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 پنهان: زنان و ادبیات مدرنیته زفلانو

 ژانت وولفیسنده: نو

 اسماعیلینازیتا شاهمترجم: 

 

مومی  ع تغییر و تحول جهان از به طور ذاتی، ادبیاتاین  .پردازدمیتجارب مردانه  به توصیفادبیات مدرنیته 

است.  مختلف متفاوت در متون، 'مدرن امر'هورظ ی واقعیتاریخچه .گویدآگاهی ملازم به آن سخن میو 

وجه به ت، متون اما تقریبا درتمام اند.برشمرده 'مدرنیته'در توضیح  های متفاوتی رامولفین، ویژگیبنابراین 

ها همان فضاهایی هستند که زنان . و ایناستآمدهمشترک به طورجهان عمومی کار، سیاست و زندگی شهری 

به طورمثال، چنانچه که خصلت اصلی   گرفته شدند لا، نادیدهها عماندند و یا درآنها محروم ماغلب از آن

ها، مدرنیته، کارخانهنهادهای متاثر از ریف شود، عمدهتع 2وبر 1یمدرنیته  بر اساس دیدگاه عقلانی سازی فزاینده

، اما رشد بوروکراسی کردندمی کارها هزنان درکارخان زاگرچه، از دیرباهای دولتی خواهند بود. دفاتر، و بخش

یاد  "نهنری"توانیم از این جهان با نام جهانی نیز به ظهور زنان کارمند و دفتردار وابسته بود. اما به دو دلیل می

اداره گذار( گر، مدیر و سرمایهها ) درمقام صاحب، صنعتو برای آنمردان دست اول آن که نهادها به کنیم. 

شان تحت کنترل مردان بوده است. دوم اختاری نیز ساختار سلسله مراتبیدر مراحل اجرایی و سو می شدند 

جداسازی " ومتعاقب آن بوروکراسی، با فرآیندها دانیم، گسترش کارخانهکه امروزه می گونههمان که،این

؛ 1۸۹1است. )هال ه، مقارن بودحاشیه نشینی و "خصوصی"ی عرصهبه  زنانمحدود کردن  و "هاعرصه

ی متوسط کم درآمد و طبقه یکه در قرن نوزدهم میلادی، زنان طبقه( علیرغم آن1۸۹۱و هال دیویدوف 

کم در سراسر انگلستان جایگاه زنان دست ،اند، ایدئولوژی رایجخارج از محیط خانه به کار اشتغال داشتهکارگر 

 دانست.حق مردان می را "دستمزد خانوار"کارگر یکه طبقه بود آن این و شاهد دانسته خانگی را قلمروی

ی عمومی، با وجود حضور اندکی از زنان  در معدود بنابراین عرصه(. ۱1۸۹۱؛ برت ومک اینتاش1۸۹۱)لند

ی عمدتا در عرصه 'مدرنامر'ی ربهججا که تز آنشد و امحسوب می ، قلمرویی نرینهی آنفضاهای مشخص شده

 .آمدمتعلق به مردان به حساب می اساسا ایداد، تجربهعمومی رخ می

ی مرسوم جامعه شناختی که طی آن این پدیده مدرنیته را به شیوه م کهقصد ندار مقاله در اینبدون شک  

ر که تاریخ آن به پیشت 'متمدن سازی')و حتی فرایند مشود، تحلیل کنندی عقلانی درک میبه شکل فرآی

 'مدرن'که  منویسندگانی بپردازتر و غیر شخصی مقالات کلی هتا بست ام برآندر متن حاضر تلاشد(. انگردبرمی

 درمحیطی شهریگذرا، ناپایا وغیرشخصی  یبرخوردکه  اند چهارچوب زندگی شهری تعریف کردهبه ویژه در را

خاص ساکنین شهرها است. مطالعات جامعه شناختی با این شیوه بیگانه نیست  بینیو همگام با جهان

                                                           
1:  Increasing Rationalism 
2 : Weber 

ی جامعه شناسی خانوادههای کرد، امروزه نیز درتئوریژی جداسازی فضاها که مردان را صاحب منطق و فضای عمومی معرفی میلو  ئاید۱  :

 پارسون، مرجعیت دارد
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ی زندگی شهری با دیدگاهی روانشناسانه به ی خود درباره( نیز در مقاله1۸۹۱) 4جورج زیمل گونه کههمان

 قابل شناساییهای شهری مدرن، در تشخیص شخصیتنیز  ۹ریچارد سنت اخیر آن پرداخته ودرمطالعات

اعر ش توانمیرا و نخستین پیامبر آننیته توجه ویژه ای شده مدر یتجربهدر نقد ادبی نیز، به (. 1۸۹4است)

که  ۱۱ی ، نوشته شده دردهه۹ی والتر بنیامینمقاله (1۸64) .ستدان6قرن نوزدهم، چارلز بودلراواسط پاریسی 

دهد ارائه می 'مدرنامر 'های بودلر نسبت به ی دیدگاهبه بودلر اختصاص دارد، نکات قابل تاملی را درباره

 ینقطه من به عنوان رهای تکه تکه و تا حدودی مبهم است(.ای از جستا)هرچند مقاله مذکور، در واقع مجموعه

دگی ی نقاش زنمقالهنقل قول بودلر در  ادبیات مدرنیته، به سراغ این نوع ویژه از  آغازین بحث خود، دربررسی
مقصود من از مدرنیته، امری گذرا، فانی و تصادفی  نوشته است : 1۹6۱تا 1۹۹۸ها م که بین سالرومیمدرن 

 دهد که قسمت دیگرش جاودانه و تغییر ناپذیر است.که یک نیمه از هنری را تشکیل میاست 

ی تجربه ی مدرنیته که از آن تحت عنوان ( درباره1۹،ص1۸۹۱نیز در آخرین کتاب خود ) ۹مارشال برمن

  گوید:کند مییاد می ۸'وحدت متناقض'

ابهام و اضطراب همیشگی  ، جدال و تضاد، وو احیا شدن  گرداب  فروپاشی درما را ها: وحدت نایکدستی

چه که هرآن '، ی مارکسبنابرگفتهاست که درآن، ن به قسمتی از جهانیتبدیل شدمدرن بودن،  .دازدانمی

 .'رودشود و به هوا میسخت و استوار است، دود می

 شود:ر می( متذک41۱-4۱۸، ص1۸۹۱(1۱زیمل نیز در پرداختن به شخصیت کلانشهری

ی هدون وقفتغییرات بشدت یافتن تحریکات عصبی ناشی از  از کلانشهری یشخصیتتیپ ی روانشناختی زمینه
عینا در متن اصلی به شکل ایتالیک آورده  ی حاضر،) جملهگیردنشات می های درونی و بیرونیمحرک

 است(شده

 .نوزدهم قرن یعنی همان اقتصاد مسلط اواخر، ی داردپولاقتصاد ی تنگاتنگی با این موضوع رابطهل، از نظر زیم 

ر ب مدرنیته( و مدافعان )در قرن نوزدهم  مفهومی جدید نبود اما منتقدان  که شهر،با این زم به ذکر است لا

گونه که هراست. با این ی پیدا کردهبسیار متفاوتخط مشی  ماهیت شهر، در اواسط قرن نوزدهم، این باورند که

کنم فکر می من11(ین زمینه، امری است اختیاری)ناگزیر از پاریس تا لندن و برلین متغیر استتعیین تاریخ در ا

است در  هاییای که ملازم با تغییر ماهیتیافته مفید باشد، دورهاز شهرنشینی شتاب در نظر گرفتن این دوره

های حیاتی تولد داری صنعتی، در مقام سالبه سبب ظهور سرمایهکه  های اجتماعیغل، مسکن و رابطهش

                                                           
4 : George Simmel 
5 : Richard Sennett 
6 : Charles Baudelaire 
7 : Walter Benyamin  
8 : Marshall Berman 
9:  Paradoxical Unity 
10 : Metropolitan Personality 

:  11 

 (1۱1-12۹ص ،ص1۸۹۱است.)دانستهامین شرایط این سه شهر را به صورت معناداری،متفاوت ببن
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را در قالب عنصری از امر مدرن دهد و حتی آنبرمن  به مدرنیته پیش تاریخ می  .د، به وقوع پیوستن«مدرنیته»

توان یافت گوته می 12گیرد که پیش از انقلاب فرانسه آغاز و بازنمایی سیمایش را در فاوستدر نظر می

تا  1۹۸۱های ای بعدتر یعنی سالکه بر دوره 14و مک فارلین 1۱(. بردبری1، فصل1۹-16ی،صفحه۱1۸۹)

آید این دو ( هرچند به نظر می۱6،ص1۸6۹دانند. )مدرنیسم می "آغازگر"بودلر را ، کنندتمرکزمی 1۸۱۱

 'یتهمدرن'ی که دو واژهنغم آگویند. علیرهای هنری سخن میدرگونه 'مدرنیسم'ی کاملا متفاوت ی پدیدهدرباره

لررا شاعری بودکنم که بتوان تصور نمیشوند، اما ر استفاده میدر بسیاری از مواقع به جای یکدیگ  'مدرنیسم'و 

یابی مکان. تناقضی در1۹استمدرنیست به حساب آورد که در شکل و زبان شعرگونه دست به بازآفرینی زده

 ی آن در هنر اواخر قرن نوزدهم وجود ندارد.زدهم میلادی و مورد استفادهی مدرنیته اوایل قرن نوی اولیهتجربه

اجهه و مو ی درناپایدار، ماهیت گذرامنحصر به فردی نظیر داشتن های ویژگیدارای مدرنیته بنابراین، 

و  الگوهای جدید رفتاری در نهایت، است. یک جامعه شناس مدرنیته باید بتواند تاثیرپذیری از زندگی شهری

طور که گفتم، همانی معاصر تشخیص دهد. مختلف مادی و اجتماعی جامعه ابعاد را در "مدرنیته"ی تجربه

می نامد را با اقتصاد مبتنی بر  16واقعیت تلخ شهرنشینی )نگرش بلازه( هشخصیت کلانشهری و آنچه کزیمل 

، 1۹ی دود شدن معانیرکس دربارهآمیزد. مارشال برمن همزمان با در نظر گرفتن چشم انداز ماپول درهم می

که توسط بورژوازی و نظام  رادیکالی شدگی در تغییراتهای این دودبه تحلیل مارکس از یافتن ریشه

کند. از سوی دیگر کلیت این پدیده بدون درنظر گرفتن دلایل شود توجه میداری در جامعه اعمال میسرمایه

منظری جامعه شناسانه  که مدرنیته را از دارمن را آن ین مقاله قصددر اآن مورد توجه بودلر قرار گرفته است. 

ی جربهت اقتصادی و اجتماعی که منجر به پدید آمدن موارد چالش برانگیزارزیابی  . بدین ترتیب بهمواگویه کن

صد ق. خواهم کرداجتناب  "مدرنیته"فهوم م بسندگی م پرداخت. حتی از بررسی دقیقاند نیز نخواهمدرن شده

 اندمدرن شهری را توصیف کرده یتجربه، مطالب عنوان شده را که کم و بیش از دیدگاه جامعه شناختی دارم تا

 . بنابراین خوانشمطرح کنمی موجود در قرن نوزدهم با توجه به شکاف جنسیت ها رامورد بررسی قرار داده و آن

ودلر دهد که ببرمن نیزنشان می. چندانی ندارد اهمیتره و پیوستگی درونی مباحث اجتماعی دو-کاملا تاریخی

 (42-1۱۱، ص1۸۹۱و ارزیابی های متغیری داشته است. )متفاوت های برداشت "مدرنیته"در شرح 

                                                           
12:  Faust 
13 : Bradbury 
14 : McFarlane 

:   15 

به لحاظ تکنیکی فاقد نوآوری  های ملالگلی خود بر روی منتخب اشعار بودلر، می نویسد: جوآنا ریچاردسون،مترجم آثار بودلر در مقدمه

ل های شعری قاباآنجا که او تمامی مکثقافیه پردازی است. او دربودلری پدید می آید.ابداع انقلابی  سفر وزنبه  شعر دعوتاست. تنها در 

 (2۱، ص1۸۹۹کند)شنیدن را در سطرهای مشخصی،حذف می
16: Blasé Attitude ' 

:1۹ 

 مانیفست کمونیسم آمده است .نقل قولی است که در   'دروشود و به هوا میاست  دود می سخت و استوارچه که هرآن 'عنوان 
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 .استآمده نیز شعرهای منثورش اشعار وهمچنین دردر نقدهای هنری او و  ی مدرنیتهآرای بودلر درباره

جا است. در اینبازنگری آمدهدر قسمت 1۹4۹کتاب سالن در پاراگراف آخر نخستین اشارات  او به این مفهوم 

 گوید:میآن به زمان حال  ت به عدم توجهاست از نگرانی خود نسبکه بودلر نقاشی معاصر را ستودهبا آن

یه او بر ما س را محاصره ، مازندگی مدرن باکدلاور بی، این واکنون. سپاردمیکس به ندای فرداها گوش نهیچ

یک  برای خلق .هارا تشخیص دهیمآنکه بتوانیم  ایمشدهقدر دستخوش احساسات حقیقیمان آن .افکنده است

ی گردیم، کسشاهکار، نه کمبود موضوع است و نه کمبود رنگ. نقاش، آن هنرمند حقیقی که به دنبالش می

است که بتواند شاهکارش را با چنگ زدن به موضوعات و مسائل جاری در عصر حاضر خلق کند.کسی که 

های چرمی ها و چکمهما در کراوات  بتواند با قلم و یا قلم مویش، ما را وادار به دیدن و درک این کند که

رسیم. امیدوارم درسال آینده، جویندگان حقیقی به ما شور و به نظرمیو شاعرانه  رسمی خود، فوق العاده 

ی نویسندهاین بخش توسط  ۱2-۱1،ص 1۸6۹هدیه دهند.) امری نوینشعفی وصف نشدنی حاصل از زایش 

 (.استاصلی ایتالیک شده

ی هایحقیقی که موضوعی مدرن و ویژگی دلر مجددا از عدم وجود هنر معاصرل نشد و بوسال بعد تغییری حاص

 ری سالنبازنگبخش آخر های بالزاک داشته باشد ابراز تاسف کرد. این بار او صفحات بیشتری را شبیه به رمان
قابل یی هاعصر مدرن به تدریج ویژگی تخصیص داد. در اینجا 'قهرمانی در عصر مدرن 'به مبحث 1۹46

ای که به شیوه "1۹دندی"ای با نام  شکل در لباس مردم، پدیدهی یککنندههای خستهیابد: رنگمی تشخیص

های رسمی وعمومی بیش ازسوژهکرده و ستایش ودلرکه ب "ی خصوصیسوژه"پوشد و ظهورمتفاوت لباس می

 (:1۸-11۹، ص 1۸6۹داند)نقاشی، قهرمانانه می

های رکه درشهای ان و زنان نشانده شدهمتغیر نظیر تبهکارموجودیت  مد روز و هزارانا نمایش زندگی مطابق ب

 ، Moniteurو   Gazette de Tribunauxرهایی نظیژورنالو نیز انددنیای اراذل رانده شده بزرگ به

ز هری ما لبریهایمان را باز کرده تا روح قهرمانی را درک کنیم. زندگی شدهند تنها باید چشممگی نشان می ه

 آور است.از ظرافت و موضوعات حیرت

 نبودلر ای .به این موضوعات پرداخته استبا  تفصیل بیشتری  6۱-1۹۹۸ی نسخه نقاش زندگی مدرنی الهمق

هنرش با به تصویر کشیدن به زعم او که می یابد  رای بعدی مقاله ، سوژه1۸زبار نقاشی با نام کنستانتین گای

در عین حال ، نشان از استعداد او دارند، اما شها و آثار آبرنگ. نقاشی که طراحیکندبرابری میزندگی مدرن 

ی تر شیوهاند. هرچند چنین ادعایی، نیاز به بررسی دقیقکم اهمیت ارزیابی شده در تاریخ هنر، سطحی و

دلر که بوازآن 'مردمان زیبا و دنیایشان' گیارزیابی هنری این آثار دارد. برمن با رد خوانش سطحی گایز از زند

                                                           
18 : Dandy   

ترین تعریف ممکن، دندی بودلر شخصی است خوش لباس و مقبول در ظاهر و رفتار. داریوش شایگان در نوشته های درسطحی

دندی  ی حاضر نیز به دلیل آنکه باور دارداست. مترجم مقالهی بودلر، دندی را به همان صورت آوردهی آرا و اندیشهخود درباره

باشد، به شایگان  یخورد (نمتنها مفهومی یک بعدی چون خوش تیپ و ژیگول)چنانچه که در برخی از ترجمه ها به چشم می

 گذارد ی مذکور را  ترجمه نشده باقی میتاسی نموده و کلمه
19 : Constantin Guys 
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 زدهشباهت دارد، شگفت Bloomingdale'sویا  Bonwit هایآگهیبه  کند کههنری را ستایش می

خواندنی است. گایز  بسیار "مدرنیته"به دلیل پروراندن معنای  مقاله ( با این وجود1۸-1۸6۹،11۹است.)

 :ددی را از شب و روز ارائه می دهدهای متعرود و خوانش، به میان جمعیت می "نقاش زندگی مدرن"

ی شهر بزرگ خیره شد؛ ی باشکوه از زندگی در حال گذر نشست. به منظرهاو رفت و به تماشای رودخانه

های کالسکهدررا نواخته بود.  ه و شاید هم خورشید با ضرباتی آنرا در آغوش کشیدن که مه آی سنگ منظره

ی برد. برایش دیدن جلال خیره کنندهابهت بسته شده بودند، حظ وافر می بار پشت اسبان مجلل خود که ب

 کاندها دچاربخش بود. اگر مد و برش لباسمهتران، چابکی پادوها، حرکت خرامان زنان و زیبایی کودکان لذت

اند و  بخشی از بزرگتر شده 21هااگرباولهاند، ها شدهجایگزین جعدها و ربان 2۱است، اگر کوکادهاتغییراتی شده

، اندترشدهها پرحجمها بالاتر در نظر گرفته شده و دامناست و کمر لباسموها به پشت گردن آمده شنیون

، 1۸64کند.)بودلر مطمئن باشید چشمان چون عقاب او، تمام این چیزها را از دورترین نقاط ممکن، رصد می

 (11ص

حتی ه نکته اصلی این است کاست. تقلیل داده "ی تبلیغاتینسخه" را به یکه برمن آنهمان متنی است کاین 

اگر با گزارشی اجمالی و مطابق با مد روز روبرو باشیم، آگاهی و خرد مدرن در استنباط کلی از دیگران یا به 

تن، بودلر تعدادی از که در همین متر آنیابد. مهمعبارتی دیگر زیبایی مناسب با عصر مدرن، موجودیت می

 دندیاجزای یک ذهن مدرن را برمی شمارد که قادر به دریافت امر فانی، زود گذر و محتمل الوقوع است. 

هایی به یکدیگر هر دوشباهت و اصالت فردیظاهری  شود تا با گای مقایسه شود. به لحاظدوباره ظاهر می

کند. ) براساس مری است که گای از آن پرهیز میزدگی و کرختی حاصل از واقعیت شهری، ادارند. اما دل

ن و درعین حال پنهان گای همان فلانور است، جزئی از جمعیت در مرکز جها-2۸-26و ۸صفحات1۸64-بودلر

 (.از دید جهان

ها اندهم است. خیابی بنیامین با موضوع بودلر و پاریس قرن نوززن، شخصیت محوری در رسالهفلانور یا پرسه 

ها بر آسفالت خیابان" ی بنیامینگفته که بهتند. کسانیها هسجایگاه فلانور شهری، مراکز خرید و

آورد. در این (.  بیگانگی با جمعیت برای افراد در حاشیه ی جوامع، پناهی را پدید می۱6،ص1۸۹۱)"رویندمی

های آلن پو در نقش قاتل و یا نهای داستاداند و هم تمامی شخصیتبودلر را یک فلانور میهم نقطه؛ بنیامین 

. به لحاظ تاریخی، شهر فلانورهای بنیامین نسبت به بودلر 22استها را به فرانسه ترجمه کردهقربانی که بودلرآن

است. نه لندن و نه برلین آن میزان از مشارکتی را که فلانور پاریسی در آن پرورانده شده است تر بودهمحدود
                                                           

20: Cockade 
 
پوشند.کوکادها عمدتا به طور سمبلیک های مختلف به روی کلاه میها  و یا نمادهایی مدور هستند که با رنگکوکادها گره ای از روبان 

 .اندنمایانگر گرایشات مختلف سیاسی نیز بوده
21 : Bavolet 

 .استنوعی کلاه زنانه که بیشتر در فرانسه رایج بوده
 

:  22 

 (1۸۹2،6۸داند )فلانور نمی آرکی تایپدیگر، بودلر را مدل  در جایاگرچه بنیامین 
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ای هسیستم پیوست"ی وجود در نظر آورد که به واسطههای بعد را توان پاریس سالی میحت اند.را تجربه نکرده

(. )بالعکس، بودلر و برمن 4۹، 12۹، 4۸، ص 1۸۹۱گمنام بودن را ناممکن ساخت)بنیامین  "هااز مراقبت

رشد  به طور چشمگیری 2۱ی بلوار اوسمان( اعتقاد داشتند که پاریس به واسطه1۹۹-1۹۱، صفحات 1۸۹۹۱)

ای یافته است که منجر به از بین رفتن شکاف اجتماعی و جغرافیایی بین طبقات اجتماعی و پدید آمدن شیوه

 است؛ قلمروی فلانور(.شده مدرن در نگریستن کنجکاوانه

ای مشابه با گای دارد. او آزاد است تا جای به جای شهر سرک بکشد و بدون فلانور قهرمان دنیای مدرن، تجربه

 ی مرتبط با فلانور،که با کسی تعامل داشته باشد، مشاهده کند و مشاهده شود. در ادبیات مدرنیته، چهرهآن

نام دارد. شعر در واقع دیالوگ  24بیگانه ،ملال پاریسی بیگانه است. یکی از اشعار منثور بودلر در مجموعه

خواهر و یا  دوست دارد؛ پدر، مادر،است که در آن از مردی مرموز پرسیده می شود که چه کسی را کوتاهی

برادرش را؟ شاید هم دوستان و کشورش را یا زیبایی و طلا را. جواب او به تمام این سوالات منفی است و 

. از دیدگاه زیمل بیگانه مردی بدون دغدغه و دلبستگی نیست. 2۹گوید تنها ابر در حال گذر را دوست داردمی

دارد. از ابتدا عضو گروه نبوده اما به تدریج در مکان جدیدش مستقر  به گروه "غیرسازمانی"او یک تعلق 

(  بدین شکل بین فلانور 4۱2،ص1۸۹۱)زیمل "ماندآید و فردا میامروز می"است. او همان کسی است که شده

خاص مانند و با اششود. هیچکدام از این دو شخصیت در یک مکان ثابت نمیی بودلر تفاوت قائل میو بیگانه

. با وجود (4۱2، ص1۸۹۱است ) "ذاته  سرگردانبال"ی زیمل کنند. اما بیگانهاطراف خود ارتباط برقرار نمی

تواند کاملا آزادانه بیاید و برود. این قهرمانان مدرنیته که همگی است، اما همچنان نمیکه هنوز عبور نکردهآن

                                                           
23 Haussmann's Boulevard 
24: L'etranger 

:2۹ 

 چه کسی را بیشتر دوست داری، بگو ای مرد معمایی؟ 

 پدرت، مادرت، خواهرت یا برادرت را؟

 نه پدری دارم، نه مادری، نه خواهری و نه برادری.

 دوستانت را؟

 بری که تا به امروز برایم گنگ مانده.میای را به کار واژه

 وطنت را؟

 دانم کجای زمین است.نمی

 زیبایی را؟

 داشتم اگر که الهه و جاودان بود.دوستش می

 طلا را؟

 .گونه از آن بیزارم که شما از خدایان بیزاریدآن

 پس دلبستۀ چه چیزی هستی ای غریبۀ عجیب؟

 …دلبستۀ ابرهایم

 …آنجا، آن بالاابرهایی که در گذرند، 

 انگیزابرهای شگفت

 مترجم: داریوش شایگان
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خواسته و ورود ناشناس به مکانی جدید بهره دظیر سفر انفرادی، بی خانمانی خومرد هستند از امتیازاتی ن

 برند.می

 زنان و زندگی عمومی

اتفاقی و نابخردانه باشد. کتاب  تواند در انتخاب عنوان کتاب ریچارد سنتاز زبان گفتمان پدرسالار نمی استفاده

آن را  پیشتر ازدر قرن هجدهم و حتی ی انسان ی مدرنیتهدارد و تجربهنام 26 غروب مرد عرصه ی عمومیاو 

ها را قرق کرده است و زندگی اش با رفتن به کشد. انسانی که خیابانی عمومی به تصویر میدر عرصه

 زندها صدا میها را به طور آزادانه درخیابانها و آمفی تئاترها جریان دارد. کسی که غریبهها، خیابانخانهقهوه

پاسخ زنان موردخطاب  ( تا وقتی که۹6ص1۸۹4۹سنت ) یاست. )هرچند بنا به گفته 2۹و مشخصا یک مرد

ها بدین معنا تلقی نمی شد که آنان در حریم خصوصی مورد خطاب قرار ها و پارکدر خیابانقرار گرفته 

ا را هکه  نشان دهد زنان نیز غریبهاند، مشکلی در این باره وجود نداشت. همچنین شواهدی دال برآنگرفته

ی آن شکل از زندگی عمومی دادند، وجود ندارد.(  در شهر قرن نوزدهم که دیگر عرصهمورد خطاب قرار می

و  12۹، ص1۸۹4نبود، فلانور ظهور کرد البته نه برای مورد خطاب قرار گرفتن بلکه برای تماشا شدن.)سنت

ی غریبه بودن و عقب نشستن از عرصه ،خود خصوصی شدهزنان و مردان؛ تا حدودی در زیست عمومی ( 21۱

ی عمومی و خصوصی وجود داشت زنان را به ساکنان اند اما شکاف بزرگی که بین عرصهاجتماعی را تجربه کرده

انحصاری فضای خصوصی تبدیل کرد و مردان، آزادی خود را همچنان برای حرکت درمیان جمعیت و رفتن 

 ت.اسهای مردانه بودهها به کلابتفاوت شاید تبدیل شدن قهوه خانه ها حفظ کردند. تنهاها و میخانهبه کافه

شهر  درن ی متفاوت زنانسبت به تجربه اند،مورد بررسی من قرارگرفتهجا تا بدینهیچ یک از نویسندگانی که   

ی مصی در فضای عموشخحریم پناه آوردن به حق "اند. به طور مثال، سنت متوجه شد که مدرن ناآگاه نبوده

تا اواخر قرن نوزدهم زنان  حتی( 21۹،ص1۸۹4. )"های مختلف درک نمی شودبه طور برابر توسط جنسیت

مقر  "تنها جمع":او یگفتهبه 2۹های لندن بروند.های پاریس و یا رستورانتوانستند به کافهبه تنهایی نمی

دلایل دیگر، امکان بیشتری برای این فضا و چه بنا بر سلطه برمردان چه برای  هایی انحصاری است وآزادی

ی پیدایش زیست عمومی، زنان به ناچار توجه های اولیهاند. او باور دارد که درسالنقب زدن به آن داشته

قرار  ی اجتماعی آنانتوانست مبنای سنجش رتبهکردند. اشاراتی که میبیشتری به اشارات لباس های خود می

 6۹،ص1۸۹4حیا محسوب شود )سنت ان نجیب مورد احترام و زنان بیگیرد و در قرن نوزدهم مرزی بین زن

ی در جای ام،وار او به صورت گلچین شده، استفاده کردهتر از جامعه شناسی مقالهنیز که پیش ( زیمل166و 

 زو نی روانشناسی، فرهنگ ی موقعیت،دربارهعمدتا  او مقالات است.زنان دوخته به شرایط نگاهش را دیگر، 

(. او جزو اولین کسانی 1۱۸، 2۹، 1۹، 1۹،صفحات 1۸۹1است )فریزبی دموکراسیسوسیال های زنان و جنبش

                                                           
26 : The Fall of Public Man 
27 : Man 

 شود این کلمه در زبان انگلیسی مشترکا برای مرد و انسان استفاده می

: 28 

 : در این مورد استثنا نیز وجود داشته است.ر.ک

Throne (1980, P243). 
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است که تا پیش از راه یافتن زنان به دانشگاه برلین، پذیرای آنان در سمینارهای خصوصی خود بوده است. 

متفاوت با مردان کاملا ی را ی زنان از محیط شهرکتاب خود، تجربه ۱22ی در صفحه برمناو،  اندکی بعد از

به خوبی دیدگاه زنان "زندگی و مرگ شهرهای بزرگ آمریکاکتاب گوید که جین جیکوب در دانسته ومی

در  آمریکا زندگی و مرگ شهرهای بزرگ(. ۱22،ص1۸۹۱)برمن  "استی فضای شهری را نشان دادهدرباره

زیست همسایگان، ر، اش در مواجهه با شهزمرهاز تجربیات رو 2۸چاپ شده و در آن جین جیکوب 1۸61سال 

. از دیدگاه برمن اهمیت کتاب بدین لحاظ است که به ما گویدمی نیز محیط اشتغالداران و کودکان و مغازه

ا هدارند که با بی توجهی  به آنمشترک با ما، و زیست  ی شهرهاهایی دربارهزنان نیز روایت "دهدنشان می

 (۱2۱ص ،1۸۹۱) "ایمبی قدر و ارزش کرده زیست خود و آنان را،

هایی نظیر است. شخصیتبا نادیده گرفتن زیست زنان، ادبیات مدرنیته نیز کم ارزش شدهمسئله این است که 

. در دننه دارمردا همگی شمایلی ،ی زیست مدرن هستنداز تجربه تجسمیی، فلانور، قهرمان و بیگانه، که دند

ی ی غالب بر زمانهپاریس را لمس کند و از هنر و اندیشهقصد داشت تا  ۱۱ندهنگامی که ژرژ سا 1۹۱1سال 

 این توسط زنان تجربه نشده بود:ز بهره برد که پیش ا آزادی د، لباسی مردانه بر تن کرد تا ازخود آگاه شو

ای همرنگ دوختم که شلوار و جلیقه ۱1ایگوئریته-ردینگوت خاکستری کت ای ضخیم ودم ازپارچهمن برای خو

ذت توانم لداشت. با یک کلاه خاکستری و کراوات بلند پشمی شبیه دانشجویان سال اولی شده بودم. نمی

ی توانستم حتی با آن بخوابم. مثل حس برادرم پس از دریافت اولین چکمهپوشیدن چکمه را توصیف کنم. می

توانم از کردم میرو، احساس میپاشنه آهنین، ایستاده در پیادههای خود در کودکی بود. من با آن کفش

های من موجب که لباسآنتوانستم بدون ای دیگر پرواز کنم. حتی شاید میای در پاریس به گوشهگوشه

م بدوم یا هر ساعت که توانستن در هر نوع آب وهوایی میاضطراب من شوند، به سرتاسر جهان بروم. م

توانستم به روی زمین بنشینم. هیچکس به من چشم خانه بازگردم. حتی در آمفی تئاتر می خواستم بهمی

پوشیدن  (.12ص ،1۸۹۹ ۱2دوخت. من اتمی پنهان شده، در میان خیل عظیم جمعیت بودم)به نقل از موئرزنمی

دانست وبی میهرچند که ساند به خ. انور را برای او قابل دسترسی کردلباس مبدل مردانه، زیست به سبک فل

 ند به تنهایی در شهر پرسه زنند.ستتوانوجود خارجی ندارد. زنان نمی۱۱ز چیزی به اسم فلانو

                                                           
29:  Jane Jacob 
30: George Sand 

 
ه و سوسیالیست فرانسوی است.او با پوشیدن لباس مردانه  توانست ب فمینیستی ساند، نویسنده مستعار ژرژآمانتین ارر لوسین دوپن با نام 

و مردمان به حاشیه رانده شده و زنان باشد.سپس  کارگرانجای جای پاریس آن روزگاران سرک بکشد و از نزدیک شاهد زندگی فلاکت بار 

ی مستعار و مردانه، موفق به نشر بیش از هفتاد عنوان رمان، بیست و شش داستان کوتاه ، تعداد زیادی مقاله و بیست و پنج  با اتخاذ نام

سی که با اند. ک ، دانستهویکتور هوگورقیب بلامنازع  او رای ادبیات داستانی، نمایشنامه شد. با ابداع رمان روستایی و ابداعات دیگر در زمینه

 اش، فردریک شوپن، رفته است.   شهرت شریک زندگی فراتر ازی قرن نوزدهم، نامش ی فرانسهی به شدت پدرسالارانههوجود جامع
31 : Redingote-guerite 
32 : Moers 
33: Flaneuse 
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زن های مختلف زنان پرسهار شدن گروهدر اشعار و مقالات بودلر، غالبا زنان حضور دارند. مدرنیته موجب پدید

ها، و گرا، قربانیان قتلند، زنان همجنسشهری شده است. زنانی چون؛ کارگران جنسی، بیوه زنان، زنان سالم

ودلر گرا برای ب ی بنیامین، زنان همجنس. بنا برعقیدهی آن، ظاهر شدنددر میان متون اولیه زنان عابر ناشناس

ها لزبینابتدا بودلر، در های شرگل دانیم عنوان شعرطور که میهمان اند.ی قهرمانان مدرنیسم بودهبه مثابه
ه کـ دلفینه و هیپولیته(. بنیامین به اشعاری چون 12، ص1۸۹۹: ریچاردسون، ۸۱، ص1۸۹۱است)بنیامینبوده

ی سوژهکارگر جنسی نیز  و (224وص1۸۹۹)-ی دوزخی می داندفرجامبا ترحم برانگیز  بودلر آنان را قربانیانی

 ،1۸64؛ 1۹۹ص ،1۸6۹)بودلر اشاره کرده مدرن نقاش روزگارو قسمتی از  گرگ و میش عصرگاهانشعر 

ی دو احساس همزمان است؛ حس انزجار و درعین دهندهکند که دیدگاه شاعر نشان( و استنباط می 4۱-۱4ص

ی مورچگان قیاس شده و بار دیگر بار با لانه)در شعر گرگ و میش عصرگاهان، تن فروشی یک حال تحسین.

نظیر؛ زنان سالمند ، لر نسبت به دیگر زنان در حاشیهبود ی حسدزدد(. دربارهبا کرمی که غذای مردی را می

و  "نگرداز دور دست به آرامی می"انچه زن سالمند را همچون  پدری و بیوه زنان نیز ابهاماتی وجود دارد. چن

 ی نگاهها سوژهکنند. آنبیوه زن را با درک غرور، رنج و فقر او. اما هیچ یک از این زنان با شاعر برابری نمی

جزو  و بردمینبودلر با زنی که در حاشیه به سر ی ترین مواجههاو هستند. نزدیک  "مطالعاتی "ی وابژه خیره

(. ) در 1۹۱،ص1۸۹۹افتد )بودلر اتفاق می خطاب به یک زن رهگذرشعررد گردد،تحقیر شدگان محسوب نمی

بلند قامت در خیابانی شلوغ از جلوی او با دردی باشکوه.( زن –اینجا زن مورد خطاب قرار گرفته عزادار است 

کند و سپس زن به راه خود ادامه می دهد ای کوتاه، چشمان آن دو با یکدیگر تلاقی میکند. در لحظهگذر می

و شاعر از خود می پرسد که آیا در ابدیت یکدیگر را دوباره ملاقات خواهند کرد؟ برگرداندن نگاه خیره زن به 

بنیامین . ۱4"دانستیداشتم، آه تویی که میآه، تویی که دوستت می"می شود: یید شاعر، در مصراع آخر تا

ی عقیده دارد که در این شعر، آن چیز که برای بودلر حائز اهمیت است، دست نیافتنی بودن در یک مواجهه

                                                           
:  ۱4 

 خیابان پرهمهمه اطرافم زوزه می کشید

 بلند و باریک،  سخت عزادار و با دردی پرشکوه

 نگیزابا دستانی دلزنی از کنارم گذشت ، 

 دادکرد و موزون تکان میی گلهای دامنش را بلند میریسه

 وارشهای تندیسچالاک و شریف با ساق 

 نوشیدمو من در هم کوفته و لایعقل می

 کردپا میهایش، آسمان  کبودی را که توفان بهاز چشم

 آوردکرد و لذتی که از پای درمیلطفی که س حر می

 ش و دیگر شب! زیبایی  درگریزیک آذرخ 

 که نگاهش ناگاه دوباره متولدم کرد

 آیا دیگر نخواهمت دید در فراسوی زمان؟

 جایی دیگر، بسیار دور، بسیار دیر، هرگز شاید

 رومدانی من کجا میگریزی و تو نیز نمیکجا میدانم بهچرا که نمی

 دانستیداشتم، آه! تویی که میآه! تویی که دوستت می

 ی سارا سمیعیرجمهت
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  ."برای یک پرسه زن شهری، عشق در نگاه آخر زیباتر از عشق در نگاه اول است"(: 4۹،ص1۸۹۱گذراست)

(. 1۱4و11۹؛ نیز ص12۹ص ،1۸۹۱است.)بنیامین  "شوک"ملاقات حامل ویژگی منحصر به فرد مدرنی به نام 

ا زن به اصطلاح پرسش این است که اصول، در کار باشد ی شهریاز تجربه ایزنانهنادر ی )حتی اگر تجربه

 ند یا خیر؟(ی مردی ناشناس را به او باز گرداتوانسته نگاه خیرهمی 1۹۹۱ی محترم دهه

از  نرینههایی دارند، احتمالا ویژگیحضور  "های عمومیمحیط "زنانی که همانند مردان در عموم،بنا بر باور

نه رینشود نیز دارای رفتارهایی می زنانی که توسط بودلر به تصویر کشیدهدهند. یکی از بیوهخود بروز می

گرا توسط مبهم زنان همجنس حس تحسین(. چنانچه که بنیامین معتقد است این 64،ص1۸6۹است)

جا ازآن ی بنیامین (. براساس گفته۸۱،ص1۸۹۱ی آنان است)مردانه هایویژگی به دلیل وجود )گویا(نیزبودلر

ار ها نمودنرینه در آن هایویژگیها مشغول به کار شدند، به تدریج قرن نوزدهم به ناچار در کارخانهکه زنان در

های دیدگاهمزایای )بدون وجود مدارک لازم برای صحبت های خود و با وجود  . حتی ریچارد سنتشد

به لحاظ ایدئولوژیکی به "ی ساختار جنسیت( اذعان کرده است، زنانی که در اواخر قرن نوزدهم، دربارهمعاصر

ص  ،1۸۹4گرفتند )می "مردانه"هاییپوشیدند و حتی ژستلباس می ، مانند مردان"ندرستگاری بود دنبال

اند، در واقع  جایگزین از زنانی که در دنیای مردانه قابل رویت بوده ای"مردانه"برداشت چنین اما شاید  .(1۸۱

ار و چه در نثر، در ی زنان چه در اشعزنان از آن دنیا است. دیدگاه بودلر درباره یجانبههمه بازشناسی حذف

 که همواره مورد تحسین اش به یکی از زنانیدر نامه او کند.نمود پیدا می  "زنان شهری "قالب شیفتگی به 

من تعصب نفرت انگیزی نسبت به زنان دارم. در واقع هیچ ایمانی به آنها ندارم .شما صاحب  "نویسد: اوست، می

ای به آپولونیه ساباتیه ، نقل قول )نامه ."روح بزرگی هستید اما باید گفت که این روح، روح یک زن است

 یاد میشود: ۱۹به شکل غیر شخصنقاش زندگی مدرن  .( از زنان در1۸۹۹،14 درریچاردسون

شوند. زن میهمسر یک مرد محسوب بیش ازبه طور اخص، زنان  ۱6برای هنرمندان به طور کلی و آقای جی

ت یعهای طبای درخشان از تمامی زیباییکه بر ادراک مرد به تمامی تسلط دارد. آمیزهیک الهه است یک ستاره 

هایی که دنیا به ترین موشکافیگر والاترین تمجیدات و ظریفدریافت است.در یک موجود تجمع کردهکه 

گر و اما درعین حال افسون .اندیشمندان پیشکش می کند. زن نادان است و شاید هم تا حدودی احمق

چیزکه زن را هرآنکند. کننده. او کسی است که در یک چشم برهم زدن، امیال و تقدیر را واژگون میمسحور

ی این موجود گری او شود قسمتی از وجود اوست. هنرمندانی که به مطالعهچیز که موجب جلوهآنبیاراید، هر

که به ترسیم لذت ی خود او توجه دارند. کدام شاعر درحالیاو به اندازه ۱۹پردازند، به جزئیات زیورآلاتمبهم می

 (۱1-۱۱ ، ص1۸64هایش را دارد؟) بودلر ن او از  زرو زیوردیدن زنی زیبا نشسته است، توان جدا دید

شود و زنان را آرمانی اما ملال آور، حقیقی  و شهوانی ی کلاسیکی که در آثار بودلر دیده میگریزانهتناظر زن

دن شی به تصویر کشیده با نحوه اند(ان اذعان داشتهنامه نویسان او نیز به )وزندگی دهداما منفور نشان می

  زنان در ادبیات مدرنیته مرتبط است.

                                                           
35 : nonperson 
36 : G 
37 : Mundus muliebris 
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های ممکن اند. بالعکس نسبت به شرایط زنان و راهام زن گریز نبودهکردهدیگر نویسندگانی که نامشان را ذکر 

اند. لازم است به جای تعصب نسبت به رویت نشدن جهت آزادی زنان و برابری با مردان واکنش نشان داده

(  1تر به این مقوله بپردازیم. در این راستا ما با سه اصل روبروییم. )نگاهی عمیق زنان در ادبیات مدرن، با

( حقیقت جایگاه زنان در ۱( برداشت سوگرایانه از مدرنیته. )2ماهیت جامعه شناختی مطالعات در این زمینه. )

اند. د بررسی قرار گرفتهنگاران فمنیست اخیر، مورجامعه. بسیاری از این موارد در آثار جامعه شناسان و تایخ

 ای داشته باشیم.ها اشارهشاید خالی از لطف نباشد که در این متن  نیز به آن

 رویت نشدن زنان در ادبیات مدرنیته

 در 'عمومی 'و  'یخصوص' عرصه ی شکاف بینو افزایش رشد  ارشد جامعه شناسی در قرن نوزدهم بظهور و 

ا کار از یکدیگر جد زندگی و ها و ادارات، محیطخانه. با رشد کاردارد ارتباط تنگاتنگیی صنعتی اروپا جامعه

انند نشینی در برخی از شهرهای اصلی مهاشیح آمدن پدید این امر موجب شدند. در اواسط قرن نوزدهم

ا رابر بپیش از این نیز زنان بکه تا (. با وجود آن1۸۹۱؛ دیویدوف و هال 1۸۹6)اسپایرزدمنچستر و بیرمنگام ش

 محیط کار از خانه،فیزیکی ، با جداسازی محسوب نمی شدند (های اقتصادی، قضایی وغیرهفعالیتدر )مردان 

رنگ شاغل تخصصی، به تدریج کمهای خانوادگی نظیر تجارت، تولید و یا حتی ماهمیت نقش زنان در فعالیت

تقویت  هاعرصه ها با ایدئولوژی جداسازیری شهزنان به خانه و نیز حومهتدریجی  شدنمحدود  شد.

های تجاری، گیری بود که شامل ارگانجدیدی درحال شکل (. همزمان دنیای عمومی1۸۹۸)هالشد

گاهی  چنداز ها مردانه بودند. هرشد. تمامی این سازمانهای مالی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میمانساز

ها به دست مانتحت عنوان مهمان را در این ساز ی فعالیت حداقلی،اجازه افتخاری و یابرخی از زنان عضویت 

های در حال رشد حذف ی دوم قرن با افزوده شدن به عناوین مشاغل، زنان از دیگر عرصهآوردند. در نیمهمی

ه به هایی کعرصهپرداختند)مانند پزشکی( هایی که زنان یا به طورسنتی در آن به فعالیت میشدند. عرصه

 هایی که بهتازگی از ورود به آن منع شده بودند)نظیر حقوق و یا تحصیلات و مشاغل آکادمیک( و یا عرصه

به عنوان علمی پژوهشی، بر دو  شناسی در بدو ظهورتازگی پدید آمده بودند)نظیر تربیت هنرمندان(. جامعه

 'عمومی یعرصه'بر که توجه آن معطوف دوم آنو ودهمردان ب که دانشی در انحصارامر دلالت داشت. اول آن

که  تا آنجازنان درحقیقیت (. 1، فصل1۸۹۱؛دلامونت1۸۹1است. )استیسیچون محیط کار، سیاست و بازاربوده

 ،دننقشی ناچیز در محیط عمومی داشتو یا  انواده مورد بررسی قرار گرفتهیک مرد یا در محیط خی به واسطه

مایه روح سر اخلاق پروتستانی وی کتاب . دیوید مورگان دربارهاندجامعه شناسی ظاهر شده در متون کلاسیک
 گوید:ماکس وبر می داری

لی های اصنقش. های اخیر پرواضح استبالاخص در سال دیگر مستور بودن زنان از منظر این تاریخ بخصوص، 

ضوری حزنان تنها واند شدهمردان اجرا همگی توسط ، و یا وسلی بودن باکستر، کالوین، رچون فرانکلین، لوت

 .دارندسنتی گرایشی  ،ه مبحث اشتغالو بها کارگران آلمانی کارخانه در لباس فرمگذرا و 

بایست کار کنند.)هرچند می بسیاری از زنان برای کسب درآمد، ، همچنانهاعرصه یبا نقصان فرآیند جداساز

ها، خانهدر کارکه زنان همین جای و حتی است( ی خدمات خانگی بودهبخش بزرگی از این اشتغال، درحوزه
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 یعموم است. متاسفانه نهادهای کلاسیک جامعه شناسی خالی هایباند، در کتشاغلصنایع، مدارس و ادارات 

 ست.حائز اهمیت نی ی معاصرگران جامعهیللکردند از نظر تحفعالیت می هاکه زنان در آن

م عمومی درهی عرصهدر حیاتی تا حد زیادی با تجربه 'مدرنیته'ی این موضوع نیز بدین معناست که تجربه

)که  بینوا یو فقرا ثروتمندنهایت افراد بیی طبقاتی بین حاصل از فاصلهرشد سریع شهرها، شوک است. تنیده

کاهش یافته و یا به طور کلی از آن  ی شهرهاپدید آمدن حاشیه بابررسی و در برخی از شهرها توسط انگلس 

عمومی، موجب توجه  زیست در ناپایا رخوردهای غیر شخصی وب ینوظهوری پدیده، و نیز(اجتناب شده است

ر قالب مقالات د را دماحصل مشاهدات خو که عه شناسان و صاحب نظرانی شده، جام 'امر مدرن'نویسندگان 

ی زندگی اجتماعی روی رعرصهاین تغییرات که دتا حدودی، ردند. وآعر میریات ادبی و یا ششدانشگاهی، ن

ی متفاوت ، به شکلتوسط هرگروه است، هرچندگذاشتهسنی، جنسیتی و طبقاتی تاثیر های مختلف گروهبر، داده

 ر قبالدبنابراین، خصوصی را نادیده گرفته و یعرصه ه این است که ادبیات مدرنیتهشوند. اما مسئلدرک می

، هی زندگی زنان مضر بوداست. چنین سکوتی نه تنها برای درک شیوهسکوت کردهقلمروی اصلی زنان  بحث

نان ی آهاست. امری که  با جدا ساختن بخشی از تجربرقم زده از حیات مردان را نیز  بخش مهمی تحریف بلکه

 مردان ساکنین هر دوی اینزیرا . است خصوصی وعمومی است، روی دادهی عرصهن که حاوی ارتباط بی

پدید هایی نهادها و فعالیت ی مشخصی ازمجموعهتنها تحت عنوان  عمومیی عرصهبعلاوه، . ها هستندعرصه

 ۱۹شکل گرفته اند. ،پنهان خصوصیی عرصهوتبدیل آن به  های اجتماعیعرصهحذف دیگر آید که بر اساسمی

حد اجتماعی بیش از'را آناست که امروزه شده معضلی  ادبیات مدرنیته همانند جامعه شناسی زمان خود، دچار

ی نویسندگان مدرنیته دیدگاه متعصبانه(. 2ص ،1۸۹۱گامارنیکف و پرپیس نامیم )می '۱۸عمومیی عرصهشدن 

ی در عرصه خود با مردان ی رابطهواسطهدهد که چرا زنان در این نوع از ادبیات تنها به به خوبی نشان می

انی فروش، بیوه زن یا قربه )به شکل تننرینقلمروی این یابی غیرعادی و حتی غیر قانونی به و یا راه عمومی

 4۱.یک قتل( حضور دارند

چون محدود شدنشان به خانه  یی آشکارازمسئلهترپیچیده ،زنانوضعیت واقعی  ی دوم قرن نوزدهمدر نیمه

نظیر  با فاکتورهاییمتفاوت و ی دیگرای تا منطقهجغرافیای منطقهحتی و  ی دیگرای به طبقهبود که از طبقه

با وجود عدم دسترسی زنان به خلوت و . ن منطقه وغیره، متغیر بوده استصنایع محلی، میزان صنعتی بود

د، طور که قبلا اشاره شدیگری در جامعه رویت شدن را تجربه کردند. هماناستقلال یک فلانور، آنان به اشکال 

 کند. تورشتاین وبلن پیشتر گفته است:ی لباس پوشیدن زنان جلب مینحوه سنت توجه ما را به

                                                           
:  ۱۹ 

خانگی پرداخته است اما  رشد لباساست، پرداخته است.به طور مثال او به دگرگونی و ها روی دادهسنت به برخی از تغییرات که در خانه

 تاکید اصلی او بر فضای عمومی است و از بسط دادن مقوله ی خصوصی و یا ایجاد ارتباط بین فضای عمومی و خصوصی   اجتناب می کند
۱۸ : Oversocialisation of the Public Sphere 

:   4۱ 

است.) ر.ک. بنجامین به شدت بودلر را تحت تاثیر خود قرار داده هایی کههای ادگار آلن پو می آید.داستانها از داستانقربانیان زن قتل

 (.44-42، ص 1۸۹۱
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نین اش با چ، و البسهی ناپذیری سیر در راستای رشد اقتصادی، زن به نیابت از رئیس خانوار مصرف کننده

به وضوح کارمولد برای زنان متشخص اهانت آمیز تلقی شد. تلاش مضاعفی برای ساختن  شد.راحی ط کاربردی

 انداستانی بیش نیست(که دوزندگلباس زنانه صورت گرفت تا به ناظران این حقیقت را یادآور شود)هرچند که 

 (126، ص 1۸۹۱)توانند شرکت کنند.اصولا نمی درکار مفیدی شرکت نکرده و

ین چنموقعیت همسرانشان است. نقش آنان در مصرف گرایی اینای ازنیز رویت پذیری زنان نشانهدر اینجا 

 عنوان شده است:

شدند، خودنمایی و مصرف در راستای رشد اقتصادی که زنان همچنان جزئی از دارایی مردان محسوب می

ی آشکار و تن نبودند. هرگونه هزینهآنان شد. زنان صاحب خود مورد انتظار از ی هگرایی قسمتی از وظیف

ر یک خانوار زنان شد. هر میزان که دگذاشته می صاحبان  و نه خود آناناز جانب آنان، به حساب  آسایی

، د و به همان نسبتبخشیدنمولد بودند، به خانواده و یا روسای خانواده، اعتبار بیشتری میو غیر پرهزینه

 (.12۹-126بلن صو محترم بودند.)و ترتاثیرگذار

ی متوسط فراهم امکان جدیدی را برای حضور مشروع زنان طبقه 1۹6۱-1۹۹۱یمراکز خرید بین دههر ظهو

آید و در تقسیم ته به حساب میمدرنیی اصلی هستهگرایی که مصرفغم آنرعلی( 2۱6ص ،1۸۹۱)تورن آورد.

ناشناس و که  شامل برخورد گذرا، برخورد  'امر مدرن 'ها به خصوصی و عمومی نقش دارد، خصوصیات عرصه

ه بهای زنان نظیر خرید کردن فعالیتدر مورد ام، آنها اشاره کردهبهترنیزو پیشد، باشپرسه زنی بی هدف می 

 کند.صدق نمیگرایی آنان، مصرف و یا  ثروت شوهرانشانی اعلان عمومی مثابه

ن به که حیاتشا به دست آوریمی زندگی زنانی ی شیوهربارهتری داطلاعات بیش کنیم تاتلاش می ما اکنون

(، زنان بیشماری که در 1۸۹2۸؛ هال1۸۹۱شود)دیویدوف و هال شهرها محدود می یحاشیه ماهیت خانگی

(؛ و یا جزو گروه زنان کارگر طبقه بندی 1۸۹4بخش مربوط به خدمات خانگی فعالیت دارند)دیویدوف 

و موجب   دادتمام این زنان را تحت تاثیر قرار(. پیشرفت عصر مدرن 1۸۹6؛ الکساندر 1۸۹۹شوند.)پینچ بک می

 ی بازیابی امری پنهان وی زنان، قسمتی از پروژهآنان شد. بهبود تجربهی خانه و محل کارجربهتغییراتی در ت

ناسی نیستی جامعه شهایی که در روایات کلاسیک رخ داده است. بازخوانی فمتلاشی است برای پر کردن شکاف

ی اجتماعی است که تاکنون به های حیات و تجربهو نیز تاریخ اجتماعی به معنای گشودن تدریجی عرصه

 است.ی جامعه شناسی، ناشناخته ماندهجریان متعصبانه واسطه ی چشم انداز جانبدارانه

دون تواند باشد اما بمی قطع مشخص نیست که جامعه شناسی فمینیستی مدرنیته به چه شکلور هنوز به ط

ی اصلی این است که به تصویر کشیدن چنین شخصیتی با وجود مسئله زی زنانه است.فلانو خلق شک نیاز به

یز، نادبیات مدرنیته  انکارهمچنین د. یرستقسیم جنسیتی رایج در قرن نوزدهم، امری ناممکن به نظر می

و نیز بخشی از زنان )هرچند انگشت شمار( توسط این مردان  بسیاری از دگیزنی تجربهزیرا  ناشایست است

در حوزه   'مدرنامر 'ی ادبیات به تصویر کشیده شده است. زندگانی خارج از قلمروی عمومی، هرگونه تجربه

ات ی این ادبیروایات گم شدهاند، ه به فضای عمومی دست یافتهی متفاوت زنان اندکی کخصوصی  و تجربه

 .کندتبدیل به  شعر برخوردش با بودلر را تا  باشد  'رهگذرزنی  'از بهنیشاید . است
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