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ح: چكيده ميياسي در نيمهشناضر به بررسي تحوالت دانش باستانپژوهش در. پردازددوم قرن بيستم

ت و اجتماعيو تحوالت انجام هاي آزادي زنانثير جنبشأاين زمان تحت شده در ساير علوم انساني

شدلعاتي وارد قلمرو مطالعات باستانمطايمطالعات زنان به صورت يك دغدغه رش حاضر به نگا. شناسي

و تحول رويبررسي سير تاريخي شكل شناسي، اهميت آن هاي مطالعات زنان در دانش باستانكردگيري

ارر گسترش چارچوب نظري دانش باستاند و ميقابليتيهياشناسي روزآمد. پردازدهاي تحليلي نوين

و تغيير نگرش نسبت به نقش زنان شناسي،هاي نظري دانش باستانشدن چارچوب در جوامع گذشته

ترين دستاوردهاي پرداختن به مطالعات شناسي از مهمستانبايارتقا جايگاه پژوهشگران زن در جامعه

يجا ضروري است اين است كه مفهوم جنسيت در حوزهدر ايناي كه ذكر آن نكته.زنان بوده است

مياجتماعي با آن چيزي كه در باستانمطالعات علوم در. اندكي تفاوت داردكنيم شناسي از آن استفاده

مياغلب به روي»شناسي جنسيتانباست«يشناسي واژهعلم باستان گردد كه مباني كرد نويني اطالق

و تحلي مي) اغلب زنان(ل نقش زنان يا مردان آن را مطالعه و توسعه جوامع گذشته تشكيل دهند در فرايند

.ايمشناسي آن توجه كردهبه موضوع جنسيت از ديدگاه باستانو ما در اين مقاله 

.جنسيت شناسيباستان،شناسيباستانمطالعات زنان،:كليدي هايهواژ
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و بررسي يا بازنگري ساختار دانشگران در عرصهپژوهش . هاي مختلف بپردازندهاي مختلف به تحقيق

درهب و تبعات آن بدنبال جنگ .آمدوجودهساختار اجتماعي جوامع نيز تحوالت چشمگيري

و حتي مشاغل مردانه بود يكي از بيرد،- پنيستون( اين تحوالت، ورود چشمگير زنان به بازار كار

ب.1)38: 2003 و زمينههجهان دانشگاهي نيز ازين تحوالت و علمييدور نمانده آغاز مباحث نظري

درپيرامون جايگاه  .حيات زنان در طول تاريخ فراهم گرديد امع معاصر يا سير تحولجو زنان

و تغيير بوديها نيمهشناسي نيز مانند بيشتر دانشدر باستان شاهد60دهه.دوم قرن بيستم زمان بازنگري

يترين مكاتب باستانظهور يكي از بنيادي نوباستان. شناسي نوين بودعني باستانشناسي ها، بنيانشناسي

و چارچوب سنتييشهاند ازهاي باستانپژوهش ها و رها شناختي را مورد ترديد قرار داده هاي گذر چالشين

بهاي باستانفراواني را در انديشه تاويژه باستانهشناختي شناسي باستان. ريخ فرهنگي پيش روي نهادشناسي

مشناسي فرايندي با رويا تحت عنوان باستاننوين كه بعده هايه گرديد، طرح پرسشيشخصي اراكرد نظري

فرايندي از شناسي باستان. همت خويش قرار داده بود جديد پيرامون زندگي بشر در جوامع گذشته را وجهه

ميمنظري جامعه بشناختي به جهان گذشته و و پيچيدگي اجتمادنبال بررسيه نگرد عي، تحول جوامع

و ساختاردولت گيريشكل . در ادوار مختلف است اجتماعي جوامع ها، اشكال مختلف قدرت

هاي ساختارهاي اجتماعي جوامع را داشت اما طراحي پژوهش بررسييشناسي نو دغدغههرچند باستان

و دغدغه اراشباستان  شناسانانپذيري جهاني باسته قوانين كلي با قابليت تعميميناختي در مقياس كالن

ميهاي نظري فرايندي را از پرداختن به تم در چارچوب اين مطالعات جنسيت نيز. داشتخرد، دور نگاه

بروي و و در رابطه با مسائلي مانند نقش جنسيت  ويژه زنان در جوامع پيچيدههكرد عموماً در سطح كالن

.2)1996برومفيل،( مورد توجه قرار گرفته است

و بازانديشي80دهه بهاي ديگري در رويشاهد بازنگري از. شناسي بوداستانكردهاي نظري

ب80تحوالت نظري دهه ميشناسي فرانام باستانه غالباً ايندي شامل كرد فرافرروي. شودفرايندي ياد

يكطيف متنوعي از انديشه و موضوعات نظري است كه ه به سري نقاط اشتراك بنيادين مانند توجها

آنپديده بهاي اجتماعي در سطح خرد، ميهها را شناسي جنسيت يكي از موضوعات باستان.ددههم پيوند

در. كرد به شكوفايي رسيدنظري است كه در اين روي و جايگاه زنان مطالعات زنان به معني بررسي نقش
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به صورت جدي در زمانييشناسي جنسيت در اين برههاي از باستانجوامع گذشته به عنوان شاخه

.شناسي قرار گرفتدستور كار باستان

هم مطالعات و مطالعات زنان در دانش يشناسي، از بيشينهشناسي يعني انسانباستانيپايهجنسيت

و بالگ( بيشتري برخوردار است  شناسانشناسي از مطالعات انسانهاي باستانژوهشپاولين ). 1375: بيتس

و در طراحي چارچوب آن هاي مطالعاتيبهره بردند مدخود ت زنان از زمان مطالعا. نظر قرار دادندها را

و از رويظهور آن تا كردهاي آغازين خود تا حد زيادي فاصله كنون تحوالت متعددي را پشت سر نهاده

ب و موضوعات مورد توجه آن نيزهگرفته است طوري كه چارچوب نظري آن به مرور زمان بسط يافته

. گسترش قابل توجهي يافته است

و ظهور مطالعات زنان، موضوعات مطرح در شكلهاي پژوهش حاضر به مرور اجمالي زمينه گيري

مي اين چارچوب، بررسي سير تحول آن و دستاوردهاي آن از(شروع مطالعات زنان. پردازددر طول زمان

ا) ديدگاه موضوعات اين مقاله و آمريكاي شمالي و اين ديدگاهنخستين بار در اروپا ها به تفاق افتاده است

شناسي نيز مطرح شده در باستان) ميالدي80دهه(پاياني قرن بيستمايهتري در دههصورت جدي

بهت نظري اين شاخه از دانش باستانپژوهش حاضر به بررسي تحوال. است شناسي در مناطق ياد شده

مييگيري اين شاخهبستر شكليمنزله . پردازدمطالعاتي

از نگارش حاضر بر آن است ضمن معرفي هاي آن را به شناسي، قابليتدانش باستاناجمالي اين شاخه

شناسي جنسيت در سير تحول باستان. شناختي بيان نمايدهاي باستانيك چارچوب تحليل دادهيمنزله

تتئوريك خويش از سه روي شناسي مطالعات اين حوزه بيشتر مبنايي جنس: ثير پذيرفته استأكرد نظري

ججن/ بيولوژيك دارد، جنس زيستي مينسيت را به مثابه پديدهسيت، كه و اي اجتماعي فرهنگي تعريف كند

و به بحث در مورد شكلنظريه كوئيركه به تنوع نظام هاي نامتعارف هويت جنسي هاي جنسي قائل است

.3)2004ووس،( پردازدمي

 شناسيگيري مطالعات زنان در باستانهاي شكلزمينه مروري بر

هاي دانشگاهي مانند علوم شناسي كمي ديرتر از ديگر رشتهنجنسيت در باستايتوجه به مسئله

شدزيستي مانند جنس هاي علومفلسفه يا برخي رشته ادبيات، اجتماعي، شايد بتوان اين.شناسي نمودار
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و از آن مهمهاي باستانرا تا حدي پيامد ماهيت خاص داده مسئله تر نگرش سنتي حاكم بر شناختي

.اختي دانستشنهاي باستانپژوهش

متيتوجه به مسئله هاي مبارزه با اجتماعي مانند جنبش- ثر از تحوالت سياسيأجنسيت در بدو امر

وتبعيض نژادي، جنبش ت هاي خواستار تساوي حقوق زن بر ثيراتأمرد بود كه جنبش اخير شگرفي

.4)1999جانسون،( شناسي بر جاي نهاده استي باستانمطالعات جنسيت در حوزه

ا و نابرابريبعاد مختلف نمود آن خصوصاً تبعيضجنسيت در و ها هاي جنسي، اختالف در حقوق

و گروهشكل مناسبات اجتماعي، نقش جنسيت بيولوژ و يك در تعيين جايگاه افراد ها در اجتماع مسائل

ويهاي چندي را به ويژه در حوزهتنش و آغاز در اواخر قرن نوزده.سياست برانگيخت علوم اجتماعي م

ب و اروپا، جنبشهقرن بيستم و هايي شكل گرفتند كه خواهاويژه در امريكاي شمالي ن برابري حقوق افراد

و جنسيتي بودندرفع تبعيض و قومي و هاي ميان زن تبعيض.5) 1999كريست، گيل( هاي نژادي، گروهي

رهايي مانند عدمضتبعي.شدمرد عموماً بر مبناي جنسيت بيولوژيك بر افراد اعمال مي وأحق ي براي زنان

زنان، هاي مبارزه برايجنبش.دهاي تبعيض جنسي عليه زنان بودندترين نموهاي اجتماعي از مهمنابرابري

بهعموماً در كنار ديگر گروه و نژادي، مي هاي اقليت قومي اين.پرداختندمبارزه براي اعاده حقوق زنان

و ناديده كشي از زنان، برتري ديدگاهو بهره مدعي استثمار ها عموماًجنبش هاي پدرساالرانه، محروميت

در. گرفتن زنان در امور اجتماعي بودند و مياني سدهدهه جنبش زنان به ويژه بيستميهاي آغازين

و مردان مقتدر را به چالش كشيده استيزنان نامرتصوير سنتي  .ي

و هم نيز به مطالعات زنان شناسي هاي مبارزات زنان، باستانگيري جنبشگام با اوجدر دهه هشتاد

ين زمان زنان نسبت به جايگاه اجتماعي فروتر خودادر.6)2004؛ سورنسن، 1999جانسون( روي آورد

و خواهان برابري در دست شناسي جنسيت در اولين متون باستان.ي برابر شدندهايابي به فرصتواقف

كميناختي به ويژه اراشاعتراض به تفاسير باستان بره تصاوير رنگ يا حذف زنان، غلبه تمايالت مردانه كه

شناسان مرد خصوصاً از سوي باستان( پررنگ نمودن نقش مردان در پويايي جوامع گذشته متمركز بود

وگذشته عموماً توسط مردان درباره هايتاريخ«.پديدار شدند) سفيدپوست كمي مردان نوشته شده زنان
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و دست.اندي ماندهيبيش نامرو حدآوردهاينقش زنان، مشاركت  اقل رسانده شده يا كامالًشان يا به

.)149: 1379، سائگيت(».اندناديده گرفته شده

برمنظر تئوريك، اولين پژوهش از شكل)Sexology(شناسي مطالعات جنسيپايه هاي زنان

تي هاي بيولوژيك جنسگرفتند كه بر نقش ويژگي و جايگاه افراد ميأدر تعيين نقش بر اساس. نمودندكيد

مكرد، باستاناين روي عاصر در شرايط شناسان زن مدعي بودند كه زنان در جوامع گذشته نيز مانند جوامع

و در موقعيت فروتري قرار داشتهكشو در طول تاريخ همواره مورد بهرهاند زيستهدشواري مي و نقشي اند

و فعاليت در حوزهيدها به تولآن در. خصوصي تقليل يافته بوده استيمثل در واقع شرايط نامطلوب زنان

زجوامع معاصر، پژوهشگران اين حوزه را به سمت اين پيش نان همواره داوري سوق داد كه در گذشته نيز

.اندموجوداتي زيردست بوده

مياين سير تاريخي را در تفاوتيپژوهشگران ريشه ميهاي جسمي و مرد دانستند، بدين ان زن

بيمعني كه ويژگي مثل يا مراقبت از كودكان، در طول تاريخ براي ولوژيك زنان مانند توانايي توليدهاي

بيهمه هاي بيولوژيك به عنوان در نظر گرفتن ويژگي.ل داشته استدنباه زنان موقعيتي فرودست را

ممبناي تقسيم كا هاي پژوهشگران جنسيت به ويژه در آغاز ترين دغدغههمر اجتماعي در جوامع گذشته از

نا.)1380،گرت(اين مطالعات بود  هاي ناپذير تفاوتبرابر ميان دو جنس، نتيجه اجتنابروابط قدرت

ب ميه بيولوژيك و خارج هاي اجتماعي دان به عنوان نيروي غالب در محيطمر.)2004ووس،( رفتشمار

آناز خانه مورد توجه قرار دا و محصور كردن  هايها در محيطشتند در حالي كه به حاشيه راندن زنان

بخانگي امري جهان و طبيعي ميهشمول  ها محسوبنآشناختي هاي زيسترفت كه پيامد ضعفشمار

رشكلي از تفكر ذات. گرديدمي و تجربه آنان يكسان قلمدادا در سراسر جهان گرايانه، زنان، زيست جهان

و تقسيم كاردر نظر اين گونه پژوهشگران، تفوق نظام. نمودمي  هايجنسي بر مبناي ويژگي هاي پدرساالر

بزيست بمثابه قانوني جهانه شناختي ميهشمول، شكل غالب جوامع گذشته .رفتشمار

و روي اسي مانند اختصاص بخش عمدهشني مردساالرانه در تحقيقات باستانكردهاتفوق مردان

پژبودجه برهاي اين.شناسي وارد نمودباستانيپيكره وهشي به مطالعات در مورد مردان انتقاداتي را

جشناسان زن كه اكثريت باستانانتقادات غالباً از سوي باستان نسيت را شناسان متمايل به مطالعات

ميتشكيل مي و نوع موضوعات قابل طرحدادند مطرح داراي با همكاران مرد خود شد كه از نظر بينش

هماين نقد. هاي زيادي بودندتفاوت درراه پيشنهاد رويها به چندين جلد كردهاي مطالعاتي نوين سپس
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و ژانت اسپكتور منتشربه همت مارگارت كونكي تخ، گرو و اولين متون شناسي صصي باستانشدند

.جنسيت را بنيان نهادند

درفعاليت سه80-60هاي دهه هاي اين دوران : محور متمركز بود ميالدي بر

كماض به حذف زنان از تفاسير باستاناعتر)1 ؛ها در جوامع گذشتهنآرنگ جلوه دادن نقش شناختي يا

را)2 و در طول تاريخ كه آن و ضعيف زنان در اغلب جوامع و علت موقعيت فروتر  جستجوي مبنا

؛دانستندپيامد تقسيم كار اجتماعي مي

هاي مديريتي در شناس در مجامع دانشگاهي، موقعيتزنان باستانتراض به موقعيت نازلاع)3

و اعمال تبعيض .هاي پژوهشيدر تخصيص بودجه هاي جنسيتيمقايسه با مردان

فمكاري كه در انديشهراه بيهاي و تا حدي در پژوهشهنيستي اين دوره شناسي هاي باستانطور اخص

ككوشش«.است»تبعيض مثبت« اتخاذ شده توازن صورت گرفته بخشي به اين عدمه براي سامانهايي

ب بويژه زنانه يا روايتي از گذشته است كه در آن ميزانهاست يك معرفي تاريخي يعني( طرف ديگرهها عمداً

مي) زنان شناسي عموماً بر هاي جنسيت در باستاننخستين پژوهش.)125: 1379، سائگيت(».كندسنگيني

و بازگر آنجستجوي زنان .اندشناختي متمركز شدهها به صحنه تفاسير باستانداندن

از.7) 2000باهن،و رنفرو(زنان استيبه طور كلي، امروزه مطالعات جنسيت بسيار فراتر از مطالعه يكي

و عدمهاي زيستتغييرات بنيادين فاصله گرفتن از تعريف جنسيت بر مبناي ويژگي صرف به تمايل شناختي

آننازل زنان در جوامع را ضعف زيست موقيعتياست كه ريشهاي فرضيه ها در مقايسه با مردان شناختي

و حوزهمي دريپنداشته ميفعاليت زنان را  تعاريف نوين. كرده استطول تاريخ به محيط خانه محدود

ب ب عنوان مفهومي اجتماعي، گريزهجنسيت . نبال داشته استدهاز تفاسير قالبي بر مبناي تضاد دو جنس را

 مفهومي اجتماعي: جنسيت

ميشناسي، افرهاي جنسيت در باستاندر نخستين پژوهش و مرد تقسيم شدند كه هر اد به دو گروه زن

و زيستيك داراي ويژگي و منحصربههاي جنسي  هايفرد بودند كه با عنوان ويژگيشناختي مشخص

و زنانه مشخص مي شناسان مانند بسياري از علوم ديگر به نوين، باستان كردهايدر روي. شدندمردانه

و اجتماعي دارد، رسيدند كه جنسيت يك معيار تفاوت اين نتيجه و مبناي فرهنگي بنابراين گذاري است

 
7. Renfrew & Bahn 
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ب و خنثي نيست كه در طول زمان ، 2000،پورسر( صورت يكسان عمل نمايدهجنسيت مفهومي ثابت

زنمع مختلف تفاوت ويژگيبلكه در جوا) 2000،و ووس اشميدت و مرد به اشكال اي جنسي ميان

و همه جوامع در طول تاريخ برخورد يكساني با اينمي مختلفي تعبير بنابراين. اندموضوع نداشتهشود

زهاي مختلف نه تنها بر اساس تفاوتبندي افراد در گروهتقسيم شناختي بلكه بر اساس نظام يستهاي

هنهباورها، ارزش و ميا بر اساس همين ديدگاه جنسيت انتظارات. گيردجارهاي يك جامعه، انجام

جنسيت به صفات. شوداجتماعي در مورد رفتاري است كه براي افراد هر جنس مناسب دانسته مي

يكنآفيزيكي كه بر حسب  و زنان با هاي گردد، بلكه به ويژگياطالق نمي،ديگر تفاوت دارندها مردان

ميي رفتااجتماع و زنانه مربوط بدر اين). 787: 1383، گيدنز(شودر مردانه عنوان ويژگيهجا جنسيت نه

محصوليجنسيت به منزله).31: 1385 رابينيو،؛ دريفوس(شودميبيعي بلكه مفهومي تاريخي تصورط

و عقيدتي مشخص و تاريخي ت) 2004؛ ووس، 2000پورسر،( روابط فرهنگي نوع در طول تاريخ، بيانگر

و بسترهاي فرهنگي مختلف است . نظام جنسيت در جوامع

و انسانهاي نوين، باستاندر چارچوب رهيافت و بررسيشناسان هاي جديدي در ميان شناسان به مطالعات

و فرهنگ و جوامع باستان روي آوردند تا جايگاه زنان را در ميان جوامع و جوامع معاصر هاي مختلف بررسي

و گروهيبخش عمده.مقايسه نمايند آمريكاي پوست هاي قومي مانند قبايل سرخاين مطالعات در ميان قبايل

هاي مارگارت چنين مطالعاتي پژوهشيبهترين نمونه. شمالي يا قبايل بومي اقيانوسيه انجام شده است

و گينه نو  ايندر. شناس غربي هنريتا مور استو انسان)1380،گرت؛ 1380،فكوهي(ميد در ساموا

و ساختارهاي سياسي پژوهش بها نتايج جالب توجهي در مورد نقش زنان در تحول جوامع دستهاجتماعي

درهاي موفق باستانيكي از نمونه. مده استآ اين زمينه، پژوهش اليزابت برومفيل در مورد نقش شناختي

در ايران يكي از ). 1996برومفيل،(فعال زنان در تحول امپراطوري مايا به عنوان يك جامعه پيچيده است 

ميها كه زمينهبهترين نمونه هايي در زمان سازد تمدن عيالم است كه ظاهراًهاي اين نوع مطالعات را فراهم

همساختار جامعه بر مبناي نظام مادر و ساساني)55: 1373، هرمان(اشكاني چنين در دورانساالري بوده است

حكه زن ها نيازمند انجام كه همه اين دوره) 455: 1367، مشكور(اند كومت رسيدهان در چندين مورد به

ميهاي روشمند درمورد ساختپژوهش . باشدار اجتماعي جامعه آن روزگاران

ميالدي به بعد اين بود كه تصور رايج80شناسي از دهه در مجموع، دستاوردهاي مطالعات زنان در باستان

دومين موجوداتي ضعيف كه در طول تاريخ همواره در مقايسه با مردان در ردهو غالب در مورد زنان به عنوا
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بقرار و در تحول جوامع نقش چنداني باند با كشف نمونهعهده نداشتههداشته دت موردشههاي تاريخي

و تالش و باستسئوال قرار گرفته يهاشناختي كه خالف فرضيهانهاي فراواني براي يافتن مدارك تاريخي

. سابق را آشكار سازد هم اكنون نيز در حال انجام است

)نامتعارف(و كوئير) اجراگري( هاي پرفرمنسنگاهي به نظريه

و يكم، باستانهادر دهه هاي شناسان بيش از گذشته به امكان تنوع نظامي آغازين قرن بيست

بههاي جنسي نامتعارف يا نقشجنسي، وجود نظام تاي اجتماعي نامتعارف اين. اندكيد كردهأراي زنان

ميكيد به باستانأت بشناسان گوشزد و هايداوريجاي دنبال كردن پيشهكند تا سنتي در مورد نقش

هاي ديگري از نقش زنان در جوامع را جايگاه زنان در طول تاريخ در مطالعات خود، امكان وجود شكل

. هميشه مدنظر خود قرار دهند

و متعاقب آن تغيير شرايط زندگي زنان در جوامع معاصر، هاي اخير در دهه در تحول مفهوم جنسيت

ب و فلسفه نقش با. سزايي داشتندهمطالعات علوم ديگر مانند علوم اجتماعي و جودي باتلر كه مطالعات فوكو

زگذاري نمودند كه در بازنويني را در مطالعات جنسيت بنيانكوئير طرحيطرح نظريه نان نگري مطالعات

ب شد. سزايي داشتندهاهميت ميمطالعات ياد افراد در دو بندي سازد كه طبقهه پژوهشگران را متوجه اين اصل

و مرد بر اساس ويژگي وگروه زن بزيست هاي فيزيكي وهشناختي يك باور غربي است كه شدت از نظام فرهنگي

متيارزشي جامعه ميأغربي و نميثر بباشد يكهتواند .اصل مسلم قابل تعميم به همه جوامع باشد عنوان

ينظريه فمينيست موسوم به موج سوم خصوصاً كردهاي اخير پژوهشگراندر همين خصوص روي

بباتلرو پژوهش»نامتعارف« اهميت جنسيت در ساختيويژه فوكو در زمينهههاي مورخين بدن

و شكل زشخصيتي افراد در طول تاريخ حيات بشر در(ندگي زنان در طول تاريخ هاي متفاوت حداقل

و نامتعارف«كوئير به معناييواژه. حائز اهميت است) اروپا باتلر در اين نظريه به امكان. است»عجيب

ازوجود شكل و و متفاوت هويت جنسي پرداخته بها هاي نامتعارف و بررسي نقش فرهنگ ين رهگذر نقد

و تحميل اشكادر جامعه بپذيري جنسي افراد ميهل مشخصي از هويت جنسي بر افراد  پردازدويژه زنان

واساس نظريات فوكو را در پژوهش.)2004ووس،( و هاي وي در مورد اشكال متفاوت ازدواج نقش زنان

در اساساً مي جنسيت  هايبايد اذعان نمود هرچند در پژوهش).1383،برك(توان يافت اروپاي قرون وسطي

مسباستان و يا گاهي بديهييلهأشناختي و بيش ناديده گرفته شده انگاشته شده است، جنسيت كم
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و فعاليتجنسيت همواره جزيي از زندگي اجتماعي افراد محسوب و تمام ابعاد زندگي هاي روزمره را شده

ت ميأحتي در خردترين مقياس آن تحت .8)1994كريست، گيل(دهد ثير قرار

ب»اجراگري«ينظريه ميه همين مفهومباتلر نيز و اين ايده را مطرح و نقشنظر دارد  هايكند كه هويت

و به صورت عملجنسيتي افراد از خالل فعاليت ميهاي زندگي روزانه و تا حدودي ناآگاهانه ساخته شودي

در»اجراگري«و»نامتعارف«هاي در حال حاضر نظريه.ف متفاوت استو شكل آن در جوامع مختل

هاي كهن با ساختار جنسيتي متفاوت مانند امپراطوري به تمدن شناختي مربوطهاي باستانتحليل داده

متفاوتي هاي پادشاهي مصر باستان كه نظام جنسيتي كامالًآمريكاي التين يا مربوط به سلسلهماياها در 

ميهب اند،با جوامع امروزي داشته .شوندطور گسترده به كار گرفته

 شناسي باستانها در تكثر ديدگاه

بيپرداختن به مسئله و به شناسيخصوص نقش زنان در باستانهجنسيت الزاماً نيازمند دسترسي

و انديشههاي تازه نيست بلكه نيازمند پرسشداده و نوين در برخورد با داده هايها ها، ماهيت جنسيت

(جامعه است و چالش، پرسشنقدها).2: همان. كهها ميدر چارچوب هايي شود به مطالعات زنان مطرح

و بازاهاي باستانپژوهشيگسترش دامنه ميشناختي . انجامدنديشي در چارچوب نظري مطالعات

تشناسي زنان از چهار طريق در باستان داأعملكرد ياد شده ر نظري، طراحي بسط تفك: ته استشثير

و دستاوردهانهاي قومگيري از پژوهشمفاهيم نوين، بهره پورسر،( شناختيي مطالعات انسانگاري

هايي كه تاكنون در چارچوب پرسشبا طرح. كرد نوين استهاي ميداني با رويو طراحي پژوهش)2000

آنمطالعات باستان جديدي به جهان گذشته نگريسته از زواياي9)1996رايت،( ها نشده بودشناختي توجهي به

و تفسير مرد شناسديد باستانيغالباً از زاويهشناسي كه تا پيش از اين باستان. شودمي غربي به تعريف

باستانباكنون با حضور فعال پرداخت،گذشته مي عنوان پيشگامان مطالعات جنسيت، تعاريفهشناسان زن

ميييني از جهان گذشته ارانو و نظريهامروزه جنبش آزادي.نمايده و(ي مرتبط با آن، مورخانهازنان

مي) اسانشنباستان سرا ترغيب با به ). 67:1381،برك(االت جديدي مطرح نمايندؤنمايد تا در مورد گذشته

و گروه محصحنه آمدن افراد و كودكان، باستانهاي ا شناسيذوف مانند زنان ز تفاسير امروزي بيش از پيش

. گيردمردمحور گذشته فاصله مي

8. Gilchrist 
9. Wright 
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بيكردي جديد به مقولهبا روي و سيال كه مند، مكاناي اجتماعي، تاريخپديدهمثابههجنسيت مند

و جرو،(ندارد واحدي از آن وجودينسخه و 10)2000؛ هاليمون، 1997كانكي چارچوب نظري منعطف

اربقاياي ماديپويايي براي مطالعه و گسترش نيزايي برجاي مانده از رفتار انسان ه شود كه قابليت بسط

به. دارد ويمنزلهتعريف نوين جنسيت و متنوع، باعث شد در تصور سنتي از زنان نظامي اجتماعي

بجايگاه فرودست آن يبا وارد شدن مطالعات زنان به عرصه. شدت بازنگري شودهها در طول تاريخ،

بباستان و و باستاندنه شناسي ببال خودآگاهي پژوهشگران به بعد، جايگاه80ويژه از دهههشناسان زن

بيطزنان در مح و پژوهشي نيز آههاي دانشگاهي و به تبع ن جايگاه زنان در بسياري از شدت ارتقاء يافته

.نيز متحول گشته استهاعرصه

بيهاي مطالعات ويژهشايد يكي از بزرگترين دستاورد عنوان موجوديهزنان، درهم شكستن تصوير زن

و معرفي فرهنگ و تمدنضعيف در طول تاريخ كهها و قدرتمند جوامع هايي است تصوير نويني را از زنان فعال

ب ميهگذشته و حتي انساباستانيامروزه هيچ پژوهشگري در حوزه. دهنددست شناسي ايننشناسي يا تاريخ

ب بداليل زيستهايده را قبول ندارند كه زنان وهشناختي همواره در طول تاريخ عنوان جنس دوم مطرح بوده

.اندي يكسان با مردان برخوردار نبودههاي اجتماعو فرصتهيچگاه از برابري 

 گيرينتيجه
و ميرود مطالعات زنان به دانش باستاندر حدود چهار دهه از در. گذردشناسي ين چهار دهها مطالعات زنان

و موجب گسترش شاخهبسيار پويا عمل نمود و موضوعات نظري دامنهه است شده شناسيداري در باستانها

و80چنان كه اشاره شد تحوالت فكري دهههم.ستا شناسي رود مطالعات زنان به دانش باستانميالدي

در. را تسريع نمود هاي تحولي آن اشاره شد موجي از قلمرو انديشه كه به بعضي از جنبهمطالعات زنان

بو نظريات جديد را كه غالباًهاانديشه و در مورد ثر بوده استأمت شناسيويژه انسانهاز علوم اجتماعي

و جايگاه زنان اين. به ارمغان آورد) است شناسيهاي دانش باستانكه قلمرو پژوهش(در جوامع گذشته نقش

بديدگاههايي را در مواجهه با ها چالشنظريه شان نقش هاي بدنيويژگييواسطهههاي سنتي كه براي زنان

بحاشيه و خانگي ميصورت يك جريان تاريهاي و موجب بازانديشيخي تعريف هاي عميق كرد، مطرح نموده

 
10. Hollimon, Conkey and Gero 
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و تك و باستاندر حال حاضر انسان. ات سابق شدندخطي اين نظريدر سير تاريخي و شناسانشناسان به تنوع

و تمدنزنان در فرهنگ. هاي جنسيت در جهان قائلندكثرت نظام هاي هاي مختلف با توجه به نظامها

و جايگ و به هيچاهارزشي نقش و دارند توان انتظار داشت كه شرايط زنان در وجه نميمتفاوتي داشته

و مشابه بوده باشد شناختي در ميان هاي باستاننتايج پژوهش. طول تاريخ در سراسر جهان يكسان

.هاي مختلف اين موضوع را به اثبات رسانده استتمدن

و انديشه كهاي ضداستعجنبش حمايت از زنان هاي پساساختارگراييه غالباً در چارچوب انديشهماري

و به ويژه باستاناند، تأثيرات شگرف مطرح شده كهآن. شناسي بر جاي نهاده استدر علوم انساني چنان

از شود طرفداران جنبش زنان با تأكيد بر ناممكن بودنسائگيت نيز متذكر مي هر نوع شرح تاريخي خالي

و(مطالعات زنان. اندت ما از گذشته را به چالش كشاندهشكل ممكن روايترين گذاري، به ژرفارزش

و گروه)جنسيت به طور كلي و به صحنه آوردن افراد ببا تأكيد بر چندصدايي ويژهههاي محذوف از تاريخ

ت و آنأزنان و جايگاه هاي نظري خود دعوت شناسي را به تجديدنظر در انديشهنها، باستاكيد بر نقش

دركرد چونهمهاي جديدي كردي خودانتقادي، زمينهپيش گرفتن رويه است، ضمن آن كه خود نيز با

و نظاير آن را به حوزهباستان شناسي افزوده مطالعات باستانيشناسي كودكان، مطالعات مردان، كهنساالن

شده شناسي استانبهاي مطالعات زنان وارد دانش پژوهشيهاي نظري كه در نتيجهيكي از حوزه. است

به! است مطالعات مردان است از سوي ديگر مباحث جنسيت، باعث افزايش تعداد پژوهشگران عالقمند

و در نتيجه گسترش انديشهمطالع همات زنان و و چارچوب مطالعاتي اين شاخه چنين ارتقا جايگاه ها

گاهي ميالدي هيچ جاي80دهه تا پيش از تحوالت. هاي دانشگاهي شده استزن در محيط شناسانباستان

ببراي زنان در تفاسير باستان و مردان و سرنوشتهشناختي وجود نداشت در تحول سازعنوان تنها افراد مهم

ب ميهجوامع گذشته، .رفتندشمار

و خودداري از صدور يك ابرتئوري در اين زمينه، در و تكثر نظام جنسيت در جوامع مختلف اعتقاد به تنوع

و افق ديد باستانشگستر شناسي جنسيت با قائل شدن باستان. اسي بسيار مؤثر بوده استشنچهارچوب نظري

و تكثر مي،به تنوع كه»هاستيسشناباستان«شناسي در واقع گذارد كه باستانبر اين نكته صحه بدين معنا

و باس جهان گذشته عمالً. تفسير يكساني از گذشته وجود ندارد آن به روايت امروزشناسي تاناز ميان رفته

مي. پردازدگذشته مي كه چنانهم. نمايدهاي مختلفي را به جهان گذشته بازتواند دريچهتكثر اين روايات

شناسي تحول نظري دانش باستانيدر زمينه هاي گذشته دستاوردهاي بسياريمطالعات زنان در دهه
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مي« استداشته صهر ايسمي اندازهبيياي بر سايهه شود كه بالقوه نور تازهورت ديدتواند به اين

اي نياز هاي تازهيخ از نو نوشته شود حداقل به فصلتاباند، حتي اگر نيازي نباشد كل تاربتاريخيپيچيده

يشناسي مدرن امروزي در زمينهجا بايد گفت گرچه باستانهمين). 132: 1372، سائگيت(»است

نظمطالعات زنان از يك و روشسري نبايد در جويد ولي هرگزمياي سود مند پذيرفته شدههاي نظامريات

و بسترگونه مطالعات زمينهاين و فرهنگي ويژهها گيري صرفي هر جامعه را در بكارهاي فكري، تاريخي

و تفاسير متعاقب آن مورد غفلت قرار داد .اين نظريات
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