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 چکیده

با رویکردها و  را شناسیباستان ،زنان بخش آزادیجنبش تحت تاثیر 9180دهه میانه از  اجتماعیمهم مولفه یکبه عنوان  جنسیت

 "زنان"همچونهای محذوف جامعه گروه مورد درهای غلط رویکرد و تغییر افرادبخشی به نقش عاملیت. رو کردهای جدید روبهانگاره

تالش در این مقاله کرد.دنبال میرا آغاز دغدغه آنیندی از فرآشناسی فراراستای باستاندر جنسیت شناسیکه باستانبود از اهدافی

های ایجاد شده در چالشبیان بپردازد.  شناسیتوصیفی به بررسی جنسیت و تعاریف آن در باستان_روشی تاریخی  با است

ی اگردآوری اطالعات در مقاله به صورت کتابخانهابزار .باشدشناسی از اهداف مهم مقاله فوق میدر باستان رویکردهای گذشته

-شناسیباستانبراین مسئله تاکید دارند که این منابع .باشدمیبرمبنای منابع و مقاالت فارسی والتین منتشرشده در این زمینه 

و با تنوع  استهآمیز را به چالش کشیدرویکردهای سنتی و تبعیضها و از دیدگاهبرخی های صامت گذشته جنسیت از ورای داده

 .ه استعرضه داشتاز گذشته  تفسیرهای جدید روایتی نو

 

 زنان(، جنبش فرافرآیندی، پست مدرن )شناسیکلید واژه:  جنسیت، باستان
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 مقدمه

 ،یابی ساختار مردساالر گذشتهو تحقیقات پژوهشگران در زمینه ریشه تحت تاثیر موج دوم فمینیسم9 جنسیت ،9110دردهه

از دهه هفتاد به عنوان گفتمانی گرچه جنسیت  (Sorensen:12:2225) .رو کردرا با رویکردی جدید روبه شناسیهای باستانژوهشپ

برسازی امواج متفکرانه در اعماق  فمنیسم تقریبا یک دهه صبر کرد تا موجبموج دوم  شناسی شکل گرفت امادر باستان ،نو

ی نقش فعال زنان در زمینه ،شناسان زن در اسکاندیناویبا کارهای تعداد کمی از باستاناین موج متفکرانه  .دیشناسی گردباستان

منتشر  9181شناسی تا سال مردمحوری در باستان یی انتقادی در زمینهاولین مقالهبا این وجود .آغاز گشت ،در پیش از تاریخ

 Janet)رژانت اسپکتوو  (Margaret Conkeyمارگارت کونکی) ،پیش از تاریخ آمریکا شناسانباستان مقالهاین نشد. در 

Spector)  استدان ساخته یشناسی جنسیتی را جاوی یک اسطورهیتهای جنسشناسی با استفاده از کلیشهکه باستانمطرح کردند 

های جنسیتی، که ذاتاً با کارکردهای نقشاز یک پیوستگی فرهنگی طوالنی و ثابت های جنسیتی معاصر، گیری از کلیشهبا بهره و

های روشن نشان دادند که ایشان با مثالهمچنین  (Gilchrist:22:9111).ست اهایجاد کرد بود زنان مرتبط شده 2وزیستی بیولوژیکی

را بهبود بخشیده است.  تاریخی چندین محوطهراجع به منتشر شده  نتایج،محورانهمردهایو حذف دیدگاه چگونه توجه به جنسیت
(Dommasnes:210:2212) 

، از نابرابری عمومی و حقوقی زنان و کمرنگ نشان دادن، شناسان درزمینه جنسیتهای آغازین باستانمطالعات و پژوهش   

تغییرات بنیادی در خواستار ، جنسیت زنان و هایپژوهش .شناسی انتقاد کردهای باستانزنان در گذشته و پژوهش 3عاملیت

در مورد  ،و تفسیرها نوسازی تعاریفبار در پی برای اولینشناسان جنسیت همچنین باستان. شدند شناسیانباسترد فرضیات پایه

کم و بیش  هایبا دیدگاه های جنسیتنظریه Conkey& Gero:7:1117).)دبرآمدن و اسناد باستانی گذشته بو منابع مکتوها داده

شناختی ی تحقیقات باستانساختار مردگرایی گذشته در زمینه را در جدید یهاهای زنان، بینشبا بسط و گسترش پژوهش نقادانه

و مطرح  )پژوهش در مورد زنان(با فاصله گرفتن از رویکردهای آغازین خود جنسیت هایو نظریه هائوریت امروزه .ندکردعرضه 

ها عات تحقیق جدید وکسب دیدگاهی نو و هرمونتیک از دادهبه منظور باال بردن موضو ،دنیا شناسیدر باستان کردن رویکردهای نو

 شناسینیم قرن از مطالعات جنسیت در باستانبا گذشت  این در حالیست کهد.شوبه کار گرفته میو کسب اطالعات جدید، 

           مطالعات این،جهان

 

 
_________________________  
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ضرورت .باشندشمار میانگشت شناسی ایران برخالف سایر کشورها بسیار محدود وباستان چنین، درای این مطالعات میان رشته و

گذشته، به منزله بقایای رفتار انسان و عمل اجتماعی او و های نظری جنسیت در مطالعه بقایای ها و چهارچوبآشنایی با دیدگاه

ترین اهداف این مقاله های گذشته یکی از مهمهای نظری در تغییر و اصالح رویکردها و دیدگاهها و چهارچوببیان تاثیر این دیدگاه

 سواالت مقاله بر اساس اهداف مورد نظر تدوین شده است. .باشدمی

 شناسی به چه میزان بوده است؟گفتمان نظری مدرن در تغییر رویکردهای نظری در باستان نقش جنسیت به عنوان یک -1

 های مطالعاتی را در برگرفته است؟ در طول روند مطالعاتی خود، کدام حوزه باستان شناسی جنسیت -2

نشان از پیشینه غنی های مختلف دنیا ه زبانشناسی ببیش از چندصد کتاب، مجله و مقاله در زمینه جنسیت در باستانوجود    

شناسی در باستانجنسیت  مطالعات های انجام شده در زمینهدرخصوص پژوهش.باشدهای علمی دنیا میاین رویکرد در پژوهش

خوی ژممریم دخوی اشاره کرد.دژمیزدی و دکتر مریمدکتر لیال پاپلی نامه دکتری، مقاالت داخلی و خارجیتوان به پایانمی ایران،

هویت به بررسی مسئله  "ی مورد مطالعاتی :خاندان شاهی ساسانییتیابی جنسفرآیند هویت"نامه دکترای خود( درپایان9381)

 هاینخستین پژوهش با رویکردنامه پایان. این اندساسانی پرداختهدوره گیری این فرایند، در شکل جنسیتی مردان و نقش بدن در

در  (9310خوی )مریم دژم رضا سعیدی هرسینی ومحمدالدین نیکنامی، رود. کمالمیبه شمار  ایران شناسیدر باستان جنسیت

 ومطالعات زنان  تحول رویکردهای و گیریشکل تاریخیسیر بررسی به "شناسیباستان درزنان مطالعات در آمدی بر تاریخچه "مقاله

جنسیت و عدم آشنایی بسیاری از محققین با این شناسیباستانود منابع در زمینه .کمباندپرداخته شناسیدر دانش باستانجنسیت 

 باشد.ضرورت، انجام این پژوهش می شناسینوین در باستانقبیل رویکردهای

 شناسیجنسیت گفتمانی نو در باستان
از خانه و دادن فراغت به زنان فرصت های فکری و اقتصادی قرن نوزدهم به ویژه انقالب صنعتی با کشاندن کار به خارج پیشرفت

اند که به رسمیت براین عقیده بیشتری را برای ایجاد رویکردهای جدید در مورد زنان فراهم کرد. در واقع بسیاری از متفکران

اعتراضات .(9312:3ییر نگرش بوده است )لگیت،شدن زنان به منزله یک گروه سرکوب شده اجتماعی ،پیش شرط این تغشناخته

 مغرضانه جنسیتی رویکردهایها و ایدئولوژی ا انتقاد ازنیستی بدهای فمرویکرباعث شد تا علیه وضعیت سیاسی و اجتماعی زنان، 

 هایگوناگونی تئوری شناسی را تحت تاثیر خود قرار دهد.و بسیاری از علوم از جمله باستان گسترش یافتهدر سه موج، گذشته، 

 محدودیت. ای داشتکنندهنقش تعیین، ی جنسیتی انسانی گذشتههای جدید در زمینهدر به دست آوردن بینش فمنیست

-شناسی که میزنان باستان یشمار فزاینده افزایش، با شناسی باستانمحورانه های مردبرای زنان در سیستم ایحرفه هایفرصت

-انتقادها از رویکردهای نظری و روش شان وجود نداردرتبه ، اشتغال و ترفیع برابر با مردان همشآنها به آموزدسترسی  دیدند امکان

جستجو برای پیدا  . این زنان در فرآیند تالش برای درک موقعیت و(9310:333)رنفرو،شناسی را به دنبال داشت.نباستا شناختی

یا کم اهمیت قلمداد  گذشته ت واقع شدن زنان در جوامعنحوه مورد غفل نگری در این موضوع وهایی برای ایجاد یکسانکردن راه

های بسیاری انجام شناختی و سرجمع کردن ایشان با هم در یک گروه غیر متعارف، تالشهای باستانن نقش ایشان در گزارششد

 (Dommasnes:318:2092).دادند 
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و تغییر  جنسیت گسترش جمله اقدامات مهم در زمینهها و انتشار مقاالت برمبنای مباحث جنسیت از ها، کنفرانستشکیل انجمن

یافته  موضوع زنان تمرکز شناسی جنسیت برمرتبط با باستان هایگردهمایی. اولینبود شناسیباستان رویکردهای مرد محورانه در

 (. 311)همان:در نروژ منتشر شدشناسی جنسیت،باستان به عنوان اولین مجله تخصصی9(KAN). مجلهبود

شناسی باستان شناسی در این زمینه،مقاالت و مجاالت باستان، به رشد کتوب افزایش رو وشناسی با گسترش مطالعات باستان

مدرن در گذشته  و توجیهات کم  جنسیت های دوتاییی کلیشهتجسم یک پارچهبه دلیل وعیت پدرساالری را مشر جنسیت

و  انددست بودهتر و زیرپست زیستی و نظر بیولوژیکیان ذاتاً از اساس که زن پایه وی این ادعای بیزنان به واسطهارزش دانستن 

به ویژه در مطالعات و نظرات ارائه شده  رویکرد،این تغییرد و بر اهمیت را به نقد کشیباشند می     در نتیجه حقیرتر از مردان 

گذشته  زنان در جوامع مردان وبسیاری از رویکردهای بیان شده در مورد این در حالی بود که  .تاکید کرد، شناسانتوسط باستان

در مطالعات  کالرکبه عنوان مثال . اساس شکل گرفته بودند پایه وهای بیداوریپیش بدون توجه به رویکرد جنسیت، برمبنای

 های مرکزی وبین خانه تمایز مبنایبر ،هااستقراردر طرح اولیه  بندی اساسیبر یک تقسیمآهن های استقرار در عصر از مکان خود

یابی از الگو او تحلیلر اساس عالیق زنان معتقد بود. ب ایو حاشیه های کوچکترن و خانهعملکرد مردا خانواده و ، درارتباط بابزرگ

ت در مورد تقسیما . ادعای ویبودصورت گرفته مدارک و شواهد بافتی  ،نگارانههای قومتمثیلبدون توجه به ، این دوره فضایی

چنین  نای .بودهخانه بیان شد در اتش در مورد پیوند طبیعی زنان با کاربر اساس فرضی به صورت ترکیبی کامالً ،هاجنسیتی خانه

 شتر این رویکردها،بی حالی بود که. این دراستمحدود شده ،داریخانه انه بههای زنفعالیت کهکردندغالباً وانمود می هاییروایت

 شکل گرفته بودند. اساس معیارهای جامعه مدرنبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
________________________ 

 
1-Kvinner in Archeolog in Norge 
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با رویکرد غیر  مشابههای از تحلیل بسیاری و در کار کالرک به طور واضح های جنسیتیهی در توجه به نقشبه خاطر کوتا

در ارتباط نیروی کار زنانی شکل گرفت.یتدر مورد تقسیم کار جنس یک درک جنسیتی غلط ،شناسانتوسط سایر باستان جنسیتی

 Gilchrist:25:1111).)شدقلمداد ارزش بی ، طبیعی وهای زیستی ایشانبا ویژگی

 جنسیت تفاوتی زیستی یا فرهنگی
الهام از مطالعات  با موج اول فمنیسم، رتحت تاثی شناسی از منظر تئوریکهای جنسیت در تمامی علوم به ویژه باستاناولین پژوهش

هایی زیستی و جنسی افراد در شناسی بر نقش ویژگیمطالعات جنسیت بر مبنای جنس(. 21ت)همان :گرف شکل 9شناسیجنس

شناختی های زیستتفاوت ؛بسیاری ازپژوهشگران معتقد بودند. نمود ها تاکیدها و جایگاه اجتماعی افراد وگروهدهی به نقششکل

بدین .الگوهای مختلف اجتماعی برای زنان و مردان به کار برده شده است ها وتوجیه خلق نقش طه شروع وها به عنوان نققرن

ز، )واتراست شده بر مبنای این رویکرد توجیه ،یافته درجامعه به ویژه نسبت به زنانهای جنسی اشاعهترتیب بسیاری از تبعیض

بیولوژیک افراد به مثابه  هایجنسی بر مبنای ویژگی و تقسیم کار ای پدرساالرهدر نظر پژوهشگران تفوق نظام (.9381:11،همکاران

شناختی زنان برای ظرفیت زیست .(9319:19)گرت، رفته استجوامع گذشته به شمار می تمام قانونی جهانشمول شکل غالب

در  ،تقسیم کار جنسی و نقش اجتماعی زنانکننده دادن از پستان و قدرت جسمانی کمتر زنان نسبت به مردان، تعیینزایمان و شیر

-زنان را از مشارکت در حوزه عمومی ناتوان می ،شناختیهای زیستشد که این تفاوتشد. عالوه برآن چنین ادعا میخانه تصور می

آنها را طبعا از مالکیت ابزارهای تولیدی و امتیازات خاص آن نیز  ،فاصله گرفتن زنان از تولید مادی (.1201:22:کنند)فریدمن

 .(9388:238داد )فکوهی،ای نسبت به مردان قرار میساخت و ایشان را در موقعیت زیر سلطهمحروم می

 د.انتقاد کر ،در گذشته در مورد عدم تساوی حقوق عمومی زنان در گذشته، از فرافکنی پدرساالری ،جنسیت شناسیباستاندر ابتدا 

مورد  شناسان مرد تعریف شده بودباستان شناسان وبه رسمیت شناخته شدن مردان به عنوان اسطوره شکارگری، که توسط انسان

-رک قوماکسانی بودند که مداولین به ویژه پژوهشگران زن، شناسانالی بود که برخی از انساناین در ح واقع شد.انتقاد این گروه 

شناسان باستان .خود را برای شکارگر بودن مانند مردان به کار ببرند، یافتند عاملیت اجتماعی توانستندمی در آن زنان کهیانگارانه

 های ویژگی. به خاطر اندتوانسته کهمردان هستند  این تنها بودند معتقد کههایی تحلیل به ،جنسیت

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________ 
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ارکی مد با ارائه نلسون.کردند انتقاد ندبه دست آور در گذشتههای مدیریتی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی را پست ،خویشزیستی  

های گذشته به چالش در تحلیل رامردگرایی  التزام بهها و مدیران زن در آسیای شرقی، شمن شناسانه ازمستند و باستان

بارزان ی عمومی، که تنها مهافرضیهبسیاری از فرضیات از جمله همچنین مطالعات جنسیت .(,Suzanne: & Spencer 12:2211)کشید

ی یتهای جنساند را رد کرد. تدفیندفن شدهگیریهای اندازهها و چاقوها و تاجران مرد با وزنه و مقیاسمذکر با شمشیرها، سرپیکان

بسیاری  ی جنگجوی ایرلندی.ند ملکهمان ،اندی خود دفن شدهول زمانههای متدامبارزان زن با اسلحه نشان داد که در برخی جوامع،

های زنان در اسکاندیناوی ند. از این گذشته تدفینباشند، به عنوان زن شناخته شد رفت که مرداز رهبران که پیش از این تصور می

مطالعات نلسون نیز نشان داد  زنان را در هیبت بازرگان و تاجر تعیین هویت کرد. ندگیری بوداندازه هایس وزنه و مقیا که همراه با

ها، نقش مهمی زن،کسانی بودند که در پیشرفت ایالت هایشمن. اندرسیدهکه در برخی از قبایل بومی آمریکا، زنان به مقام شمنی

های موقعیتیبه واسطهدر گذشته تساوی را  از زنان برخی مطالعات نشان دادکهاین .Suzanne: & (Spencer 14:2211) داشتند.

های زیادی از نمونهبه عنوان مثال  (Nelson: 121:1117).  نداهبه دست آورد ،های عمومی معمولیمدیریتی عالی در برابر حرفه

 که در قبایلشان مدیر بودندزنان بومی آمریکایی کسانی همچنین  و کلوئوپاترا، های فرعون مصریاز ملکه در گذشته مدیریت زنان

 Suzanne: &.(Spencer 12:2211)کردتردید های زیستی را دچارویژگی یادعای محدودیت و سرکوبی زنان بر مبنا

، و اثبات وجود تنوع در الگوهای جنسیتی گذشته امروز تا شناسان جنسیتهای انجام شده توسط باستانمطالعات و بررسی     

های جنسی را به عنوان یک قانون ثابت و جهانشمول مبنایی کلی در عدم تساوی عمومی و تقسیم ویژگی توانکه نمینشان داد 

بلکه باید آنرا در تعاریف اجتماعی و  .به کار گرفت نهایت تفسیر و تحلیل جوامع گذشته، درو  زنان و مردان در جامعه اجتماعیکار

گرچه تفاوتهای زیستی بین زنان و ))کند؛ وبوار بیان میسیمون د میان زنان و مردان جستجو کرد. ها،فرهنگی جوامع از تفاوت

باشد که افراد در مقام موجودات اجتماعی رسد شیوه  تفسیر جامعه از این مسئله میتر به نظر میمردان وجود دارد، اما آنچه مهم

-زن بودن، فرآیندی تاریخی و فرهنگی است نه زیست))چنین معتقد بود؛. او هم((شوندها قائل میچه ارزشی برای این تفاوت

در کار محدودیتی بر آنچه ممکن است بشوند  شناسانه، زنان به طور فطری، واقعیتی از پیش تعیین یافته ندارند و به همین دلیل

 (. 9380:92)دوبوار، ((نیست

 

 شکل گرفته از فرهنگ ،سیال جنسیت گفتمانی

های ارزش انتظارات و ازی ار مفهوم جنسیت به عنوان مجموعهب ،یتجنس شناسیباستان دومین موج مطالعات، مطالعاتبا گسترش 

 ،طبق این رویکرد(Gilchrist:9111). کردهای زیستی تأکیدجامعه برای زنان و مردان، ورای تفاوت هر اجتماعی وضع شده در

 ،.گفتمان اجتماعی جنسیتاستشده های جنسی ضمیمهکه بر بدنقلمداد شد اجتماعی و فرهنگیجنسیت به عنوان یک برساخته 

  ایشان ها زیستی تفاوت های جبری طبیعت ومردانگی درجامعه، محصول ویژگی که تعریف زنانگی و تاکید بر این مسئله داشت

-را به یک برساخته اجتماعی بدل می هاست، که این دو مفهومی تعبیر اجتماعی و فرهنگی این تفاوتباشد بلکه این شیوهنمی

دهد. های متمایزسوق میآنان را به ایفای نقش ،از زنان و مردان جامعه با ساختن انتظارات معین (.9313:21و همکاران، کند)آبوت
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در  .بخشد می عاملیت زنانه را از عاملیت مردانه تمایز و به عنوان یک مرد یا یک زن بودهعامل هویت بخش فرد  ،جنسیتدر واقع 

و جنسیت به عنوان فرآورده  استبدون تغییر تعریف شده به عنوان یک مفهوم ثابت و زیستی جنس بیولوژیک این گفتمان،

-شود و دریک فضای بیرونی از طریق تکرار سبکفرهنگی، مفهومی سیال و پویا قلمداد شده است که باگذشت زمان ساخته می

 (.9319:92دیگران، )نیکنامی، شودها بنا میکنشوار

شناسی به در حوزه مردم. ندجنسیت را بیش از پیش اثبات کرد ، برساخته بودن مفهومشناسیشناسی و انسانطالعات مردمم   

استیالی مذکر، ثابت کردند که اجتماعی کردن نقش ن اشاره کرد که با زیر سوال بردن توابندیکت میمید و روثمطالعات مارگارت

( به 9381:931رود، دارد. )ریویو:تصویری که هر کس از تعلق جنسیتی خود و رفتارهایی که در نتیجه آن انتظار میمهمی در 

روشن  ای، در گینه نو مورد بررسی قرارداد. دراین پژوهششناختی و فرهنگی را، در سه اجتماع قبیلهعنوان مثال مید، ابعاد زیست

 (9383:211،همکارانکوزرو و )اند.سیتی در تقسیم کار و الگوهای رفتاری بهره نبردهشد، زنان و مردان از الگوهای ثابت جن

منجر به  گذشته، پدرساالر ساختار انتقاد از وضعیت جایگاه طبقه دومی زنان دربا ، جنسیت شناسیباستانها و مطالعات پژوهش   

و نشان داد که  شد جوامع پیش از تاریخدر خانگی زنان با تاکید بر اهمیت اقتصادی کار جنسیتی جدید، های گیری تحلیلشکل

خصوصی  ی تولیدات عمومی ودر زمینه شناسانباستان. باشدهای جنسیتی با دیگری متفاوت میتعریف هریک از جوامع، از ویژگی

مورد اهمیت تولیدات در  بررسی ،برای مثال. های دست زدندبه صورت نمادین در باورها و اعتقادات مذهبی جوامع به پژوهش

می مشابه با مردان جنگجو قرار سرخپوست آزتک نشان داد که زنان در زایمان و بافندگی در مقا قبایل خانگی زنان در

 .Suzanne: & (Spencer 14:2211)ددارن

-باشد اما همین گرچه بسیار کمرنگ   می شناسیباستانهای پژوهش ها به ویژهوجه به رویکرد جنسیت در پژوهشتایران در   

ها و قبایل ایرانی چون . قومیتاشدبمیاز گذشته تا امروز در ادوار مختلف جنسیت، نشان از تنوع نظام های جنسیتی اندکپژوهش

توانند تعاریف متفاوتی از جنسیت و الگوهای جنسیت را های متفاوت، میبا فرهنگ و سنتفارس و....  بلوچ، عرب، ترک، لر، کرد،

های مختلف ایرانی تنوع در های ازدواج، جهزیه و حدود روابط جنسی زنان و مردان در میان قومیتسنتتجربه کنند. تفاوت در 

تگان نزدیک پدری )ازدواج تاکید بر ازدواج با وابسبه عنوان مثال دهد. الگوهای جنسیت را به عنوان گفتمانی فرهنگی، نمایش می

به شکل  در غرب ایران ،از قبایلدر برخی  عنوان بخشی از الگوی جنسیت زنانبه  رسم ختنه دختران و دختر عمو با پسر عمو(

 .است شدن در حال انجامهنوز نسبتا محدود

شواهد  اسناد و .دهدمردان را نشان می و الگوهای جنسیتی متفاوتی از زنان ،ایران گذشته ادوار درشناسی های باستانبررسی  

با حقوق و مزایایی بیشتر از مردان  بزرگ هایگارگاهان های اقتصادی چون مدیرمرتبط با دوره هخامنشی، زنان را در پستباستانی 

تمدن ایالم و  های بزرگ از زنان دردردوره هخامنشی، مجسمه و تندیس و اسناد مرتبط با ایشانها های ملکهدهد. مهرنشان می

های صورت مطالعات و پژوهش .دنکنتنوع در نظام جنسیت را تاکید می ها در دوره ساسانیاشکانی و ماهیت مردمحورانه داده

در  زنان در ایران، مشخص کننده تغییرات، در الگوهای جنسیت و تیموری مغول استانی عصرب با استناد به مدارک و شواهد ،گرفته

و در ساخت بناهای عام المنفعه  بانی،در برخی از عملکردهای اجتماعی همچون  درباری که زنان ایبه گونهباشد می این دوره

 .اندایفا کرده نقش مهمی و.....ی دیگرهای شخصی چون استقبال از سفرای کشورهابرگزاری ضیافت
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 های مطالعاتی موج سوم جنسیت و گسترش حوزه

-گسترش نظریه شناسی جنسیت گذاشت.بیشترین تاثیر را در مطالعات باستان،فرهنگیای برساختهمعرفی شدن جنسیت به عنوان 

ساختارگرایانی چون پساهای نظری پست مدرن و اندیشه متاثر از چهارچوب ،در اواخر قرن بیستم میالدی فمنیست موج سوم های

این رویکرد جدید، بدن )جنس( به عنوان یک در .کرد نظری خودوارد فاز جدیدی از رویکردهای  را مطالعات جنسیت و باتلر، فوکو

موج  نظریه مهم تلقی شد. افراد 9دهی به هویت جنسیتیکانون مهم هویتی در کنار جنسیت به عنوان گفتمانی فرهنگی در شکل

های ی، هویتهای جنسیتگیریجهت ها وایدئولوژی در مورد تنوع و گوناگونی جنسیت، رویکردهای جدیدی جنسیت سوم

 .مورد توجه قرار داد را با طبقه، نژاد و غیره 3، ارتباط قدرت با جنسیت یا سکشوالیته2های جنسیتیجنسیتی، نقش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

____________________ 
1-Gender identity 

2-Gender roles     

2-sexuality 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران                                

 

1 

 

بیشتر از گذشته  حوزه مطالعاتی خود راشناسی جنسیت در این دوره باستانباعث شد  نظری جدید هایگسترش چارچوب  

 کودکی، دورانشناسی باستان ی،یتهای جنسگروه  سایر دمطالعات در مور نوین از جمله یموضوعات و رویکردها هو ب دهد گسترش

 . (9310:292رنفریو،)بپردازد شناسی وابسته به امور جنسی و تمرکز روی بدنباستان

 ،ساختارهای فرهنگی هویت نقش بر. فوکو ندنقش بسزایی داشت در این دوره وم جنسیتمفهفوکو درتحول میشل ودیت باتلر و ج

با  باتلر .کردری جنسیت و سکشوالیته تأکیدگسترش تئو ست درا یافته نمود افراد ها و رفتارهای جسمانیمادی در بدن که به طور

باتلر در نظریه کوئیر به شکلهای نامتعارف هویت  .افکندتحولی جدید در مطالعات جنسیت پی )عجیب ونامتعارف(9طرح تئوری کوئیر

-باستان تئوری باتلر به طور وسیعی در (Voss:12:2224).ختپردا های جنسی نامتعارفویژگیهای با جنسی و افراد وگروه

؛ که معتقد بود  و ستدانجنسیت را مفهومی سیال می باتلر. شد شناسی تاریخی به کار گرفتهتاریخی و باستانشناسی پیش از 

تعریف جنسیت به  ،ای گفتمانی و فرهنگی داردشینهاست و مفهوم جنس نیز مانند جنسیت، پیوجود نداشته  ،جنس بدون جنسیت

 ،طبیعت"نبوسیله آ، جنسیت ابزاری فرهنگی/گفتمانی است که تر. به عبارت سادهعنوان تفسیر فرهنگی جنس هیچ معنایی ندارد

حی از نظر سیاسی، خنثی که ،یا سطاست. همچون امری پیشاگفتمانی یا پیشافرهنگی "طبیعی قلمداد شده ،جنس"یا"جنسی شده

یا  2هااجراگری ،های جنسی و جنسیتیکند که هویتمطرح می همچنین او. (9389:92)باتلر، :کندنگ عمل مین فرهبر روی آ

بدین معنی (Gilchris:20:1111).کند ریق تکرار مداوم رفتارهای جنسی توسط افراد معنا پیدا میهستند که از ط هاینمایش

ها را در خود درونی کند الگوها و نقشهای جنسیتی که جامعه برای آنها تعریف میکه افراد از طریق تکرار مداوم این الگوها و نقش

افراد با جنسیتی شدن و با پیروی از  .کنندشخصیت خویش تبدیل می هویت وکنند و آنرا به بخشی بنیادین والینفک از می

 .(9383:19شوند)کوزر و همکاران :پذیر میپذیر جنسیت، فهماستانداردهای قابل تشخیص فهم

در این میان  .ندکنمی      تجربه  های ظاهری و پوشش(ترین حالت بر بدن خویش) ویژگیافراد هویت خود را در شخصی   

در جوامع،  ،آن در ساخت هویت افراد هرچند نقش و میزان دخالت و اهمیتیت یک مولفه اصلی در تعریف هویت افراد است جنس

 .)9381:91خوی،)دژمتهای زمانی مختلف یکسان نبوده اسو دوره هافرهنگ
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2-Performance 

های تعیین ای از برچسببندی منظم با مجموعهافراد در یک طبقه ،جوامعدهد در بسیاری از جنسیت نشان میموج سوم  مطالعات

شواهد و مدارک  در بخشد این در حالیست کهبندی افراد را در دو گروه جنسیتی زن یا مرد هویت می. این تقسیمدارندشده قرار

ای از ابهام برای ت بدن خود را در هالهی خویش را به ویژه هوییتمانند خواجگان هویت جنس های جنسیتیگروهخی ازباستانی بر

به دنبال  الگوهای جنسیتی خاصی را نیز ،ی سیال تعریف شده برای این گروهیتاین هویت جنسکنند. میدرک  دیگران و حتی خود

&  PapoliYazdi : 2102 (باشد.دارد از جمله این الگوهای جنسیتی، محرومیت از ازدواج و نداشتن روابط جنسی مشخص می

Dezhamkhooy ( 
و  های جنسیمحرومیت،قرون وسطا در اروپا نشان داد که بدن  راهبه زنان روی بر شناسان با رویکرد جنسیت،مطالعات باستان

 . ساختارهای مذهبی وستجنسیتی این گروه اجتماعی نقش تاثیرگذاری را ایفا کرده ا هویت دهی بهدر شکل ساختارهای فرهنگی

کردند که اینچنین تاکید می  ،ن همچون طبعت سرد و مرطوب او در غلبه بر گناههای ذاتی بدن زویژگیبر  پزشکی قرون وسطا

طبیعت مرطوب، جسمانی و شهوانی زنان در تضاد با روحانیت منطقی و عقالنی مردان است. بنابراین زنان راهبه با طرد بدن زنانه 

های تعریف شده توسط این ساختارها در مورد بدن و هویت زنانه، نزدیک بیش از پیش خود را با هنجار کردندخود تالش می

 .(Gilchris:20:1111)کنند

. این گروه با سرکوب تمایالت قابل تاکید و بررسی است صوفیان نیز های چوندر مورد هویت جنسیتی گروه اهمیت مسئله بدن

طرد بدن خویشتن از  با همچنین، تعریف شده است یا طرد بدن زنانه )ارتباط با زنان(9خواهیدر چارچوب دگرجنسکه جنسی 

درحال رایش خاص، در غالب پوشش و آ ی خودهادهی به بدنو شکلتشنگی تحمل گرسنگی،  های طوالنی مدت،جمله ریاضیت

 .هویت بخشیدن به خود هستند

 های سنیوگروه در طبقات، نژادها ،وجود جنس واحدبا افراد مختلف  کهندنکجنسیت براین مسئله تاکید می رویکردهای نظری

تواند تاثیرگذار نظام جنسیت به عنوان یک اصل مهم در ایجاد تمایزات اجتماعی می .خود دارند متفاوتی از بدنتجارب  ،مختلف

 باشد.

 

 

 

 

 

 
 

 

___________________ 
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 گیرینتیجه
تا نشان دهد، آنچه دیگران آن را است  به دنبال آن  ،در باستان شناسی پست مدرن نظری ، به عنوان یک اندیشه و رویکردتجنسی

پندارند، یک کثرت است. این تاحدودی انعکاسی است از ساختارگرایی، که عناصر یک واحد، یک وجود یا مفهوم منفرد و تام می

انسان به  . چنین روابطی ناچار متکثراند.ددانبا عناصر دیگر میی روابط هساخت راها، خودهای انسانی تجربه فرهنگی، کلمات، معانی،

    و تواند کامل و نهایی باشدنیز متکثر است. از این رو هیچ تحلیلی از هیچ چیز نمیعنوان موجودی با هویت فردی و اجتماعی 

ها را به نهایت نگاهی متفاوت به داده ا  درهتکثر و تنوع در تفسیر دادهاین رویکرد  های مختلف، تفسیر کرد.توان آنرا به شکلمی

شود این ساختارها به نشان داد که انسان در دنیایی از ساختارها معنادار و هدفمند متولد می رویکرد نظری جنسیت همراه داشت.

 .بخشدبه آنها تداوم می و کندها و روابط اجتماعی را تقویت میاین ساختار ،دهند و در همان حال اعمال فردیمیافراد اجازه عمل 

جنسیتی جامعه مدرن همچنین صدور قوانین جهانشمول و  هایپیش فرض ارائه شناسان را ازباستان ،این رویکرد بیش از پیش

عدم از  انتقاد مطالعات زنان،توجه به رویکردهای نظری فمنیسم، های گذشته بر حذر کرد. ی به تمامی جوامع و فرهنگیتثابت جنس

ساالر گذشته در تعریف الگوهای جنسیتی مرد تاثیر ساختار ،درگذشته وعدم تقسیم کار جنسیتی زنان و مرداننسیتی تساوی ج

کرد. گسترش های بود که باستان شناسی جنسیت در نخستین رویکردهای نظری خویش آنرا دنبال میترین حوزهجوامع از مهم

به را در این علم  های مطالعاتی، بسط وگسترش حوزهو تاثیر مباحث فلسفی و اجتماعی شناسی جنسیتهای نظری باستانچارچوب

دهی به هویت جنسیتی، جنسیتی و بررسی نقش بدن در شکلهایطوریکه امروزه تنوع وگوناگونی جنسیتی، هویتبه  همراه داشت.

 ،ارتباط قدرت با جنسیت ررسی روابط جنسی،سالمندان و ب ناسی کودکان، بررسی نقش بدن در تعیین هویتشبررسی باستان

 شوند. شناسی جنسیت محسوب میهای مهم مطالعاتی در باستانحوزه از جمله  طبقه، نژاد و غیره ،سکشوالیته
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