
 





  سيس أپنجاهمين سالگرد تداشت  گرامي
 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

پنجاهمين سال تأسيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  1394سال 
  . است ،علوم انساني ةحوزترين نهاد پژوهشي كشور در  بزرگ

خدمت به «با هدف ، دهندة آن، بنياد فرهنگ و هنر ايران نخستين واحد تشكيل
فرهنگ و سعي در حفظ و ترويج ميراث معنوي ايران و كوشش در راه تهذيب و 

، در سال »هاي ديگر تكميل و ترويج زبان فارسي و شناساندن فرهنگ ايران به ملت
مند اسالمي با پيوستن  پس از پيروزي انقالب شكوهو  آغاز به كار كرد 1344

فلسفة ايران، بنياد شاهنامه فردوسي،  نهادهاي پژوهشي ديگر مانند انجمن حكمت و
بنياد فرهنگ و هنر ايران، پژوهشكدة علوم ارتباطي و توسعة ايران، پژوهشگاه علوم 
انساني، فرهنگستان ادب و هنر ايران، فرهنگستان زبان ايران، فرهنگستان علوم ايران، 

مطالعة و مركز ايراني  ،مركز اسناد فرهنگي آسيا، مركز ايراني تحقيقات خارجي
هاي خود ادامه داد كه خدمات  فعاليت ها در قالب يك پژوهشگاه جامع به  فرهنگ

علوم انساني در نزد اهالي علم و  گوناگونهاي  علمي و پژوهشي آن در حوزه
  .دانشگاهيان شناخته شده است

ترين استادان  برجسته با همتكه  ،قرن بالندگي اين درخت تنومند نيم ثمرات
 ها كتاب دهاثرگذار و  پژوهشيصدها طرح  ،نشسته است باربه  كشور علوم انساني

براي نهاد دانش  فخري است دستاوردهااين . آموختة فرهيخته است و صدها دانش
  . است  فرهنگ و شكوفايي تمدني شهره  بهدر تاريخ  هموارهدر سرزميني كه 
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 پدرم، به

 پارسايي، دلرباي شميم با اش زندگي كه او

 و بود آكنده كوشندگي زيباي انوار و آزادگي جانفزاي نسيم
  .شد جاودانه منا سرزمين در احرام ةجام با سرانجام
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  پيشگفتار نويسنده
  

د و من به اين زنان، بسـيار  اين كتاب دربارة زناني است كه تالش دارند، تمايزآفرين باشن
فعـاالن بمبئـي و كلكتـه كـه بـا وجـود زنـدگي پركارشـان،          دشـوار اسـت كـه از   . مديونم

امـا  . شايستگي سپاسگزاري كـنم سخاوتمندانه وقت و افكارشان را در اختيارم قرار دادند، به 
ني بونـا  و 2مدهوشـري داتـا  ، 1خواهم مراتب سپاس خود را از سونال شوكال به طور خاص مي

، به خاطر دوستي، نصيحت و سخاوتشان، تشكر خودم را اعالم نمايم؛ همچنـين، از  3بيسواس
قدري كـه در   ها و مشاوران گران ، شخصيت6و نيرماال بانرجي 5، ويبهوتي پاتل4فالويا اگنس

  .مراحل مختلف اين طرح، ياورم بودند
، كمـك هزينـة   انجام اين تحقيق بدون حمايت وافر مؤسسة آمريكايي مطالعـات هنـد  

  .بركلي ممكن نبود -دانشگاه ويسكانسين و پژوهانة دفتر رياست دانشگاه كاليفرنيا
ام كه توانسـتم بـا اريـك     شانس بوده ام برخاسته است و بسيار خوش اين كتاب از رساله

مديسون كـه در بـذل وقـت، ايـده،      -، در دانشگاه ويسكانسين8و چارلز كاميك 7اُلين رايت
، پـامال  9گـي سـيدمان  . باز هستند، همكاري كنم ودل شان، هميشه دست مشورت و تشويق

                                                            
1. Sonal Shukla 
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4. Flavia Agnes 

5. Vibhuti Patel 

6. Nirmala Banerjee 

7. Erik Olin Wright 

8. Charles Camic 

9. Gey Seidman 



 جنبش زنان در هند هاي اعتراض؛ تحليلي از ميدان    ي 

در . اي بـه مـن دادنـد    ، نظرات و نقدهاي بسيار سـازنده 12و ليندا گوردون 11، جو الدر10اُليور
، 17، آرلي هوچايلـد 16، بري تورن15، نيل فليگستين14، نانسي چودورو13بركلي نيز، پيتر ايوانز

و  22، آشـوك باردهـان  21، كـريس بـاركر  20دمن، ميشل گل19، راشل اسچورمان18كيم ووس
هـا و زيـر سـؤال بـردن،      هاي مختلف متن را خواندند و در تنـوير ايـده   بخش 23كارن بوث

و  24التيكـا : همچنـين از دسـتياران تحقـيقم در هنـد    . اي ديگر كمك شـاياني كردنـد   عده
و  27، رونـدا ايـوانز  26هايي كه صرف اين تحقيـق كردنـد و ليسـا بـل     براي ساعت 25سوپارنا

  .در بركلي، سپاسگزارم 28وگ ويژه آنا كورت به
هستم؛ هم به خاطر دوسـتي و   30و ميشل بوروي سيمين 29بسيار مديون سيمين كايون

از مايكل نيز بـه خـاطر   . شان دربارة هر ايده و مفهومي در اين كتاب هم طرح بحث نقادانه
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 ك پيشگفتار نويسنده   

ري اينكـه چـرا زنـدگي    نقدش، سپاسگزارم و اينكه من را در هريك از مراحل كار، با يادآو
  .كرد ام، ترغيب مي دانشگاهي را برگزيده

ـ  ام را  يسـتانم بـه خـاطر اينكـه زنـدگ     خواهم از خانواده و دو در پايان مي بـه   كهـر ي
، 31در جريان نوشتن اين كتاب آسان كردند، خصوصـاً ايشـا  هاي مختص به خودشان  شيوه

و باالتر از همـه، از  ) ساالنه در ديدارهاي(36، سوكيرات35، راشل34، كريس33، ونسا32جيتندرا
 .، تشكر كنم37آشوك
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  مقدمة مترجم
  

شناس متأخر  عنوان پژوهشي دانشگاهي، مباحث نظري پير بورديو، جامعه اين كتاب به 
ماية تحقيق قـرار داده و تـالش داشـته از خـالل مفـاهيم       گراي فرانسوي را دست و تلفيق

بديهي است كه فراتر از جنبش . جنبش زنان هند بپردازد هايي دربارة اصلي او، به طرح ايده
مند به مطالعة روابط  عنوان يك امر اجتماعي، پژوهشگر به تأسي از بورديو، عالقه  زنان، به

گرايانـه در بررسـي و تحليـل پديـدة اجتمـاعي       و فضاي امور و فاصله گرفتن از نگـاه ذات 
رسد در  وبي براي بورديو بوده، زيرا به نظر ميدار خ راكا راي در اين كتاب، ميراث. است بوده

تمام ميراث علمي من «: بازسازي زماني و مكاني جنبش زنان هند، موفق عمل كرده است
توان به چنگ آورد، مگـر   از اين عقيده مايه گرفته كه منطق عميق دنياي اجتماعي را نمي

مـان و مكـان مشـخص    هاي يك واقعيت تجربي، كه به لحاظ تـاريخي، ز  اينكه در ويژگي
  ). 28: 1381بورديو،(» دارد، غور كنيم

شناسي تجربي خود، بر عينيـت عمـل تأكيـد دارد و ايـن مهـم،       بورديو در ترويج جامعه
كننـدة خـود    خود تبيين خوديِ دهد؛ اما به متضمن درك ميداني است كه عمل در آن رخ مي

. اره و ميـدان اسـت  و عمل نيست، بلكه عمل مسـبوق بـه رفـت و برگشـتي ميـان عـادت      
كنـد و در   واره با خود ردپايي از فضاي اجتماعي را دارد كه عامل در آن زنـدگي مـي   عادت

حقيقت، الگويي است كه فضاي اجتماعي به آن، ساخت داده است و خـود ايـن الگـو، بـه     
بخـش كـه ناخودآگـاه     دهد، چارچوبي دروني و ماندگار؛ و همچنين سـاخت  عمل شكل مي




