
  
  
  
  

      7-36: 1390 تابستان، 2 ة، شمار 9 ة، دور)پژوهش زنان(زن در توسعه و سیاست 

هاي رسمی در گذاريتببینِ گفتمانی تبدیل شدنِ زنان به موضوع سیاست

  )ي نژادي با تـأکید بر نظریه( ي رضاخان دوره
  1حسین کچویان

  **قاسم زائري

ي رضاخان  هاي رسمی در دورهگذارياین مقاله درصدد است تبیین نماید چرا زنان به موضوع سیاست: چکیده

این گفتمان . است» گراگرایی باستانملت«نطق گفتماِن خاص این دوره یعنی بدل شدند؟ پاسخ این پرسش در م

-ویژه، مسائل و موضوعات اجتماعی و فرهنگی بر همین اساس فهم میي نژادي است و به متکی بر یک نظریه

هبرد ي انقالب مشروطه و شکست حکومت برآمده از آن تا روي کارآمدن رضاخان، بر مبناي را در فاصله. شود

گرا تقویت شد که راهبرد پیشرفت و ، این باور در میان نخبگان سیاسی و نیروهاي اجتماعی ملت»استبداد منور«

گرایی روشن است که در چارچوب گفتمان ملت. مردم ایران است» طبیعت فاسد«ي ایران، اصالح  نوسازي جامعه
ي  ترین نقطه، اصلی»ازدواج«. ها ممکن نیست دي آنگرا، اصالح طبیعت ایرانیان، جز از طریق اصالح نژاباستان

ي فرزندان و هم در مقام  عنوان یکی از طرفین ازدواج، هم در مقام متولدکنندهتمرکز در این راهبرد است و زنان، به

بِ از این رو مخاط. گرا پیدا کردندگرایان باستانمادر و مربی نسل جدید ایرانی، جایگاه ویژه و ممتازي نزد ملت
ها  ترینِ آنبودند که شاخص» زنان«گرا، هاي اجتماعی حکومت و نخبگان ملتگذارياي از سیاستعمده بخش

  . است» کشف حجاب«قانون 

گذاري اجتماعی، آرتور ي نژادي، سیاست گرا، نظریهگرایی باستانرضاخان، گفتمان ملت: واژگان کلیدي

  .حجاب، زن در مقام متولدکننده، زن در مقام مادرگوبینو، آمیزش نژادي، ازدواج، نوسازي، کشف 
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  و طرح مسأله مقدمه

ي مسایِل ناشی از پیامدهاي ورود و حضور فراگیرترِ  که ناظر بر مجموعه» ي زنان مسأله«پرداختن به 

ي مطالعات علوم  ترین مباحث کنونی در حوزه اجتماعی است، یکی از مهم هاي مختلفزنان در حوزه

ي  ي حضور فعال و فزاینده سو زمینه از یک 1357وقوع انقالب اسالمی . تماعی در ایران استانسانی و اج
هاي کالن، آموزش و هاي مختلف سیاسی و اجتماعی، نظیر مشارکت سیاسی، مدیریتزنان در عرصه

ز حقوق اعم ا(اشتغال را فراهم آورد و از سوي دیگر موجب اهمیت یافتنِ مسائل مربوط به زنان و خانواده 

هاي رسمی و اسناد باالدستی گذاري، در سیاست)فرزندان و نظایر آن فردي، ازدواج، طالق، تربیت

ي  مانند قانون اساسی، سند اصول سیاست فرهنگی جمهوري اسالمی، سند برنامه(جمهوري اسالمی 

می ایران، منشور ي جمهوري اسال سالهانداز بیستي جمهوري اسالمی ایران، سند چشم ي توسعه سالهپنج

ي فراگیر شدنِ  عالوه، در نتیجهبه. شده است 1)هاي زنان در جمهوري اسالمی ایرانحقوق و مسئولیت

و تشکیک در )) 1388و مشیرزاده،  1381احمدي خراسانی، . نک(هاي فمینیستی موج ترویج نظریه

هاي ي اخیر، کوشش دهه ، در))1380و مرتضوي،  1385نژاد، رجب. نک(دیدگاه دینی نسبت به زنان 

و رواسیان کاشی،  1382و هاجري،  1381منصورنژاد، . نک(ها نظري متنوعی در رد و تایید این نظریه

ها ها و دانشاي از آگاهیي آن، تولید حجم گسترده در ایران صورت گرفته است که نتیجه) 1388

                                                        
  تقویت -18«: آمده است. ش1371فرهنگی در سال  عالی انقالب ، مصوب شوراي»اصول سیاست فرهنگی جمهوري اسالمی«به طور مثال در سند  1

  مربی»  عنوان  خود به  اساسی  و رسالت  نقش  ایفاي  براي  الزم  هاي زمینه  آوردن  فراهم و  مادر و ترویج  عنوان  به  مسلمان  زن  واقعی  و جایگاه  شخصیت

.  »زمینه  این در  نادرست  ها و اعتقادات با بینش  و مبارزه  و سیاسی  ، هنري ، فرهنگی در امور اجتماعی  زنان  فعال  مشارکت  به  و اهتمام»  آینده  نسل

با هدف تبیین «را » هاي زنان در جمهوري اسالمیمنشور حقوق و مسئولیت«31/6/1383 عالی انقالب فرهنگی در جلسۀ مورخۀ همچنین شوراي

عالی انقالب فرهنگی، وبگاه شوراي(به تصویب رساند » خانوادگی ردي، اجتماعی وهاي حقوق فهاي زنان در عرصه مند حقوق و مسؤلیت نظام

لت با همکاري دو«: نیز آمده است.) ش 1390-94(سالۀ پنج توسعۀ جمهوري اسالمی ایران برنامۀ پنج 230در مادة ). 31/1/1390دسترسی در مورخۀ 

هاي اجتماعی و استیفاي  عرصه خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در ربط از جمله مرکز امور زنان و هاي ذيسازمان ها و دستگاه

مشتمل بر محورهاي تحکیم بنیان » برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده«ها با تدوین و تصویب  همه زمینهحقوق شرعی و قانونی بانوان در 

هاي اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادي ـ معیشتی با اولویت ساماندهی  از آسیبخانواده، بازنگري قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیري 

مشاغل خانگی براي زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء 

المللی، تعمیق باورهاي دینی و  هاي زنان مدیر و نخبه، توسعه تعامالت بیننمنديسالمت، توسعۀ توانایی هاي سازمان هاي مردم نهاد، ارتقاء توا

هاي مجلس شوراي اسالمی، دسترسی در مورخۀ وبگاه مرکز پژوهش(» تشکیالتی زنان و خانـواده اقدام قانونی نماید -اصالح ساختار اداري

31/1/1390.(  



  
  
  
  

  9   ي رضاخان هاي رسمی در دورهگذاريتببینِ گفتمانی تبدیل شدنِ زنان به موضوع سیاست

و )) 1387قاضی، . نک(لقت و آفرینش از جایگاه زن در نظام خ: پیرامون موقعیت و جایگاه زنان است
و  1381و خلیلی،  1385کریمی و عربشاهی، . نک(توضیح موقعیت زن در تاریخ ایران و جهان 

تري نظیر یا تعیین نسبت ذاتی میان زن و مرد تا مسایل خردتر و عینی) 1385و فالح،  1379مهرآبادي، 

، طالق و ازدواج )1388ه اردبیلی و خسروي، زادعظیم. نک(، و آموزش زنان )1383جزنی، (کار زنان 
-نوابی(شناختی زنان هاي اجتماعی و روانیا آسیب) 1373و گواهی،  1378و بیرامی،  1372فرجاد، . نک(

، زنان و ))1382و قندهاري،  1381و خسروپناه،  1388حجتی کرمانی، . نک(، زنان و سیاست )1378نژاد، 
 ). 1388اصل، محمدي(زیست یا حتی زنان و محیط) 1385کوالیی و حافظیان، (توسعه 

ي  هاي فرهنگی و اجتماعی در حوزهگذاريدر جمهوري اسالمی، سیاست» ي زنان مسأله«یکی از وجوه 

ي اجتماعی دیگري نظیر جوانان و دانشجویان یا موضوعات فرهنگی نظیر  زنان است که مانند هر حوزه

تصور اولیه این است که . هاي خاصی برخوردار بوده و هستموسیقی، پوشش و نظایر آن، از دشواري

هایی گذاريموفقیت چنین سیاستهاي مشابه آن، و نیز علل موفقیت یا عدممنشأ این دشواري و دشواري

-ها و ارزیابی میزانِ دخالت وجو کرد و با شناسایی عوامل عینی دخیل در آنرا باید در شرایط فعلی جست

اما آنچه اهمیت دارد . ها پیدا کردگذاريها و نیز موفقیت سیاستسبی براي رفعِ دشواريحّل مناشان، راه

/ گذاري، بدون بررسی تاریخی آن نوع مسألهسیاست/ ي اجتماعی این است که فهم دقیق هر مسأله

ورد از جمله در م. پذیر نیستاش، امکانگیري و پیداییي آغاز شکل گذاري و بازگشت به نقطهسیاست

ها  موفقیت برخی از آنگذاري در این حوزه و نیز یافتنِ دالیل عدمزنان، فهم درست دشواري سیاست

ي  ها در حوزهگذاريدانیم که نخستین سیاستمی. هایی استگذارينیازمند بررسی تاریخی چنین سیاست

هاي بعدي و از جمله در رهگذاري در دوي رضاخان است و از این رو هر نوع سیاست زنان، متعلق به دوره

-ي آغاز و شناسایی عوامل مؤثر و دخیل در این سیاست جمهوري اسالمی، نیازمند بازگشت به این نقطه

طور مثال، در گفتمان غالب در به. شان، از ابتدا تا به امروز استموفقیتها، و موفقیت یا عدمگذاري
ي دینی دولت که همانا  اسالمی، بنابر نوِع فلسفه و به تبعِ آن در نظام جمهوري 1357انقالب اسالمی 

امري شرعی و ضروري » حجاب«ي سعادت و کمال است،  رساندن انسان، و از جمله زنان، به مرحله

منظور تبیین و ترویج هاي فرهنگی و اجتماعی، بهگذاريحکومت، مقید به اعمالِ سیاست. شودقلمداد می
هاي مربوط به گذاريکه سیاستآنچه مسلم است این. جامعه است در میان زنان و نیز در کلّ »حجاب«

هاي زیادي روبرو بوده هاي فراوانی دچار بوده و اجراي آن، با دشواريحجاب، تاکنون، به فراز و نشیب
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هاي مربوط به آن گذاريو سیاست» حجاب«ي  با این مهم، خطاي اصلی این خواهد بود که مسأله. است

ي  ي پس از انقالب اسالمی دانسته و هرگونه سابقه سالهاي مربوط به بازة زمانی سیألهرا منحصراً مس
ي رضاخان، حجاِب زنان، بنابر  بار در دورهاین در حالی است که نخستین. پیشینی براي آن را انکار کنیم

کشف «ن ي اصلی بدل شد که در نهایت نیز منجر به صدور فرما گیري حکومت، به یک مسألهنوع جهت

هاي رسمی، گذارياز آن دوره تا زمان وقوع انقالب اسالمی، هرچند در سطح سیاست. شد» حجاب
ي منتهی به  خصوص در دههي اجتماعی، به شد، اما در بدنهتصور می» شدهحل«ي حجابِ زنان  مسأله

اي که گونهبوده، بهویژه در میان متدینین، این مسأله فعاالنه محّل بحث و بررسی انقالب اسالمی و به

هاي فرهنگی حکومت پهلوي دوم، گذاري، نوعِ سیاست1357یکی از دالیل مهمِ وقوع انقالب اسالمی 

-عالوه، امروزه یکی از معیارهاي سنجش سیاستبه. ها بوده است ي زنان و پوشش آن ویژه در حوزهبه

وشنفکري و منازعات فمینیستی، ویژه در محافل ري زنان، به هاي جمهوري اسالمی در حوزهگذاري

هاي جمهوري گیريهاي رضاخان در مورد حجاب زنان است که در قیاس با جهتگذاريسیاست

 این نیز شاهد دیگري دالّ بر نیاز به اتخاذ رویکرد تاریخی. شوداسالمی، مترقی و پیشروانه تلقی می
  . ین در این حوزه استهاي پیشگذاريو دالیل سیاست» ي زنان مسأله«نسبت به ماهیت 

  ي رضاخان هاي فرهنگی و اجتماعی دورهگذاريچرایی برجسته شدنِ حضور زنان در سیاست: طرح مسأله

ي انقالب مشروطه و در جریان آن، موجب شد تا دیدگاه  ویژه در آستانهآشنایی ایرانیان با افکار جدید، به

تاریخ،  ن، اعم از حکومت و سیاست، دین،اجتماعی در ایرا انتقادي نسبت به وجوه مختلف زندگی

. ، مورد توجه قرار گیرد»زنان«طبقات اجتماعی، مناسبات تجاري و بازرگانی و از جمله  ها وگروه فرهنگ،

-به(هاي ایرانیان به فرنگ ها در مورد زنان را به اولین سفرنامهي نخستین بحث ، دامنه)1383(جعفریان 

ها از وضِع زنان و مناسباتی  و توصیف آن.) ش 1213./ ق 1253(» میرزا ي رضاقلی سفرنامه«طور مثال، 
با این ). 15-25: 1383جعفریان، . ك.ر(گرداند که تمدن جدید پیراموِن زنان شکل داده است، بر می

گذار در ایران است که زنان، به همه، تنها با روي کار آمدنِ رضاخان و تشکیل دولت مدرن و سیاست
نشینی، تعلیم و کشف حجاب، حذف پرده. شوندریزي بدل میگذاري و برنامهاي سیاستي بر»موضوع«

هاي رضاخان براي تغییر تربیت زنان، تغییر لباس زنان، کاِر زنان و نظایر آن، تنها بخشی از سیاستگذاري

موجب شود این است که چه چیزي ترین پرسشی که در اینجا مطرح می مهم. وضعیت زنان در ایران است
که گفته شد، در جریان چنانگذاري بدل شوند؟ همریزي و سیاستبرنامه» موضوع«شد که زنان، به 



  
  
  
  

  11   ي رضاخان هاي رسمی در دورهگذاريتببینِ گفتمانی تبدیل شدنِ زنان به موضوع سیاست

هاي اجتماعی مختلف، موضوعِ مباحث انتقادي متجددین و منورالفکران ها و گروهانقالب مشروطه، پدیده
، زنان، )هانظیر زرتشتی(ی هاي مذهبدرباریان و سیاستمداران، سفرا، تجار، علما، ایالت، اقلیت: بودند

، از جمله )1384اي، مراغه(» بیکي ابراهیم نامهسیاحت«طور مثال، به. شاعران، معلمان و نظایر آن

- ي ایران می هاي مختلف جامعهها و گروهترین آثار انتقادي این دوره، به انتقاد فراگیر از بخششاخص

هاي مختلف جامعه نسبت به تغییر بخشی و تحریک بخشآگاهی این انتقادات عموماً به منظور 1.پردازد

طور خاص، سه گروه ي رضاخان، به اما در دوره. شان استخود و جامعه یافته و منحطدر وضعیت زوال
ي  حکومت رضاخان، مجموعه. علما، ایالت و عشایر و نیز زنان: ریزي قرار گرفتنداصلی، موضوع برنامه

ي آموزشی و مدیریت  مورد علما اعمال کرد، از جمله دخالت دولت در برنامهها را در منسجمی از سیاست

منظور کاهش قدرت اجتماعی آنها، قانون هاي علمیه، تدوین قوانین قضایی بر مبناي اصول جدید بهحوزه

با  ايي گسترده عالوه، رضاخان از همان ابتدا مبارزهبه). 1385آشنا، . ك.ر(لباس متحدالشکل و نظایر آن 

 و شانتهاجمی توان بردن بین از و نظامی سرکوب طریق قدرت ایالت آغاز کرد و تالش کرد تا آنها را از

آن، در  نظایر و اجباري سربازگیري قانون عشایر، کردِن قاپو تخته متحدالشکل، لباس هايسیاست نیز

ر مثال، تجار و بازرگانان که طواین در حالی است که به). 1379زاده، نقیب. ك.ر(نظم جدید منهضم کند 

ریزي طور ویژه، موضوع برنامهشدند، بهمهم محسوب می البته از حیث اقتصادي و اجتماعی یک قدرت

اي، در این شود این است که چه عاملی و چه منطق تازهپرسشی که در اینجا مطرح می. قرار نگرفتند

-مهم براي دخالت و سیاست» موضوع«به یک  ویژه زنان رااجتماعی اصلی، و به دوره، این سه گروه

-گذاريچگونه زنان به موضوعِ سیاست گذاري دولت بدل کرد؟ در واقع، پرسش اصلی مقاله این است که

- ملت«هاي گفتمانی رضاخان بدل شدند؟ از نظر این مقاله، پاسخ را باید در گزاره ي رسمی در دوره هاي

  .وجو کردجست) ن دورهگفتمان مسلط در ای(» گراگرایی باستان

  

                                                        
 و مجراست رانند، حکم مردم مال و جان بر هرچه« که خواندمی »نمارده و فراعنه مشتی« را ایران سیاستمداران و حاکمان به طور مثال، او 1

 نقود دامن، به ساله، همه« که نامدمی »فرنگ مزدوران« را ایران بازرگانان و تاجران او. )88: 1384اي، مراغه( »نیست ایشان بر مؤاخذه و بازخواست

 نقل وطن به کرده و حمل خودشان بر زحمت هزار به را فرنگستان ناپایدار و قلب امتعۀ مقابل در و یزندرمی خارجه ممالک به و کرده بار را مملکت

و » کمانِ ابرو«، »سنبلِ کاکل«و » ماِر زلف«به دلیل پرداختن به  را» شاعران«کند و گله می» تعلمانمعلمان و م«سوادِي از بی .)201-3همان، ( »دهندمی

  ).150همان، (سازند ترانه و تصنیف نمی» از حبِ وطن و ثروت وطن«، »این قبیل خیاالت فساده«گیرد که چرا به جاي انتقاد میبه باد » چشمانِ آهو«
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 نظري مبانی

-و سیاست »زنان ي مسأله« پیرامون ترین راهبردها براي بحث که پیشتر گفته شد، یکی از مهمچنان

 یا تاریخی بیان گزارش نیز تاریخی بررسی از مراد. است »تاریخی بررسی« ها، هاي مربوط به آنگذاري

 زنان به مربوط هايپدیده تاریخی هايریشه استخراج د،مقصو. نیست شود،می نامیده »نقلی تاریخ« آنچه
 آغازینِ دقایقِ یا هاپدیده گیريشکل تاریخی لحظات به مراجعه: هستیم مواجه آن با اکنون که است

 گاه و متنوع روندهاي کشف و هاپیچیدگی شناسایی مقصود،. زنان با مرتبط فرآیندهاي و روندها شروعِ

  . اندداده شکل را تغییرات بعدي مسیرهاي که است متضادي

بررسی «ترین تفسیرها از  ، یکی از مهم.)م 1926-1984( فوکو نظري میشل -گیري روشیجهت

شناسی فوکو در آثاري که از روش دیرینه. است که در این مقاله از آن استفاده شده است» تاریخی

، تصورش بر این بود که ))الف1381(» ونتاریخ جن«، )1388(» شناسی دانشدیرینه«مانند (استفاده کرده 

، امري خودسامان و خودبنیاد است که وابسته به چیزي غیر از خودش نیست و تغییراتش، »گفتمان«یک 

- در دیرینه). 207: 2008اپلروث و ادلس، (شود بر اساسِ منطقِ درونی خاص خودش توضیح داده می

کند و ثانیاً تالش می) 1: الف1381فوکو، (متمرکز است ) ري صف درجه(ي آغاز  شناسی، فوکو اوالً بر نقطه

بندي کند؛ برخی تغییرات احتمالی این گفتمان نیز بر اساس منطق و تا گفتمان موردنظر را معرفی و گزاره

اما در ادامه، فوکو متوجه ). 146: 1378دریفوس و رابینو، (شود هاي درونی خودش توضیح داده میگزاره

ها تاثیرگذارند، بدین معنا که از این پس، تطورات یک شد که بر کردوکار گفتمان» مانیامور غیرگفت«

شناسی، شود و فوکو الجرم، براي تکمیل روش دیرینهفهمیده نمی اش، بر اساسِ منطق درونی»گفتمان«

در )). 1973(» تاریخ جنسیت«و در ) 1387(» مراقبت و تنبیه«در (ي تبارشناسی را در پیش گرفت  رویه
، »قدرت«نهاد . است) غیرگفتمانی(اینجا فوکو تنها دلمشغول توضیحِ امر گفتمانی، بر اساسِ امرِ اجتماعی 

 ،)164: 1991بِست و کلنر، (جاري  روندهاي و اقتصادي اعمال سیاسی، رخدادهاي نهادها، شامِل تاثیر
که گفته شد، فوکو از چنان. گفتترین امورِ غیرگفتمانی است که مورد توجه فوکو قرار  یکی از مهم

شناسی استفاده کرد و روشن عنوان یک روش تازه و جداگانه، بلکه براي تکمیل دیرینهتبارشناسی، نه به 

تفاوت که در  ، همچنان بخشی از روش تبارشناسی است، با این»ي آغاز نقطه«است که بررسی 

ي تاریخی، بلکه  ي زمانی یا یک لحظه یک بازه ي آغاز نه براي نشان دادنِ تبارشناسی، تمرکز بر نقطه
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هاي درونی یا کشف روندهاي متضاد و متنوع در جریان شکل دادنِ آن گفتمان براي شناسایی پیچیدگی
ي آغاز پیرامون  هاي مختلفی است که در همان نقطهبخشی از این پیچیدگی، ناظر بر بحث. است) پدیده(

دنبالِ توضیح چگونگی به صورت گرفته است؛ تبارشناس) زنان گذاريو در اینجا سیاست(آن پدیده 

خواهد توضیح دهد که از او می. ي مورد بررسی است دخالت نیروهاي اجتماعی در شکل دادن به پدیده
شوند، چرا یک  گذاريتوانند مورد توجه قرار گرفته و سیاستهاي مختلفی که میگروه/ هامیان پدیده

 اینجا تمرکز گذاري بدل شده است؟ درد توجه قرار گفته و به موضوعِ سیاستگروه خاص مور/ پدیده
» ابژه گفتمانی«فهم گفتمانی، یک پدیده یا گروه اجتماعی را به : تبارشناس بر مناسبات گفتمانی است

ریزي گذاري و برنامهکند که اینک با پیوند خوردنِ گفتمان با نهاد قدرت، باید موضوع سیاستبدل می

هاي اجتماعی، موضوعیت گروه/ که از منظر همان گفتمان، ممکن است دیگر پدیدهار گیرد، در حالیقر

 ي دهه در فوکو کارهاي بیشتر. آورد می پدید را خود خاص حقیقت رژیم و دانش قدرت،. نداشته باشند

 برخی چگونه که دهد نشان خواهد می او. است »هنجارساز هاي رژیم« شناسایی بر مبتنی میالدي، 1970

 و دانش ).51: 2009وورتر، (شوند  می جابجا یا کرده ظهور معین، تاریخی زمان یک در خاص، هنجارهاي

 شکل در باید که است همبستگی نوع از بلکه نیست، معلولی و علت آنها، ي رابطه. نیستند یکسان قدرت،

از یکسو، یک : تقابلی دارندگفتمان و قدرت، نسبت م. گیرد قرار بررسی مورد خودش خاص تاریخی

براي قرار گرفتن در موضِع قدرت و دستیابی به قدرت عینی، نیازمند جانبداري نیروهاي اجتماعی  گفتمان

ي منافع و اهداف  کنندهخاص خود را دارد که تبیین» رژیم حقیقت«است و از سوي دیگر، هر گفتمان، 

کند که از جمله، دانشِ خاص خود را تولید می قدرت، مولّد است و. همان نیروهاي اجتماعی است

فرهنگی و در نهایت، منقاد  -هاي اجتماعیگذاريها و سیاستریزيي تبیین و توضیح برنامه وظیفه

  1.هاي اجتماعی را به عهده داردساختنِ افراد و گروه

هاي رسمی گذاريز سیاستي آغا ي فوکویی بررسی تاریخی، بر نقطه از این رو این مقاله، با اتکا به شیوه
تر پاسخ دهد که چرا زنان، به ابژه به این سؤال بنیادي کندي زنان متمرکز است و تالش می در حوزه

عالوه، پاسخ به چنین پرسشی، ناگزیر از بحث در مورد ي رضاخان بدل شدند؟ به گفتمانی در دوره

ي  ي رضاخان است که الزمه الب در دورهویژه مشخص ساختنِ گفتمان غمناسبات گفتمانی این دوره، به

                                                        
 1384 کچویان،،  1378 فیرحی،. ك.ر( ایرانی، محققان میان در هاپدیده تاریخی بررسی در فوکو شیوة کاربرد از تجربی هاينمونه مشاهدة براي 1

  ).1382 تاجیک، و
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ها و براي نشان دادنِ پیچیدگی) هرچند به صورت اجمالی(ي مشروطه و ماقبل آن  آن، بازگشت به دوره

هاي مربوط به زنان در این دوره گذاريروندهاي متضاد و متنوع مؤثر در آن دوره است تا ماهیت سیاست
-گرایی باستانملت« ادامه، به تببین چگونگی تبدیل شدنِ بر این اساس، در. خوبی مشخص کندرا به

-ي مشروطه، به این گفتمان در دوره. ي رضاخان پرداخته خواهد شد به گفتمان مسلّط در دوره 1»گرا

هاي مدرن حضور داشت و مقاله توضیح خواهد داد که اي در کنار دیگر گفتمانعنوان یک گفتمان حاشیه
و تغییر .) ش 1304(تا روي کار آمدنِ رضاخان .) ش 1285( ز انقالب مشروطهي تحوالتی که ا در نتیجه

مانند وقوع جنگ جهانی اول (هاي قدرت و نیز دگرگونی در امور غیرگفتمانی در نیروهاي اجتماعی، گروه

ار ویژه با در اختیرخ داد، این گفتمان، به گفتمان مسلط بدل شد و به) هاي انگلستاندر سیاست یا تغییر

گذاري و سیاست را به مبنایی براي» ي نژادي نظریه«اش یعنی »حقیقت رژیم«گرفتنِ قدرت عینی، 

 روشن. بدل کند» زنان«اي براي فهمِ ماهیت و جایگاه ي منطق تازه اجتماعی و نیز ارائه ریزيبرنامه

ي  مسأله«به  ي رضاخان و نگرش نخبگان دوره هاگذاريسیاست این ماهیت مورد در تاکنون که است

 این ماهیت از ها بخشی شده و طبیعی است که برخی از آن ، مباحث متعدد و گاه متخالفی مطرح»زنان

ي فوکویی بررسی تاریخی،  در این مقاله نیز با اتکا به منطق گفتمانی و شیوه. اندداده توضیح را پدیده

ي  هاي دورهگذارينژادي سیاست تالش براي فهم منطقِ .شد خواهد تببین این مسائل از دیگري بخش

 کرد، خواهد روشن ها راگذاريسیاست این ماهیت از تريعمیق ي الیه تنها ي زنان، نه رضاخان در حوزه

  .کندمی ارائه هاگذاريسیاست این فهم مورد در را توضیح بیشترین رویکردها، دیگر با مقایسه در بلکه
  

 »گراایی باستانگرملت«ي گفتمان  غلبه: ي رضاخان دوره

اعم از سیاستمدار، بازرگان، سفیر، سیاح، شاعر و (یک ایرانی . مشروطه و پس از آن، در ایران شکل گیرد

انگلیس، فرانسه (یک از کشورهاي اروپایی مبدأ که اوالً به کدام ، بنابر این)نگار یا کارگرنویسنده، روزنامه

) ولتر، اسمیت، گوبینو و نظایر آن(ها  یک از متفکراِن آنثار کدامسفر کرده باشد، ثانیاً با آ) و بعدتر آلمان

                                                        
 معناي تعابیر، این. شود می استفاده »ناسیونالیسم« یا »پرستی میهن« ،»گرایی ملی« تعابیر از ،»Nationalism« به اشاره براي فارسی، آثار در معموالً 1

 در تعابیر، این از زدایی آشنایی يبرا رو این از. دهند می ارایه عاطفی درکی آن، از و نکرده بازنمایی را »ملت« نقش اهمیت ویژه به مفهوم، این واقعیِ

  .است شده استفاده» Nationalism« به اشاره براي ،»گرایی ملت« رایجِ کمتر تعبیرِ از رساله این
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آشنایی ایرانیان با غرب و دستاوردهاي فکري هند، (یک از مناطق پیرامونِ ایران آشنا باشد، و ثالثًا به کدام
 روسیه، عثمانی، مصر وي انقالب  هاي فکري متنوعی در آستانهِ آن، موجب شد تا گفتمانو تکنولوژیک

در این دوره و در کنار سنت قدرتمند . کردِ متفاوتی پیدا میآمد کرده باشد، گرایش فکريورفت) عراق

کاري و آنارشیسم، گرایی، محافظهدینی، مکاتب فکري مختلف مدرن، شامل لیبرالیسم، سوسیالیسم، ملت
نظران مختلف، صاحب. دهوادارانی داشتن اجتماعی در ایران،-هریک در میان نخبگان و نیروهاي سیاسی

طور به. اندگرایی، تعابیر و تفاسیر مختلفی به کار بردهویژه ملتهاي فکري این دوره، بهدر مورد گفتمان
، »گرایی مردمی لیبرالملت«، »گرایی دولتیملت«، چهار گرایش اصلی شامل )1388(مثال، احمدي 

پان «و » گرایی چپملت«، »گراایی باستانگرملت«که خود شامل سه جریان (» گرایی رادیکالملت«

احمدي، (کند را در کّل تاریخ معاصر ایران از هم تفکیک می» گرایی اسالمیملت«و ) است» ایرانیسم

داند که در ي رضاخان می گرایی در دورهرا شکل غالب ملت» گرایی دولتیملت«او ). 153-148: 1388

» ی از دولتگرای با پشتیبانی بسیاري از نخبگان و متفکران ملت«، ي روي کار آمدن دولت رضاخان نتیجه

، اما با »دانستند آرزوهاي ملی می گرایان ایرانی، دولت رضاشاه را نماد بسیاري از ملت«. شکل گرفت

را بنیان نهادند » ی لیبرالگرای ملت«گرایان راه خود را جدا کرده و  گرایش رضاشاه به اقتدارگرایی، ملت

ضرورت شناخت ایران «در اینجا بر : نویسدگرا میگرایی باستانوي همچنین در مورد ملت). 148همان، (

انعکاس » شاعران و نخبگان و برخی نخبگان سیاسی ایران«تاکید شده و در آثار  آن» باستان و شکوه

ی گرای ، این شکل از ملتشوند و در دولت رضاخان بختی ایرانیان قلمداد می یرهاعراب، عامل ت. یابد می

) 1386(از سوي دیگر سیاوشی ). 151همان، (به خود گرفت » هاي فکري و مطالعاتی جنبه«رادیکال، 

ي حکومت مصدق در ایران شکل  پردازد که از نظر او در دورهمی» گرایی لیبرالملت«تنها به بررسی 

کچویان  .کندي مشروطه یا رضاخان ارائه نمی گرایی در دورهاو بحثی در مورد وضعیت ملت. گرفته است

و (ي اول  کند که در مرحلههم تفکیک می گرایی در ایران ازنیز سه مرحله در حیات گفتمان ملت) 1384(
است و در تعارض با هویت دینی و » در طلب غیرِ غربی نفی ِخود«، به دنبال )ي مشروطه عمدتاً در دوره

بدل » گراییآریاگرایی و باستان«ي دوم، به نوعی  ؛ در مرحله)73-90: 1384 کچویان،(شیعی قرار دارد 

نمود » ي پهلوي سازي دیکتاتورمآبانههویت«، در »ي غیرِ اسالمی ایران ارجاع به گذشته با«که  شودمی
ي  یابد که مواجههتطور می» گرایی لیبرالملت«ي سوم، به نوعی  ؛ و در مرحله)94-5همان، (کند پیدا می

اي مجموعه«، شامل »اسالم سکوالریزه«گذارد و مبلغ نوعی خصمانه و حذفی با دین اسالم را کنار می
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شود که هریک از این مالحظه می). 110همان، (شود ي مقوم هویت ایرانی می»هاهنجارها و سنت

به » گراییملت«ي  هاي متفاوتی از ایدهبنديي آن، صورت ها بنابر موضعِ نظري نویسندهبنديهدست
هاي مذکور به نظر بنديبا الهام از دسته 1.دهند که البته در برخی موارد نیز با هم اشتراك دارنددست می

غاز آشنایی ایرانیان با غرب هاي فکري اولیه و مهم در آعنوان یکی از گفتمانگرایی، بهرسد که ملتمی

کاري و ، سوسیالیسم، محافظه)خواهیو مشروطه(هاي فکري نظیر لیبرالیسم که در تعامل با دیگر گفتمان
کم ي زمانی وقوع انقالب مشروطه تا روي کارآمدن رضاخان، دست نظایر آن قرار داشته است، در فاصله

-گرایی لیبرال و ملت، ملت)و عاطفی(رایی رمانتیک گملت: ِ خردتر در خود داشته استبنديسه صورت

از وقوع انقالب مشروطه تا روي کارآمدن رضاخان، یک چرخش اساسی در نگرش . گراگرایی باستان

ي ایران نیز تغییر  نخبگان و منورالفکران ایران رخ داد و به همین ترتیب، راهبرد و طرح آنها براي آینده

- بر مبناي ایده(نخبگان ایرانی، ایجاد یک حکومت قانونی مشروطه در ایران ي  اگرچه راهبرد اولیه: کرد

هاي برآمده از ي تحوالت پس از انقالب مشروطه و ناکارآمدي دولت بود، اما در نتیجه) هاي لیبرالیستی

ي جنگ و تاثیرات  ي ایران به عرصه انقالب و نیز وقوع جنگ جهانی اول که منجر به ورود ناخواسته

 2»دیکتاتوري صالح«اجتماعی به لزوم ایجاد -ر آن بر کشور شد، راهبرد نخبگان و نیروهاي سیاسیفراگی

- خواهانه و دموکراتیک مانند ملتهاي فکري مشروطهاین تغییر راهبرد، موجب شد تا گرایش. تغییر یافت

گرایی ملت ندر عوض، گفتما. در ایران تضعیف شده و به حاشیه روند) خواهمشروطه(گرایی لیبرال 

ي  دوره(ي جدید  گرا که پیشتر در حاشیه قرار داشت، به متن آمده و به گفتمان مسلط در دورهباستان

ي رضاخان، از یکسو روي کار آمدنِ مستبدي است  ي اصلی دوره عبارتی، خصیصهبه. بدل شد) رضاخان

عنوان گفتمان به» گراگرایی باستانملت«که میل به مدرنیزاسیون و پیشرفت دارد و از سوي دیگر اتکا به 

هاست و البته خود ریشه در تحوالت ریزيها و برنامهگذاريرسمی و غالب است که مبناي سیاست
  .ي مشروطه دارد دوره

                                                        
ت گرا، گفتار ایرانیگفتار ایرانیت دین: بندي کرده استرا در قالب گفتارهاي ذیل دسته) ایرانیت(گرایی نیز ملت) 1384(به همین ترتیب، اکبري  1

 ).61-67: 1384اکبري، (گرا گرا و گفتار ایرانیت سکوالر و باستانقوم
/ »دیکتاتوري صالح«گرایان در این دوره، بر ضرورت ایجاد ، به عنوان سه تریبون اصلی ملت»نامۀ فرنگستان«و » ایرانشهر«، »کاوه«مجالت  2

نزد آنان، نیز پطر کبیر، تزار روسیه، بیسمارك، صدراعظم » دماغِ مصلح«ونۀ واقعی این در ایران تاکید داشتند که نم» استبداد منور«یا » دیکتاتور عالم«

 .)121: 1382تاجیک، . ك.ر(وزیر ایتالیا بود آلمان و موسولینی، نخست
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ي قاجار است که با  گرایی در دورهیکی از اشکال ملت» گراگرایی باستانملت«که پیشتر گفته شد، چنان
-الدین میرزا قاجار، فتحعلی آخوندزاده و میرزاآقاخان کرمانی بازشناخته میجاللي اصلی، یعنی  سه چهره

اساساً  برخی از آنها: اي داشتندوضع ویژه» ایران ي جامعه«گرا از حیث تعلق به گرایان باستانملت. شود

تعلقات مذهبی ي  واسطهبرخی دیگر نیز به. که تابعیت ایران نداشتندکردند یا اینزندگی نمی در ایران
دینی گري یا بابیشان، نظیر گرایش به زرتشتیخاص بودن، اساساً نسبتی با آیین مسلمانی غالب و کلیت

گرایی عالوه بر طرد و انزواي اجتماعی، ملت)). 75: 1384کچویان، . ك.ر(ي ایران نداشتند  جامعه
هاي فکري در این دوره، درصدد سایر گفتمان. اش نیز در حاشیه بودهاي گفتمانیگرا از حیث گزارهباستان

ي دینی که  دانستند که در یک جامعهنها میآ. بودند خود را منطبق بر اندیشه دینی و اسالمی نشان دهند

هاي دینی هستند، تنها راهبرد براي پیشبرد مفاهیم اکثریت آن ملتزم به زندگی بر مبناي شریعت و سنت

-ج آنها بر مبناي اصول و قواعد دینی است، به همین دلیل نیز مشروطهو افکار مدرن، توضیح و تروی

براي اشاره به » الوطنحب«یا » امر به معروف و نهی از منکر«طور مثال، از تعابیري مانند خواهان، به

-مفاهیم مدرن یا از آیات قرآن و احادیث و روایات دینی در تایید مقوالت و مباحث مدرن استفاده می

خواهانه، مشکل اصلی خان مستشارالدوله که بر مبناي یک منطق مشروطهطور مثال، یوسفبه 1.کردند

داند، کوشش کرده است تا اصول قانون اساسی فرانسه می» قانون«یعنی » یک کلمه«ي ایران را  جامعه

-گرایی باستانتاما مل 2.)1382مستشارالدوله، (را برمبناي آیات قرآن و احادیث دینی تفسیر و تایید کند 

ي ایران باستان و مشخصًا آیین زرتشتی شد و دین رسمی،  گرا از همان ابتدا خواستار بازگشت به دوره

و دین اسالم » پیغمبر عربی«ها پیامبر اسالم را  آن .دار موجود یعنی اسالم را به مبارزه طلبیدفعال و ریشه

: 1326آقاخان کرمانی، . ك.ر(تحمیل شده است  دانستند که به زور بر مردم ایرانمی» دین عربی«را 

هاي ایران که از سنت» اسالمی«ي  توانستند در جامعههاي گفتمانی نمیبدون تردید، چنین گزاره). 25

تنها با روي کار آمدن رضاخان . از این رو در حاشیه قرار گرفتند. دار دینی برخوردار بود ریشه بدوانندریشه
گرا، با اتکا به زور و قدرت گرایی باستانگرا به قدرت است که ملتگراي غربو دستیابی نخبگان ملت

                                                        
ن داشت، یکی از میرزاملکم خان، که تاکید زیادي بر مشروطه و تاسیس حکومت قانون در ایران مطابق با الگوي پادشاهی مشروطه در انگلستا 1

- که اصولی که اساس مدنیت غربی است به مذاق مسلمانان خوش آید و پذیرفته شود، به جاي اینبراي این«: هاي چنین راهبردي استبهترین نمونه

  .)233: 1352، نورایی(» آسان است که آن اصول را اخذ کنیم و بگوییم که منبع آن اسالم است... که بگوییم آن را از لندن و پاریس بگیریم 
 .)1382 آجودانی،. ك.ر( گفتمانی، هايگیريجهت این از امروزین نقدي دیدنِ براي 2
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، امکان طرح و پیگیري پیدا )ي زنان از جمله در حوزه(هاي رسمی گذارينخبگان جدید و در قالب سیاست

-ي اصلی این مقاله نیز تالش براي فهمِ دالیل سیاست ایده. شودکرده و به گفتمان مسلط بدل می

گراست که در گرایی باستاني زنان، بر مبناي منطقِ گفتمانی ملت هاي حکومت رضاخان در حوزهاريگذ

  .ادامه به آن اشاره خواهد شد
 

 ي فهم مناسبات انسانی پیدایی منطق تازه: ي نژادي ظهور نظریه

که آرتور گوبینو » ي نژادپرستی نظریه«. ي نژادي است گرا، مبتنی بر یک نظریهگرایی باستانگفتمان ملت

 هاي اجتماعیترین و مؤثرترین نظریه، از جمله رایج)272: 1378گیدنز، (ي آن است  ترین چهرهاصلی
اصلی دارد که ارنست  ي ي نژادي گوبینو، چند گزاره نظریه 1.قرن نوزدهم میالدي بود مدرن در سراسر

  :ن ارائه داده استتقریر مناسبی از آ) 1362کاسیرر، (» ي دولت افسانه«در  کاسیرر

ي تاریخِ عصر روشنگري اروپا بر این باور بود که تاریخ، از  گوبینو متأثر از فلسفه: ي اول گزاره ·

کند که ما تواِن دخل و تصرف در آنها را نداریم، بلکه قوانین معین و تغییرناپذیري تبعیت می

 ؛)284کاسیرر، (توانیم با آنها همراهی کنیم تنها می

دنبال در روزگار خویش است، به» علم تجربی«هاي او که متأثر از موفقیت: مي دو گزاره ·

ي درکی از ماهیت انسان است که بتوان بر اساس آن، شناختی عینی، تجربی، دقیق و  ارائه

هاي دینی و ي پاسخ او با رد همه. پذیر از رفتار انسان و جوامع انسانی ارائه دادبینیپیش

ي ذات انسان و نیز  عنوان عامل سازندههیت بشر، بر عامل نژاد، بهفلسفی به پرسش از ما
، واقعیت اساسی تاریخی و زندگی »نژاد«براي گوبینو، . کندي تاریخ تاکید می عنصر پیشبرنده

طور دهد که بهي نژادي گوبینو انجام می اجتماعی انسان است و همان کاري را در نظریه

 ؛)292همان، (فیزیکی نیوتن  ي مثال، قانون جاذبه در نظریه

                                                        
 1855-1927(ت چمبرلن رتوان از استواعالوه میبه. ترینِ آنها باشد پردازان نظریۀ نژاد و شاید هم مهمترین نظریه البته آرتور گوبینو یکی از مهم 1

ها اد آریایی و آلمانیاز نژنوشت و به تمجید . م 1899را در  »بنیادهاي قرن بیستم«زان مهم نژاد یاد کرد که کتاب پردایکی دیگر از نظریه.) م

 .ك.ر(، تاریخچۀ نظریۀ نژادي و نتایج آن، »نژاد«براي دیدن مباحث متنوع و مبسوط در مورد تعریف . پرداخت

 Reilly, Kevin & Stephan Kaufman& Angela Bodino (2003), Racism: A Global Reader, 
New York, Armonak.) 
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اش اشاره ي کلیدي در نظریه ي مقدماتی، گوبینو به یک گزاره با این دو گزاره: ي سوم گزاره ·
اي است که ، نژاد برتر و یگانه قدرت خلّاقه)آریا(نژاد سفید . نژادهاي انسانی، نابرابرند: کندمی

، نژادهاي پستی هستند که از )سامیزرد و (دیگر نژادها . تواند تمدن و فرهنگ بیافریندمی

تاریخ، . توانند حرکت کنندخود اراده و حرکتی ندارند و تنها در امتداد نژاد آریا یا در پناه آن می
هر نژادي، طبیعت و خصایص خاص خود را دارد و براي . محصول نژاد سفید آریایی است

 ؛)295همان، (منظور خاصی آفریده شده است 

، مضرّ و نامطلوب است و موجب نابودي خصایص طبیعی »آمیزش نژادها« :ي چهارم گزاره ·

در واقع، عامل اصلی سقوط . شودي براي انسان می ها و از بین رفتنِ نظم نژادي مقدرشدهملت

اند نیز هاي قدرتمندي برخوردار بودههایی که روزگاري از تمدن باشکوه یا امپراتوريملت

ساز ي تمدن ِ آنها و خصایص خالقهنژادي و از بین رفتِن خلوص اختالط آنها با نژادهاي پست

ي  گوبینو، ملت ایران را بهترین نمونه از یک سقوط تمدنی در نتیجه). 297همان، (در آنهاست 

برند و شکوه و امروزه، ملت ایران در فالکت و بدبختی به سر می. داندآمیزش نژادي می

ند، زیرا نژادشان، آلوده به نژادهاي پست اعراب مسلمان و اشان را از دست دادهعظمت گذشته

ي جهان، در صورتی از تباهی در امان خواهد بود  از نظر او آینده. ها شده استمغول/ هاترك

. سازي که راهبر و ارباب دیگر نژادهاست، حفظ شودکه خلوص نژاد آریایی، نژاد خالق و تمدن

توان ت و از بین بردن خصایل و صفات آنهاست که میتنها با زدودنِ مظاهرِ نژادهاي پس

 خلوص آریایی را دوباره احیا کرد؛

ي  ي آمیزش نژادي در ورطه واسطههایی نظیر ایران که بهراهبرد او براي ملت: ي پنجم گزاره ·
کردنِ خود با نژادهاي پست و برده و رسیدن به خودشناسی، از اند، قیاسسقوط تمدنی افتاده

و سیاه ) ترك(زرد (تر درواقع، نژادهاي پست. ار تحقیر و اشمئزاز نسبت به آنهاستطریق اظه
، واجد هیچ فضیلتی نیستند، زیرا فضیلت، اکتسابی نیست و موهبتی نژادي است که ))سامی(

از این رو هرگونه بیانِ محترمانه و داراي ارزش اخالقی . تنها نژاد آریا از آن برخوردار است

اي که به دنبال کسب برابري براي این محورانههاي عدالتژادها و اندیشهنسبت به این ن

  ).300همان، (هاي نژادي است، از نظر گوبینو محکوم است دسته از گروه
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 1855او در . در پاریس منتشر کرد. م 1853را در » رساله در نابرابري نژادها«ترین اثر خود،  گوبینو مهم

ادامه . م1858ي اول ماموریت او تا  هی سفارت فرانسه در تهران شد و دورهعنوان مأمور سیاسی رابه. م
در . م 1869، با سمت وزیرمختار دولت فرانسه راهی تهران شد و تا .م 1862وي براي بار دوم در . یافت

را در این کتاب او ایران باستان . را نوشت» تاریخ ایرانیان«در بازگشت از ایران او کتاب . ایران ماند

، انحطاط »]عربی[هاي سامی روش«کند که با شیوع معرفی می» هاباالترین مظهِر اخالق پاك انسان«
پردازد تا ي ایران می زدهي قضا و قدري و تصوف در ادامه، به شرح جامعه. یافته و سقوط کرده است

ها در آسیاي هها و فلسفکیش«در کتاب . ي آمیزش نژادي با نژاد پست سامی را نشان دهد نتیجه

، به )118: تاگوبینو، بی(همان ایران است » آسیاي مرکزي«نیز که روي هم رفته، مرادش از » مرکزي

ي ایران  پردازد که موجب فساد در جامعهدر ایران می» فاتالیسم، یعنی قدرگرایی یا جبِر فراگیر«شرح 

دارد که در آن، فساد » جنگ ترکمن«و » قنبرعلی«هاي عالوه گوبینو دو داستان به نامبه. شده است

ي فساد  اینها همگی نتیجه. کشدي ایران را به تصویر می اخالقی و مناسبات اجتماعی ناسالم در جامعه

ویژه زدودنِ ها و بهي آمیزش با نژاد پست سامی و ترکی است که با دور شدن از آن نژاد آریایی در نتیجه

آثار گوبینو نه تنها در ایران، بلکه در . یشین ایران را احیاء کردتوان شکوه و عظمت پمیخصایص سامی، 

سرعت در روسیه و عثمانی فراگیر  ي نژادي گوبینو به نظریه. اي داشتتاثیر ویژه 1ویژه در آلماناروپا به

ان گرایانه مبتنی بر نژاد و زبهاي باستاننژادي و گرایش شرح مبسوطی از تاثیر نظریه) 1387بیات، (شد 

آخوندزاده و آقاخانِ ). ویژه در قفقاز و عثمانی ارائه کرده استدر این مناطق، به) ترکیسمخصوص پانبه(

- ي قاجار که خانه ي فرهیخته الدین میرزا، شاهزادهکرمانی از این طریق با این نظریه آشنا شدند و جالل

ي نژادي گوبینو با  انطباق نظریه. نا شدها بود، در تهران با آراي گوبینو آشآمد اروپاییواش محل رفت

  :ي اصلی داشت ي ایران، حداقل دو نتیجه تاریخ و وضعیت جامعه

هاي اي از گروهبنديچنین دسته. بندي جهان به سه نژاد سفید و زرد و سیاهتقسیم: یک ·

شد تا مناسبات موجود بر روابط جوامع مختلف انسانی بر اساس منطق نژادي، موجب می
عبارتی، ایرانیان که تاکنون ذیلِ سنت اسالمی، به. نی با یکدیگر به چالش کشیده شودانسا

دانستند، اکنون باید بر اساس منطق نژادي جدید، خود می» برادر دینی«ها را اعراب و ترك

                                                        
  .نیافت چندانی فرانسه هواداران در لیبرالیستی، سنت قدرت دلیل اش، بهنظریۀ اما بود، فرانسوي خود گوبینو هرچند 1
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ي گوبینو، آمیزش و اختالط نژاد ایرانی با  آنها را دشمن و دیگري خود بدانند که بنابر نظریه
ي گوبینو تنها با  عالوه، بنابر توصیهبه 1.ي ایران شده است وجب فساد و انحطاط جامعهها م آن

ي  توانست گذشتهایران میتحقیر و اشمئزاز نژادهاي پست عرب و ترك بود که ملت 

هاي آخوندزاده و آقاخان کرمانی مشهود ویژه در نوشتهاین راهبرد به. شکوهمند خود را بازیابد
  2.است

. کردندها، خویشاوندي نژادي پیدا میها و هنديمنطق نژادي تازه، ایرانیان با اروپایی در: دو ·
نژاد ایرانیان، طور که اروپا، هماز این رو همان. هاي نژاد آریایی بودندها همگی از زیرشاخه آن

ن نیز توانسته بود راه پیشرفت و ترقی در پیش گرفته و تمدن باشکوه کنونی را پدید آورد، ایرا

-اش که بهکم مانند خویشاوندان هندياش یا دستتوانست همانند خویشاوندان اروپاییمی

هاي متمدن در کشورشان، توانسته بودند سطحی از پیشرفت و تمدن ي حضور اروپایی واسطه

طور مثال، پارسیان به. اش را احیا کندسرعت ترقی نموده و تمدن گذشتهرا به دست آورند، به

نمادي از ایرانیانی بودند که در اثر مرواده با دولت متمدن انگلستان توانسته بودند خصلت هند، 

شان را آشکار ساخته و به جایگاه مهمی در امپراتوري انگلستان دست پیدا ي نژادي خالقه

گرا به پارسیان گرایی باستانهاي اصلی ملتخاطر چهرههایی از تعلقبراي دیدن نمونه( 3کنند

  ).1380بیگدلو، . ك.ر( هند،

کرد، چنین ایران که بر مبناي نظم دینی عمل می» اسالمی«ي  روشن است که در جامعه ·

. توانست با اقبال عمومی مواجه شود، از این رو در حاشیه قرار گرفتدیدگاه ساختارشکنی نمی

                                                        
ین میرزا براي زدودن الفاظ عربی از زبان الد، ضمن تایید تالش جالل»هاي برهنه و گرسنهعرب«خان آخوندزاده، با اشاره به به طور مثال، فتحعلی 1

نجات » هاکاش ثالثی پیدا شدي و ما را از قید اکثر رسم ذمیمۀ این عرب«کند که ، آرزو می»تغییر خط«منظورِ فارسی و تاکید بر تالش خودش به

» ذّلت و سرافکندگی و عبودیت و رذالت رسانیدند آیینِ ممدوحۀ بلندآوايِ ما را به زوال آوردند و ما را بدینسلطنت هزارسالۀ عدالت«دهد که 

  ).172تا، آخوندزاده، بی(
یک مشت تازي لخت و برهنه، وحشی و گرسنه، دزد و «: نویسدطور مثال، منطبق با همین راهبرد، میرزاآقاخان کرمانی، در وصف اعراب میبه 2

  ).283، 1357، آدمیت. ك.ر(» ترادب و خونخوار مثل حیوان، بل پستبی خانمان، شدید وشترچران، سیاه و زرد و الغرمیان، موشخوارانِ بی
خیز خوزستان را به پارسیان  هاي حاصلهایی از زمینپیشنهاد کرده بود که حکومت ایران، بخش» رسالۀ عمران خوزستان«آقاخان کرمانی در  3

نماد  هاي هند کهاسکان زرتشتی). 67: 1380بیگدلو، (ن بنا نهند بمبئی در آشرفته و متمدنی همانند ها شهر پی هند واگذار کند تا آن) هايزرتشتی(

با اعراب در نیامیخته بودند، در منطقۀ خوزستان که ) شاننژادان هنديو زیستن در میان هم(با مهاجرت از ایران به هند  بودند و» هاي اصیلآریایی«

  .گرا، بسیار معنادار استگرایان باستاننشین ایران بود، مطابق با منطق نژادي ملتمنطقۀ عرب
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ر جریان ي عشقی، د هاي سیاسی و ادبی، از جمله عارف قزوینی و میرزادهالبته برخی چهره

براي (اند گرا داشتهگرایی باستانهاي گفتمان ملتانقالب مشروطه، اشاراتی به برخی از گزاره
. ك.ر(گرایانه و نیز شرحی در این مورد، هایی از چنین اشعاري با محتواي باستاندیدِن نمونه

گرایانه بر باستانهاي در واقع، تاثیر گزاره. ؛ اما این جریان، جریاِن غالب نبود)1380خارابی، 

اجتماعی در جریان انقالب مشروطه، وجه تئوریک و گفتمانی ندارد، بلکه -نیروهاي سیاسی
ي یادآوري روزگار عظمت ایران و پادشاهان قدرتمند باستانی و  واسطهعام است و به

  1.اش، خصلت شورانگیزانه و برانگیزاننده داردمابعدباستانی

هاي خود را عملی سازد و در مواجه شد و نتوانست وعدهاما انقالب مشروطه، با شکست  ·

، »حکومت مشروطه«ي آن، نه یک  انجامید که در نتیجه. ش 1299نهایت به کودتاي اسفند 

اي و بوروکراسی از نوِع مدرِن آن که مجهز به ارتش حرفه» حکومت استبدادي«بلکه یک 

تا استقرارِ سلطنت .) ش 1285- 6(ي انقالب مشروطه  در فاصله. مدرن است، جایگزین آن شد

که در اینجا مجال پرداختن (، مجموعه تحوالت مختلفی رخ داد .)ش 1300-1304(رضاخان 

در . ها شدگرا بر سایر گفتمانگرایی باستاني گفتمان ملت و موجب غلبه) به آنها نیست

سرعت، ر، بهي استبداد منو ي جدید، رضاخان و نخبگان متجدد هوادارش، بنابر ایده دوره

عنوان را که نماد انقالب مشروطه بود به حاشیه راندند و رضاخان، به» مجلس شوراي ملی«

. ، با اتکا به ارتش جدید و بوروکراسی، قدرت زیادي پیدا کرد»دماغ مصلح«و » مستبد منور«

ی، هاي دیناسالم، زبان عربی، تاریخ و سنت(ي مظاهرشان  ها و همهبنابر منطق نژادي، عرب

ویژه پس از سفر رضاخان به ترکیه و نیاز با حساسیت کمتري، به(و ) علما و نیروهاي مذهبی

ویژه لغات ترکی یا بخش به(ها ترك) به تدوین یک الگوي نوسازي بر اساس الگوي ترکیه

                                                        
خوان مشهور این دوره، در پی برانگیختنِ جامعه به قیام علیه حاکمان قاجار و نیز پایان دادن به مداخلۀ استعماري عارف قزوینی شاعر و تصنیف 1

  )107: 1357عارف قزوینی، ( :که سروده استگونه اینروس و انگلیس، 

  خوش آن شهریاران باآفرین/ مینزخوشا مرزِ آباد ایران

  خوش آن سروقدان نوخواسته/ هاي نوآراستهخوش آن کاخ

  کانخوش آن شیرمردان و گردن/ خوش آن شهرِ استخر مینو نشان

  کجا شد فریدون واالتبار/ کجا رفت آن کاوة نامور...

  اند؟که آرایش ملک بنهفته/ اند؟دلیران ایران کجا رفته
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هایی از آن نژادهاي پستی قلمداد شدند که نژاد آریایی ، نمودها و نشانه)ترکی تاریخ ایران
عنوان افرادي عالوه، مردمِ ایران نیز بهبه. شدرا فاسد کرده بودند و باید با آنها مبارزه میایران 

، در نظر گرفته شدند که دیگر با اتکا به آنها امکان با نژادهاي مختلط که دچار انحطاط شده

ي خصائل و  پیشرفت و تحقق مدرنیزاسیون وجود نداشت، زیرا ترقی و پیشرفت نیز نتیجه
دیگر در بین ایرانیان وجود نداشت و به خصائل نژادهاي  ت ناب نژاد پاك آریایی بود کهصفا

مثابه مانعی در راه عنوانِ عامل پیشرفت، بلکه بهاز این رو مردم، نه به. پست درآمیخته بود
بایست طبیعت فاسدشان، ترمیم و تربیت مدرنیزاسیون و نوسازي ایران قلمداد شدند که می

اي از گراي متعهد به آن، مجموعهمین اساس، حکومت رضاخان و نخبگان باستانبر ه. شود

ي مردم ایران در پیش  ها را براي اصالحِ طبیعت اجتماعی و اخالقی فسادیافتهسیاستگذاري

. هاي اجتماعی بودندي گروه ي مردم ایران و همه ها همهگذاريمخاطب این سیاست. گرفتند

شده و خلقیات فاسد دیگر نژادها شان اصالح جتماعی که باید طبیعتهاي ابرخی از گروه اما

عالوه، در جریان اصالح طبیعت فاسد سایر افراد شد، بهاز طبیعت آنها خارج می) عرب و ترك(

خود آنها باید  عبارتی، نه تنهابه. کردندو ابزار پیدا می» وسیله«هاي جامعه، حکِم و گروه

طور مثال، علماي به. امکاِن اصالِح دیگران نیز از طریق آنها میسر بودشدند، بلکه اصالح می

-مظهر فساد نژادي و زوال خلقیات دانسته می دینی، به عنوان یک نیروي قدرتمند اجتماعی،

- دیِن اسالم، به کههاي دقیق آنها را اصالح کرد، یا اینگذاريشدند که باید از طریق سیاست

االمکان شرایط گسترش دین اسالم و برد یا حتی از بین عربی را منحط عنوان تجسمِ فرهنگ

اما علما با شرایط . را محدود و در نهایت از بین برد) هاي علمیهحوزه(نیز مراکز ترویج آن 

» وسیله«توانستند بردند، هیچگاه نمیگرایان در آن به سر میآمیزي که از نظر باستانانحطاط

هاي اجتماعی باشند؛ اما در مورد زنان، وضع کامالً عت دیگر گروهو ابزاري براي اصالح طبی
  .متفاوت بود

  

  بر اساس منطقِ نژادي» ي گفتمانی ابژه«تبدیل زنان به 

ي رضاخان ارائه شده است که در ادامه به  شدِن زنان در دورهتاکنون تفسیرهاي متفاوتی از دالیل ابژه

  : ها اشاره خواهد شد اجمال به آن
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ي رضاخان، در حال ورود به  بر اساس این تفسیر، ایرانِ دوره. مثابه نیروي کارزنان به: اول تفسیر

عنوان نیمی از جمعیت زنان، به. شدت، نیازمند کاِر زنان استداري و از این رو بهي اقتصاد سرمایه مرحله
گیرد، اما د توجه حکومت قرار میکنترل، مورقیمت و البته قابلعنوان یک نیروي کار ارزانجامعه و نیز به

ي ایران، سنتی و غیراقتصادي است، الزم است که  ي زندگی زنان، و نیز کّل جامعه از آنجا که شیوه

منظور آماده کردنِ آنها براي ورود به بازار کار و فعالیت اقتصادي هایی بهگذاريها و سیاستریزيبرنامه
عنوان نیروي کار از این رو آموزش و تربیت زنان، به). 147: 1982طبري و یگانه، . نک(صورت گیرد 

پوشش سنتی زنان نیز که مانع از فعالیت مؤثر . شودآینده، به یکی از راهبردهاي اصلی حکومت بدل می

زنان در دستورکار قرار » کشف حجاب«ها در محیط کار صنعتی است، باید اصالح شود، از این رو  آن

  گیرد؛می

ي بسیاري از تصمیماتی که در  برخی از محققان معتقدند که ریشه. عنوان نماد حقارتنان بهز: تفسیر دوم

و سرافکندگی است که رضاخان و نخبگان متجدد ایرانی، » حقارت«ي رضاخان اتخاذ شده، احساس  دوره

. 1)236: 1380کاتوزیان، (کردند ي زندگی خود و افراد متمدن اروپایی احساس می ي بین شیوه در مقایسه

هاي عمومی زندگی در اروپا و آمریکا نبود و هاي زندگی در ایران، اساساً قابل مقایسه با شاخصشاخص

زنان، از جهت نوع زندگی، خلقیات و آداب . ها بودترین این شاخص ي زندگی زنان، از جمله مهم نحوه

ي ایران و به همین ترتیب،  هماندگی جامعشان، نماد عقبشان، پوشش و نیز جایگاه اجتماعیرفتاري

از این رو حکومت، . ها و متمدنین بودندتجسم حقارت و شرمندگی متجددین ایرانی در مواجهه با فرنگی

تر، منظور تغییر در شرایط زنان و به عبارت دقیقرا به» کشف حجاب«هاي مختلفی مانند گذاريسیاست

  ي ایران در پیش گرفت؛ رفع مظاهر حقارت از جامعه

نظران بر این باورند که برخی دیگر از صاحب. زنان موضوع یک الگوي ناقصِ نوسازي: تفسیر سوم
-شبیه«بر این اساس، . ي ایران بود جامعه»ِ غربی کردن«ي رضاخان،  ترین راهبرد نوسازي در دورهاصلی

یک درك ناقص از ي  ي ایران با جوامع اروپایی در دستورکار قرار گرفت که البته نتیجه جامعه» سازي

                                                        
کردند و از بابت  می» هاي موجود، احساس حقارت و حتی گاهی احساس شرمندگی از بابت برخی هنجارها و سنت«نفکران منورالفکرها و روش 1

به «بودند، ولی در مقابل، » زده خواهند داشت، خجلت» ما«که اروپاییان با نگاه به آنان چه تصوري دربارة  شان و نیز این مردم عادي و راه و رسم«

، داریوش، انوشیروان و نژاد آریا به راه و تبلیغات پرسروصدایی در مورد کوروش» بالیدند و خیالی روزگاران گذشته میشکوه و جالل واقعی 

 ).236: 1380، کاتوزیان(انداختند  می
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ي آتاتورك و رضاخان با  اي بین الگوي تجددخواهی آمرانهبراي دیدن مقایسه(تجدد و تحوالت آن است 
هاي گذاريبر اساس همین درك سطحی و مبتدیانه نیز سیاست). 1387اتابکی، . نک(گیري، همین جهت

طور مثال، به. نمایاندنِ آن صورت گرفتي ایران و اروپایی منظوِر تغییر در مظاهر سنتی جامعهمختلفی به

شد ها با مردان، از جمله مظاهر سنتی بود که باید اصالح می ي آن پوشش و لباس زنان و نیز نوع رابطه
  ؛»به نظر برسد«ي ایران، مدرن و متمدن  تا جامعه

ند که برخی محققان نیز معتقد. »ارتش بزرگ ملت ایران«عنوان بخشی از زنان به: تفسیر چهارم
» ارتش بزرگ ملت ایران«ي ایران به  اش، درصدد تبدیل کردِن جامعهدلیل خصلت نظامیرضاخان، به

صادقی . گرفتنداي قرار میبود که زنان بخشی از سربازان آن بودند و باید تحت شرایط انضباطی تازه

- اشاره می» ثابه سربازمي شهروند به پروژه«براي انجام » سیاست مشرف بر حیات رضاخان«به ) 1384(

شدِن زنان بود ي بهنجارسازي، مرئی شدن و دیده الزمه. شدندکند که در آن، زنان باید بهنجارسازي می

تغییر در لباس، وضعیت : ها، معطوف به مرئی کردن زنان بوداز این رو سیاستگذاري). 45: 1384صادقی، (

ي  دوره» نظم سرتاسربین«زنان نیز باید در . جامعه طور کلی، حضور آشکار زنان درکار، وضع آموزش و به

  . شدندرضاخان، همانند سربازان، در صفوف منظم و گوش به فرمان دیده می

وبیش، بخشی از دالیل موردتوجه قرار گرفتن و ابژه شدنِ زنان را هر کدام از این تفسیر، کم ·

فلت قرار گرفته و آن، منطقِ کنند، اما وجوه دیگري از این مسأله، همچنان مورد غبیان می

یک از این رسد هیچبه نظر می. گراستگرایی باستاننژادي ابژه شدن زنان در گفتمان ملت

توانند برخی دیگر از وجوه ابژه شدن زنان را توضیح دهند، الذکر، کماکان نمیچهار تفسیر فوق

ي رضاخان،  ه در دورهگفته شد ک. هرچند که سطحی از توضیِح این مسأله را در خود دارند
- گذاري و برنامهمردم ایران فاسد شده و باید از طریق سیاست» طبیعت«تصور بر این بود که 

حل را طبیعی است که راه. اجتماعی، آن را اصالح و ترمیم کرد-ي فرهنگی هاي گستردهریزي
نژاد، . را استگگرایی باستانوجو کرد که مبناي گفتمان ملتاي جستي نژادي باید در نظریه

نژادي، ناظر بر درواقع، هم: زیستی است که عامل اصلی در آن، خون است- اي طبیعیمقوله

بر این اساس، هرگونه اصالح نژادي نیز باید مبتنی بر اصالح . نوعی پیوستگی خونی است

ها نیز باید بر آن جایی متمرکز باشد که پیوستگی خونی ممکن گذاريخونی باشد و سیاست

هایی است که خصائلِ نژادي خاص یک ملت ازدواج، عامل اصلی انتقالِ ژن. ازدواج: شودمی
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شود و ، موجب حفظ خصائل نژادي می)نژاديدرون(گروهی ازدواج درون. را در خود دارند

فساد در . شود، سبب از بین رفتن خلوص نژادي می)نژاديبرون(گروهی هرگونه ازدواج برون
. تر و از راه ازدواج با آنان میسر شده استطریق آمیزشِ خونی با نژادهاي پستنژاد ایرانی، از 

-تر عرب یا ترك پدید آمدهي ازدواج بین نژاد ایرانی و نژاد پست هایی که در نتیجهنسل/ نسل

خصائِل . اندشان فاسد شده و خصائل نژادهاي پست را به زندگی ایرانیان وارد کردهاند، خون
ها جزِو صفات ایرانیان فته و در گذر زمان، صفات و خلقیات زشت اعراب و تركنیک از بین ر

کنند، چراکه اي پیدا میکنندهجا، زنان، موقعیت ویژه و تعیینروشن است که در این. شده است

هاي اجتماعی نه تنها خودشان باید از حیث نژادي اصالح شوند، بلکه براي اصالح دیگر گروه

موقعیت . کنندکننده پیدا میو ابزار تعیین» وسیله«ي ایران نیز حکم یک  عهو نیز کلیت جام

گرا و نزد نخبگان حاکم در این دوره، دو وجه اساسی گرایی باستانجدید زنان در گفتمان ملت

منظور اصالح طبیعت گرا بهگرایان باستاننخست، با اهمیت یافتنِ ازدواج در راهبرد ملت: دارد

ي فرزندان و یکی از طرفین »عنوان متولدکنندهزنان به«ي مردم ایران،  دهو نژاد فاسدش

زنان، صاحِب رحم بوده و فرزندان، یعنی نسل جدید ایرانی را به . ازدواج، موقعیت مهمی یافتند

شد تا نسل جدید ایرانی، نسلی از این رو اصالح طبیعت زنان، موجب می. آوردنددنیا می

که هنوز اما فرزندان تولدیافته، نیازمند تربیت بودند و در حالی. فته باشدیاشده و ترمیماصالح

هاي نوین در ایران فراگیر نشده بود، بارِ اصلی تربیت فرزندان و نسل مدارس جدید و آموزش

هاي خانهآنچه در مکتب. بود» زنان در مقام مادر«ي خانواده و  جدید ایرانی، همچنان بر عهده

گرا، چنین گرایی باستانشد، مبتنی بر متون اسالمی بود و از منظر ملته میسنتی آموزش داد

متونی، محصول خصایص نژاد پست سامی بود که از قضا عامل بدبختی و فالکت ملت ایران 
بر این اساس، زنان در مسیر اصالح نژاد ایرانی، نقش مهم . شدندمحسوب شده، باید حذف می

توانستند نسل جدید ایرانی را مطابق با خصایص نژاد آنها می .کردنداي پیدا میو گسترده
نژاد آریایی متمدنِ اروپایی بود، به دنیا آورده هاي جوامعِ هماصیل ایرانی که منطبق با پیشرفت

، به موضوعِ »مادر«عنوان و نیز به» متولدکننده«عنوان بر این اساس، زنان، به. و تربیت کنند

ي زندگی، رفتار  هاي نخبگان حاکم بدل شدند و تغییر در شیوهگذاريستها و سیاریزيبرنامه
ها و ریزيها با برنامهگذاريبرخی از این سیاست. و افکار زنان در دستور کار قرار گرفت
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به . مشترك بود«گرفت، هایی که براي کلّ اقشار و طبقات اجتماعی صورت میگذاريسیاست
تشکیل . ش 1317در » عالج روح بیمار ایرانی«منظور ، به»ارسازمان پرورش افک«طور مثال، 

طور در جامعه و به» قواي معنوي واحد«و » وحدت فکري«منظور ایجاد شد و وظیفه داشت به

ي ایران و  مخاطبِ این سازمان، کلِ جامعه. ایران فعالیت کند» فرهنگ عمومی«کلی، اصالح 
 1312تا . ش 1304ي  نیز در فاصله» اهنگی ایرانسازمان پیش«همچنین . از جمله زنان بودند

- ي اصلی، یعنی ورزش و تمرینات جسمانی به ویژه بر دو مسألهتاسیس و تثبیت شد و به. ش

پرستی، اطاعت و نظم و منظور تربیت بدنی نسل جدید ایرانی از یکسو و تحکیم حس شاه

ساله  25تا  7ن، پسران و دختران این سازما. انضباط در میان آنها از سوي دیگر تمرکز داشت

 ي دهه ي میانه عضویت دختران در این سازمان از(را زیر پوشش تعلیمات اجباري خود داشت 

-ها نیز خاص زنان و بهگذاريها و سیاستریزياما برخی برنامه. )ممکن شد .ش 1320

هاي از تشکیل سازمان :اي بود که آنها اخیرًا پیدا کرده بودندي موقعیت گفتمانی ویژه واسطه

کشف «گذاري کالن اجتماعی مانند قانون تا سیاست» کانون بانوان ایران«رسمی نظیر 

موقعیت ویژه زنان و نقشی که در مسیر اصالح طبیعت ایرانی پیدا کرده بودند، . »حجاب

ن بر ای. کردها در مورد آنها را دوچندان میریزيها نسبت به اجراي دقیق برنامهحساسیت

اساس، دالیل اعمالِ خشونت فراوان نسبت به زنان و دقت متصدیان امور در اجراي قوانینی 

ها و خشونت نسبت گیريهایی از سختبراي دیدنِ نمونه(مانند کشف حجاب، قابل فهم است 

  1).230-240: 1385آشنا، . ك.ر(به زنان 

گرا وجود داشته است گان ملتي عمومی جامعه و در میان نخب عالوه، مباحثی که در حوزهبه ·
خصوص بر جا بهدر این. ي جدید است ي گفتمانی زنان در دوره ي موقعیت ویژه دهندهنیز نشان

» مادر بودن«و » متولدکننده«ي  نقش راهبردي زنان در اصالح طبیعت ایرانی، به واسطه
. ر اشاره کردي ایرانشه توان به یک گفتگوي عمومی در مجلهاز جمله می. شودتاکید می

ترین  و از جمله مهم» ي ملیون برلن کمیته«ي ایرانشهر، یکی از اعضاي  زادهحسین کاظم

ي  گرا در این دوره است که نظراتش را عمدتًا در مجلهگرایی باستانپردازان ملتنظریه

                                                        
: 1384صادقی، (صیل و تربیت و حتی بهداشت فردي بود نویسد که پیامد این سیاست براي بسیاري از زنان، محرومیت از تحنیز می) 1384(صادقی  1

  .رفتن به زیارت قبور مردگان هم محروم بودند) حتی(، زیرا زنان محجبه، از هرگونه خدمات اجتماعی اعم از حمام رفتن یا حقوق فردي، مانند )52
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 ي نژادي در و فلسفه» روح ملی«او متأثر از مباحث مربوط به . منعکس کرده است» ایرانشهر«

ي دو ایرانشهر، شش سؤال از خوانندگانش  آلمان بود و با تمرکز بر منطق نژادي، در شماره
-خوبی نشاناند، بههایی که خوانندگان دادهپرسیده است که تأمل بر نوع سؤاالت و پاسخ

گرا و گرایی باستاني ابژه شدنِ زنان در این دوره، بر اساس منطق نژادي گفتمان ملت دهنده

  : این شش سؤال عبارتند از. شان استعیت ویژهنیز موق

 دهید؟ می ترجیح فرنگی دختران به ازدواج براي را ایرانی دختران نظر چه از. یک ·

 دارد؟ محسناتی و فواید چه ایرانی، دختران با ازدواج. دو ·

 شود؟ ازدواج قابل تا باشد شرایطی و صفات چه داراي زن شما نظر به. سه ·

 و رفع به را آن راه چه از و اند کدام است ایرانی دختران تزویج در که ینقایص و موانع. چهار ·

 کرد؟ توان می اصالح

 باب این در فرنگ؟ در ایرانی زنان یا کنند زیست ایران در توانند می بهتر فرنگی زنان آیا. پنج ·

 اید؟ شنیده یا دیده هایی نمونه و ها مثال چه

 شده تربیت و کرده تحصیل دخترِ کافی قدر به شده تتربی و کرده تحصیل جوانان براي آیا. شش ·

  ).495 ،8 ش زاده، کاظم( »هست؟ ایران در

هستند و ازدواج » ازدواج«شود که زنان و دختران، از آن حیث که یک طرف مالحظه می ·

ي دختران  ویژه مقایسهبه. راهی براي حل مسائل اجتماعی است، موردتوجه ایرانشهر قرار دارند

ي  دهندهبراي ازدواج، نشان) اندنژادهاي اروپایی ما و متمدنکه هم(ا دختران فرنگی ایرانی ب

چنان که هم. تر استعنوان راهی براي رسیدن به وضعیت متمدن توجه ایرانشهر به زنان، به
-گرایان باستاني عزم ملت دهندهنیز نشان» شدهکرده و تربیتدختر تحصیل«تاکید بر وجود 

  . ي زندگی و تربیت زنان و نسل جدید ایرانی است ي تغییر در شیوهگرایان برا

هایی که به از مجموع پاسخ. هایی که در مجله انعکاس یافته از این هم گویاتر استپاسخ ·
یک، ازدواج مردان ایرانی با زنان : سؤاالت داده شده، دو راهبرد اصلی قابل استنباط است

در تفسیري از این ) 1384(صادقی . با مردان فرنگی فرنگی؛ و دوم، ازدواج زنان ایرانی

هاي ارائه شده، معتقد است که راهبرد دوم، مردود است، زیرا اساسًا مردانِ حلها و راهپرسش
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عالوه، به. شوندایرانی نمی» ي نشدهتربیت«متمدنِ اروپایی، حاضر به ازدواج با زنان و دخترانِ 
و ) 73: 1384صادقی، (است  »ایرانی ناموس بر فرنگی دمر تسلط« چنین راهبردي، به معناي

-تواند صحیح باشد، اما آنچه او در مورد پذیرفتهاستدالل صادقی در این مورد می. مردود است

گوید که صادقی می. کند و بیانگر کلِّ استدالل نیستگوید، کفایت نمیشدِن راهبرد دوم می
رسد که به نظر می. »ناموسِ فرنگی مجاز است] بر[ فتح و غلبه«راهبرد اول مقبول است، زیرا 

هاي فمینیستی قرار گرفته و همین امر موجب شده تا در اینجا صادقی، تحت تاثیر گرایش
در واقع، . دیگر زوایاي موضوع، از جمله منطقِ نژادي نهفته در این راهبرد، بر او پوشیده ماند

نژاد ما و آریایی مقبول است که زنِ اروپایی، هم ازدواج مرد ایرانی با زنِ فرنگی، از این جهت

زنِ فرنگی، نمادي از خلوص نژاد آریایی است که در صورت ازدواج با مردان ایرانی، . است

خلوص این زنان، خود را در . و سالم ایرانی کمک کند» پاك«تواند به تولد نسل جدید می

دهد که متاخرِ آریایی اروپایی نشان می هايعنواِن متولدکننده و مربی نسلآنان به جایگاه

-نسلی که بدین. هاستتمدن و پیشرفت کنونی اروپا، ظهور و بروز خصایصِ نژادي همین

شده و از  ترتیب در ایران، متولد خواهد شد، در دامن مادراِن آریایی متمدِن اروپایی تربیت

شود مالحظه می. خواهند بود هاي فسادآوِر برآمده از نژاد پست سامی و ترکی به دورآموزش

دهد، تا صرف تاکید بر تمایالت تري از مسأله ارائه میتر و دقیقکه منطق نژادي، تبیین عمیق

عالوه دلیِل رد شدِن راهبرد دوم نیز به. »فتح ناموس فرنگی«ي مردان ایرانی بر  طلبانهسلطه

ص نژادي دارند، حاضر نیستند با مردانِ اروپایی که خلو: بر اساس منطق نژادي قابل فهم است

شان آمیخته با خون نژادهاي پست عرب و ترك بوده و زنان ایرانی ازدواج کنند که خون

ي آریایی خود خواهند بود و آمیزش خونی با زنان  آنها به دنبال حفظ خصائل خالقه. اندآلوده

خوبی در ق نژادي، بهاین منط. شان را از دست بدهندشود تا پاکی نژاديایرانی موجب می
-و در دسته» ي زناشویی با اجانب مسأله«ي  ي شفق به این سؤاالت، در مقاله پاسخ رضازاده

او در تایید دیدگاه . دهد، منعکس شده استبندي که او از نظرات مطرح در آن دوره ارائه می

ترین چاره  و سریعبهترین «: کند کهاشاره می 1موافق با ازدواج با اجانب، به نظر لنتس فریتس
ي زناشویی با ملل خارجی است و البته در میان این  واسطهي خون به براي تقویت نژاد، تصفیه

                                                        
1 Lentz-Fritz. 
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» ملل نیز باید آن را انتخاب کرد که قوت خون و استعداد کارش نسبت به دیگران افزون باشد

هاي ملت«: سدنویمی 1عنوان شاهد مثال، از قول واندرموندو به) 544-5: 1363ایرانشهر، (
ي آمیزش خون اسالو، یهود، ژرمن و  بزرگ عالم، مانند آلمان و آمریکا، در نتیجه

در توضیح دیدگاه ). همان(» باشندبخش میناپذیر و حیرتي خستگی انگلوساکسون، داراي قوه

-در قسمت کوه«: کندمخالف با ازدواج ایرانیان با اجانب نیز همان منطق نژادي را دنبال می

شان آلوده نشده که خون) 78همان، (» ین و دهات و ایالت ایران، مردمان تندرست زیادندنش

گروهی در میان ایشان، نسل هاي درونها و گسترش ازدواج توان با تکثیر جمعیت آنو می

شود که در اینجا نیز همان منطق نژادي مالحظه می. سالم و نوینی را در ایران پدید آورد

ها و نژاد، تاکید بر ایالتیهاي آریایی پاكهرچند این بار، به جاي اروپاییشود، دنبال می

در هر دو حالت، در مباحث موافقین و مخالفین، محوریت . نشین اصیل ایرانی استمردمان کوه

اند و اصالِح نژاد و طبیعت ایرانی، از طریق آنها آنها رکنِ اصلی ازدواج. اصلی با زنان است

  .شودمیسر می

  بنديگیري و جمعنتیجه

دینی حاکم بر این -ترین تاثیرات تجدد بر جوامع غیرغربی، به چالش کشیدن نظم سنتی یکی از مهم

که نظام اجتماعی جوامع غیرغربی، نظیر ایران، در حالی. ي نژادي بود جوامع با ترویج و تفهیم نظریه

تاریخ و تعامالت اجتماعی ارائه شد که در تضاد اي براي فهمِ جهان و مبتنی بر نظم دینی بود، منطق تازه

به طور مثال، جوامع اسالمی از جمله ایران، ذیل نظم دینی، بر . سنتی موجود بود-یا تخالف با نظم دینی

زیستند و هرچند بین امپراتوري عثمانی یا حکومت در کنار یکدیگر می» اسالمی اخوت«مبناي اصل 
گرفت، اما همگی، به عنوان مسلمان، رو به یک کعبه داشته و در در میصفویه در ایران، گاهی منازعاتی 

ها و اما منطق نژادي، با تفکیک بین نژادهاي آریایی و عرب. کردندایام حج، به گرد یک خانه طواف می
ها تعریف کرد و آنها را در تخاصم ذاتی و بنیادي با یکدیگر  اي براي تعامل بین آنها، مبناي تازهترك

  . رار دادق

                                                        
1 Vandermonde. 
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هاي جوامع اسالمی نبود، بلکه بر مناسبات ي نژادي صرفاً در مناسبات بین حکومت اما تاثیر نظریه
ي رضاخان، منطِق حاکم  در ایرانِ دوره. فرهنگ و اجتماعی درونِ این جوامع نیز تاثیرات عمیقی گذاشت

انقالب . عه، منطق نژادي بوداجتماعی و اقتصادي جام- گرا براي نوسازي فرهنگینخبگان غرب بر تالش

مشروطه، نتوانست انتظارات را برآورده کند و با وقوع جنگ جهانی اول و قرار گرفتنِ ایران در مسیر 
هاي برآمده از مشروطه از یکسو و تغییر در المللی، موجب فروپاشی دولتاي و بینتحوالت سریع منطقه

که تاکنون مردم در حالی. ایران از سوي دیگر شد ي گرا به مردم، موقعیت و آیندهنگرش نخبگان غرب
شدند، با شکست مشروطه، و نیز پیشرفت و ترقی معرفی می» حکومت قانون«ي آزادي و  ایران، شایسته

مردم ایران که بنا بر منطق نژادي، از نژاد . شدند خود مردم به مانعِ اصلی در راه ترقی و نوسازي بدل

شان فاسد نژادهاي پست عرب و ترك، طبیعت ي اختالط نژادي با واسطهشدند، بهآریایی محسوب می

ي  پیشرفتی باشد که زاییده اصول ترقی و ي آن توانست پذیرندهنمی چنین طبیعت فاسدي،. شده بود

از این رو یک . که از حیث نژادي، اصالح شودها بود، مگر اینها یعنی اروپاییخویشاوندانِ نژادي ایرانی

گراي ایرانی در این دوره، تالش براي اصالح طبیعت فاسد ایرانی گرایان باستاناساسی نزد ملت راهبرد

هاي مختلف فرهنگی و اجتماعی معطوف به اصالح و ترمیم هاي حکومتی، در حوزهگذاريسیاست. بود

   .هاي نژادهاي پست ترك و عرب از آن بودي ایرانی و پاك کردنِ آلودگی نژاد فاسدشده

هاي مختلف اجتماعی اي براي مواجهه با گروهر این اساس، در جریان روند نوسازي ایران، منطق تازهب

عنوان شدند و بهبرجسته می) و متدینین(هاي اجتماعی مانند علما در این منطق تازه، برخی گروه. پیدا شد

حاکم، تالش خود را در نخبگان . شدندمظاهر و محصوالت عینی نژاد پست عربی، تهدید و تحدید می

هاي علمیه، دخالت هاي مختلف، معطوف به کاستن از نفوذ علما، محدود کردنِ ورود افراد به حوزهحوزه

عنوان عوامل در تعیین مواد درسی و امتحانی آن و به طور کلی حذف مظاهر و مناسک دینی، به

هاي نسبت به برخی دیگر از گروه کهاین منطق تازه، در حالی. ي آلودگی نژادي کردند تولیدکننده
ها را به جایگاه رفیع فرهنگی و تفاوت بود، برخی دیگر نظیر زرتشتیاجتماعی نظیر بازرگانان و تجار بی

عنوان گروهی از مردم ایران که به دین اسالم درنیامده و خلوصِ ها بهزرتشتی. اجتماعی رساند-سیاسی

- گرا موقعیت ممتازي داشتند و بهگرایی باستاندر گفتمان ملت شان را حفظ کرده بودند، اکنون ونژادي

  ).توضیح داده شد) هند) زرتشتیان(که در مورد پارسیان چنانهم(مثابه الگوي نژادي مورد توجه بودند 
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-هاي اجتماعی، در منطق نژادي گفتمان ملتترین گروه زنان، به عنوان نیمی از جامعه و نیز یکی از مهم

هاي ملت از یکسو آنها مانند دیگر بخش: کردندگرا جایگاه متفاوتی نسبت به گذشته پیدا میانگرایی باست
هاي کالنِ گذاريها و سیاستریزيبایست تحت تأثیر برنامهشان فاسد شده بود و میایران، طبیعت

ها و به یمؤثر در اصالح طبیعت و نژاد ایران» وسیله«حکومت اصالح شوند؛ از سوي دیگر زنان، یک 

زنان، در مقام . شدندي مؤثري براي گشودنِ راه نوسازي و ترقی ملت ایران تلقی می همین نحو، وسیله
آوردند و واضح است که اصالح صفات و خصایل زنان، ، نسل جدید ایرانی را به دنیا می»متولدکننده«

. ِح نسل جدید ایرانی کمک کندآمد و الجرم، به اصالتوانست به پاکی نژادي نوزادي که به دنیا میمی

ي تربیت نسلی نوزاد  ، و در فقدان یک نظام آموزشی کارآمد رسمی، وظیفه»مادر«عالوه، زنان در مقام به

از این رو زنان، به عامل مؤثري در . عهده داشتندایرانی و انتقال خصایل و صفات نیک آریایی به آنها را به

ترین مانع بر سر راه پیشرفت و  نی که از منظر منطق نژ ادي، مهمترمیم و اصالح طبیعت فاسد ایرا

  . نوسازي ایران بود، بدل شدند

ها و گذاريي جدید بدل شوند و سیاست ي گفتمانی مهم در دوره این موارد موجب شد تا زنان به یک ابژه

تریِن آنها قانون وضعیت آنها صورت گرفت که از جمله شاخص هاي مختلفی براي تغییر درریزيبرنامه

گرا با زنان، تفسیرهاي ي برخورد حکومت رضاخان و نخبگان باستان در مورد نحوه. کشف حجاب است

هر یک از این تفسیرها وجوهی از این روند را . مقاله به آنها اشاره شد مختلفی ارائه شده است که در متن

که برخی از این تفسیرها در حالی. است ان بازي تفسیرهاي تازه همچن دهند، اما راه براي ارائهتوضیح می

 ؛ برخی دیگر به درك نادرست از تحوالت)تفسیر زنان به مثابه عامل حقارت مانند(ماند باقی می در سطح
مثابه نیروي کار ارزان، به این نکته به طور مثال، در تفسیر زنان به: مبتال هستند اقتصادي ایران-سیاسی

در ایران، وحتی در  ي صنعتی در این دوره، یک انقالب صنعتی یا روند فزاینده شود که اساساًتوجه نمی
ریزان اقتصادي، براي مناطق مجاور آن نظیر ترکیه یا افغانستان، در جریان نبود است که حکومت و برنامه

دهد ان میاین مقاله نش. ي کارِ اقتصادي شده باشند تامین نیروي کارِ آن، متوسل به ورود زنان به عرصه
-هم. تر استفهمتر و قابلي رضاخان، بر مبناي منطق نژادي، عمیق که تحلیل ابژه شدِن زنان در دوره

ي رضاخان با علما و  گراي دورهي نخبگان باستان که مسائلی مشابه با آن، مانند نوع مواجههچنان

. ي سکوالریزاسیون در ایران دهتوان فهمید تا بر مبناي ایمتدینین را بر اساس منطق نژادي بهتر می
ي رضاخان به منطق نژادي  روشن است که مدعاي این مقاله، منحصر و محدود کردنِ فهم تحوالت دوره
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دهد و گرنه براي تري ارائه میعنوان متغیري است که فهم فراگیرتر و عمیقنیست، بلکه تمرکز بر آن به
و  ي تفسیرهایی هستیم که تاکنون مطرح شده اشتنِ همهفهِم تحوالتی این دوره، ما نیازمند کنار هم گذ

ي نژادي در فهم مسایل ایران،  ي کاربرد نظریه عالوه، دامنهبه. تفسیرهایی که در آینده مطرح خواهند شد

» ایران معاصر«تر از آن چیزي است که در این مقاله مطرح شد و در پارادایم تحلیلی تحوالت گسترده
  .شتري قرار گیردباید مورد بررسی بی

 منابع
 .اختران نشر تهران، ایرانی، ي مشروطه ،)1384( ماشاءاهللا آجودانی،

  .)ایران ملی ي کتابخانه: نگهداري محل( تهران مکتوبات، ،)تا بی( فتحعلی آخوندزاده،

 .سخن نشر تهران، مشروطیت، نهضت ي مقدمه و آزادي فکر ،)1340( فریدون آدمیت،
 .سروش تهران، ،)1304-1320( فرهنگ تا سیاست از ،)1385( الدین حسام آشنا،

 .نا بی تهران، سکندري، ي آیینه ،)1326( میرزاعبدالحسین کرمانی، آقاخان

خواه، تهران، نشر مهدي حقیقت: جامعه و دولت در عصر رضاشاه، مترجم: ، تجدد آمرانه)1387(اتابکی، تورج 
 .ققنوس

، تهران، )چهارچوب نظري هویت ملی شهروندمحور(ایرانی  نیادهاي هویت ملی، ب)1388(، حمید احمدي

 .پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
 .، تهران، نشر توسعه)هاي فمینیستیي دیدگاه مجموعه(، فصل زنان )1381(احمدي خراسانی، نوشین 

 .، تبارشناسی هویت جدید ایرانی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی)1384(اکبري، محمدعلی 

 .شیرازه نشر تهران، ایران، و ترکیسم پان ،)1387( کاوه بیات،
  .انتشارات آیدینتهران، خانواده و آسیب شناسی آن،  )1378( بیرامی، منصور 

 . شر مرکزگرایی در تاریخ ایران معاصر، تهران، ن، باستان)1380(بیگدلو، علیرضا 

 .نی نشر تهران، ایرانیان، میان در سیاسی بازي ي تجربه ،)1382( محمدرضا تاجیک،
 .، ارزش کار خانگی زن، تهران، مرکز مشارکت امور زنان)1383(جزنی، نسرین 

 .داستان حجاب در ایرن پیش از انقالب، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی) 1383(جعفریان، رسول 

 .، تهران، نشر شهرآب)جایگاه زن در ایران باستان(، زن به ظنّ تاریخ )1370(حجازي، بنفشه 
ي  ، تهران، موسسه)عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان(، سیاست و زنان ایرانی )1388(کرمانی، سوده  حجتی

 .انتشاراتی جامعه و فرهنگ



 
 
 
 
  

      1390 تابستان، 2 ة، شمار9 ة، دور)پژوهش زنان(سیاست زن در توسعه و    34 

 
  .تهران دانشگاه انتشارات تهران، مشروطه، عصر شعر در اجتماع و سیاست ،)1380( فاروق خارابی،

، تهران، نشر )از انقالب مشروطه تا سلطنت پهلوي(ي زن ایرانی  ، هدف و مبارزه)1381(خسروپناه، محمدحسین 
 .پیام امروز

 .سرا، تهران، قصیده)ي ساسانیان از آغاز تا انقراض سلسله(، زنان بنام در تاریخ ایران )1381(خلیلی، کامیاب 

 ي مجموعه افکار، پرورش سازمان آموزشگاه هاي سخنرانی ي مجموعه ،)1318( افکار رورشپ سازمان ي دبیرخانه
 .افکار پرورش سازمان تهران، چهارم،

 بشیریه، حسین: مترجم هرمنوتیک، و ساختگرایی فراسوي: فوکو میشل ،)1387( پل رابینو، و هیوبرت دریفوس،

 .نی نشر تهران،
  .ي نقصان عقل زن، تهران، انتشارات عابد بررسی شبهه: ا، خرد زیب)1380(رجب نژاد، محمدرضا 

، تهران، نشر )بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان(ها ، فصل مشترك تبعیض)1388(رواسیان کاشی، سمیه 

  .شیرازه
زشناسی اسالم و محمدعلی قدسی،تهران، مرکز با: ، لیبرال ناسیونالیسم در ایران، مترجم)1380(، سوزان سیاوشی

  ایران؛

  .سراقصیده انتشارات تهران، ایران، در جنیست و ناسیونالیسم تجدد، ،)1384(فاطمه  صادقی،
  .جاویدان انتشارات تهران، قزوینی، عارف ابوالقاسم میرزا کلیات ،)1357( ابوالقاسم قزوینی، عارف

حق آموزش : بیقی حقوق زن از منظر اسالم و غربي تط ، مطالعه)1388(اردبیلی، فائزه و خسروي، لیال   زادهعظیم

  ).نهاد ریاست جمهوري(و تابعیت زنان، تهران، مرکز امور زنان و خانواده 
  .ناتهران، بی، آسیب شناسی اجتماعی ستیزه هاي خانواده و طالق، )1372(، محمدحسین فرجاد 

 .، زنان پیشگام ایرانی، تهران، نشر شیرازه)1385(فالح، مهرانگیز 

  .هرمس نشر تهران، ولیانی، فاطمه: مترجم جنون، تاریخ ،)الف1381( میشل فوکو،
 کهون،: (در مندرج جهاندیده؛ افشین و سرخوش نیکو: مترجمان تاریخ، و تبارشناسی نیچه، ،)ب1381( میشل فوکو،

 نشر تهران، ن،دیگرا رشیدیان عبدالکریم: مترجمان مدرنیسم، پست و مدرنیسم هاي گزیده متن ،)1381( الرنس

 .))نی
 .نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران، نشر نی: تولد زندان، مترجم: ، مراقبت و تنبیه)1387(فوکو، میشل 
 .عبدالقادر سواري، تهران، گام نو: شناسی دانش، مترجم، دیرینه)1388(فوکو، میشل 

  .نی نشر تهران، مشروعیت، و دانش قدرت، ،)1378( داوود فیرحی،
  ).ع(الرضا ، زن صدف آفرینش، تهران، نشر خادم)1387(ی، فاطمه قاض
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 .شناسیي مردم ، زن و قدرت،تهران، پژوهشکده)1382(قندهاري، پردیس 
 علیرضا: مترجم ،)ایران در سیاست و تاریخ ي نظریه( ملت و دولت تضاد ،)1380( همایون محمدعلی کاتوزیان،

  .نی نشر تهران، طیب،

  .نجف دریابندري، تهران، انتشارات خوارزمی: ي دولت، مترجم ، افسانه)1362(کاسیرر، ارنست 
 .، مجموعۀ کامل ایرانشهر، تهران، نشر اقبال)1363(، حسین )ایرانشهر(ه زاد کاظم

 .نی نشر تهران، ایران، در هویتی هاي گفتمان تطورات ،)1384( حسین کچویان،
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