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  ]با ياد زندانيان زن در ايران[

  ]براي مرضيه اميري[

  

  

، شودي كارگر مجبور به سكوت  رگرند و هنگامي كه طبقهي كا زنان ستون فقرات طبقه«

شويم. بايد همچنان شود، از اين روست كه ما نبايد هرگز ساكت  سرمايه پيروز مي

  ]1[ »زنكي كنيم. خاله

***  

اتي كـه غالبـاً   تاريخ كلمـ  كند، ترسيم مي ،و خود را بازتوليد ،باشد دريابيم سركوب جنسيتي چگونه عمل اگر قرار

 ]2[ »زنكـي  خالـه «روند گامي ضروري است. در ايـن زمينـه تـاريخ     براي توصيف و خوارشماري زنان به كار مي

ي پيدايش انگلستان مدرن سردرآوريم،  توانيم از دو قرن تهاجم به زنان در طليعه . به ميانجي آن مينمادين است

اي شد كه معني غيبـت و يـاوه    بدل به كلمه  داشت مؤنثدر آن دوران لغتي كه عموماً اشاره به دوست صميمي 

آن را داشـت و    برخالف دوستي زنانه كه داللت بر همبستگي پراكند، درست اي كه بذر نفاق مي دهد، مكالمه مي

اي كه داللت بر دوستي ميان زنـان داشـت در خـدمت نـابودي      كرد. انتساب معنايي تحقيرآميز به كلمه ايجاد مي

هاي زنـان مـاهيتي جمعـي داشـت و،      ي فعاليت بودنِ زنان در قرون وسطا بود، در آن زمان عمده تداول اجتماعي

دادند كه منشاء قدرتي بـود كـه مشـابه آن در دوران     طبقات پايين، زنانْ اجتماعي همبسته را شكل مي الاقل در

  شود.  مدرن يافت نمي
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و  Godكـه از لغـات كهـن انگليسـي     » gossip«ردپاهاي استفاده از اين كلمه در ادبيات آن دوران متعددند. 

sibb بـوده كـه نسـبتي روحـاني بـا نـوزاد       » ين تعميديوالد«نسب) مشتق شده، در اصل به معناي  (شبيه، هم

رفـت. در انگلسـتان اوايـل     تر بـه كـار مـي    تعميدشونده دارند. با اين حال در آن زمان اين لغت با معنايي گسترده

رفت، محدود به قابله نبود و تبـديل   كه براي حاضران در عمل زايمان به كار مي» گاسيپ«ي  دوران مدرن كلمه

در هر دو حالت ايـن   ]3[آميز داشته باشد. هاي ضمني توهين كه داللت آن شد، بي مؤنثدوستان اي براي  به كلمه

شـويم، كـاربردي دال بـر     بينيم متوجه اين مي . وقتي كاربرد كلمه را ميكلمه معناهاي عاطفي قدرتمندي داشت

  دهد. ي انگلستان پيشامدرن به هم پيوند مي كه زنان را در جامعهاست روابطي 

بينيم كـه   مي ]Chester Cycle[ ي چستر از حلقه ]4[ مشخصي از اين داللت ضمني را در نمايش كراماتي مثال

ي اعضـاي اصـناف    سـاخته  اي دال بر پيوندي عميق بود. نمايش كرامات دست كلمه» زنكي خاله«دهد  نشان مي

را به عنوان بخشي از سـاختار   كوشيدند موقعيت اجتماعي خويش مي اين اجراهاي  بود كه با خلق و تأمين هزينه

هاي مألوف رفتار و تمسخر رفتارهاي مـذموم   از اين رو خود را ملزم به تقويت شكل ]5[قدرت محلي، ارتقا دهند.

 شان بودند، شوهراني كه اين زنـانِ  ويژه مناسبات آنان با شوهران كردند. آنان منتقد زنان مستقل قدرتمند و به مي

تاريخ آداب و عواطف خـانگي در  دادند. آن چنان كه تامس رايت در  را به آنان ترجيح ميشان  اتهام دوستان مورد

اي  كردنـد كـه زنـدگي    اي ترسـيم مـي   گونـه  دهد، عمدتاً زنان را به گزارش مي ]6[)١٨٦٢(انگلستان قرون وسطا 

نوشـند و   شـوند، مـي   هاي عمومي جمع مـي  شان در ميخانه هاي زنك با خاله«گذرانند و اكثر اوقات  مستقل را مي

دهـد كـه    ي چستر كه نوح را نشان مي هاي حلقه به همين ترتيب در يكي از نمايش كرامات» گذرانند. خوش مي

تصـوير  » هـايش  زنك خاله«نشسته در ميخانه همراه با  نوحخواهد داخل كشتي شوند، زن  از مردم و حيوانات مي

زند، حتي آن گـاه كـه آب در حـال بـاال      خواهد كه با وي همراه شود سربازمي هرش از او ميشود و وقتي شو مي

ها به گزارش رايـت   اين ]7[»هايش را همراه خود بياورد. زنك اجازه داشته باشد خاله مگر آن كه او«، آمدن است

  آورد ميي به زبان  ي نمايشنامه ند كه او بايد از طرف نويسندها كلماتي

  ات را در آب انداز ، كشتيآري، آقا

  و شر پيش، آن را بران
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  چون بي هيچ ترديدي

  من پا از اين شهر بيرون نخواهم گذاشت

  هايم را در كنار دارم، همه را، زنك در عوض خاله

  يك قدم هم پيش نخواهم گذاشت

  شوند به لطف سنت جان، آنها غرق نمي

  دهم! شان را نجات مي و من زندگي

  دارند بسيار دوستم مي آنان  به لطف مسيح،

  به درون مركبت راهشان ده[يا] 

  خواهي پارو بزن همين حاال به هر جا كه مي يا

  ]8[ و زني تازه براي خود اختيار كن

  زند. يابد كه درآن زن شوهرش را كتك مي در نمايشنامه اين صحنه با دعوايي فيزيكي پايان مي

آمدند تا بنوشند  اي زنان اقشار ميانه و پايين كه در آن گرد هم ميميخانه ملجائي بود بر«كند كه  رايت اشاره مي

هـاي   ها موضوع بسياري از آهنـگ  ها در ميخانه زنك گردهمايي خاله: «كند كه اضافه ميوي » زنكي كنند. و خاله

گي را، به او مثالً آهن ]9[ »دهد. ي قرون پانزده و شانزدهم را هم در انگلستان و هم در فرانسه شكل مي عاميانه

كه اتفـاقي  «دهد. اينجا زنان  ها را شرح مي برد كه يكي از اين گردهمايي ي قرن پانزدهم، نام مي احتمال از نيمه

شـان شناسـايي    گيرند، براي اينكه توجه كسي را جلب نكنند و از طرف شوهران مي  تصميم» اند همديگر را ديده

رسـند بـه سـتايش شـراب و      وقتي بـدانجا مـي   ]10[».را دارد جايي بروند كه بهترين شراب«دو به  نشوند، دوبه

شـان   بـه شـوهران  «رونـد و   هـاي مختلـف بـه خانـه مـي      پردازند. سپس از خيابان شكايت از اوضاع زناشويي مي

  ]11[ »اند. كه به كليسا رفته بوده گويند مي

ي گذاري دارد كه در آن زنان  رههاي اخالقي تعلق به دو هاي كرامات و نمايشنامه هاي نمايشنامه مجموعه نوشته

شان درمناطق شهري به شـكلي   اند، اما موقعيت اجتماعي ي قابل توجهي از قدرت اجتماعي بوده هنوز حائز درجه

ها بودند) شروع به كنار گذاشتن آنان از  فزاينده درمعرض تهديد بود، چون اصناف (كه حامي توليد اين نمايشنامه
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برانگيز نيسـت كـه زنـان     ي عمومي كردند. بنابراين تعجب تازه بين خانه و حوزهصفوف خود و تأسيس مرزهايي 

شان تصور  ي دعوا راه انداختن با شوهران جو و آماده انگيز و پرخاش غالباً در ميان آنان مورد سرزنش بودند و فتنه

قـش سـليطه ظـاهر    نماي اين گرايش بـود كـه در آن زن در ن   سنخ ]12[ »جنگ سر تنبان«شدند. بازنماييِ  مي

هـا بـه قصـد     جـايي نقـش   گرفت، اين جابه ته بر پشتش از او سواري ميزد، نشس رش را شالق ميشد ـ شوه  مي

    ]13[ داشته باشند. را شان دست باال دادند زنان كردن مرداني بود كه اجازه مي شرمنده

رشد، براي سياست اصناف يعني تقال بـراي   ي روبه تمايالت ضدزنانه درآمدنِ بيان به هاي هجوآميز و ياين بازنماي

بدل شدن به فضاهايي انحصاراً مردانه، الزم بود. اما بازنمايي زنان به صورت اشخاصـي قدرتمنـد و جسـور هـم     

چون زنان نه در مناطق روستايي و نه شهري بـراي گـذران     داد، ماهيت مناسبات جنسيتي آن دوران را نشان مي

ي زنـدگي و كـار خـود را     هايي مختص به خود داشتند و بخش عمده ندگي به مردان متكي نبودند؛ آنان فعاليتز

كردنـد. آنـان در جمـع ديگـر      شان با همديگر همكاري مي ي امور زندگي گذراندند. زنان در همه با زنان ديگر مي

گيري از اتاق زائـو دور نگـه داشـته     ا سختكردند. مردان ب شستند، خياطي و زايمان مي هايشان را مي زنان لباس

تر بود. در ايتالياي قرن چهاردهم آنان هنـوز قـادر    ي اين خودآييني بيش شدند. موقعيت حقوقي آنان بازتابنده مي

  ]14[ بودند براي متهم كردن مردي به تجاوز و آزارشان، مستقالً به دادگاه بروند.

 هجو راه را براي آن چيزي باز كرده بـود  اجتماعي زنان آغاز شده بود وايگاه با اين حال تا قرن شانزدهم افول ج

ي  ويژه زنان طبقات پايين، توصيفش كرد. اين جنگ در شمار فزاينـده  توان جنگ برضد زنان، به اغراق مي كه بي

ايـن   بـه همـراه   ]15[شان و اتهامات جادوگري بازتاب يافته است. و سليطه ناميدن» غرغرو«حمالت به زنان با 

  گويي. كند سرگرم ياوه هستيم كه بيش از پيش زني را ترسيم مي» زنك خاله«تحول شاهد تغييري در معناي 

انگيـز   در هنگـامِ مالقـات طـرب   ، هنگـامي كـه سـميوئل رولنـدز     1602معناي سنتي كلمه كنار رفت. در سال 

ـ  را نوشت كه نمايشنامه ]16[ زنكان خاله اي  هـا در ميخانـه   دني كـه سـاعت  اي هجوآميز بود در وصف سه زن لن

هـاي زنانـه بـه كـار      كنند، اين كلمـه هنـوز در معنـاي دوسـتي     وقت صرف صحبت كردن از مردان و ازدواج مي

هاي اجتماعي و فضاي اجتماعي خاص خود را خلـق   توانستند شبكه زنان مي«رفت و داللت بر اين داشت كه  مي

ي قرن معناي ضمني منفي كلمـه معنـايي غالـب شـد.      د. اما در ادامهو در برابر اقتدار مردانه بايستن] 17[ »كنند
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در خانواده و طـرد زنـان از    پدرساالرانهطور كه اشاره رفت اين دگرگوني در پيوند تنگاتنگ با تقويت اقتدار  همان

بـا تحكـيم   شـد.   ]19[ »شـدن فقـر   زنانـه «ها، منجر به  كه در تركيب با حصاركشي] 18[ ها بود اصناف و پيشه

و بـا از   كـرد  عطف به زوجـات و فرزنـدان نماينـدگي مـي    با خانواده و اقتدار مردانه در دل آن كه قدرت دولت را 

  هاي زنانه تضعيف شدند. دست رفتن دسترسي به لوازم معاش سابق، هم قدرت زنان و هم دوستي

 شـود  ن ايستاده در برابر شوهرش مجسمبود كه زپذير  چنان امكان بنابراين در حالي كه در اواخر قرون وسطا هم

و حتي با وي وارد دعوا و درگيري شود، تا پايان قرن شانزدهم براي هر گونه نشان دادن استقالل و هـر نقـدي   

كرد ممكن بود به سختي مجازات شود. تمكين ـ همچنان كه ادبيـات آن زمـان مكـرراً      كه به شوهرش وارد مي

هـايي سـتمگرانه    مي و سـرآخر مجـازات  ي زن بود كه كليسا، قانون و افكـار عمـو   ترين وظيفه تآكيد دارد ـ مهم 

 Scold's[ »افسار غرغـرو «مرسوم شده بود، همچون » زنان غرغرو«هايي كه بر ضد  كرد، مجازات تحميلش مي

bridle[  برنكس«كه« ]branks[ شد و اگر زن قصد  ساديستي كه از فلز و چرم ساخته مي نام داشت، اسبابي نيز

اي به طـول   دهنه گرفت، كه سر زن را دربرمياين ابزار چارچوبي آهني بود بريد.  كرد زبانش را مي حرف زدن مي

كـوب   گرفت؛ دهنه غالباً مـيخ  ي زبان قرار ميبا فشار روشد و  متر وارد دهان مي سانتي ٢.٥متر و عرض  سانتي ٥

  شده بود تا اگر شخص خطاكار زبانش را تكان دهد، موجب درد شود و حرف زدن را ناممكن كند.

به ثبت رسيده است، به عنوان مجازاتي براي زنان طبقات  ١٥٦٧بزار شكنجه كه اولين بار در اسكاتلند سال اين ا

تلقـي   ـــ  غالباً مظنون به جـادوگري بودنـد  كه ــ  و يا آشوبگر» غرغرو«يا » زن نق«پايين طراحي شده بود كه 

شده بـه سرشـان    مجبور بودند آن را قفل نيزشدند  كه جادوگر، سركش يا غرغرو شناخته مي هايي زوجشدند.  مي

را  محتمل بود متهم شد، شاهدي بر تغيير معناي لغت. ناميده مي» زنك افسار خاله«اين ابزار غالباً  ]20[ بپوشند.

ي جمعيـت بگرداننـد تـا     كرد، در شهر در ميان تحقير سنگدالنه شان را قفل مي با چنين چارچوبي كه سر و دهان

خواهد بود. ايـن ابـزار    انند چه چيزي در انتظارشننشان دهند اگر مطيع نما به آنان شوند وي زنان مرعوب  همه

  رفت.   آمريكا، براي كنترل بردگان به كار ميتا قرن هجدهم در ويرجينياي  چشمگيريبه شكل 

آن بـود كـه   ] 21[ »كننده] غوص [غرقي  چارپايه«شد  شورشي اعمال مي زنان جسور/ ي ديگري كه بر شكنجه

حصاركشي شركت داشـتند.   هاي ضد شد كه در شورش هم به عنوان مجازاتي براي روسپيان و زناني استفاده مي
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» نشانندش تا زير آب بركه يا رودخانه برود. مي«بستند و بر آن  اي صندلي بود كه زن را بدان مي اين وسيله گونه

  ]22[ »د.رو رو به فزوني ميل آن شواهد استعما ١٦٥٠پس از «ي د. ا. آندردون  بنا به گفته

بـراي   انداختند، شان در باب زبان آنان داد و قال به راه مي ، در هماني حالي كه كشيشان در مواعظزنان همچنين

شان  شوهران«رفت كه ساكت باشند،  ويژه انتظار مي از زوجات به. شدند به دادگاه احضار و جريمه مي» غر زدن«

و   دادنـد تـا خانـه    مـي بيش از همه به آنان تعلـيم  » احترام آنان را نگه دارند.«و » تمكين كنند چون و چرارا بي 

شان قرار دهند و پاي پنجره و دم در وقت نگذرانند. آنان همچنين از رفت و آمد زيـاد بـا    را در مركز توجه شوهر

 ١٥٤٧. سـپس در سـال   شـدند  شـان، پـس از ازدواج، برحـذر داشـته مـي      ها و مخصوصاً دوسـتان مؤنـث   خانواده

و به شوهران دسـتور  » كرد اي انتشار يافت كه زنان را از مالقات و وراجي و صحبت با يكديگر منع مي اعالميه«

كشي بـود، چنـان كـه در     هاي زنانه يكي از اهداف ساحره دوستي] 23[ »شان را در خانه نگه دارند. زنان«داد  مي

ديگر را و د همـديگر را محكـوم كننـد، دوسـتانْ همـ     شـدن  متهم تحت شكنجه مجبور مـي  ها زنانِ جريان دادگاه

  دادند.  مي شان را لو مادران دخترانْ

اي براي تحقير و تمسخر شـد.   بدل به كلمه محبتاز دوستي و » زنكي خاله«ي  معناي كلمهبود كه  بستردر اين 

دهد و به گـروه   هاي ضمني تازه را نشان مي ، داللترفت تر به كار مي اين كلمه حتي هنگامي كه با معناي قديم

ي سرزنش خصوصـي   كه در اواخر قرن شانزدهم رفتار اجتماعاً پسنديده را به وسيله داشتغيررسمي زناني اشاره 

هـا) همكـاري ميـان زنـان در      كردند كه حاكي از اين است كه (مانند مـورد قابلـه   يا مناسك عمومي تحميل مي

  .  گرفت مياجتماعي قرار  خدمت تقويت نظم

  گيري ديدگاه زنانه خاله زنكي و شكل

موضوع مكالمه اسـت گزنـدي   كه  كس به آناي خودماني دارد كه بيشتر اوقات  زنكي امروز اشاره به مكالمه خاله

شـود؛ پخـش    مسئوالنه از ديگـران حاصـل مـي    است كه رضايت در آن از بدگويي بي گفتگوييرساند و غالباً  مي

ي  مكالمـه «صـراحتاً   و  ،آبروي افراد را ببـرد  تواند اما مياطالعاتي است كه قرار نبوده همگان از آن باخبر شوند 

  است.  » زنان
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شـان بـه دانـش و     دارنـد و دسترسـي  كار بهتري براي انجـام دادن ن كنند، آنان ظاهراً  مي» زنكي خاله«زنانند كه 

اند در شـكل دادن بـه گفتارهـاي عقالنـيِ مبتنـي بـر        اي ساختاري اطالعات واقعي اندك است و گرفتار ناتواني

انگاري شخصيت و كار زنان است، به ويژه كار خـانگي   ارزش بي ناپذير جداييزنكي بخش  از اين رو خالهواقعيات. 

  د. ياب ي مطلوبي است كه در آن اين كردار نشو و نما مي كه در نظر عامه عرصه

از » گـويي زنانـه   يـاوه «ي تـاريخي خاصـي ظهـور كـرد. ايـن       چنان كه ديديم، در زمينه آن» زنكي خاله«مفهوم 

. در بسياري از نقـاط دنيـا زنـان را    شود ميبه شكلي كامالً متفاوت ظاهر  انداز ديگر سنن فرهنگي، به واقع چشم

دارند و آنها را بـه   هاي اجتماعات را زنده نگه مي دانند ــ كساني كه صداهاي گذشته و تاريخ بافندگان حافظه مي

نـان  آكننـد.   و با اين كار هويتي جمعـي و حـس همبسـتگي عميقـي خلـق مـي      دهند  هاي بعدي انتقال مي نسل

و فهـم   قلبـي هـاي پزشـكي، مشـكالت     اند كه دانش و معرفت اكتسابي ــ در مورد درمان همچنين كساني بوده

ي  بـر همـه  » زنكـي  خاله«. برچسب اند كرده سينه منتقل مي به رفتار انساني و پيش از همه رفتار مردان ــ را سينه

شناسـان   اي است كه شـيطان   كليشه استايرمحصوالت اين دانش زدن، بخشي از خوارداشت زنان است ــ و در 

زن به عنوان فردي مستعد شرارت، حسدورزي به مـال و جـاه ديگـران و گـوش سـپردن بـه فرمـان         ؛اند ساخته

انـد كـه در    هايي طرد شده مكان خيلي از و تا امروز از  شيطان. بدين ترتيب است كه زنان مجبور به سكوت شده

 سـتيزيِ  ا زناند ب شود، آنان از امكان تعريف تجربيات خودشان محروم شده و مجبور شده آن تصميمات اتخاذ مي

همچنـان كـه    م.خود هسـتي اما اكنون ما در حال پس گرفتن دانش سازگار شوند.  مردان يا تصوير ايدئال از خود

  »دانيم. دانيم كه مي ما مي«ي جادوگري اظهار داشت، جادو يعني: زني اخيراً در نشستي در باب معنا

  

  فصلي است از أخرين كتاب سيلويا فدريچي:  اين مقاله: منبع

)2018 (Witches, Witch-Hunting, and Women. Oakland, CA: PM Press  
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