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چکیده کتاب

ناشر :نشر ثالث

زنهــا ،شــیرها ،روباههــا حاصــل  ۲۰ســال مطالعــه و تحقیــق ناصــر فکوهــی ،انسانشــناس و اســتاد دانشــگاه تهــران اســت
کــه چکیــدهای جامــع از قلمفرســاییهای دو دهــه اخیــر خویــش را در ایــن کتــاب گــردآوری کــرده اســت .کتابــی کــه
عــاوه بــر یادداشــتها ،گفتوگوهــا ،نقدهــا و تحقیقــات ایــن اســتاد دانشــگاه تهــران ،مصاحبههــا و یادداشــتهای
چهرههــای معاصــر و برجســتهای از جامعــه دانشــگاهی جهــان چــون :پیــر بوردیــو ،فرانســواز هریتــه ،برونیســاو
مالینوفســکی ،مــارگارت دوراس و الیزابــت بدنتــر را در برمیگیــرد .در پیشــگفتار ایــن کتــاب میخوانیــم:

چاپ اول1399 :
نوبت چاپ :دوم
مشخصات ظاهری 497 :صفحه

در میــان موضوعهایــی کــه در طــول ســالهای اخیــر در حــوزه آسیبشناســی اجتماعــی
جامعــه ایــران درگیرشــان بــودهام ،هیــچ موضوعــی بهانــدازه جنســیت و زنــان محوریــت
نداشــته اســت .گــذار ایــران از جهــان ســنتی و کهــن بــه جهــان مــدرن بهگونــهای
گــذار از یــک مردانگــیِ درجــازده در تاریــخ بــه یــک زنانگــیِ همیشــه پویــا بــوده
یــا شــاید خواهــد بــود .بــه بــاور مــن ،هرانــدازه در رونــدی کــه بــه آن نــام «زنانــه
شــدن جهــان» دادهام ،بتوانیــم پیشتــر برویــم و موفقتــر باشــیم ،بهعبارتدیگــر هــر
انــدازه جامعــه مــا زودتــر و گســتردهتر و عمیقتــر بــه ایــن بــاور برســد کــه جهــان
آینــده بایــد بــر اســاس معیارهــا و ارزشهــای زنانــه ،نــه در معنــی جنســیتی بلکــه در
معنــی زندگــی و امــر موجــود ســامان بیابــد ،زودتــر و بهتــر میتوانیــم گــذار خــود
را بــه مدرنیتــه کــه امــری ناگزیــر اســت انجــام دهیــم .جامعــه مــا بیــش از صدســال
اســت درگیــر و بهتــر اســت بگوییــم گرفتــار ایــن گــذار اســت .مشــکل تقریبــا همیشــه
آن بــوده اســت کــه بهجــای جســتجو بــرای موانــع ایــن امــر در حــوزه فرهنــگ ،موانــع
را در حــوزه سیاســی جســتجو کردهایــم و بــه همیــن دلیــل نیــز همــواره پاســخهایی
نادرســت گرفتــه و بــه ناگزیــر بــه کنشهایــی نادرســتتر دســتزدهایم کــه ثمــره
آنهــا جامعــهای اســت کــه بهشــدت از آنومــی رنــج میبــرد.

یکــی از نــکات قابلتوجــه در مــورد ایــن کتــاب عــاوه بــر ُمفصــل بــودن موضوعــات و نــگاه بــه مســائل از زوایــای
مختلــف ،تنــوع مباحــث و گســتردگی آن اســت؛ چنانچــه در ایــن کتــاب از نقــد فیلــم زنانــه (نگاهــی بــه فیلــم فرشــتهای
روی شــانه راســت مــن اثــر آزاده بـیزار گیتــی) و اشــاره بــه مــوارد کــودکآزاری و خشــونت جنســی علیــه زنــان در ایــران
تــا چهرههایــی چــون مرلیــن مونــرو بهعنــوان تجســمی از رؤیــای آمریکایــی (کــه در حقیقــت بیــش از یــک نمادســازی
جنســی نیســت) تحلیــل و بررســی شــده اســت.

