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برگرداِن این مقاالت به زبان فارسی برای من با پرسشی آغاز شد و با یادآوری 
مسئولیتی شخصی در این دوران به انجام رسید. پرسش این بود که چگونه 
یخ را به گونه ای نوشت که زن در آن غایب و حاشیه ای نباشد.  می توان تار
افسانه نجم آبادی در این مقاله ها به این پرسش پاسخ داده است. برای 
آنچه فاقد آن هستیم اسناد و مدارک نیست،  او،  تعبیر  به  یخ نگاری،  تار
یای زنان در  یخی با چشم جو بلکه بازخوانی اسناد و مدارِک موجوِد تار
یخ است. از این رو مسئولیت شخصی مرا واداشت تا این مقاالت غنی  تار
که در خوِر آن است به سامان درآورم. مقاله های این  و ارزشمند را آن گونه 
مجموعه نشان دهندۀ ذهن درخشان، پیچیده، پرسشگر و منسجم افسانه 
یخ، سیاست و ادبیات و در  پی  نجم آبادی است، ذهنی که برای خوانش تار

یخ و تحلیل سیاست و ادبیات پرورده شده است. آن نگارِش تار
به تعبیر رضا براهنی، »زن ایرانی در گذشته نه چهره ای از خود نشان 
به  را  او  چهرۀ  است  توانسته  کسی  اجتماعی  به دالیل  نه  و  است  داده 
کند.« افسانه نجم آبادی چهرۀ زن ایرانی را  یر  جلوه های مختلفش تصو
کرده است.  یر  گوناگون و اغلب پنهانش برای خواننده تصو با جلوه های 
نجم آبادی را می توان پژوهشگر  پیشگام و بی اندازه سخاوتمند در »گردش 
اطالعات آزاد در ایران« دانست. او در وب سایت »دنیای زنان در عصر 
قاجار« اسناد دست اول و نایاب را دربارۀ روزگار قاجار به رایگان در اختیار 
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پژوهشگران قرار داده است، اسنادی که هر پژوهشگری برای دسترسی به 
آنها می بایست چه بسیار کتابخانه ها را بگردد. به عالوه این مقاالت نشان 
که هر خواننده ای از  که می توان متنی علمی را به گونه ای نوشت  می دهند 
آن لذت ببرد و دچار مالِل ناشی از خشکی مطالب علمی و تحلیلی نشود. 
یخ با نگاه به جنسیت  به عبارت دیگر، کار نجم آبادی مطالعه و خوانِش تار

و سکسوالیته است.
این مجموعه که بخشی است کوچک از تالش ها و تأمل های افسانه 
است؛ شش  مقاله  نه  دربردارندۀ  معاصر  ایران  یخ نگاری  تار در  نجم آبادی 
که در ابتدا آمده اند در سال های مختلف به شکل پراکنده  مقالٔه ترجمه شده 
یات انگلیسی زبان منتشر شده و سه مقاله و جستار دیگر در مجله های  در نشر
فارسی زبانی همچون نیمه دیگر در دهۀ هفتاد شمسی منتشر شده اند. و اما 
یکا« را با  در مورد خود مقاالت؛ افسانه نجم آبادی مقالۀ »فراسوی قارۀ آمر
این پرسش آغاز کرده است که آیا جنسیت و سکسوالیته دو مقولۀ کاربردی 
یخی اند. او در این مقاله به دغدغه های روش شناختی و  در تحلیل  تار
مفاهیم جنسیت و سکسوالیته فراتر از مرزهای جغرافیایی و محدوده های 
زمانی می پردازد. مقالۀ »چرا شد محو از یاِد تو نامم؟« خالصۀ کتاب حکایت 
کتاب به واقعۀ فروش و اسارت  دختران قوچان است؛ نجم آبادی در این 
شماری از دختران قوچان و زنان باشقانلو در اواخر قرن نوزدهم و سال های 
منتهی به انقالب مشروطه پرداخته است. او این واقعه را از عوامل اصلِی 
یخ نگاری های انقالب  روشن شدن شعلۀ انقالب می داند و با مطالعۀ تار
یدون آدمیت به  مشروطه، از جمله آثار احمد کسروی، مهدی ملک زاده و فر
یخ نگاری های  که چرا حکایت دختران قوچان در تار این پرسش می پردازد 
یخ نگاری های مردانه  بعدی به تمامی به فراموشی سپرده شد و چگونه در تار
یدادی  رو آن  در  موجود  مضامین  به لحاظ  که  قوچان،  دختران  حکایت 
تأثیرگذار در انقالب مشروطه بود، بدل به »حادثه ای پیش پا افتاده« شد؟

به تعبیر افسانه نجم آبادی، پژوهش هایی که در زبان فارسی و انگلیسی 
دربارۀ مشارکِت زناِن ایرانی در فعالیت های اجتماعی، سیاسی و ادبی در 
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دورۀ مشروطه انجام شده خود گفتمان هایی را شکل داده  و باز تولید کرده اند. 
نجم آبادی در مقالۀ »زنان ملت: زنان یا همسراِن ملت؟« این گفتمان ها را 
نقد می کند و به این موضوع می پردازد که زنان در روزگار مشروطه چگونه در 
فضای سیاسی جایگاه خود را مطالبه کردند، چگونه مرزهای محدودکنندۀ 
کنار مردان  اجتماعی را شکستند و با اسم و فکر و خط و ربط خود در 
کردند. مقالۀ »نقش زن بر متن  در مقام هم وطن و بخشی از ملت مبارزه 
که  گفتمانی  گفتمان مشروطه می پردازد؛  مشروطیت« به تناقضات درونی 
کنار مرد در مقام همتای مرد داشت  گرایش به نگاشتن زن در  از یک سو 
و از سوی دیگر در گسترۀ زبان سیاسِی مشروطه زن را تحت قیمومیِت مرد 
می دانست. در مقالۀ بعد، نجم آبادی به دگرگونی های مهم زبانی در دو سدۀ 
که از عنوان مقاله پیداست، به »دگرگونی زن و مرد در  اخیر و، همان گونه 
زبان مشروطیت« می پردازد. به تعبیر او این دگرگونی ها نسبت  به مؤنث و 
مذکر خنثی نبوده اند و برخی از مفاهیم نو نظیر »وطن« مؤنث و برخی دیگر 
چون »ملت« مذکر نگارش یافته اند و این مؤنث/مذکرنگاری در بازنگاری 
و نونگاری »زن« و »مرد« نیز تأثیر داشته اند. نجم آبادی با بررسی و تحلیل 
محتوای جراید زمان مشروطه و روزنامه های زنان مانند شکوفه و دانش 
نشان می دهد چگونه زنان مشروطه خواه سال ها پیش راهی برای نگارِش 
گشودند و استدالل می کند زبان فارسی به لحاظ  یش بر متن مشروطه  خو
را  زن  هنوز  مردانه است،  زبانی  نیست،  زبانی خنثی  نشانگان جنسیتی 
یافت می کند با آنچه  از متن حذف می کند و آنچه خوانندۀ زن از متن در

خوانندۀ مرد از این متون می فهمد بسیار متفاوت است.
در ادامه سه مقالۀ بسیار درخشان و خواندنی از افسانه نجم آبادی 
و  یسی  داستان نو دنیای سحرانگیِز  به  را  که خواننده  مقاله هایی  می آید؛ 
قصه های هزار و یک شب و سندبادنامه و »احسن القصص«، داستان 
یدادی ادبی  یوسف و زلیخا، می برد. در اواخر دهۀ ۱۳۷۰ شمسی، ایران رو
یسندۀ زن ناشناخته ای به اسم  گذراند. رمان بامداد خمار اثر نو را از سر 
گرفت  قرار  پرفروش  کتاب های  در صدر  فتانه حاج سیدجوادی )۱۳۲۴( 
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کتاب ها باقی ماند. نجم آبادی در مقالۀ  ین   و تا یک دهه جزو پرفروش تر
از  را  ایران مدرن« این رمان  »بامداد خمار: رنج سکسوالیته و عشق در 
داستان های مدرنیست های اولیه جدا می کند و استدالل می کند که چرا این 
رمان مدرنیست های چپ گرا و منتقدان فمینیست را برآشفت. نجم آبادی 
معتقد است رمان بامداد خمار طرحی بسیار پیچیده دارد: در این مقاله 
پرسش اصلی در  واقع این است که چه چیزی در رماِن بامداد خمار وجود 
دارد که خواندنش را برای طیف وسیعی از خوانندگان لذت بخش می کند 

و چه خوانش های گوناگونی از این رمان امکان پذیر است؟
نجم آبادی در مقالۀ بعد، با عنوان »لذت خواندن داستان های مکر 
که اغلب داستان هایی  زنان برای خوانندۀ فمینیست«، استدالل می کند 
که بر اساِس مکِر زنان نگاشته شده است نه دربارۀ میِل زن بلکه دربارۀ 
به  یسنده  نو مقاله  این  در  است.  مردانه  کهِن  بسیار  خیال پردازی های 
گوناگون از داستان های محبوب ایرانی و اسالمی و  امکان خوانش های 
یسنده،  داستان های کهِن شرقی می پردازد، از جمله خوانش فمینیستی. نو
با تحلیلی که از قصه های هزار  و  یک  شب به دست می دهد، به این پرسش 
می پردازد که چرا احیای شهرزاد به مثابۀ نیای مادرِی فمینیسِت زناِن امروز 
ین  خالی از ایراد نیست. اما در واقع در پایاِن هزار و یک شب شهرزاد مکارتر
حکایت  داستان  ین  »نیکوتر عنوان  با  مقاله  ین  آخر است!  فمینیست 
یان نوشته شده  کارن مرگور گاین  کیست، زلیخا یا یوسف؟« با همکاری 
یسندگان در این مقاله بر داستان یوسف و زلیخا در قرآن و تفاسیر  است. نو
یژه بر شخصیت زلیخا، به عنوان شخصیت داستانی  آن تأمل می کنند و به و
مهمی که اغلب از او نام برده می شود و همچنین بر چگونگی تفسیر مفسران 
کارشناسان علوم دینی از نقش او تمرکز می کنند. آنها استدالل می کنند  و 
اصلی  داستاِن  روایی  منطق  با  تفسیر  هر  در  زنانه  ترسیم سکسوالیتۀ  که 
ین داستان ما  در همان تفسیر  پیوند دارد. به تعبیر آنها دربارۀ این نیکوتر
یر برساختۀ زن در مقاِم  یسی هایی هستیم که تصو نیازمند خوانش ها و بازنو
بتوانند این  که در آن زنان  را به چالش بکشد، خوانش هایی  مکرکننده 

 زن ستیزِ  تفاسیر قبلی رها سازند.
ً
ین داستان را از تأثیر عمدتا نیکوتر
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در مقالۀ »اقتدار و عاملیت: بازنگری کنشگری زنان در دورۀ رضا شاه«، 
نجم آبادی، با تمرکز بر فعالیت های اجتماعی زنان در سال های ۱۳۰۰ تا 
۱۳۲۰ و بحث های جاری در مورد حضور زنان در اجتماع و حجاب زنان، 
نشان می دهد که چگونه در این برهۀ زمانی فعالیت هایی که در راه 
یک هم از نظر  دفاع از حقوق زنان صورت می گرفت هم از نظر ایدئولوژ
یسنده در این مقاله معتقد است معنای  یِر سلطۀ دولت درآمد. نو ساختاری ز
گاه در مباحث حول  که  یخی است  تار »کشف حجاب« خود پدیده ای 
حجاب از آن غفلت می شود. نجم آبادی به مناظرات و مشاجرات دربارۀ 
حجاب در دهۀ ۱۳۰۰ در جراید آن زمان می پردازد و به تعبیر او آنچه به طور 
رسمی و قانونی در ایران بعد از انقالِب اسالمی در مقاِم حجاب مطرح 
شد همان حجابی نیست که در دهه های نخستین قرن بیستم مطرح بود.
و  فارسی  مقاله های  ارسال  برای  نجم آبادی  افسانه  دکتر  خانم  از 
حمایتشان در به  ثمر  رسیدن این کار سپاسگزارم. همچنین از آتنا کامل برای 
همراهی اش در تصحیح و تنظیم واژه نامۀ مطالعات جنسیت که در انتهای 
این مجموعه آمده است بسیار سپاسگزارم. به لطف و دلگرمی دوستانم آنا 
ین، سارا محمدی اردهالی، نیایش قربان دولتی و حمیدرضا پرنیان این  پرو
یراسته تر شد. کاوه بهبهانی چند جمله از مقالۀ »فراسوی قارۀ  اوراق تهیه و و
کرد، از لطف ایشان نیز بسیار سپاسگزارم. مسئولیت  یکا« را بازترجمه  آمر

هرگونه ایراد و کوتاهی در ترجمۀ این متون به تمامی بر عهدۀ مترجم است.

یمی ین کر شیر

شیراز، بهار ۱۳۹۸




