھم آن ھا در جامعه به وجود آمده است

آن ھا اين حقیقت را آشکار مي کنند که . کنندتاريخي پذيرفته شده را به چالش بکشند و اين حقايق را از نو بنا 

بسیاري از استنتاج ھاي تاريخي گذشته مرد محور ھستند و در حالي که ادعاي کلیت دارند تجربه زنان را در بر نمي 

تعمیم دادن اين ديدگاه به دوره ھاي تاريخي مختلف، درک ما را ھم از تاريخ و ھم از چگونگي تاثیر تغییر  ٣٧.گیرند

  .اعي بر زندگي افراد يک جامعه افزايش مي دھداجتم

جون کلي گودال در مقاله مشابھي نظريه رنسانس جھاني را به چالش مي کشد و روشي براي تشخیص مرز قلمروي 

او نظريه اي انسان شناسانه مطرح مي کند  ٣٨.خصوصي و عمومي در رابطه با وضعیت زنان در جامعه مطرح مي کند

جوامع براساس دو معیار تمايز يا ترکیب کارھاي عمومي و خصوصي درجه بندي مي شوند، آن گاه  مبني بر اينکه وقتي

اين الگو نشان مي دھد که ھر چه حوزه ھاي عمومي و خصوصي  ٣٩.الگوي درستي از وضعیت زنان پديدار مي شود

کلي گودال با تطبیق اين  ۴٠.بیشتر از يکديگر متمايز شوند، حقوق و ارزش زنان در جامعه کاھش بیشتري مي يابد

نظريه انسان شناسانه بر تحلیل تاريخي، روشي براي بررسي مرزھاي بین زندگي عمومي و خصوصي و نیز کارکرد آن 

اين اثر براي مورخان فمینیست بعدي بسیار کارآمد بود، زيرا از يک طرف مورخان فمینیست از جدايي بین . ھا مطرح کرد

فھم تنزل موقعیت زنان در دروره آغاز عصر مدرنیته استفاده کردند و از طرف ديگر  فضاي عمومي و خصوصي براي

را به چالش کشیدند و اثبات کردند آن گونه که کلي گودال مي ) خصوصي - عمومي(فمینیست ھا اين دو گانگي غلط 

ويلن در مقاله اي با عنوان . دگويد، فضاي عمومي و خصوصي در اروپاي آغاز عصر مدرنیته، کامًال متمايز از ھم نبوده ان

فرضیات کلي گودال درباره دوگانگي " مصداق فقراي شاغل شھري: زنان در عرصه عمومي انگلستان آغاز مدرنیته"

ويلن با مطالعه شرايط زندگي زنان  ۴١.فضاھاي عمومي و خصوصي را در دوره آغاز عصر مدرنیته به چالش کشید

ي برخوردار بودند، اظھار داشت که فضاھاي عمومي و خصوصي بمراتب بھم کارمند دولت که از سطح رفاه ناچیز

شواھدي که ويلن آشکار کرد، نشان مي دھد مراکز قدرت  ۴٢.پیوسته تر از آن چیزيست که کلي گودال مي گويد

اھي يعني بخش قابل توجھي از خدمات رف ۴٣محلي و زنان فقیر شاغل رابطه بھم پیوسته نزديکي با ھم داشته اند،

دولتي، تحت عنوان سرپرستي کودکان بي سرپرست يا پرستاري در بیمارستان ھاي بخش ھاي فقیر نشین، را زنان 

ويلن مفھوم فضاي عمومي را از نو تعريف کرد و اين تعريف جديد آن کارھاي عمومي را  ۴۴.داده اند   فقیر انجام مي

بدين ترتیب باوجود اينکه زنان از احراز . بلکه مکمل آن بودندشامل مي شد که لزوما معترض ساختار پدرساالري نبودند، 

ويلن بار ديگر جدايي . مقامھاي اجتماعي محروم بودند، ھنوز مي توانستند در فضاي عمومي و پدرساالر سھیم باشند

: زنان مومن در انگلستان آغاز عصر مدرنیته "مطلق فضاي عمومي و خصوصي را در نوشته اي تحت عنوان 

ويلن معتقد است رابطه دوطرفه و قوي زنان مومن با  ۴۵.مورد انتقاد قرار داد" و جنسیت) پاک ديني(يتانتیسمپیور

بار ديگر ويلن  ۴۶.روحانیون، به آن ھا اجازه داد تا بر جامعه پاک دينان و به تبع آن بر فضاي عمومي نفوذ داشته باشند

اين نوشته معتقد است موقعیت زنان درجايگاه صاحبان قدرت  او در. مشارکت در فضاي عمومي را از نو تعريف کرد

مذھبي و مشاور روحانیون، نقشي اجتماعي براي آنان ايجاد کرده و روابط خصوصي آن ھا با اعضاي جامعه روحانیون، 

 را با بازتعريف) خصوصي -فضاي عمومي(ويلن اين دوگانگي غلط  ۴٧.منجر به نفوذ عمومي زنان در جامعه شده است

ويلن در مقاله اش مدل خود از بھم پیوستگي . دو فضا نقد کرده و ثابت مي کند اين دو فضا با ھم پیوستگي دارند

درست است که ويلن از تعريفي جديد براي  ۴٨.فضاي عمومي و خصوصي را با نظر کلي گودال مقايسه مي کند
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اين موضوع تاثیر کلي گودال بر . ت کلي گودال استاستفاده مي کند، اما بنیان کار او بر ھمان مطالعا" فضاي عمومي"

اين مفھوم سازي او درباره تمايز زندگي خصوصي و عمومي . تاريخ نگاري زنان آغاز عصر مدرنیته را آشکار مي کند

چارچوب بسیار قابل استفاده و روشنگري براي پژوھش مورخان درباره زندگي زنان آغاز عصر مدرنیته فراھم آورده و گام 

  .مي شود   ھمي در توسعه تاريخ نگاري فمینیستي محسوبم

در دوره آغاز عصر مدرن، تبديل مفھموم   پیشرفت جديد و کامًال تاثیرگذار ديگري در عرصه مطالعه فمینیستي تاريخ

جنسیت و سیاست ھاي "جون والک اسکات در مقاله تاثیرگذارش با عنوان . جنسیت به يک مقوله مطالعاتي است

او معتقد است استفاده از  ۴٩.فھوم جنسیت را به ابزاري تحلیلي براي تاريخ نگاران فمینیست تبديل مي کندم" تاريخ

تنھا براي مطالعه زندگي زنان،   مفھوم جنسیت، به جاي مفھوم زن، براي مطالعه کل تاريخ بسیار مفید است، زيرا نه

مفھوم جنسیت به عنوان آگاھي . ابل استفاده استبلکه براي مطالعه کل روابط انساني و ساختارھاي اجتماعي ق

اين مفھوم  ۵٠.خاص تاريخي براي بیان تفاوت ھاي جنسي مطرح شده و ھمچون محصولي اجتماعي قابل درک است

تنھا به زنان، بلکه به ھمان اندازه به مردان نیز ارتباط دارد و بنابراين براي درک ساير ابعاد تاريخي اعم از روابط دو   نه

توجه به اين مسئله که ھويت جنسیتي محصولي اجتماعي است مي تواند روابط . استفاده است  نس نیز قابلج

مردم، گروه ھا و نھادھا را نیز مشخص کند، ھمچنین مي تواند براي درک تجربه ھر روزه انسان از زنانگي يا مردانگي و 

ن نگاه آغاز عصر مدرن زماني است که مسئله جنسیت با اي ۵١.انتظارات برآمده از آن ھا، به محققان ياري رساند

در اين زمان روند تمايل به يک پدرساالري قوي تر، با دگرگوني در ھويت جنسیتي . متحمل تغییرات بسیاري شده است

لیندال روپر، قرن شانزدھم را زمان بحران جنسیتي آلمان توصیف مي کند که به يک ساختار به شدت  ۵٢.ھمراه شد

مورخان فمینیست، معتقدند براي درک بھتر تغییرات دراز مدت روابط دو جنس و تاثیر آن بر  ۵٣.ر منجر شدپدرساال

اگر جنسیت به عنوان يک  ۵۴.تغییرات تاريخي، مفھوم جنسیت بايد به عنوان يک مقوله در تحلیل تاريخي تلقي گردد

آنکه براي شناخت روابط زن و مرد توسط مورخان عامل قابل توجه اجتماعي شناخته شود، آن گاه مطالعه آن بیش از 

  . به کار آيد، مي تواند در تحقیقات وسیع تر تاريخي به کار گرفته شود

او با . استفاده مي کند) پاک ديني(ديان ويلن از مفھوم جنسیت براي تحلیل رابطه متقابل بین جنسیت و پیوريتانیسم 

جنسیتي و تکالیف ديني بر يکديگر تاثیر متقابل دارند، يعني تغییر کمک اين مفھوم نشان مي دھد که چگونه روابط 

بر اساس تحقیقات ويلن، تکالیف ديني بستري  ۵۵.عادات سنتي جنسیتي بر تکالیف ديني تاثیر مي گذارد و برعکس

ق شناخته مي شد و نه توانايي تحق  آورد که در آن، محدوديت بیشتر نقش ھاي جنسیتي نه مناسب  به وجود مي

روابط ديرپا، بسیار طوالني و گسترده زنان و روحانیون جامعه پاک دينان که ويلن به آن معتقد است،  ۵۶.آن وجود داشت

مفھوم دينداري بیش از مفھوم جنسیت اعضاي  ۵٧.ذاتًا دوطرفه بود و از طريق آن زنان توانستند بر روحانیت تاثیر بگذارند

اين . و بنابراين تکالیف ديني بر نقش ھاي جنسیتي تاثیرگذار بود ۵٨مي کرد جامعه پاک دينان را مستحق ھدايت الھي

ويلن . دگرگوني در نقش ھاي جنسیتي، باعث شد زنان بتوانند ديدگاه مختص خود را با جامعه پاک دينان سھیم شوند

اين تحقیق . ا تغییر دھندثابت مي کند که ساختارھاي مذھبي و جنسیتي مي توانند بر يکديگر تاثیر بگذارند و يکديگر ر

بررسي ساختار اجتماعي نقش ھاي . ويلن، کارآمدي مفھوم جنسیت را در بررسي ھاي تاريخي نشان مي دھد

  .پديد آورد) مانند تکالیف ديني(جنسیتي، مي تواند بینش جديدي براي ھمه ساختارھا 

خاص اين است که تئوري فمینیستي يگانه  يکي از دشواري ھاي تحلیل تاثیر تاريخ نگاري فمینیستي بر زمینه ھايي

فمینیسم در بھترين حالت چشم اندازي براي دست يابي به شواھد است، نه کتاب قانوني براي . اي وجود ندارد

در اين رابطه اذعان به طبیعت میان رشته اي بررسي فمینیستي تاريخ بسیار مھم است . چگونگي تحلیل موضوعات
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فمینیست ھا غالبا از مکاتب فکري . ري ديگر چیزھاي زيادي به اين حوزه وارد کرده اندچرا که ھر يک از مکاتب فک

براي مثال بسیاري از فمینیست ھا از تئوري . موجود استفاده کرده و آن ھا را با ديدگاه خاص خود به کار مي گیرند

نسیت را محصول نیروھاي فمینیست ھاي مارکسیست اختالف ج. مارکسیسم براي تحلیل ھاي خود بھره جسته اند

لوئیز  ۶٠.به نظر آن ھا پدرساالري چیزي است که با تغییر شکل تولید رشد کرده است ۵٩.مادي و اقتصادي مي دانند

تیلي و جون والک اسکات از مقوله تولید به عنوان چارچوبي براي تحلیل زندگي خانوادگي و زندگي کاري زنان 

تیلي و والک اسکات کار زنان را با تلقي خانواده به  ۶١.نیته استفاده کرده اندفرانسوي و انگلیسي در آغاز عصر مدر

اقتصادي خانواده براي تحمل تغییرھا و بحران ھا بر   عنوان يک واحد اقتصادي، بررسي مي کنند و آن را تابع استراتژي

ذاري اقتصادي جديد براي بھره تیلي و والک اسکات ازدواج را توافقي اقتصادي و شروع يک سرمايه گ ۶٢.مي شمارند

زنان در اين سرمايه گذاري حضور خود را حفظ مي کنند چرا که اين سرمايه  ۶٣.تعريف مي کنند) زن(کشي از ھمسر

شوھر مدير خانواده است اما مسئولیت تھیه . گذاري آن ھا را بر کنترل اقتصادي امور مالي خانواده قادر مي سازد

بنابراين، قدرت  ۶۴.مي دھد که کنترل مالي درصد زيادي از بودجه خانواده را در دست گیردغذاي خانواده به زن امکان 

شوھر قدرت فیزيکي و قانوني خانواده است، در حالي که زن قدرت . در خانواده آغاز عصر مدرنیته منابع بسیاري دارد

عنوان تامین کننده غذاي خانواده، به تیلي و والک اسکات معتقدند که نقش ھمسران زن به  ۶۵.مالي را در دست دارد

شورش ھا و اعتراضات عمومي بر سر قیمت غذا،  ۶۶.آن ھا کمک مي کند تا در امور سیاسي و عمومي شرکت کنند

اين نقش اقتصادي ھمسر زن در خانواده، او را ھم براي نظارت مالي و  ۶٧.دادند  مخصوصًا نان، غالبا زنان انجام مي

اين تفسیر از زندگي زنان در دوره آغاز عصر مدرن، به شدت به تحلیل موقعیت . یاسي آماده کردھم براي اظھار نظر س

اقتصادي و نقش تولیدي آن ھا در خانواده، متکي است و بدين ترتیب ترکیب ديدگاه فمینیسم با مکتب مارکسیسم، 

  .برھاني قدرتمند براي تحلیل و تفسیر ايجاد مي کند

خ نگاران فمینیست پیکره بسیار جامعي از دانش درباره زنان در آغاز عصر مدرن به وجود آورده در چند دھه گذشته، تاري

کرده است، شرايط زندگي زنان در   به دلیل مطالعات اين مورخان فمینیست که يادآور شدند تاريخ زنان را فراموش. اند

گاه ھاي مردمحور از تاريخ را به چالش کشیده ديدگاه فمینیست، ديد. آغاز عصر مدرنیته تا حد زيادي آشکار شده است

اين مطالعات، پدرساالري را ساختار اجتماعي متغیر و در حال . و سئواالت جديدي را درباره حقايق رايج پديد آورده است

حال ديگر طبیعت . گسترش معرفي کرده تعريفي که براي جنبشھاي فمینیست جامعه معاصر ما بسیار کارآمد است

از سوي ديگر فمینیسم به عنوان يک ديدگاه، مي . اي بررسي فمینیستي، مورد قبول واقع شده است میان رشته

کار جون کلي . شده و در تحلیل بسیار قدرتمند شود  تواند با چارچوب ھاي نظري مکمل مانند مارکسیسم ترکیب

درباره دوره رنسانس و دوره بندي ھاي گودال در تاريخ نگاري فمینیستي بسیار تاثیرگذار بوده و ديدگاه سنتي موجود 

تحقیق او درباره قلمرو ھاي عمومي و خصوصي زندگي ھمچنان براي . متداول تاريخي را به چالش کشیده است

اخیًرا مفھوم جنسیت با تالش مورخیني نظیر جون والک اسکات به عنوان . مورخان فمینیست قابل استفاده است

شده و اين مفھوم بیش از آنکه تنھا بر مقوله زنان متمرکز باشد، کاربرد وسیعي براي  مقوله اي معتبر از تاريخ شناخته

مطالعات تاريخي دارد، به يقین تاريخ نگاري فمینیستي آغاز عصر مدرنیته، اعتبار اين ديدگاه را در نقد تجربیات تاريخي 

  .سنتي نشان داده و پھنه تاريخ را گسترش داده است

  

  .بع مقاله در دفتر مجله موجود استپي نوشت ھا و منا* 
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  : عبنم

  تفرعم و تمكح تاعالطا تياس

http://www.ettelaathekmatvamarefat.com  

  


