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 چکیده 
تشخیص احتمال شناخت زنانه در تاریخ فرهنگی نجد ایران، قصد اصلی پژوهش حاضر برای سفر به عصرِ تاریخیِ 

پیشابُرُنز و پسابُرُنز و کشف نمودهای شناختِ زنانه در آن اعصار و نشانگانی از ماندگاریِ آن در اعصار بعدی است. 

نگارانه های تفسیری موجود، خوانشِ تاریخو روش آن، با پرهیز از نظام شناسی شناختحوزۀ این مطالعه، جامعه

متونِ مدلّل تاریخ، در تالقی دو رویکرد دیالکتیکی و هرمنیوتیکی، یعنیتعامل و مراودهدائم میان ذهنیت 

ات )بهنویسندگان و عینیت تاریخ، در مقام تفسیر آناست. این بررسی شرایط پیدایش شناخت و عناصر آن در الهی

گیریِ ایِادوارِ پیدایش کشاورزی، شکلها و الهیات اسطورهترین حوزۀ مُعرّف شناخت هر عصر(، اسطوره عنوان مهم

مرکز و اجتماعات مُبتنی بر آن، تغییرات آن الهیات و اساطیر پس از مهاجرت آریاییان و تشکیل جوامع دولت

ها و تفسیر ما از ساخت ِشناخت ترینِ این نمودها در یافته متغییرات زنانگیدر الهیات را شامل شده شده است. مه

عینیت »، «تنیدگی ابژه/سوژه در الگوی شناخت»، «اصالت زندگی و خردوندیِ پشتیبان آن»زنانۀ ایرانی شامل 

است. روشن است کشف و پیگیریِ « ادراکِ دَوَرانیِ زمان و جاودانگی درعین کرانمندی»، «وساطتِ موثر»، «نافذ

شان، انِ هر حدودی از الگوهای شناخت زنانه در بنیادهای تاریخی ـ اجتماعی و سیر تحوالت و تطورات تاریخینش

تر انگارانه، رهنمای فهم و تفسیرِ هرچه غیرجانبدارانهدر مقایسه با استفاده از الگوهای نظریِ غیرتاریخی و ذات

 تاریخ ایران، زنان و شناخت زنان ایرانی خواهد بود.

 .شناسی شناختشناسی زنانه، جامعهنگاری، شناختشناخت زنانه، الهیات، زنانگی، اسطوره، تاریخ ژگان کلیدی:وا
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 مقدمه

اکنون، که متأثر از انواع ایدئولوژی شان در اندیشۀهای شناخت در تاریخ و ردیابیتشخیص الگو

کوشد در تاریخ است که می هایی ازالوصول نیست. این مقاله، در شمار بازخوانیهاست، سهل

ورای عامل عصریّت، ضمن درج آن، ردی از الگوی شناخت زنانه در تاریخِ اجتماعی ایران بیابد. 

اهمیت نیز اثر و بیکه کم ما زنانِ ایرانی نوشته شده ـ های اخیر، درباره بخشی از آنچه  در دهه

مان ذشت تاریخی و فرهنگیِ سرزمینسرگ ـ از جهاتی، بسیار شبیهِ روایت جاری درباره نیستند

ای سراسر ضعف، بارِ یک گذشتۀ زرینِ کوتاهِ بربادرفته، سپس زندگانیاست: قالبِ حسرت

شود یا نتیجۀ سلطۀ عریان است،  تسلیم، شکست، انحطاط و...؛ ارتجاع و انحطاطی که تصور می

ین شب دیجور، ستارگانی یا نتیجۀ ذهنی سراسر مردانه برای همدستی با آن. اگرچه در ظلمت ا

اند. اگر روایت اند و رؤیای روز را در ذهن خویش پروراندهباشند که درخشیده نیز درخشیده

 مان تاریخی فاقد حیثیت است.جاری را صادق بدانیم، البُد تاریخ ما و سرزمین

ز بههای تاریخی و اجتماعی، شخصاً نیاحتماالً اغلب زنان، شرایطی را شبیهِ چنین روایت

خالی شدن، تا هجرت از خود و « زن»ماندن و از « زن»اند: تجربۀ تالش برای تجربه زیسته

ها و شرایط سرخوردگی، اِنهدامِ بسیاری از مبانی هویّتیِ خویش. اینجا قصد نداریم به میدان

چگونه شد »که افتادن و جاماندن از بازی قدرت بپردازیم، حتی نه بدینشدگی، بیرونسرکوب

تر، برای بینید، تالشی است مقدماتی، در عوض، هر تالشی که درپی می«شدند؟« زن»ه زنان، ک

 اعادۀ حیثیث از زنانگی!

های مرکزیِ این مقالهدر هیئت شناختِ زنانه، مفاهیم اصلی و دال« شناخت»و « زنانگی» 

ظهور و بُروزش را در  اند؛ مفهومی که سلطۀ نظام شناختیِ )غالباً مردانه( معاصر، اَنحاءِ متنوعِ

شناسی، علوم  شناسی، روانصیرورت تاریخی پوشانده است. پرسش از زنانگی، در فلسفه، زیست

های گوناگونَش، پرسشی است درازدامنه و بسیار مهم. شناسی، پزشکی و شاخهشناختی، جامعه

آمده و کننده سرنوشت، مسیر مطالعات و علمی است که پدید چگونگی پاسخ بدان، تعیین

شناخت و فرآیندهای شناختی میان زن  علوم، سخن درباره تفاوت شیوه یابد. در اینتوسعه می

ویژه رفتارهای شناختی، چنان متواتر است که آن را در شمار مُسلّمات و مرد در انواع رفتار، به

های شناسی، شناخت را همچون انواع کُنش، تابع موقعیّتنهد. گرچه جامعهاین علوم می

زنانه،  های زنانه، فلسفهداند، خرَدِ زنانه، شناختِ زنانه، ایدئولوژیتاریخی و اجتماعی می

شناسی و مطالعات زنان ایران واقع شناسیِ زنانه و علم زنانه، چندان مطمح نظر جامعه روش
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بسیار مهم، تفاوت  سال نیست. نکته 50نشده است؛ هرچند در غرب هم عمر این بحث بیش از 

در منطق است. مجموع مطالعات زنان، ازجمله ایران، تا کنون به شناخت « کُلّی»با « کُل»

امر »تعبیر دورکیمی ها، به)کلّیِ قضیه« زنانگی»شان اهتمام نموده، نه به )کل( و مسائل« زنان»

های ها و تالشقطعاً قصد ما نکوهش مطالعاتِ زنان نیست و همه آفرینش«(. اجتماعیِ زنانه

نهیم، ویژه تاریخ اجتماعی زنان ایران ارج میبخشِ این رویکرد را در شناختِ تاریخ، بههاییر

نحوه ای درونِ مالحظاتِ فمینیستی است. پس مسئله، گشودنِ باب بحث دربارهغَرَض، مُالحظه

بلکه تنها موضوعی شایان توجّه، تواند نه ای از تفسیر و شناختِ عالم و امر اجتماعی است که می

شناخت زنانه در  طور خالصه، پرسش از نمودهایپارادایمی بُنیادی در علم اجتماعی باشد. به

رود شناسایی هر حدی از این  تاریخِ اندیشگی ایران، پرسش اصلیِ این مقاله است. امید می

امکان ای برگونِ خالقِ آن شناخت، دریچههای گوننمودها، فارغ از استقبال یا انزجار از موقعیت

که بتواند در بازخوانیِ تاریخِ ایران به فهمی های متنوع فهم هستیِ اجتماعی بگشاید، همچنان

مراتب کمتر ذیل الگویِ شناختِ مردانۀ غربی و یا الگوی شناختِ تر و بهنگرانهنسبت دروننو، به

 نگرِ غیرایرانی، از تاریخِ شناخت انسانِ ایرانی بینجامد.زنانه

 طالعات گذشتهمروری بر م

های این حوزه  مرکزی بررسی نمایند که هستهزنان ایران چنین می های موجود درباره پژوهش

است. در این مهم، عمدتاً دو « تبعیض و سرکوب تاریخی زنان»مطالعات، مسئله و دغدغۀ 

ها و هایی که ردّ این سرکوب و تبعیض را در عرصه تراند؛ رویکرد اوّل، پژوهشرویکرد برجسته

اند نشان هایی که کوشیده ؛ دوم، پژوهش2انددقت نشان دادهادوار مختلف دنبال کرده و آن را به

دهند ثبت تاریخ توسط مردان، نسبت به هستیِ اجتماعی و تاریخی زنان، عموماً یا کور بوده یا 

1آن را نادیده انگاشته است.
 

محور یا مردانه اجتماعی است که مذکّر نویسی یا تحلیلاین تالش در پاسخ و نقدِ نوعی تاریخ

شهادتِ آثار مهمی چون شود. رد و اثرِ بخشی از حذف تاریخی زنان در ایران نیز بهخوانده می

نویسیِ خطی بوده است خوانشی در الگوی رایجِ تاریخ ناخواسته ، نتیجه3«حکایت دختران قوچان»

                                                            
 برای نمونه نک. مجموعه آثار بنفشه حجازی، نوشین احمدی خراسانی، پریسا کدیور و... . 2

 آبادی، فاطمه صادقی و... . برای نمونه نک. مجموعه آثار افسانه نجم 1

 (. حکایت دختران قوچان. سوئد: نشر باران2995آبادی، افسانه ) نجم 3
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ارزش شمردن حضور زنان یع تاریخی و بالتبع بیکه اگرچه ظاهراً آغشته به گزینشی مردانه در وقا

شوند، دالیلی که در تحلیل ما مطرح میدر صحنۀ تاریخ نیست، اما در کُنهِ رویکرد خود، به

های اخیر، تالش رسد در سال نظر میتواند همچنان در پارادیم مردانه دانسته شود. همچنین به می

نیز در جامعۀ علمی ایران انجام گرفته که اگرچه  شناسی فمینیستیهایی برای فتحِ بابِ معرفت

مند قرار داده است.  هایی نیز در دسترسِ پژوهشگرانِ عالقههمّ آن بیشتر بر ترجمه بوده، اما تألیف

مبانی فلسفیِ »توان به ازجمله آثارِپژوهشگرانِ کوشندۀ ایرانی برای شناساندن این حوزه دانش، می

های تأمل و کوشیده زمینه ( اشاره کرد که نویسنده،2395یمی، )کر« نگرشناسی زنانهمعرفت

نوعی با مسئلۀ فمینیسم در ایران درگیرند، تسهیل کند. کسانی که به ورزی را برای همهاندیشه

ها ترین تالشاز جامع« عقالنیت در روایتی زنانه»با عنوان ( 2398پور )همچنین اثر مریم صانع

« شناسی فمینیستیتبیین و بررسی معرف»ده است. مقاالتی چون برای معرفی این حوزه بو

)آرکر، لوئیس؛ « نگر به آموزش علومرویکردهای زنانه»(، 2396آبادی و زارع چاهوکی، ده)حاجی

( دیگر نمونه2397)مُبلّغ، « آیا فهم زنانه از متون مقدّس ممکن است؟»( و 2397کارلون، هیدی؛

 رفی هستند.های سنخِ مقاالت مروری و مع

مادر، نگاهی ـ  زن»(، 2384رؤیا منجّم ) اوّلین آثار تألیفی در ایران، اثر نوآورانه و متهورانه از

 نویسد:است. وی می« متفاوت به مسئلۀ زن

ها و ترین اشتباهات تاریخی این است که ما مفاهیم، ادراکات، دیدگاه یکی از بزرگ»

ایم. بههای انسانی تلقی کرده ها و ارزشاکات، دیدگاههای مردانه را همان مفاهیم، ادر ارزش

بینی و ادراک مردانه از طور خالصه، وضعیت زنان، همواره با وضعیت مردان و با جهان

 (.24: 2384)منجّم، « زندگی و هستی مقایسه شده است

کوشد این دگردیسی شناختی را با غلبۀ شیوۀ تولیدِ مردانۀ منجّم در تمام اثرش، می

طور غیرمستقیم شناخت و زنانگی داری توضیح داده و تبیین کند. از دیگر آثاری که بهرمایهس

تجدد بومی و »اند، اثر درخشان محمد توکلی طرقی با عنوان را موضوع بررسی قرار داده

ها و تصوّر از دهد که چگونه انگاره است. وی با تیزبینی شگرفی نشان می« بازاندیشی تاریخی

دار بوده و چگونه تشبیه مجازی ای و مذهبی ایرانیان ریشهر اخالق عُرفی، اسطورهمادری، د

برای ایرانیانِ درآستانۀ انقالب مشروطیت، « مادر بیمار شش هزارسالۀ پای مرگ»ایران به 

را « پدر مهربان وطن»شود که برکناری استعاری شاه از مقامِ  فهمی میتبدیل به نگرانی همه

صریحِ یک مطالعه ضمنی در تاریخ ایران  (. نمونه201: 2395طرقی، توکلیشامل شده است )
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های خرد مؤلفه»پور، ای نسبتاً جدید از مریم صانعشناسی فمینیستی، مقالهبا رویکرد معرفت

ناخوداگاه جمعیِ یونگ،  است. وی کوشیده با نظریه« زنانه در مدیریت سیاسی ایران باستان

های کمرانی زنانه در تاریخ ایران باستان ارائه دهد که بازنمایِ مؤلفههای حخوانشی از شیوه

شان، جای تحلیلِ ها با همه ارزندگیخرد سیاسی زنانه در ایران باشد. در تمامی این تالش

ایرانی خالی است. تاریخی و استنباط نوعی از شناختِ متناسب با ساخت پیچیدۀ جامعه

خی و فرازمانی نشده و بازنمودهای شناختِ زنانه را در تاریخ تحلیلی که اسیرِ موضعی فراتاری

شناسی زنانه ترِ معرفتفرهنگی ایران، پی گیرد. تنها اثری که مفاهیم مسلّط و نسبتاً عمومی

مداری، صلح و... را معیار بررسی تاریخی خویش قرار نداده، اثر چون عدالت، انصاف، اخالق

ختِ زنانه را دستور پژوهش خود قرار نداده، اما به توکلی طرقی است که هرچند وی شنا

فاهمۀ ایرانیان دربارۀ مادرانگی و زنانگی و نسبت آن با تصورِ از وطن پرداخته است. ما 

های مندرج در تحقیقات گیری از همه آموزهکوشیم ضمن بهرهنویسندگان این متن می

تی از نمودهای بازتولید یا داخلی و خارجی این حوزه، به درکی هرچند محدود و مقدما

 شوندۀ زنانۀ شناخت در متن تاریخ فرهنگی و اجتماعی ایران نائل آییم.متحول

 شناسی و چارچوب مفهومیروش

است. در  ایرشتهنگر و میانشناسی شناخت با رویکرد زنانهحوزۀ اصلی ما در این مقاله، جامعه

شناسانه یا کاربست الگویی غزیدن به بینشی شرقایم برای احتراز از لاین میدانِ نظری، کوشیده

در تاریخ فرهنگی ایران به « شناسی شناختجامعه»عام در تحلیلِ تاریخ، طیّ یک پژوهش 

ایرانیان نائل آمده و دریابیم زنانگی  در فاهمه« زنانگی»های معتبر، ایجابی و قابل استنادِ سنجه

شناسانه در تاریخ ایران بیشتر قابل تصدیق و ت شناختاحتماالً در کدام عناصر، نمودها یا تعیّنا

ها و نتایج  را تا آنجا که اسنادِ دستِ اوّل موجود و بررسی« زنانگی»یافتنی است. رد و نشانِ این 

حوزۀ فرهنگی  شناسان تاریخی دربارۀشناسان و جامعهپژوهان، انسانمعتبرِ تحقیقات اسطوره

اسالمی، برای نیل به منظر نوسنگی تا پایان دوره رنسانس ایرانیدهند، از آغاز ایران نشان می

)پرسپکتیو( و معیار ضروری در بررسی تحوّالت شناخت عصر قاجار، دنبال نموده و در این 

ایم. متون مورد بررسی، بر اساس اِجماع مقاله، نتایج بررسی تا سقوط ساسانیان را مطرح کرده

 اند.متخصّصان انتخاب شده
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ما در ارتباطی تنگاتنگ با سه مفهوم است: شناخت )معرفت(، زنانگی و تاریخ. موفقیّت  بررسی

ما منوط بدین خواهد بود که در هر سه مورد، نظام ارزشی و شناختی خود را در پنداشت و تعریف 

های غالبِ  خویش از این مقوالت تا نحوۀ کاربست آنها در شرح مسئله و پاسخ بدان، از ارزش

جویی، جداییها و نمادهای فرهنگی ما بر تسخیر، برتریاسی مردانه ـ که بنابر داللتشنشناخت

 گزینی و خشونت بر دیگری، ضمنِ تحقیر و تحمیقِ او متّکی است ـ بپاالییم. 

های پرصدا اتفاق نخواهد ناشنُفته در شنیدار روایت« نوعی از شناختِ»شرایطِ امکان و فهمِ 

ای تاریخی عنوان سند یا واقعهازاندیشانه و شجاعانه در انتخابِ آنچه ما بهافتاد، مگر با گزینشی ب

الی خطوط اصلی و رسمیِ ثبت شماریم، واقعه یا وقایعی که در حاشیه یا البهحائز اهمیت می

 ای.اچ.کار: گفتهوقایع، برای ما حامل پیامی است. به

نکه مورد استفاده مورخ )یا جامعهواقعیات چه در اسناد یافت شوند یا نشوند، پیش از آ»

تعبیری عمل وسیله او تنقیح شوند: استفاده مورّخ از آنها، بهشناس( قرار گیرند، باید به

 (.11: 2352)کار، « پاالیش است

پرسش اساسی در قلمرو »شناسی شناخت، جامعه در بررسی تعاریف گوناگون دربارۀ

شونده وجود دارد؟ سوژه شناسنده و اشیاء شناختای بین اپیستمولوژی این است که چه رابطه

نحوی که صورت یک تصویر شود؟ آنهم بهو یا چگونه جهان ابژکتیو وارد استشعار سوبژکتیو می

(. بسیاری 273: 2398)آشتیانی، « ساختارمند و منظم را در شناخت به خود گیرد؟

ظام شناختی در یک الگوی جداییاند، فارغ از اینکه این نشناسی نشان دادههای معرفت پژوهش

طرفی علمی توضیح داده شود و یا در یک نظام انگاری مطلق و بیساز سوژه از ابژه و در عینیّت

زنانه و  شناختیِ دیالکیتیکی چون هگلیانیسمِ چپ تفسیر شود، هر دو سر طیف نسبت به تجربه

زن هستند )هارتسوک،  سهم آن موقعیّت در تفسیر هستی، مطلقاً مذکّرمحور و گاهی ضد

توانسته و یا (، لذا قرائت تاریخ از طریقِ قرارگرفتن در موقعیّتی زنانه و ادراکِ آنکه می2394

توانسته است، خالقِ نوع دیگری از رابطه و معنابخشی به هستی باشد، باید راهنمای ما در 

 شناسی زنانه باشد.استنباط و ایجاد معیارهای شناخت

های عصریّت  بودنِ خود را با همۀ ارزششناسی شناخت، درونِ تاریخهما در حوزه جامع

داریم و اذعان داریم تالش ما برای بازآفرینی تاریخ در معبرِ یک روایت زنانه، خویش پاس می

ها ما با هستی است. فارغ از آنکه در پسِ کدام انگیزه تالشی در مسیر دستیابی به صلح در رابطه

تاریخ باشیم، خودِ تاریخ برای ما، نه یک واقعیّتِ عینی بیرونی و ابژکتیوست وجو در راهیِ جست
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ترین پرسش ما در  ای بسا مهم گیری، و نه امری مطلقاً ذهنی و تفسیری. این پرسش و موضع

اینکه تا چه میزان قادریم رویکرد »باشد. « شناخت در تاریخ»مسیرِ ایجاد امکان فهم چگونگی 

نحو دیالکتیکی در شرایط اجتماعی خالق آنها قرار را که آثار تاریخی را به «مندی متونتاریخ»

ای از بازنماییکه به تاریخ همچون مجموعه« مندیِ تاریخمتن»دهد، با نظرگاه هرمنیوتیکی می

« نگرد، جمع نماییم؟هایی که در معرض بازاندیشی و بازسازی تفسیرمند قرار دارند می

 ( 98: 2397)آشتیانی، 

برای پژوهشی که مُستنَد ماست، الجرَم هر دو دسته اسنادِ ممکن بررسی شدند: اسنادی که 

ها و متون حاکی از  داللت بر جهان شناختی ایرانیان دارند، مانند وداها، اوستاها، داستان

شناختی ایرانیان  ها؛ دیگر، آثاری که تصریحاً یا تلویحاً حاوی شرح و تفاسیری از جهان شناخت

اند. این تفاسیر، هم موضوع ند، یعنی کُتب تاریخ که یا حاوی روایت و واجدِ تفسیرِ تاریخهست

اشتراک در استنباط ما هستند )بسیاری موارد استنباط ما شریک استنباط آنهاست(، هم 

 وگوی ما هستند.های نقدِ ما و هم حاملِ نقد ما برای آنها، لذا طرفِ گفت محمل

 های بررسینه؛ یافتهبینیِ زناجهان و جهان

 های مورد بررسیهای اصلی پیدایش شناخت زنانه در بازهشرایط رُخداد و زمینه

توضیح خرد و شناخت زنانه را از یک لحظه مهم و ماندگارِ تاریخ اجتماعی شناخت آغاز 

هایی از ها و نماد ویژه ارزشدر کار ساختنِ بُنهای فرهنگ، به کنیم؛ از آنگاهِ تاریخی که فاهمه می

اند. چون پیش از های پس از خود بازتولید شده معنای هستی است که در انواع مختلفِ شناخت

)چه مدوّن، چه غیرمدوّن، مثالً اساطیر و الهیات موجود در فرهنگ « 2الهیات»هر نوع شناخت، 

های ترین الگوایهاست، لذا از ریشه ترین نمودهای چیستیِ اجتماعی ارزشعمومی( از مُعرّف

تعبیر مُتَعارَف، سوژگی( خواهد بود )آشتیانی، شناختی برای تشخیص نسبتِ آدمی با هستی )به

توان کلیّتِ یک فرهنگ را واجد طیفی میان این دو دانست: (. از این زاویه، می117:  2397

ای نسبتاً عرضی با جامعه دارند و انسان بیشتر همکارشان هایی که رابطهخدای یا خداگونه

ای کالً طولی با جامعه دارند و انسان بیشتر  هایی که رابطهشود، یا خدای یا خداگونهمرده میش

پیدایش الهیات جوامع  توان از طلیعۀشان یا در جنگ با آنهاست. آنچه میمأمور اجرای اراده

ی تا ویژه نجد ایران از آغاز اوّلین نشانگان کشاورزتمدّنی ایرانی، بهفرهنگی ساکن درحوزه
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 دوم هزاره های چهارم تا اوایل نیمهتر )هزارهپادارشدنِ آن طی هشت هزاره، سپس عصر مدوّن

نخست ق.م( و ادوار بعدیدریافت، این است که این الهیات بیشتر دال بر نوع نخست و متفاوت از 

باشد، چه  ای از مادرساالریبوده است. چه جوامع انسانی را سابقه اششرقی و غربی هر دو حوزه

نه، نفس پرسش از فرهنگ زنانه، زنانگی فرهنگ و چگونگی، حدود و نوع عناصری که آن را بارز 

( وجان 2366شناسان، مثالً جوزف کمپبل )تأسّیِ اسطورهکنند، مهم و ناگزیرست. ما نیز بهمی

 داریم.(، تأثیر و ارتباط متقابل انسان ـ محیط زیست را مد نظر می2378هینلز )

رین عصر یخبندان، دوره پلیستوسن و با آن، مهاجرت انسان به اوراسیا و عصر پارینهآخ

سنگی به پایان رسیده، انسانِ خردمندِ خردمند پدید آمده و از حدود چهل هزار سال قبل در 

، همراه با بیرون آمدنِ ، ایجادکنندگان این جامعه(Collon, 1995) نجد ایران ساکن شده است 

هزارسال پیش(، از غارها بیرون آمده  26تا  21ها پس از پایان عصر باران )ان دریاچهزمین از می

های آبرفتی در  (. پیدایش زمین2375شدند )گیرشمن، ها می و با آغازِ نوسنگی راهی دشت

ها و سایر گیاهان خوردنی، سنگیِ متأخّر، جویندگان دانههالل باروَر، زنان را که از همان پارینه

عنوان ن آتش و مُبدع پختنِ گِل و خالقان ظروف سفالین بودند، راهیِ ایجاد کشاورزی بهنگهبا

عنوان روش کند. کشاورزی بهروشی توأم با خردِ زنانه و جریان فرهنگ بسیار ماندگار آینده می

اصلیِ زندگی که یا بنابر احتمالی قابل تأمّل، نخست در ایران رُخ داد و یا جوامع این سرزمین 

 Chatterjeem, 2016)با عنوان کلّی کاسپیَن( از نخستین مُبدعان آن در هالل حاصلخیز بودند )

بینی و تنها موجب تفوّق زنان، بلکه احتماالً موجد جهان(، نه Daryaee, 2012؛ مقایسه شود با

های هزاره ها و جوامع مردساالرِ انواعی از الهیات زنانه در این دوره شد؛ که آثار خود را بر فرهنگ

ترین دینِ قدیمی»عنوان بعد، باقی نهادند. تا هنگام تحریر اثر گیرشمن، تئوری الهیات زنانه به

های زن( در نجد ایران و مشابهتهای الههشده از آثار )از جمله پیکره، استنباط«ساکنان ایران

ن حامله بوده، نه جهان در نظرشا»های فرهنگی اهالی این نجد با اهالی میانرودان بود که 

: 2375)گیرشمن، « الّنوع بوده و منشأ آن مؤنث بوده، نه مذکریک ربه زاییده، حیات آفریده

توان فهمید نوعی فرهنگ که زنانگی از ارکان آن بوده است در های بعدی میدرج یافته (؛ با30

ه شوش، در فارس، تپ …ایران، )از جمله در جیرفت، سیَلک و تل باکون، جری موشکی و

در سوزیانا یا خوزستان، گنج دره، سراب و آسیاب در کرمانشاه و تپه  …چغابُنوت، چغامیش و

اش میانرودان )اجداد غربی اسکندری در چهارمحال و بختیاری و دیگر نقاط ایران( و همسایه

 ؛Alizadeh, 1997 ؛ Riehl, 2013تمدّن سومر( قبل و بعد از آغاز کشاورزی پدید آمده بود )
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های زاگرس درواقع امتداد دشت میانرودان و همخوزستان تا دامنه (. جلگه2375گیرشمن، 

اقلیم آن است. یکسانیِ اقلیم، با مُشابهت و غالباً یکسانیِ فرهنگیِ ساکنانِ این دو حوزه، از 

ها  حدود یازده هزار سال قبل تا هنگام ورود آریاییان و پس از آن توأم بوده است. بررسی

ها پس از پیدایش دولت ایالم در این ناحیه و  کنند که از آغاز کشاورزی تا مدّت نهاد میپیش

های ها بعد )هنگام آمیختن مهاجرانِ هزارهاند که تا مدّتزیستهشرقِ آن، جوامعی مادرتبارمی

های بسیار بر شان ادامه داشته و هم، عالوه بر داللتبعدی(، هم این الگوی خویشاوندی

رسد  نظر میآنها نیز قابل تأیید بهکزی بودنِ خانواده و فرهنگ، شواهدی از مادرمکانیمادرمر

(. گذشته از اینکه الگوی خانواده شامل تعدّد شوهران نیز بوده است)جاللی 2354)مزداپور، 

 2های کاری (؛ گیرشمن دربارۀ سبک زندگی و کثرت خویش2375؛ گیرشمن،  2385نایینی، 

 22و پس از فرود آمدنِ ساکنان نجد ایران از کوهپایه به دشت )از حدود  آستانهمتنوّعِ زنان در 

هزار سال قبل( به تفوّق زن بر مرد در آن جوامع اشاره داشته و احتمال داده که اوّالً عدم  8تا 

کارهای قبیله توسّط  تعادل وظایف زن و مرد از آغاز کشاورزی، اساس این تفوّق بوده؛ ثانیاً اداره

را یکی از امور مختصِّ « این طرز اولویت زن»زنان، رسیدن به مقام روحانیّت، مادرتباری و 

ساکنان اصلی نجد ایران برشمرده است که بعدها در آداب آریاییان فاتح نیز وارد شده است 

 (.2375)گیرشمن، 

ن زن و شناختی، مطالعات تطبیقی نیز قدرت بسیار، منزلتِ شایاعالوه بر تحقیقات باستان

( و ضمن بسط 2365نوسنگی را تأیید کرده )ستّاری،  فرمانروایی مادر در نجد ایران طی دوره

های گیرشمن افزودند: با ها درباره الهیات نوسنگی و جهان شناختی نجد بر تبییندامنه یافته

با ها فروکاست و هم سهمی  گردآوری، مرد هم خویشکاری جنگاورانه را به جنگـ  پایان شکار

اهمیّتی کمتر از شکار و جنگ، در کشاورزی یافت؛ لذا مردان هم بخشی از منزلت اجتماعیِ 

رأی ستّاری خوتر شدند )همان(. بهناشی از ایفای نقش در شکار را وانهادند، هم احتماالً نرم

خواهی سنگی تا عصر آهن، زن و مرد با انصاف و عدالت و مساواتاز دوران پارینه( »2365)

« آنکه یکی بر دیگری چیره شود کنند، بیبی، وظایف و تکالیف را بین خود قسمت مینس

های عصر مفرغ  (، اما چنانکه خواهیم دید؛ پیشنهاد مؤکّد این مقاله، توجّه به دگرگونی8)همان: 

ـ یک مورد استثنائی از طرز تعبیر گیرشمنبهتنها نجد ایران ـنیز هست. باری، در این دوران نه

آن روزگار به  تعبیر ستاری و دیگران نیزـ در همه خاورمیانهبهعالوه ـلویّت زن بوده، بلکه بهاو
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پرداختند و نشانی دالّ بر وجود یا پرستش خدایان نرینه و برکشیدن پرستش ایزدبانوان می

شود، بلکه فرهنگ آن اجتماعات، از بسیاری های مردانگی در فرهنگ آن دوره یافت نمی ارزش

تعبیر ژرف جالل های مادینه در الهیات، هنرها و آداب اجتماعی انباشته است. به شانگان ارزشن

مذهبی میزان شده و آنان همواره ـوقتی زندگانی مردم با وزن و آهنگِ اَعمال جادویی»ستاری: 

خاطر وی قربانی کنند، چگونه ممکن است زن، یعنی مظهر از یک الهه استعانت جویند و به

مند ی آن الهه، در نظر کسانی که تجسد الهه نیستند، از منزلت و شرف واالیی بهرهبشر

بدیهی است که عادت هزاران سالۀ نماز به »دهد: (.وی ادامه می6: 2365)ستاری، « نباشد؟

)همان( کاهش جدّی قدرتِ « درگاه مادرمان که در زمین است، نمودار مقام و منزلت زن است

یابیِ اقتصادی زنان، ناشی از کشاورز و قدرتگاه شکارگر به دامدارـ جوـمرد، در حرکت از جنگ

توان در شمار شرایطی برشمرد که موجبات برآمدن و تداوم الهیات شان در کشاورزی را مینقش

 رسند.نظر میپیوند و مرتبط بهزنانه یا الهیات زنانۀ تام را فراهم آورده و با آن همتمام

 پشتیبانِ آن؛ کانون شناخت زنانه در الهیات میانرودان و ایران  اصالت حیات و خردِ

سنگی، ایزدبانوان راستای موقعیّت اجتماعیِ زن و مرد، در میانرودان و ایرانِ نوسنگی و مس هم

در کانونِ الهیات اجتماعات بودند؛ تفسیرِ جهان در این الهیات منفکّ از طبیعت و نیز منفکّ از 

کننده گرچه دوجنسی بود، هم زن را نبود؛ زیرا تفسیر« مُستقل»از یک مُفسّرِ  زندگی و مآالً ناشی

ویژه با زندگی )حیات( و ساخت و هم نسبتی وثیق با طبیعت و بهدر نفسِ تفسیرِ خود مُندرج می

مند و مرتبط چگونگیِ تداوم آن داشت؛ در آن جهانِ ذهنی و شناختی، خدا، مرگ و بهشت، مکان

د و اجرام آسمانی، نه مطلقاً تقدیرگران و تقریرکنندگانِ امر زمینی، که خویشاوند و با زمین بودن

توان عناصری از شناختِ زنانه را بازجُست که در آن راویان آن نیز بودند. در این الهیات زنانه، می

ست فرهنگ پرورده شده و راهیِ اعصار بعد گشتند. برای شرح شناخت زنانه در نجد ایران، باید نخ

عناصر اصلی الهیات جوامع میانرودان را بررسیم که همزمان و پیوسته با الهیات اهالیِ نجد ایران 

اند. شان در ادوار بعدی، متناسب با ساختارهای فکری هر دوره، بازتولید شدهآغاز و عناصر مرکزی

ترین دوره و  مر( مهمهزاره چهارم پیش از میالد )آغاز عصر برنزِ تمدّن سو دهم تا میانه از هزاره

ترین تمدّنِ میانرودان، مسِ منطقه و آغازینمعرّف کلیّت جهانِ ذهنی اعصار نوسنگی و سنگ

فرهنگ و تمدّن سومر است که همزمان، همسان یا اندکی متفاوت، طیّ تطوّرش در شرقِ خود 

ها نیز در انحاء یعنی در جهان ایالمی )منطبق بر جنوب و غرب ایران کنونی(، جریان یافته و بعد

های اکدی، آشوری، بابلی و...، بازتولید شده است )جاللی  مختلف، متعیّر و متعدد در فرهنگ
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لذا ابتدا به  (30: 2375؛ گیرشمن، Campbell, 2004: 183, 258, 198 ؛ 42: 2385نایینی، 

 پردازیم.اختصار تام به شرح جهان دینیِ این فرهنگ می

(، در دوران موسوم به مادرساالری، مردوخ، پسر و نانایا دختر 2387رأیِ مهرداد بهار )به

آوری، غِنا و رفاه( هستند؛ اِنکی آفرینش اِنکی )خدایی خردمند و مظهر خرد، خدای خرد، باران

النهرین آیینی بخش امور جهان است. در مرکز اعتقادات مردم بینجهان را در دست دارد و نظام

بخش و داماد اِنکی که با اینانا در آغاز بهار زدواج دوموزی، خدای برکتهرساله قرار دارد: جشن ا

شود. مردم در شهادت این خدا کند، و سوگواری بر او که بعد در همان سال شهید میازدواج می

گفتند. سوگواری و برای ازدواج مجدد ایزدبانو، شادی کرده و به یکدیگر تبریک و تسلیت می

تواند تا حدود زیادی روشن کند که در اینجا اینانا مظهر حیاتِ جهان  می این ساختارِ باورآیین

گرِ اِنکی، جهان را به خدمت حیاتی درآورده که در زبان و فاهمۀ نباتی است و خردِ تنظیم

آوریم که در باوَرِ ( را به یاد می2375شناختی، زنانه است. سه نکته دریافتۀ گیرشمن )اسطوره

جهان حامله »اند(، نرودان )که ساکنان آن از همان منشاء ساکنان نجد ایراناهالیِ نخستین میا

حال اگر « النوع حیات را آفریده و منشأ حیات مؤنث بوده است!بوده و نه زاییده؛ یک ربه

سخن گیرشمن در نظر بگیریم، کمابیش می النهرین را در کنار سه نکتههای مرکزیِ بین آیین

نی را یافت که اوّالً دَورانی است و این دَوَران بر مدار سالِ زِراعی بیتوان منشأ یک جهان

)تغییرات سالیانۀ نباتات در این عرض جغرافیایی( شکل گرفته، ثانیاً در آن، میرندگیِ نبات به 

یابَد، و ثالثاً حیات و دوامِ آن حیات، به جنس ویژه در موقعیت شوهری( نسبت میجنس مرد )به

های  توان از اینجا دریافت که در آیینویژه میری زنانه است. این مطلب را بهزن وابسته و ام

یادشده، هرساله به شفاعت ایشتر )بازتولید نانایای تمدن سومری در اجتماعات بعدی(، دوموزی 

های بعدی دگرگون، اما شود. این باور با انشقاق آن فرهنگ در هزارهبه جهان بازگردانده می

هایی دیگر، متناسب با میزانِ رُخداد ش در ادیان بعدی شرق و غرب، به گونهاعناصر مرکزی

 مردساالری بازتولید شدند.

توان یافت. در های سیاسی نیز میاصالت زندگی در ادیان ایران و میانرودان را در ساختار نقش

رزند خدا نشست فالنهرین شاه فرزند فیزیکی خدایان نبود، بلکه از روزی که به تخت میبین

مردم خویش نزد خدایان بود. از نخستین وظایف او تأمین توالیِ دُرست  خوانده شده و نماینده

 ها با توسل به مراسم آیینی سالیانهها بود، تا گردش زندگی مردم ادامه یابد. تنظیم فصلفصل

خستین را گرفت، نبرد نشد که طی آن، شاه که نقش خدا را بر عهده میجشن سال نو حاصل می
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آورد و در ایننبرد بود که خدا نیروهای هرج و مرج )در هیئت یک غول( را، از دوباره به اجرا درمی

کرد. این نمایش تنها نمادی از آنچه رخ داده نبود، بلکه میان برده و نظم را در جهان ایجاد می

در سالی که در « جهرج و مر»منبع مؤثری نیز بود که رهاییِ نظم آفرینش را از دست نیروهای 

 (.256:  2378کرد تا بار دیگر زندگی بر آن نیروها چیره گردد )هیلنز، پیش بود، تأمین می

 طالیع زنانگی در خِرَد و الهیات آغازین ایرانی: پیوستگی زمان با مکان

شناختی نجد ایران را باید مشمول و امتداد مبانی همان بسیاری عناصر و تحوّالت شناخت

یشین دانست. گرچه بسی نقاط نجد مانند تمدّن جیرفت و سیَلک در تحواّلت شناختی الهیات پ

عصر سومر ترین تحوّل در تمدّن ایالم رُخ داد که کمابیش هم توان گفت مهماند، میسهیم

ق.م.( آن هنوز در همان محل  4395شهرنشینی را ابداع نمود و شهر شوش )بنا شده 

های پرجمعیّت، دامداری و تجارت تدریجاً دایش شهر، خانوادهپابرجاست. روشن است که تا پی

گسترش یافته بودند، گرچه نه در سراسر نجد. با این حال، باوری چون پیوستگی مرگ به 

کردند تا زندگیِ اینجهانی تماماً برقرار بود؛ تا بدانجا که مرده را در همان سکونتگاه خود دفن می

شریک شود و آنان از تهیه غذا برای وی معاف باشند )گیرشمن، بتواند در خوراک روزانه اهالی 

(. همچنین باورهایی در خرد و الهیات این عصر نجد ایران نُضج گرفتند که بر همه 2375

تحوّالت شناختی اوراسیا تأثیر گذاشتند، از آن جُمله، پیدایش ایدۀ بهشت و سپس اَشکال 

تواند ناشی از  ( که می2365؛ بهار، 2375نخستین جُدایی و اخراج از بهشت )گیرشمن، 

هایی درباره  شدن از آن باشد و نیز حاوی پیامعهد پیوستگی با طبیعت و سپس کنده خاطرات

توان دریافت، بهشتِ نخستین، بهشتی است که هم زمینی و زنانه ها می آن بهشت. از این پیام

ی مردانه در تمییز خیر و شر، هم است؛ زیرا پیوستۀ طبیعت است و فاقد نشانی دالّ بر داور

پایانِ فصول( است و در میانۀ دو میالد )همچون گردش بی« زمین»که پیوستار « زمانی»معرّف 

نضج گرفته است: کرانمندیِ جاودان؛ داللتی بر امکانِ همنشینی )زمان/مکان(، )بدن/ذهن( و 

شناختیِ این عهد، تا آمدن  جاودانگی )بقاء( در ساختِ معرفتیِ زنانه. باری، زنانگیِ جهانِ

ریگ ودا، دالّ بر ( در مقدمه 2385های جاللی نایینی ) آریاییان کماکان غالب ماند. بررسی

تنها واجد، بلکه بههای کوهستانی نجد نه اینکه پیش از ورود طوایف آریاییِ هندوایرانی، بخش

تر پس از ورود طوایف یمتر بوده و همین فرهنگ قدعالوه منشاء یک فرهنگ مادرشاهی قدیم

 آریایی در مذهب و طرز تفکر و حتی خدایان آنان اثر داشته، مؤیّد این تداوم است.
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های شناخت زنانه از عصربرنز و اعصار آریاییان و  ها و دگرگشتتداوم

 هاامپراتوری

 ای برای تداوم اصالت حیاتتنیدگی سوژه/ابژه؛ فرضیه

که عصر برنز آغازین گرگشتِ عصر برنز این است: در حالیاحتماالً نخستین نکته کلیدی در د

رغم شناسی بههای باستان ق.م. بود، گزارش 3100تمدّن سومر در میانه هزاره چهارم و مصر در 

های مختلفِ نجد ایران با فواصل بسیار و متفاوت پا بدین دوره  نمایند که بخشتفاوت چنین می

ز آن دوره مردساالری است که تا امروز امتداد یافته و حکومتنهادند. از آنجا که عصر برنز، آغا

های بارز فرهنگ برنز جوامع این عصر  یافته، ویژگیشهر و جنگِ سازمانمرکز بودن، دولت

هستند، تفاوت و تأخر زمان ورود کثیری از اجتماعات نجد به عصر برنز را باید با تداوم الهیات و 

ای نجد ایران مرتبط یا مقارن دانست و این دومین نکته کلیدی ه کلّاً شناخت زنانه در فرهنگ

هزاره در سرحدات زاگرس تا البرز و درباره این دگرگشت است. دوره پیشابرُنز احتماالً حدود یک

ها، بیشتر از همسایگان غرب و شرق نجد ایران دوام آورد.  نیز بیش یا کمتر از آن در دشت

ر مفرغ، هنگام اوج این عصر در شمال غرب و غرب، رُخداد تأخیر ورود اجتماعات نجد به عص

شهر، گسترش تجارت داخلی و پنج واقعه را دچار تأخیر ساخت: پدرشاهی، پیدایش دولت

های مردساالر؛ در نتیجه نسبت به خارجی، تغییر شکل حکومت و ایجاد اجتماعات و حکومت

تر شد و هم فرهنگ زنانۀ هی طویلموسوم به مادرشا اش هم دورههر دو سوی غربی و شرقی

رأی دارتر. سومین نکته این است که بنا بهآب، بس ریشهخشک و کمکشاورزیِ سرزمینی نیمه

غرب آن بسیار مشهور گوردون چایلد در عصر برُنزِ سرزمینهایی چون سومر و مصر و شمال

ژه از اُبژه اتّفاق اُفتاد نامد، جدایی سو)آناتولی(، یعنی همان جایی که وی عصر برنز شرقی می

ای که برای برای (. لذا با زمینهGordon Childe, 1930؛ 2396راد، خلیلی، )آشتیانی، قانعی

پیدایش ماناترین نوع مردانگی وجود داشته، این استنتاج  بازتولید زنانگیِ فرهنگ در هنگامه

یک هزاره بیش از جوامع اطراف  نماید که پیوستگی سوژه با اُبژه نیز در نجد، حدودمُحتَمَل می

تواند کلید معمّا و پیچیدگیِ نحوه مواجهه اجتماعات  امتداد یافته باشد، و این احتماالً هم می

های مُبتنی بر خردِ مُستقل در ادوار بعدی باشد، هم مُبیّنِ  حاملِ این نوع شناخت با شناخت

 های زنانه در اعصارِ بعدی.  شرایط امکانِ تداومِ شناخت

 باری، بحث ما در این مقام، شامل تفسیرِتاریخِ سوژه نیست. بنا به شرح مهرداد بهار: 
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جای نظام  النهرینی بهاز میانه دوم هزاره دوم ق.م. طیِّ تغییرات جامعه و اعتقادات بین»

مادرساالری و ترکیب قومی سومری، نظام پدرساالرانه و خودکامه بابل و آشور با ترکیب قومی 

جای اِنکی، خدای خردِ اعصار پیشین، مردوخ، پسر او در  ست و هماهنگ با آن بهسامی نش

کشورهای بابل و آشور بر رأس قدرت در جهانِ خدایان نشست. دیگر تقسیم خویشکاری میان 

 (.30: 2365)بهار: « دست یک خدا افتاد تمامی بهخدایان نبود، بلکه قدرت به

خداییِ خدای یان و مسیری که در الهیات به تکسوی وحدت در جهانِ خدا این تحول، به

ایشتر که همسر »مردانه منتهی شد، با ایجاد حکومت مرکزیِ مردساالر همراه بود. با این حال، 

دگردیسی،  (، اسطوره31)همان: « مردوخ، جانشین )امتداد( اینانا در تمدن سومری است

توان کرده استو بنابراین میبازتولید میهرساله اینانا را در الهیاتی متناسب با شرایط جدید 

گونه نمادین، نشانگانی از کوشش زنانگی راندن مرگ، بهگفت پشتیبانیِ خرد از زندگی و عقب

 ها بوده است.  برای حفظ زندگی در آشوبِ جنگ

بروزاتِ شناختیِ بقاء زنانگی در جدال خیر و شرهای شناختیِ مردساالرانه از 

 هستی و شناختِ زنانه 

دهد و هزاره نخست، حین ورود به عصر آهن با رشد  هزاره دوم ق.م. مهاجرت آریاییان رخ می

های خونین، پیدایش نظام پدرساالری، تقریباً با تشکیل دولت ماد در نجد  شهرها، جنگدولت

شویم از (، هرچه از متون پهلوی کهن دورتر می2365ایران همزمان است. بنا به تفسیر ستّاری )

شود؛ ری جایگاه زن و مرد و منزلت زن کاسته شده و برتری جنس مذکر بیشتر نمایان میبراب

مرد با صفات دالوری، درستی و راستی، و زنان نیک )نائیری، نائیریکا یا ناریک( با صفات 

در آن الهیات رُخ می« جَه»شوند؛ حال آنکه دیگر زنانی با نام هرمزدی و بهشتی توصیف می

اند. در این الهیات است که ر، گناهکار، پتیاره، جادوگر و لذا دوزخی و اهریمنینمایندکه بدکا

موجب »، رسم ازدواج با محارم نزد اشراف نیز پدیدار و «حفظ پاکی و اصالت خون و نژاد»برای 

شود. حال آنکه در عهد نوسنگی دانسته می« جلب روشنایی ایزدی در خاندان و طرد دیوان

(. با این 23: 2375)گیرشمن، « رفتشمار میترین شکل خود بهخالصه بهزن ناقل خون قبیل»

)ستاری، « ماند.پدرساالر آریایی بر جای می و جامعه بعضی آثار مادرشاهی در خانواده»حال، 

2365:21.) 
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 شوندۀ ایرانیاننشانگانی از اصالت حیات در نظامِ الهیاتی ـ شناختیِ متحول

بودنِ او در تناسب با ظهور و بروزات اری زنانگی و مزداصفتی و بهشتیپندشرح و وصفی از نیک

گوناگون از تصوراتِ اهورایی، گویای ابقاء یا انحالل حدودی از ادراکِ زنانه در تغییر و تغیُراتِ 

 تر شدنِ شناخت است.سوی هرچه مردانه تاریخی به

یباً همزمان است با ظهور مردوخ ظهور و حضور اهورامزدا در وحدانیتِ مزدایسنایی آن، تقر» 

بین مزدا را از روی نمونه)خدا(، پسرِ خدای اِنکی در بابل. }... البته{ محتمالً ایرانیان اهوره

النهرین همسایه شدند، در آنجا ها با بین اند؛ زیرا در هزاره نخست که ایرانیالنهرینی نساخته

مزدا بود و یی بزرگ و جنگاورتر از اهورهدیگر نه اِآ )همتای بابلی اِنکی( که مردوخ خدا

آمد، نامش برابر خرد نبود. باید باور داشت که در نجد ایران شمار میهرچند خردمند به

دوم خدایی برابر اِنکی سومری مورد پرستش بوده و بومیان با آن  کم از اواخر هزاره دست

 (.2387:52)بهار، « خدای بزرگ، آفریننده و فرمانروا آشنا بودند

یافت « وداها»مبانی دینی آریاییان هنگام مهاجرت، مُشترَک بود؛ مُشترکات را که در 

نقل از ژرژ دوشن ـ گیمن بهها را بسیاری مُحقّقان، مانند )ژاک شوند و انشعابات و تفاوت می

، 86، 71، 72، 70، 57، 32:  2397( و تحقیق مهم شهال الهیجی )210-211:  2380دومزیل، 

اند که هرکدام را دالیلی بر انحائی از زنانگی در فرهنگ آریاییان نجد است. (، برشمرده89، 88

کدام نیک  از جمله اشتراکات، دو دسته خدایان اسوره )اهوره( و دئوه )دیو( هستند که ابتدا هیچ

در ها ها در این سو و دئوهیا بد نبودند، اما بعدها در هر سو سرنوشتی متفاوت یافتند. اهوره

، دومزیل، همان( این تأثیر را در سوی ایرانی ناشی از 2365سوی هندی، ارجدار شدند؛ بهار )

هایِ دینِ پیشین اهالی نجد و در فقدان مبارزات خونین میان آریاییان و این  تأثیرات و ارزش

، های هندوستانیها در ادیان آریاییان در قیاس با دئوهشمرند؛ چنین شد که اهورهاهالی می

ستیز را ناشی از اقتضائات دین و روش توان این شرایط کمخوتر یافتند؛ میصفاتی نرم

 چندهزارساله بومیان نجد محسوب داشت. 

متبلور در اوستای گاهان، برای پیروزی در نبرد با شر را به«ِ همکاری خدا با انسان»ما ایدۀ 

ای که در شناسیم. ایدهباستان میترین نمادهای شناختیِ ایرانیان عصر عنوان یکی از شیوا

ترین صورتِ قابل تصور برای انسان معاصر از فاهمۀ بشر در ادیان توحیدی بعدی، یعنی هرمی

تاز جهان در تعارض است. در مقابل، غایتی با خدایگانِ خودبسنده، اقتدارگرا، حکمران و یکه

هستی )سپندارمینو(، روح زنانۀ مرگ کشد که در خواستِ تحققِ جلوۀ بیپیروز را به تصویر می

شناخت را همراه دارد. برای خردِ اهورایی این عصر، پیروزی ممکن نخواهد بود، اال از طریق 
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توان ها را می همکاری، از طریق تعامل و اجتماعِ نیروهای خیرخواه در برابر اهریمن. این ویژگی

 )آریایی( نجد یافت.داللتی دیگر بر تنیدگی یا تأثیر دینِ پیشین در دین پسین 

گیرد. اهوره آنچه نیست مزدا در هیئت گاهانی، معنای خود را از مقابله با اهریمن نمیاهوره

کنندۀ روابط با معنای دقیق کلمه، یک کل فراگیر، پشتیبان و تنظیم که اهریمن نباشد، بلکه به

و جاودان هستی مرگ  جهان هستی، در راستای غلبه بر شر و تحقق خیر در شمایل جلوۀ بی

ها، وندیداد و دینکرد دارای ها، یشتمزدا که با خردمندیِ اهوره در یسنهاست. خردمندیِ اهوره

هایی مهم است، تا حد زیادی به خردمندیِ اِنِکی در میانرودان نزدیک است. او خدایی  تفاوت

 است.  بخش امور جهان است و جاودانگی و حیات، خواست او برای پیروزیاست که نظام

اش با سپندمینو و اش، برابری و پیوستگیبعدها سقوط اهورامزدا از جایگاه یکتایی

تواند در تفسیری مُستقیم از خودآگاهِ شناختی، دالِّ بر تغییرات  قرارگرفتن در برابر اهریمن، می

 مرکز و کاستیِ نسبیِهای نظام اجتماعیِ دولت عصر آهن، قرار گرفتن جنگ در یکی از کانون

عناصر زنانۀ شناخت باشد؛ در عین حال این تغییرِ نقشِ اهورا، توأم با بازگشت دوبارۀ بغانِ مهر 

توان از آن خوانشی به نفع حضورِ دیگرگون ای متأخر و اوستاست که میو ناهید در دین کتیبه

ارش را در توان آثایِ زنانگی نیز داشت؛ این رخداد چنان ماندگار بوده که اکنون نیز میو حاشیه

 زبان فارسی و فرهنگ عمومی یافت.

 وساطت مؤثر؛ نشانگانی از تداوم و بازظهورِ زنانگیِشناخت درهیئتِ میانجی 

از دیگر نشانگان تداوم زنانگیِ شناخت، حفظ نقش واسطه و میانجی در باورهای ایرانیان، میان 

بعدها مقدونیان، یونانیان های شرقی )همچون آریاییان( و غربی )مانند آشور و بابل و  یورش

گذاشتند. ها و باورها، بر آنها بسیار تأثیر نیز می واَعراب( است که اهالی نجد ضمن دریافتِ آیین

هرگز از تأدیه باز نایستاد و عمل او عبارت بود از دریافت داشتن، »گوید ( می2375گیرشمن )

دیِ گیرشمن از رفتار سیاسی (. این صورتبن36)همان، « بخشیدن و سپس انتقال دادنتوسعه

نخست؛ یادآور الگوی زیست )بیولوژی( زنانه در وجود انسان است. چنین  جامعۀ ایرانی، در وهلۀ

است تا اینکه جهان « درآمدن خدمتِ جهانبه»لحاظ شناختی در خود، واجد آموزۀ موقعیتی، به

موقعیت مؤثر میانجی  تر دیدیم که این های خویش بگیرد. پیشرا در خدمت خود و خواست

)وساطت( چگونه در الهیات و اساطیر آفرینش نیز متبلور شده و شمایل زنانه یافته و نمونۀ 
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انسان همه 2مادر دئناهای»ترین مقام به اهوره در گاهان است. وی بارزش، سپندارمذ، نزدیک

کویی و زشتی کردار هاست. دئنا به معنی وجدان و دریافت روحانیِ انسان }...{ که او را از نی

 (.190: 2364خویش آگاه سازد و نیکی را بستاید و بدی را نکوهش کند )ستاری، 

مزدا و دریافت کامل برای پیوستن به اهوره»نویسد: خود بر اوستا، می دوستخواه در مقدمه

 های شکوفان این آموزش، به او، باید دانش اندوختۀ آدمی با مهر و شور زندگی درآمیزد و گل

گونۀ خدمتگزاری به بشریت درآید. تنها در آن حالت است که رهرو این راه، به ایمان استوار 

(. این تفسیر، 39: 2360)دوستخواه، « پیونددسپندارمذ و کمال خرداد و جاودانگی امرداد، می

های زنانه )متبلور در جلوۀ زنانه امشاسپندان( به اهوره است. گویای بیشترین نزدیکی داللت

های ترین جلوه )مادرانه( ویی کوشش آدمی در جهان هستی برای مبارزه با شر، در تحققِ زنانهگ

 شود.گزاری به بشریت، به کمال رسیده و ممکن میاهوره و از طریق خدمت

تواند چنین  چندان پیچیده ما بر خود متون و تفاسیرِ دومزیل، بهار و الهیجی، میتفسیر نه

اند؛ بدین معنی که اوّالً داده« تطبیق»پیشین، خود را با شرایط جدید  باشد که ارکان الهیات

اند، هرچند این زبان، عمدتاً شرقی )آریایی( های زبانِ پیشین را به زبان متون انتقال داده ارزش

اند؛ بدین معنا که است؛ ثانیاً رُکن یا عنصرِ واسطِ آفرینش را در نقشِ میانجی بازتولید کرده

صورت منفعل که خود در رط امکانِ هر نوع خلق در جهان هستی است، اما نه بهمیانجی، ش

کند. تأییدی بر این فروض، تداعی اسطوره نانایا در شود، فاعالنه نقش ایفا میآنچه زاده می

آرمیتی تفسیر مرگ کیومرث است: برای ما تفسیر مرگ کیومرث و حفظ جوهر او در سپنت

النهرینیِ مرگِ خدای شهیدشونده، جاودانگیِ کنندۀ اسطورۀ بینعیبرای حفظ نوعِ انسان، تدا

زن در مقام میانجیِ آفرینش وحفظ نطفۀ مرد )چون حفظ حیات در زهدانِ نانایا( است؛ مظهر 

                                                            
دئنا )دین(، یک اصطالح بسیار مهم است }...{ دئنا نخست به معنای روان مجذوب »گوید سن میکریستین2

های مجذوب را گویند، یعنی جمعیتی که دارای یک آیین نیایش مشترک است.  باشد. سپس جمعِ روانمؤمن می

)کریستین« جاستمتون ایرانیِ وُسطی نیز همیندین در  عبارت دیگر امت زرتشتی و منشاء مفهوم کلی کلمهیا به

توجه نکرده است. « جذبه»سن فقط متوجّه بُعد مناسکیِ دین بوده و به وجه (، امّا احتماالً کریستن70: 2378سن، 

)از ریشه دئنا، از خصوصیّات سپندارمینو( « دین»های اروپایی و  در زبان« Religion»بایسته است به تفاوت مفهوم 

« سرا زندگی تحت نذورات صومعه»معنای ان فارسی توجه شود: معنای ریلیجن که از انگیسی میانه در اصل بهدر زب

معنی احترام یا یونانی به Θρησκείαو آن نیز از « تعهد، پیوند، احترام، مقید کردن»معنای و آن از التین به

بیشتر با کارکرد همبستگی اجتماعیِ دین شده در اعمال آیینی، گرفته شده، پرستش خدایان و عبادتِ بیان

سازد؛ های معرفتی متفاوتی را در پیدایش آنها روشن میهمخوانی دارد. تفاوت ریشه این دو مفهوم، خاستگاه

 ورزی ایرانیان باشد.تواند حاوی اشارتی به پیچیدگی امر دین و نوع دینکه میهمچنان
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 2گرِ تعبیر کمپبل از مایانوعی تداعیجاودانگیِ اِنکی، خداوند خرد. این خردِ زایا و مانا، خود به

نام مایا در اساطیر هندو، خدایان اسورایی به»دی است و عجب آنکه ای هندر ادیان الهه

 (.17: 2385)جاللی نائینی،  «هستند

 هایی در خواستِ هستیدربارۀ نیستی و زمان؛ ایده

 نویسد:ودا میمحمدرضا جاللی نائینی در مقدمه ریگ 

برند که ام میشخصی ن« برهمای»یا « پرجاپتی»ها، نویسندگان و مفسّران از در براهمن»

« پرجاپتی»چیز است.  تنها پدر خدایان و مردمان و ارواح پلید است، بلکه خالق همهاو نه

عنوان نخستین تخمه یادشده است و ودا از آن بهپدیده خواست و آرزوست که در ریگ

وجود آمد و جهان هستی را پیدا  همان تخمۀ زرین است که بر روی آب شناور است و به

 (.42ن:  )هما« کرد

توان ای نباشیم، سریعاً میهای جنسیتّی در خوانش این متن اسطورهحتّی اگر جستجوگر دال

دریافت؛ زایشی که نه از دل طبیعت « هستی»های مردانگی را در این تصورِ نخستینِ ایجادِ دال

وانندۀ جای متن، برای خپرجاپتی ممکن شده است. تا این«ِ خواست و آرزو و ذهن»که از مجرای 

نماید معاصر و آشنا به ادبیات مردانۀ تفسیر جهان، تعجب ندارد، اعجاب آن، آنجایی بر ما رخ می

 شود.ای، این ایده از درون ممتنع میصورتِ نامنتظرانه و بازاندیشانهکه کمی بعد و به

د، بریهد ارنیک اوپانیشاد در موضوع کیفیت آفرینش چنین میگوید: در ابتدا هیچ چیز نبو»

این عالم از نیستی بوجود آمد. اوّلین گام در ظهور عالم اراده است که مظهر خرد است.}...{ 

کالم و زمانه و وداها و عمل قربانی از عقل و فکر پیدا شدند. }...{ این همه در اصل نبود، 

زیرا که پرجاپتی این همه را در خود محو ساخته بود و آن پرجاپتی هیچ صفتی نداشت مگر 

نگی. چون خورنده آن چیز، موت آن چیز است از این روی پرجاپتی را موت نامید، پس گرس

 ( 43)همان: « او خواهش دل کرد....

شک برای خوانندۀ آگاه این متن، مواردِ بسیار که حاکی از نوعی ادراک مردانه به جهان بی

هستیم که در هستی است، به قدر کافی آشنا و روشن است. ما اینجا در جستجوی مواردی 

همه صدای مردانه، ردّی از یک نوع روش و فاهمۀ زنانه به هستی را به ما بنمایاند. این همهمۀ

                                                            
است.لذا نه  های دوتاییی تقابلت و رمزِ فراسوی او، فراسوی همهمؤنث، نماد مایاست. مؤنث، زمان و مکان اس»2

مؤنثی وجود دارد و نه مذکری، او نه هست، نه نیست. بلکه همه چیز در درون اوست و خدایان فرزندان او هستند. 

 (.154: 2366)کمپبل، قدرت اسطوره، « هرچیزی که بتوانید به آن بیندیشید و آن را ببینید الهه است
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پرجاپتی که پیش از این لحظه، نماد خرد، « ِآفرینش و زایش»، به این دلیل که «خواهشِ دل»

تواند  میختم شده است و ضرورتِ پیوستِ دل به آن، که « مرگ»ذهن، خواست و آرزو بود، به 

احتماالً نمادی از زمین و تنانگی )نوعی از کرامندی و محدودیت( یا جنسی از عاطفه و تعلق 

ای روشن از نوعی ادراک زنانه است. در ایران نیز در همان عصر، زوروان، داشته باشد، جلوه

پذیر که هیچ آفرینشی جز به یاری او انجام»کرانه، آغازبخش هستی است. خدای زمان بی

آفرینش بعدی  آورد و همهمند را پدید میکرانه، زوروان کرانهنیست. هورمزد به یاری زوروان بی

کرانزوروان»(.به گمان ما، استمداد از 2387:71)بهار، « پذیردتوسط هرمزد در زمان انجام می

زنانگی  نشستِای از تجلی و تههای زوروانی و زوروانی/مهری نمونه برای آفرینش در آیین« مند

در « آفرینش ـ محدودیت»در ادراکِ آفرینش و هستی است. برخالف تلقی مردانه از همنشینی 

، شناخت زنانه در نسبتی که با حیاتِ هاضمِ 2«نهایت(زمانی )یا زمان بیجاودانگی ـ و بی»برابر 

 فهمد.نشینانه میدارد، جاودانگی، حیات و کرانمندیِ ظاهراً متناقض را هم« مرگ و نیستی»

عینیت نافذ/ جذب مشدّد؛ نشانگانی از شناخت زنانه در ساخت سیاسی ایرانِ 

 پیش از اسالم

ها تعدّی دائم بابل و باری، مادها در پی اتّحاد اقوام غربی و جنوبی تحت قیمومت خود، سده

ها پس از ایالمیان نخستین نقش سیاسی در سپس آشور را بر سرزمین خود پایان دادند و سده

سترۀ جهان آن عصر را نمایاندند. سپس هخامنشیان بر این میراث به قدرت رسیدند. آنچه میگ

توان از روش و ساختار ارزشی و اصطالحاً ایدئولوژی سیاسی هخامنشیان در هر دو سیاست 

شهر آتنی و با روشی است که های جدّی با دولت داخلی و خارجی استنباط کرد، حاکی از تفاوت

د رومیان آشکار ساختند. بنا به شروح هرودوت و نیز توضیح گیرشمن بر آنها چهار سده بع

شان درمی(، تسامح آنان بر دین و آیین مللی که در حیطۀ امپراتوری268و  243: 2387)بهار، 

آمدند، تا بدانجا بود که هرگز در صدد ایجاد نوعی هویّت واحد در اجتماعات متبوع خود 

اند. نسبت آنان با جوامع مغلوب، ا در شمار علل سقوط آنان برشمردهبرنیامدند و همین امر ر

شبیه نسبت متعارف میان دیگر جوامع غالب با مغلوبان آن عصر نبود. الگوی پیشینِ کُنشی که 

تنها با صاحبان تواند ناشی از نوعی خرد زنانه وصف شود، کماکان در نحوۀ تعامل ایرانیان نه می

رسد. کنش ایرانیان در برابر لیّت فرهنگ آنان قابل تأیید به نظر میجدید قدرت، بلکه با ک

                                                            
 ( در قدرت اسطوره. دربارۀ مرگ و رستاخیز.2366نک به تفسیر کمپبل) 2
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نحوی بود که تمامی نظام دیوانی ایرانی برجا ماند و درواقع در تمامی سپاهیان پیروزِ اسکندر به

دوره اسکندر و سلوکیان در تمامی قلمرو آنان، نظام امور را در اختیار گرفته و این قلمرو را اداره 

(. عینیت نافذ، نامِ الگو و امکانی شناختی 208-209یر بریان: نقل از پیبه 2397جی، کرد )الهی

ایم. موقعیت مغلوبی که بتواند در عینِ ابژگیِ مفروض، در است که ما بر چنین موقعیتی نهاده

که  سوژۀ غالب نفوذ کرده و او را به خود تبدیل کرده و خود را در او بازتولید کند. همچنان

د در موقعیت غالب نسبت به مغلوب، گشودگی و پذیرش داشته باشد. این الگوی شناختی بتوان

ـ پدیدار  میانجی مُضمر در آن یا نسبت دیگری ـ«ِ دریافت و خلقِ مجدد»دلیلِ اتخاذ موضع را به

ایم. بدین معنا و در این سطح، سوم که برخالف الگوی مردانۀ غالب ـ مغلوب است، زنانه خوانده

با تسامح بتوان این الگوی شناختی را اُلگویی در میانۀ دو الگوی شناختی یونانی و هندی  شاید

اش، نه سوژۀ خودبسندۀ اقتدارطلبِ المکانِ غربی است که در استعالء از ابژه، دانست که سوژه

های مادّیِ بیمکان هندی که در بَرگذشتن از صورتمند شده و نه سوژۀ ایدئالیستیِ همههستی

ی مکانی ـ زمانی است که جهان را ابتدا به درون خود اهمند شود. بلکه سوژعتبار، هستیا

دهد )اصل یا حُکمِ اخالقیِ دَهِش؛ فردوسی می برکشیده و سپس از خود برون نِهاده و بسط می

 گوید: زِ داد و دَهِش یافت، او فرّهی/ تو داد و دَهِش کُن، فریدون توای(.

ی و الهیاتی، در نخستین امپراتوری ایرانیان برجسته است، عنصر آنچه در سطح تاریخ

نویسد: است. کارل شفُلد می« وحدت در عین کثرت»است؛ نظامی که مُفسّرِ ایدۀ « کلیت»

توان از روی تأثیراتی که پذیرفته درک کرد، تمدن بزرگی مانند تمدن هخامنشی را نمی»

ت که آن را به حل و جمع همۀ این اجزای مختلف اهمیت این چنین تمدنی دقیقاً در توانی اس

 (.اپدیویکینقل از  به 54: 2978« )در کلیتی واحد قادر ساخته است

ای متقدّم و عصرِ تاریخیِ متناظر با آن، شده از دین کتیبهبرخالف نظام شناختیِ روایت

بازگشت دو بغانِ میترا و ناهید در کنارِ اهورامزدا و قدرت گرفتنِ آنها در کتیبۀ متاخر، اگرچه به

باور )یا نفرجام بروز دیگرگون زنانگی در درونِ الگوی شدیداً مردانه و دشمزعم ما تالشِ کم

اهریمن بود، همزمان و در روایتی بلندتر شاید ـ  ناپذیرِ اهورهجو؛ آنتاگونیستیک( و اصالحکین

جالب توجه اینجاست، اگرچه در  نشان از یک تغییر )سقوط؟( ذهنی و تاریخی داشت.، اما نکته

متناسب با  کننده وضعیت و اقداماتای که بتواند توجیهساخت رسمیِ حکومتی، الگوی شناختی

افتادۀ شکاف خورده بود، اما شیوه رفتار و نحوه مقابلۀ ایرانیان آن باشد، یک ساختِ از وحدت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C#cite_note-13
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باورانه، زبانِ بعدها که با حمله اسکندر مواجه شدند، کامالً و هنوز تحت تأثیر همان روح کلیت

 جویانۀ پیشین باقی ماند.جو، نافذ و تعاملصلح

لحاظ تاریخی و سیاسی، در سند  وز و ظهور شناختِ زنانه را بهنشانگان روشن دیگری از بر

شده « مقدر»( یافتیم. در این سند مهمِ عصر ساسانی، 2379« )اردشیر بابکان کارنامه»مهمِ 

شود مگر از طریق پیوند دو دودمان شهر مقدور نمیاست که پادشاهی برای هرمزد و حفظ ایران

انعقاد نطفه در »ب دو دودمان نیست، بلکه در شکل نمادینِ هم پیوندی که تنها ترکیباشد؛ آن

سومی است که گرچه اِمکانِ بقاء و اِمتداد دو دودمانِ پیشین است، اما « وجود»، «زهدان مهرک

شهرِ از هم ایران سامان آوردنِ دوبارهشرحِ امکانِ به»یک از آن دو نیست. تمام این داستان،  هیچ

ها، تنها یک اِمکان برای بقاء و سامان است ها و ویرانگریم خونریزیدر پسِ تما« گسیخته است.

سوم. آنچه توّجه ما را به خود جلب کرد، الگویِ ذهنی تغییر « وجود»و آن هم، در خلقِ یک 

لحاظ نمادین و لغوی، متبلور شده است. تغییری که در یک است که در ادبیاتی زنانه به

شناسانه از ترین بیان شناختجنس تضاد؛ آنگونه که در ساده دهد، اما نه از، رخ می«رابطه»

هگل، با الگوی تضادی و دیالکتیکی )ارباب و بنده( رخ داده و مُفسّر تضاد، نفی و اثبات است. 

انعقاد »اردشیر بابکان، یعنی  درمقابل، ما برآنیم که با استناد به نمادِ روشنِ مطروحه در کارنامه

 شود.ها واقع می تفاوت« جذب مشدّد»فی تضادها که در ، حرکت نه در ن«نطفه

اش برای نابود بینیم که برغم خشم اردشیر، امتناع او از این پیوند و تالشسند، می در ادامه

بنا بود که رخ دهد، رخ داد و از عقد « تقدیر و سرنوشت»کردن خاندانِ مهرک، آنچه ذیل 

(، الهیاتِ ساسانی ذیل 2365د. بنا به رأی بهار )شاهپور و مهرک، هرمزد پای بدین جهان نها

معنای زمان مطلق نبود، بلکه مفهوم زوروان تنها به»تثلیث زوروان/هرمزد/اهریمن استقرار یافت. 

و سرنوشت نیز داشت. نظریۀ فلسفی زوروان موجب ظهور عقیدۀ جبری شدیدی شده « قَدَر»

توان رد دو نوع عقالنیت را مقام تحلیل میرسد در (.به نظرمی2345:270سن، )کریستین« بود

بینیم که ظاهراً در لحظۀ تشکیل امپراتوری جدید و استقرار و استمرارِ بعدی آن یافت. لذا می

پذیرد، اما تشدید زوروانیسم بعدی ناچار میدر ابتدای تشکیل، امپراتوری عنصر زنانه را به

 پس بازتاب آن در الهیات باشد.های مردساالری و ستواند دال بر تحکیم پایه می

(، امتزاج مذاهب 2378سن، احتماالً از آنجا که عواملی مانند تأثیر نجوم کلدانی )کریستین

های (، کوشش انزجارآلودِ یهودیان و آموزه76گوناگون ناشی از افکار و تمدّن یونانی )همان:  

های بسیار،  ویژه جنگبه(، 2394النهرینی )الهیجی، های بینسامی همسایه علیه االهه
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های ساختار قشربندی و سایر عوامل، موجب بسی تغییرات در جهان باورها شده بود،  دگرگونی

هایی شدند که دامنه تأثیرشان را ها و رسوبنشستتوان حدس زد که باورهای بُنیادی، تهمی

اجتماعات برخوردار بیشتر به بلندمدت انتقال داد، تا اینکه از توان تنظیم مناسبات متعارف 

هایی دیرمان ها و باورها شد و رخنه باشند. چنین شرایطی؛ موجب پیدایش بسی انواعِ جنبش

های فکریِ رویگردان از دنیا و نیز جایگزینی و یا تواتر  ایجاد کرد. فروهشتنِ امر دنیوی و جریان

شمار تعبیر شوند.  توانند در همین ای که پیشتر وجود داشت، میثنویت با تثلیثِ موحّدانه

تفسیر زهره ترین اندیشه ثنویّتِ متأثر از آیین گنوسیسم، در این زمان مانوی است؛ بهنمایان

های گنوسی باطنی  ترین آیینترین و گسترده(، مانویّت را باید از محبوب114، 2382زرشناس )

 (.129)همان، « اساساً دین نفی زندگی است»و روحانی دانست که 

 2شناسانهخنی از گیرشمن که گویی حین تفسیرتاریخ ایران پیش از اسالم، غایتبا ذکر س

 کنیم:در کار کشف آینده باشد، این فراز را بدرقه می

های عظیم دشت پهناور دو شط را بپذیرد و از آنِ خویش سازد، ملتی که توانست تمدن» 

گرفت و تا حد زیاد در ملتی که پس از پیروزی مقدونیان تحت نفوذ نیرومند غربی قرار 

مهاجمات بعدی  هذا ایرانی باقی ماند. ملتی که در برابر همهور شد و معتمدن خارجی غوطه

تنها توانست نیروی ادامۀ زندگی خویش را حفظ کند، بلکه همچنین عرب، ترک، مغول، نه

حیاتی توانست این عناصر خارجی را ایرانی سازد. این ملت در تاریخ تمادی خویش نیروی 

 (.430)همان:« ای از خود نشان داده استالعادهخارق

 پرسیم: این نیروی حیاتی چیست؟ما می

 های مانده استنتاج: خرد، اندیشه و شناخت زنانه؛ پرسش

کنیم. انتسابِ های این مقاله را با ادّعای شمول و قطعیّت همراه نمینخست اینکه ما داللت

خی نامکشوف چون ایران، مُستلزمِ احتیاطِ بسیار است، هم تاریامری به جهان تاریخ، آن

های باستانهایی که فهمیدنِ آنها، حتی با پشتیبانی دادههمچنین قضاوت درباره اسطوره

 شناختیِ انبوه هم، بسیار دشوارست.

عنوان فرضیّه، طّی تالشی دشوار ولی شیرین، حاصل آمده، بسیار هذا، آنچه را که ولو بهمع

هایی جدّی را با خود و با مخاطبان  هایش، پرسششماریم، زیرا اوّالً و پیش از یافتهگرامی می

سو احتماالت تعیینِ امر زنانه، ذهن و شیوه شناختِ کند که از یک اش مطرح میبالفعل و بالقوه

                                                            
1 teleological 
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یگر، زنانه، لذا ماهیّتِ فرهنگی و اجتماعیِ زنانگی و شیوه یا چگونگیِ بارز شدنِ آنها، و از سوی د

شناسیِ شناخت و ها در آن را از مناظر جامعهبینیتاریخ ایران، تحواّلتِ شناخت، ذهن و جهان

کنندگانِ دو مبحث مهم از مطالعات شناسیِ تاریخی مدّ نظر دارند؛ پس در شمار مشارکتجامعه

 وگو درباره آنهاست:بُنیادی علوم اجتماعی و حاوی دعوتی روشن برای گفت

ها  با جستجوی ایفای نقش قهرمان در میدان« نقش زن را در تاریخ شناخت؟ چگونه باید» 

گونه که تاریخ درباره مردان قضاوت می شده، و جنگ، همانآوری، هنرِ فاخرِ ثبتسیاست، نام

کم مُبرّا از اقتضائات ذهن و  و دست« زنانه»کند؟ یا با معیاری متفاوت، که خودِ آن معیار، 

 د؟معیارهای مسلّط باش

هاست؟  ها و موجد کدام نوع کُنشبینیتفسیر جهان توسّط زنان، موّلد کدام نوع جهان

و بسی مفاهیم که « منش»، «روش»، «کنش»، «جامعه»، «تاریخ»ازجمله، آیا اصالً چیستیِ 

ها هستند، برای زنان، در مقام سوژه همان بوده و هستند و  ها درباره انسان مبنای قضاوت انسان

 گونه باشند، که ذهن مردانه فهمیده و بوده است؟ همان« باید»اخالقی نیز از منظر 

ریشه و علل تاریخیِ تفسیرهایی که جامعه درباره زنانگی، زنان و نقش آنان 

 اند؟داشته، چیست و کدام

شان را و تداوم ها را ایجاب کنش زنانه در تاریخ، چگونه حیات انسان و بقای جوامع و فرهنگ

است؟ آیا نقش آن قابل فروکاهش به نهاد و نقش مادری است و یا زنان فراتر و غیر  ممکن کرده

 اند؟، پرداخته«کنندهتعیین»از آن به ایفای نقش در کلیّتی 

شایان یادآوری است که ما در بررسی خود متوجّه انواعی از زنانگی شدیم که از 

ما، نه در تقابل با مردانگی ایجاد شده  رسد در طول تاریخ نظر میترینشان، نوعی است که به مهم

و نه در این تقابل بسط و تداوم یافته باشد؛ بلکه انواعی از مردانگی را نیز در خود حمل کرده و 

نهادی و متضمّن هر دو بوده است؛ همچنین احتماالً انواعی از زنانگی هستند که در سطوح میان

 اند.ل تشخیصفردی در تقابل و تعارض با مردانگی، قابمیان

گفتنی است رویکرد ما در روشِ فهمِ تاریخ و زنانگی، متفاوت از انواعی از مطالعات زنان است 

گیرند که توصیفِ چیستی و نیز چگونگیِ پدیدارشدنِ نحوی مفروض میکه زنانگی را پیشاپیش به

رسد نتیجۀ  نظر میسازد. بههای گوناگون را از شمول بررسی خارج میآن در شرایط و زمینه

 تاریخ یا فراتاریخ شود.اینگونه مطالعات، چنین باشد که زنانگی، همچنین مردانگی، بی



98 2400/ زمستان  75 شماره/ هفدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

 ها، درباره ایران و تاریخ ما رسشدستۀ دوم پ

چرا ایرانیان، آنگونه که منتقدان و مفسّران تاریخ ایران در سدۀ اخیر، از میرزا یوسف آشتیانی تا 

های ها و بیانبایی، شفیعی کدکنی و غیرهم به شیوهزاده، کسروی، سیّد جواد طباطتقی

حاوی تفکیک  و سازمان اجتماعی« اندیشنداُبژه نمیدر الگوی سوژه»اند، گوناگون گفته

 اند؟ای که مُستقالً به تفسیر جهان بپردازد، پدید نیاوردهکارکردها و نیز خرد، ذهن و اندیشنده

شود و از  مطرح می« تاریخ ایران، همچون یک مُعمّا»چرا تا کنون، اصوالً و کلّاً برای ما 

کلیدی که بتواند درِ تاریخ را بگشاید و رازهایش را برمال کند، هنوز نشانی نیست و همه در 

 انتظار روزی هستند که سرانجام کلیدِ گُمشده، پیدا شود؟

، «شناسیمبانی شناخت»، «مبانی رَوِشی و چالش درباره اعتبارشان»توان بنابراین می

های بعدی دانست. گزینش ما  ما را فرضیاتِ اصولیِ پژوهش« شناختیرویکرد و مفاهیم جامعه»

شامل فتح بابی در بررسی زنانگی و شناخت در تاریخِ یک فرهنگِ معیّن است، اما فراموش نمی

ری تواند تفسیکنیم که عصریّت ما همواره حاضر بوده و تفسیر ما برغم مراوده با تاریخ نمی

کنیم که احتماالً پس از عصر برنز دیگر تولید ای صحبت میفراعصری باشد. ما از شناخت زنانه

ترین موفقیّت ما نه توصیفی جامع از شناخت  نشد، اما همیشه در تالش بازتولید، باقی ماند. مهم

که زنانگی یک از اجزای آن، بلکه وفاداری به این اصل بوده  زنانه در تاریخ ایران و نه حتی هیچ

 اش بشناسیم.نهی تاریخیرا نه در مقابل مردانگی، بلکه با کیفیّت بروز خودش، یعنی برون

های بعدی ما نخست، باز از زنانگی، اینبار در تاریخ  اینجا پرسش ما از زنانگی بود، پرسش

بقاء معمّای »و « امکان یا امتناع شناخت تاریخ ایران»معاصر و سپس ایفای سهم در دو پرسشِ 

ویژه نظریّات کسانی وگوی ما با پرسشگرانِ پاسخگو )دعاوی موجود(، بههستند؛ آنجا گفت« ما

که  کدکنی خواهد بود. یعنی کوشش برای بررسی این دو فرضّیهمانند کسروی، فردید و شفیعی

های اجتماعی، فقط شامل حذف آنان نبوده، حذف زنان از عرصه»پژوهش حاضر، دریافته است: 

در غیابِ این »؛ پس «که حذف بخشی مهم از شناخت ایرانیان نسبت به هستی نیز بوده استبل

بخش از شناخت، بخشی مهم از امکان ما برای پرسش از تاریخِ ایران و نیل به پاسخهای جامع 

 «.شوداش، وانهاده میدرباره
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