گفتمان جنسيت از انقالب سفيد تا انقالب اسالمي
نرگس نیکخواه قمصري

چكیده:
كيفيت و كمّيت مشاركت زنان در رويدادهاي سرنوشتساز تاريخي ،از جمله
انقالبها يكسان نبوده و بنا بر شرايط و موقعيت اجتماعي -فرهنگي جامعه
اشكال گوناگوني به خود گرفته است؛ ولي بهنوبۀ خود مقولۀ جنسيت را به
كانون تصميمگيريها و منازعات سياسي وارد كرده است.
انقالب اسالمي كه مهمترين رخداد مؤثر بر سرنوشت سياسي و اجتماعي ملت
ايران است نيز از اين قاعده مستثنا نيست؛ چراكه فقط پس از گذشت  51سال از
اعطاي حق رأي به زنان در قالب برنامۀ اصالحي انقالب سفيد ،محمدرضا پهلوي
كه بهشدت ناخرسندي و اعتراض علما را به بازتعريف نقشهاي زنانه توسط
حكومت برانگيخته بود ،مشاركت گستردۀ زنان آن هم با سيمايي متفاوت از
الگوهاي پذيرفتهشدۀ زن سنتي يا مدرن در مبارزات انقالبي تا آنجا توجه ناظران
خارجي را برانگيخت كه آن را انقالب چادرها ناميدند.
با وجود اين ،چرايي و چگونگي اين مشاركت ،از جمله عرصههاي مغفولمانده
در ميان عاليق نظري و پژوهشي مطالعات انقالب اسالمي به شمار ميرود؛
ازاينرو ،اين مقاله برآن است تا با تمركز بر متون رسمي توليدشده توسط اليت
سياسي و مطبوعاتي ايران در گسترۀ زماني سالهاي  5431تا  5411و با استفاده از
روش تحليل گفتمان نشان دهد كه جنسيت بهعنوان يک برساختۀ گفتماني
چگونه در دو دهه پيش از انقالب اسالمي در پرتو ظرفيت نظام زباني و مناسبات
قدرت و مقاومت مندرج در آن درون بستري از رخدادهاي سياسي و اجتماعي
ساخته شده و مرزهاي مألوف و تعيينكنندۀ هويتهاي زنانه /مردانه را درنورديد.
بدينمنظور بستري تاريخي را به تصوير خواهد كشيد كه درون آن مدلول زنانه/
مردانه بهتدريج از جايگاه چندين هزارسالۀ خود بيرون آمده و در پيوند با
دالهاي كانوني گفتارهاي رقيب حاضر در متن منازعۀ سياسي شامل گفتار
رسمي حكومت ،روحانيت سنتي و نوانديشي ديني و انقالبي ،معنا و ساختاري
تازه يافته است.
 .5استاديار گروه علوم اجتماعي ،دانشكدۀ علوم انساني دانشگاه كاشان
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واژگان كلیدي :گفتمان ،جنسيت ،انقالب اسالمي ،انقالب سفيد.

مقدمه و طرح مسئله
انقالبها بهمنزلۀ گسستهايي در تاريخ سياسي و اجتمااعي جواماب باه ارن گونااگون سرنوشات
اجتماعي و سياسي مردمان را متأثر كردهاند و ازاينرو ،همواره توجه جامعهشناسان و انديشمندان و
عالمان علوم سياسي را در ابعاد مختلف به خود معطوف ساختهاند .اگار انقاالب را تحاول بنيااديني
تعريف كنيم كه مبتني بر آرماانهاا و ارزشهاا و انديشاههااي جدياد انقالبياون هماۀ سااختارهاي
سياسي ،اجتماعي و فرهنگي جامعاه را دگرگاون سااخته و سااختارهاي جديادي را جاايگزين آن
ميكند ،بيترديد همگام با نظريهپردازان نسل چهاارم انقاالبهاا بار اهميات دو مؤلفاۀ كاارگزاران
انقالبي و ايدهها و انديشههاي آنها در شكلگياري فراينادهاي انقالباي انگشات نهاادهايام (فاوران،
 .)5411مشاركت گسترده ،يكپارچه و بيسابقۀ زنان در انقاالب اساالمي  5411آن هام باا سايمايي
متفاوت از الگوها ي مرسوم گذشاته توجاه بساياري از پژوهشاگران را باه نقاش مقولاۀ جنسايت در
رويدادهاي انقالبي معطوف كرد كه همواره امري مردانه تلقي ميشد.
تازگيِ اين توجه از آنجا بود كه متأثر از حاكميت چند هزارسالۀ انگارههاي سانتي ،قلمارو امار
زنانه جز محادوديت باه عرصاۀ خصوصاي خاانواده را نمايشاناخت؛ حتاي آن هنگاام كاه در پاي
رويارويي با مظاهر تمدن مدرن و مطرحشدن خواستههاي انتقادي و به چالش كشيدهشدن فرهنا
پدرساالر حاكم بر جامعاه و اقادامات چنادي كاه در جرياان انقاالب مشارو ه و ساپس در دوران
پهلوي اول و دوم درخصوص گشايش فضاهاي آموزشي و اشتغال جهات تغييار موقعيات زناان در
اجتماع صورت گرفته بود .شاهد اين مدعا را ميتوان در همه گفتارها و رويدادهايي ديد كه حاول
تصميم استراتژيک جمعي از زنان در نيمۀ دوم سال  ،5441براي شركت در انتخابات شاهرداريهاا
مالحظه كرد كه شرط ذكوريت در قاانون آن قياد نشاده باود .پاس از آن هماه تاالش زناان باراي
تبليغات گسترده و ارسال نامههاي سرگشاده خطاب به مقامات سياساي كشاور (احمادي و اردالن،
 )303 :5411و اقدام مجلۀ ا العات باانوان باراي مصااحبه باا افارادي ،چاون علاي دشاتي ،اباراهيم
خواجهنوري ،دكتر باستان ،ارسالن خلعتبري ،پرفسور يحيي عادل ،خليال ملكاي و ساعيد نفيساي
درخصوص حق رأي زنان در شامارگان  15تاا  00خاود از آذر تاا بهمان  5441باهجاايي نرسايد و
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در مصاحبههاي با خبرنگاران آمريكايي در ارديبهشات  5435باهصاراحت اظهاار داشات كاه زناان
ايراني بهتر است به امور خيريه و اجتماعي بپردازند و به مسائل سياسي كاري نداشته باشند (پايادار،
.)551 :5411
درواقب ،جايي كه مصوبۀ حق رأي زناان در قالاب اليحاۀ انجمانهااي اياالتي و واليتاي در 53
مهرماه  5435و سپس اعطاي حق رأي به زنان در قالاب برناماۀ شاشماادهاي انقاالب سافيد ،ماوج
وسيعي از اعتراض روحانيون و ديگر گروههاي سياسي به بازتعريف امر زنانه و در مقابل نارضاايتي
گروههايي از زنان را برانگيخته بود .مشاركت گستردۀ زنان در مبارزات انقالبي ،فارغ از گرايشاات
ايدئولوژيک سياسي و مذهبي حكايت از تحولي در گفتمان جنسيت دارد و اين پرسش را به ذهان
متبادر ميكند كه چگونه زني كه زمان انقالب سفيد ،شايستۀ مشاركت در انتخابات تشاخي

داده

نميشد ،در جريان انقالب اسالمي براي واژگوني نظم سياسي حاكم بسيج شد؟ بهمنظاور پاساخ باه
اين پرسش و كشف چگونگي اين تحول ،توجه خود را به گفتمانهايي معطاوف مايكنايم كاه در
دو دهه پيش از انقالب محدوده بودن و قواعد كردار زنانه /مردانه را تعيين ميكردند.
ازاينرو ،نوشتار حاضر پس از بياني مختصر دربارۀ مباني نظري و روششناسي پژوهش و ارائاۀ
تصويري اجمالي از افق تاريخي– گفتماني دوران مذكور به شناساايي سااختارهاي ساازندۀ معناا و
هويت زنانه /مردانه پرداخته و در واپساين ساخن چراياي مشااركت زناان در انقاالب را از منظاري
گفتماني پاسخ ميدهد.

جنسيت برساختهای گفتماني
واژۀ جنسيت 5برخالف قرابت لفظي با واژۀ جنس 1در زبان فارسي كاه عموماا سابب كااربرد آنهاا
بهجاي يكديگر ميشود ،از داللتهاي معنايي متفاوتي برخوردار است .نظريهپاردازان فمينيسات باا
تمايزگذاري ميان جنس و جنسيت ،جنسيت را نه محصول صرف تفاوتهاي بيولوژيک ميان زن و

1. Gender
2. Sex
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نخستوزير وقت ،علي اميني ،بهمنظور اجتناب از تشكيل ائتالف مليگراها و مذهبيون علياه خاود،
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مرد ،بلكه يک مقولۀ تحليلي تعريف ميكنند كه در بافتهااي اجتمااعي و فرهنگاي در ارتبااط باا
عوامل متعدد ساخته ميشود (مشيرزاده.)311-311 :5415 ،
به باور گرت ،واژۀ «جنس» به ابعاد بيولوژيک زن و مرد و «جنسيت» به صافات و ويژگايهااي
اجتماعي دو جنس ا الن ميشود كه از نظر فرهنگي باراي زناان ياا ماردان مناساب تشاخي

داده

شده است؛ ازاينرو ،معرف مجموعه وظايف و نقشهايي است كه از زن و مرد در ماوقعيتي معاين
انتظار ميرود (گرت .)15 :5410 ،بنابراين ،تفاوتهاي جنسي ريشۀ بيعي دارد ،حاال آنكاه منشاأ
تفاوتهاي جنسيتي در فرهن

و مناسبات اجتماعي نهفتاه اسات و ناه در بيعات .بار اسااا ايان،

جنس امر ي زيستي ،واقعي و قابل مشااهده و در مقابال ،جنسايت اماري فرهنگاي و تااريخي تلقاي
ميشود ).(Dalkey, 1972: 13

جودت باتلر جنسيت را نه محملي ثابت براي كارگزاري زن يا مرد ،بلكه هاويتي مايداناد كاه
بهدليل اجراي نقشها ،به شكلي ظريف در ول زمان شكل گرفته و از رياق تكارار ايان نقاشهاا
بهعنوان يک فضاي بيروني نهادينه ميشود (باتلر .)531-530 :5110 ،بنا بر اساتدالل بااتلر جنسايت
فرايند بيثبات و مستمري است متضمن اجراي مجموعهاي از نقشها كه فارد از رياق آن هويات
خود را براي ديگران نمايان ميكند.
بنا بر آنچه تاكنون گفتاهشاد ،در نوشاتار حاضار جنسايت باه ويژگايهاا ،وظاايف ،نقاشهاا و
انتظاراتي داللت ميكند كه بهگونهاي متفاوت درون جامعه براي زن و مرد تعيين ميشود و از ايان
رهگذر دوگانگي امر زنانه و مردانه را محقق ميكند .اين انتساب صفات و ويژگايهاا و باهتباب آن
تعيين وظايف و نقشها ي متفااوت باراي زن و مارد ،قلمروهااي متفااوتي باراي هرياک باه وجاود
ميآورد كه به بيان جسي برنارد (برنارد )5413 ،اساسا دنياي آنها را از هم متمايز ميكند و گااه در
برابر هم قرار ميدهد.
بررسي كيفيت رابطه ميان مفهوم زن /مرد بهعنوان واقعيتاي زيساتشاناختي و بيعاي و مفهاوم
زن /ماارد بااهعنااوان برساااختهاااي تاااريخي و فرهنگااي در بسااتر تعااامالت اجتماااعي ،دسااتمايااۀ
رهيافتهاي تئوريک متفاوتي شده است كه متيوو آنها را در قالب سه رهيافت تئوريک جمببنادي
ميكند :رهيافت اول ،جنسيت را به رفتارهاي اجتماعي متناسب با بيولوژي ترجمه ميكند .رهيافات
دوم ،بر تجربۀ زيستي اجتماعي زن و مرد بهعنوان عضو گروه با پذيرش نقشهايي خاص باا تأكياد
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ديگر متفاوت است .اين رهيافت در جامعاهشناساي كااركردگرايي سااختاري زن و مارد را مكمال
يكديگر و در نگاه فمينيستي در قالب يک سلسلهمراتب سلطۀ مردانه و انقياد زنانه و ميزاني از تضاد
ميان آنها اشاره دارد .در رهيافت سوم ،جنسيت يک برساختۀ گفتماني و تخيلي ايدئولوژيک اسات
كه بق آن جهان انساني نه براساا مرزهاي بيعي ،بلكاه باق مرزهاايي شاكل گرفتاه اسات كاه
به ور تاريخي براي اعمال قدرت و كنترل يكي بر ديگري بهواسطۀ اساتراتژيهااي ديگار ساازي،
رد و دربرگيرندگي قدرت ساخته ميشود.
مطابق رهيافت سوم مورد نظر متيو ،رابطاه مياان بنيااد ثابات و بيعاي فيزيولاوژي و وظاايف و
نقشهايي كه در جامعۀ زنانه يا مردانه تلقي مايشاوند در پرتاو ديادگاههااي سااختارگرايي و پساا
ساختارگرايي رابطهاي دلخواه و موقتي تعريف ميشود كه درون گفتمانهاي خااص مفصالبنادي
شده و در پرتو آن هويتها و معاني جديدي خلق ميشود كه از معااني و هوياتهااي برسااخته در
ديگر گفتمانهاي همسو ،متفاوت و يا با آنها متعارض است .چنين برداشتي از جنسايت كاه فرايناد
ساخت و بازتوليد آن را در پيوند با روابط قدرت موجود در گفتمانها قرار ميدهاد و باا مفاروض
انگاشتن معناي نامتقارن زنانه و مردانه ،جنسيت را مستقيما به ترتيبااتي پيوناد ميزناد كاه كردارهاا و
نهادهاي اجتماعي را رمزگذاري كرده و باا پنهاانكاردن آگاهاناۀ سلسالهمراتاب قادرت از رياق
درونيكردن آنها بهصورت عاادت و بيعات در گفتاار و نوشاتار روزاناه درون عرصاۀ عماومي و
خصوصي توليد و بازتوليد ميشود .به بيان الزار اين بازنمايي ايدئولوژيک روابط قدرت ،جنسايت
را درون گفتمان صورتبندي ميكند؛ بدينمعنا كاه در جرياان تولياد فعاال رواباط و هوياتهااي
اجتماعي در و از ريق گفتمان ،جنسيت هم بهعنوان مقولههاي تفسيري كاه مشااركتكننادگان را
قادر به ساختن و درك ساختارهاي فعال اجتماعي خود ميكند و هم بهعنوان رابطاۀ اجتمااعي كاه
درون ديگر روابط و فعاليتهاي اجتماعي وارد شده و تا حدي هم سازندۀ آنهاسات ،باهمثاباۀ ياک
ساخت گفتماني در پيوند با قدرت و ايدئولوژي ايجاد ،تثبيت يا دچار تحول ميشاود (الزار1001 ،
 .)11:بنابراين ،سوژۀ برساخته در گفتمان جنسيت ناه فاردي صارفا منفعال ياا قربااني كاه باهعناوان
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بر انتظارات فرهنگي متمركز ميشود كه از جامعهاي به جامعهاي ديگر و از دورۀ تااريخي باه دورۀ
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فرايندي در حال شدن ،پيوسته درگير روابط قدرت مندرج در گفتمان باوده و در تثبيات ياا تحاول
روابط قدرت مقوم آن نقشي فعال بر عهده دارد.
براساا اين منطق در گفتمان جنسيت ،سخن از آن است كه زن يا مرد در چه گفتمااني ،درون
كدام شبكۀ روابط قدرت و مقاومت -كه به نظر فوكو از جنس همان رابطۀ قادرت اسات -چگوناه
ساخته و برساخته ميشود .ازآنجاكه تسلط يک گفتمان نه بهواسطۀ حقيقت آن ،بلكه بهدليل برتري
مكانيزمهاي اعمال قدرت و مكانيزمهاي بهنجارسازي و نظارتي آن در مقايسه با ديگار گفتماانهاا
ميسر ميشود؛ بنابراين ،تحليل گفتماني گزارههاي مختلف مرتبط با جنسايت در نظاامهااي معناايي
متفاوت منازعهاي دائمي براي توليد و بازتوليد سوژههاي جنسيتي را آشكار ميكند؛ منازعهاي كاه
درون مراجب رسمي قدرت ساختارهاي تعينبخش زنانه /مردانه بودن را تقويت يا تضعيف ميكناد
و از سوي نهادهاي آموزشي و رسانههاي در سطح جامعه انتشار مييابد و در پرتاو تكنولاوژيهااي
قدرت و شيوههاي اعمال كنترل و نظارت آنها تكرار يا فراموش ميشود.

تحليل گفتمان
در اين نوشتار با تأسي به رويكرد الكالو و موفه و در تمايز با رويكردهاي انتقادي تحليال گفتماان
كه كار خود را با مركزيت قائل شدن باراي ماتن در ساطوح مختلاف دنباال مايكنناد ،گفتماان را
دربرگيرندۀ همۀ اركان زندگي اجتماعي از جمله زبان تلقي كرده و بر ايان اسااا ،توجاه خاود را
بيشتر به نظامهاي معنايي يا معرفتي معطوف ميساازيم كاه گازارههااي متناي در چهاارچوب آنهاا
توليد ،تكرار و تثبيت و يا دچار تحول ميشوند ).(Jorgensen & Philips, 2002

الكالو و موفه با تعريف گفتمان بهعنوان كليتي ارتبا ي كه معنا در آن دائما در حال بازساازي
و ساختهشدن است و پذيرش مركزيتزدايي فزاينده از ساختارهاي اجتماعي و در نتيجاه بايثبااتي
هميشگي گفتمانها ،مدل زبانشناسي سوسور و ساختارگرايي فوكو را به عرصۀ سياست كشاانده و
با استفاده از ابزارهاي مفهومي ،چون مفصلبندي ،واسازي ،غيريتسازي ،سالطه ،منطاق هامارزي،
هژموني و امر سياسي به ساخته شدن معنا و هويت از قِبل چگونگي تثبيت رابطۀ دالهااي شاناور در
فضاي گفتمان گونگي با دالهاي مركازي ،درصادد توضايح و تبياين چگاونگي تهاور گفتماان از
زاويهاي متفاوت برآمدند.

551
خاصي ارجاع ندارند درون يک نظم زباني منطقي قرار گرفته و هويات جديادي كساب مايكنناد
) .(Ibid: 126در مقابل ،مفهوم واسازي 1به تجزيه و فروپاشاي رواباط مياان عناصار و هوياتهاايي
اشاره دارد كه قبال درون يک گفتمان به ور موقتي تثبيات شاده بودناد .از ايان منظار گارد آمادن
دالهايي جداشده از يک مفصلبندي حول دال مركزي جديدي درون مفصلبندي ديگري به خلق
معنا و هويتهاي جديدي ميانجامد .بناابراين ،قادرت سياساي در رقابات نيروهااي سياساي باراي
جذب دالهاي شناور و يا واسازي اين دالها از مفصلبندي گفتمانهاي رقيب و تثبيت نسبي معناي
آن درون حوزۀ گفتماني خود قابل تبيين است (هوارث )501 :5411 ،و مفهوم منطق همارزي نااظر
به ظهور نظم گفتماني جديدي بهواسطۀ شكستن زنجيارۀ هامارزي موجاود در نتيجاۀ ورود عناصار
مفصلبندي نشده به صورتبنديهاي گفتماني در حال ظهور اسات .درواقاب ،منطاق هامارزي نازد
الكالو و موفه به تفكيک جامعه حول دو محور متخاصم ،يعني تمايز باالقوه مياان خاود و ديگاري
اشاره دارد .چيزي كه به نظر دريدا هويتها را در زنجيرۀ بيپاياني از تفااوتهاا قارار مايدهاد .در
چنين شرايطي كه فرايند بيپايان غيريتسازي مرز ميان خودي و بيگانه را بيثبات ميكند ،سلطه و
هژموني (رهبري ذهني و سياسي) امكان تثبيت موقتي معنا و هويت را ميسر مايساازد (Jorgersen
).and Philips, 260

بر اساا اين ،چگونگي تثبيت معنا و هويت جنسيتي در جريان منازعۀ گفتماني در دوران مورد
نظر از ريق تحليل دالهاي مركزي گفتمانهاي رقياب حاول ساه مؤلفاۀ هساتيشناساي ،موقعيات
خانوادگي و جايگاه اجتماعي زن صورت ميگيرد .ا العات مورد نياز اين پاژوهش باا اساتفاده از
روش كتابخانهاي و با تأكيد بر استفاده از متون اوليه گرد آمده است.

تصويری از افق تاريخي
حيات فردي و اجتماعي جامعۀ ايران تا پيش از آشنايي جدي با تمدن مدرن غربي ،براساا قواعاد
سنتي سامان مييافت كه بهعنوان ذخيرۀ دانش متراكم نياكان (فيرحي )41 :5411 ،و امري باثباات،
1. Articulation
2. Disarticulation

گفتمان جنسيت از انقالب سفيد تا انقالب اسالمي

به بيان آنها مفصلبندي 5ناظر به فرايندي است كه ي آن دالهاي شناور كه بهتنهايي به معناي
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مستمر ،مقدا و فرازماني و فرامكاني با باورهاي مذهبي بهشدت درآميخته و تبلور عيني و بيروناي
آن شكلي مذهبي داشت و مبناي تعليموتربيت عمومي ،روابط اجتماعي و ضمانت ساالمت جامعاه
به حساب ميآمد .اين سنت تا پيش از آشنايي جدي ايرانيان با انديشهها و مظاهر تمدن مدرن غربي
بهمثابۀ گفتمان مسلط در همۀ حوزههاي زندگي فردي و اجتماعي بازتوليد ميشد .نگاهي گذرا باه
تاريخ سياسي ،اجتماعي و فرهنگي ايران جايگااه محاوري نهااد روحانيات را در تولياد و بازتولياد
آموزههاي گفتمان سنتي در تمامي زمينهها و بهويژه در حوزۀ زنان نمايان ميكند كه درواقاب ،پاس
از استقرار سلسلۀ صفوي و رسميتيافتن ماذهب تشايب و رفاب خطار حكوماتهااي متخاصام و در
نتيجه ،تثبيت موقعيت اجتماعي و سياسي اين نهاد بهتدريج قوت ميگرفت.
اصل اجتهاد و تقليد در فقه شيعه با تقسيم جامعاه باه دو دساتۀ مقلادين و مجتهادين مهامتارين
تكنولوژي قدرتي است كه استقرار و استمرار نقش روحانيت در تولياد ،بازتولياد و انتشاار حقاايق
برساخته را در سپهر معنايي سنّتي سبب ميشود.
بهبيانديگر ،پس از شكست اخباريون كه معتقد بهنوعي نابگرايي اعتقاادي و تابعيات محا
در برابر احاديث ائمه بودند ،اجتهاد و مرجعيت اساا مشروعيت و ساماندهي ايان نهااد محساوب
ميشد (الگار .)114 :5401 ،افزونبراين ،نهاد روحانيت بهواسطۀ تبليغ و ترويج آموزههاي اسالمي،
در اختيار داشتن نظام آموزشوپرورش ،قضاوت و امور مربوط به احوال شخصايه و دريافات ساهم
امام و مالياتهاي مذهبي ،نهادي نيرومند و مستقل از حكومت بود .برگزاري سه بار نمااز جماعات
در روز ،نماز جمعه و عيد ،مراسم مختلف جهت قرائت ادعيه و قرآن ،مراسم روضهخواني ،مراسام
عزاداري ائمه بهويژه شهداي كربال ،مراسم ويژۀ ماه رمضان و مواردي از ايان دسات امكانااتي باود
براي تعميق پيوند آنها با تودۀ مردم و در نتيجه ،تقويت قدرت اجتماعي نهاد روحانيت.
در چنين بستري ،گفتارهاي مرتبط با صفات و ويژگيهااي زن و مارد و بايدونبايادهاي وي در
زندگي خانوادگي و اجتماعي نه در كتاب ياا نوشاتۀ مشخصاي ،بلكاه در احكاام و مساائل شارعي
پراكنده در البهالي سخنرانيها ،موعظهها ،متاون فقهاي و تااريخي 5مساتند باه احادياث و رواياات
منسوب به پيامبر اكرم (ص) و ائمه (ا) 1از دل گنجينۀ دستنخوردۀ سنت حاول ياک ايادۀ كلاي
تمايز زن و مرد مبتني بر فيزيولوژي آنها سامان مييافت.

515
حكومت و بقاتي مواجه شدند كه روابط خود را نه براساا مذهب و قواعد تفكر در افق معنايي
سنتي ،بلكه براساا قواعد مندرج در نظام معنايي مدرنيته سامان ميدادند كه ليبراليزم ،سوسياليزم،
سكوالريزم ،ناسيوناليزم و دمكراتيزم شاكلههاي اصلي آن را تشكيل ميداد (بروجردي.)5411 ،
اين نظام معرفتي ،در بُعد اثباتي پيروزي خرد انساني بر باورهاي سنتي (اسطورهاي ،ديني،
اخالقي ،فلسفي و  ،)...رشد انديشۀ علمي و خردباوري ،سازماندهي تازهتوليد و تجارت،
شكلگيري قوانين مبادلۀ كاالها و بهتدريج سلطۀ جامعۀ مدني بر دولت مبتني بر تجربۀ كشورهاي
غربي ( )Bottomore, 1996 William & Tomو در بُعد سلبي ،اقتدارستيزي و سنتگريزي تأكيد
شد.

4

درحاليكه مدرنيستهاي درون حكومت كه عمدتا از همان بقۀ اليگارشي حاكم نيز بودند،
با تكيه بر وجه اثباتي مدرنيته مدرنيزاسيون را هدف گرفته و اصالحات متعددي را در زمينۀ
نهادسازي ،نظام پولي و مالي ،شبكههاي ارتبا ي و  ...بهمنظور تقويت قدرت سياسي ،نظامي و
اقتصادي به سبک غربي دنبال كرده 3و بُعد سلبي و نقاد مدرنيته را تنها در مقابل بقات سنتي به
كار ميگرفتند .مدرنيستهاي خارج از ساخت قدرت سياسي ،بهرغم اشتراك در پذيرش بنيادهاي
تفكر مدرن با گروه اول ،به لحاظ موقعيت خود آمادگي بيشتري براي تسري وجه نقاد مدرنيته به
همۀ ساختارهاي اقتدار اعم از اقتدار مذهبي ،اقتدار سياسي و اقتدار پدرساالري داشت و به همين
دليل بهتدريج پس از استقرار حكومت پهلوي و فراموش شدن اصول ليبراليزم و دمكراسي به نفب
برداشتي ويژه از ناسيوناليزم ،مدرنيزاسيون و سكوالريزم در پرتو شيوۀ استبدادي حكومت از درون
بقۀ متوسط جديد (ازغندي )553-501 :5411 ،جبهۀ مخالفي را در مقابل حكومت تشكيل
ميدادند كه پيوسته در مظان اتهام و سركوب قرار داشتند و درحاليكه در حوزۀ زنان ،كامال در
چهارچوب ليبرال فمينيسم ،بسياري از نابرابريهاي موجود ميان زنان و مردان را محصول ساختار
اجتماعي مردساالرانه و نه فيزيولوژي متفاوت آنها و در نتيجه ،اصالحشدني و تغييرپذير معرفي
ميكردند ،تشويق به حضور هرچه بيشتر زنان بيحجاب در اجتماع ،بهعنوان مشخصۀ مدرن شدن
كشور ،1ايجاد امكاناتي براي تسهيل دسترسي زنان به آموزش جديد با هدف بهبود چشماندازهاي

گفتمان جنسيت از انقالب سفيد تا انقالب اسالمي

ولي پس از ورود انديشههاي مدرن به عرصۀ حيات اجتماعي و سياسي ،متوليان نظم سنتي با
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تربيتي نسل آينده 0و درنهايت حفظ وضعيت مردساالري در خانواده و اجتماع 1بهرغم تناق

با دو

محور قبلي ( ،)paydar,1995: 104از جمله مهمترين اقداماتي بود كه رضاشاه و سپس محمدرضا
شاه جهت تغيير موقعيت زنان انجام داد.
با اشغال ايران در آغاز جن

جهاني دوم و به دنبال آن واژگوني حكومت رضاشاه در شهريور

 5410و انتقال قدرت به فرزند جوان و بيتجربۀ وي ،فرصتي براي فعاليت و رقابت آزادانۀ نيروها و
جريانات سياسي و مذهبي در تشكيل احزاب و انجمنها و انتشار ديدگاههاي آنها در پرتو ضعف و
بيثباتي سياسي حكومت فراهم آورد كه بهنوبۀ خود منازعۀ دو نظم سانتي و مادرن را وارد مرحلاۀ
جديدي ساخت .درواقب ،سه جريان ماركسيستي حزب توده ،ليبراليستي و ناسيوناليستي جبهۀ ملي و
نوانديشي ديني مهمترين افقهاي معنايي گشوده در اين دوران بودند (فاوران )300 :5411 ،كاه در
نسبتي متفاوت با سنت و مدرنيته سامان سياسي حكومت پهلوي را به چالش ميكشيدند.
اين دوران كوتاه آزادي و فضاي باز سياسي در فاصلۀ سالهاي  5410تا  5441همچنان فرصت
مغتنمي بود براي معدود زناني كه جهت رفب تبعي

و نابرابريهاي حقوقي و اجتمااعي علياه زناان

تالش ميكردند .تأسيس جمعيت بيداري زنان به رياست بدرالملوك بامداد در سال  ،5415تأسيس
تشكيالت دمكراتيک زنان حزب توده 1،تأسيس نخساتين حازب زناان 1و تشاكيل چنادين انجمان
ديگر 50در كنار انتشار روزنامهها و مجالت تخصصي زنان 55همه اقداماتي براي اصالح ساختارها و
ترتيبات سياسي ،اجتماعي و حقوقي بود كه بنا به ديدگاههاي ليبرال فمينيستي 51رايج در ميان زناان
تحصيلكرده مسبب اصلي موقعيت فروتر زنان محسوب ميشد و باهرغام ناكاامي ايان تاالشهاا
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حتي در حكومت ملي دكتر مصدن و حذف اليحۀ حق رأي زنان از پيشنويس قانون انتخاباات در
پي مخالفت شديد نيروهاي سنتي و صحه گذاشتن دوباره بر نابرابري امر زنانه ،مردانه 53،فعااالن زن
از پاي ننشسته و روزنامۀ نويد آزادي در  1ديماه  5445متن ناماهاي را منتشار كارد كاه مطاابق آن
سازمان زنان ايران (تشكيالت دمكراتيک زنان حزب توده) به ناام زناان و ماادران ايراناي اعتاراض
خود را از اقدام دولت ايران در ناديده گرفتن منشور ملل متحاد و اعالمياۀ حقاون بشار و امتنااع از
اعطاي حق رأي به زنان به سازمان ملل اعالم ميداشت (كارنامۀ ايران.)111-111 :5410 ،
اما كودتاي مرداد  41پاياني بود بر عمار كوتااه دمكراساي و حياات پرشاور و نشااط نيروهاا و
احزاب سياسي در ايران .ازآنپس محمدرضا شاه كه با تدبير آمريكا توانساته باود باا بيارون رانادن
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كااانون قاادرت سياسااي بازگشاات و بااا در دساات گاارفتن درآماادهاي نفتااي 51،تقوياات ارتااش و
سياستهاي امنيتي و پليسي ،آغاز فصل تازهاي را در حيات سياساي و اجتمااعي اياران اراده كارد،
بهتدريج فعاليت آزادانۀ نيروهاا و احازاب سياساي از جملاه فعالياتهااي زناان را متوقاف كارد ياا
بهشدت تحت كنتارل حكومات درآورد (ساناسااريان .)41 :5413 ،تنهاا نشارياتي مانناد ا العاات
بااانوان ،نااداي زن و زن روز اجااازۀ ادامااۀ چااا يافتنااد كااه گاارايشهاااي ساالطنت لبانااه داشااتند
( .)paidar,1995: 137متمركزكردن همۀ انجمنها و تشكالت زناان 50در قالاب شاوراي همكااري
جمعيتهاي زنان ايران در مهرماه  5440نمودي از اين كنترل است .اين شاورا در هماين ساال اي
مالقاتي رسمي با شاه ليستي  55مادهاي از خواساتههااي خاود از جملاه حاق رأي زناان در مجلاس
شوراي ملي و مجلس سنا را تسليم وي كرد (پايدار .)551 :5411 ،در پي كشيده شدن خواستههااي
زنان به دربار در اسفند  ،5441شوراي عالي زنان ايران تشكيل شد و براي نخستين باار پااي اشارف
پهلوي را به مسائل زنان باز كرد يا به عبارت بهتر ،سايۀ سنگين دربار را بر خواستههاي زنان افكند.
بحرانهاي مالي اواخر دهۀ  ،5440فساد سياسي و برمال شدن تقلب در انتخابات مجلس بيساتم،
كسري تراز پرداختها ،افزايش قيمتها و تورم ،وقوع موج تازهاي از اعتراضها و اعتصاابهاايي
كارگران كارخانهها ،صنايب و كارمندان دولت باهوياژه معلماان (نجااتي )545 :5414 ،و در نتيجاه،
فشار بر حكومت و تقويت موضب مخالفان و بااالخره وقاوع كودتااي نظاامي علياه ديكتااتوري در
تركيه و فروپاشي نظام سلطنتي عران و تشديد نگراني شاه و متحدان خارجي وي از بحاران داخلاي
(همان )541 ،كندي رئيس جمهور دمكرات آمريكا ،بهاجبار شاه را به انجام اصالحاتي اجتمااعي ا
سياسي و جلب رضايت مخالفان مصر مجبور كرد.

51

دولت اسداهلل اعلم در جريان بازنگري و اصالح قانون انتخاباات ا مطاابق قاولي كاه شااه باراي
برگزاري سالم انتخابات مجلس بيستم با رقابت آزاداناۀ هماۀ نيروهااي سياساي داده باود51اا اليحاۀ
انجمنهاي ايالتي و واليتي را تصويب كرد كه براساا آن به زنان اجازۀ شركت در انتخاباات داده
ميشد .آيتاهلل خميني كه پس از فوت آيتاهلل بروجردي مسئوليت حاوزۀ علمياۀ قام را بار عهاده
گرفته بودند ،پس از ارسال نامۀ اعتراضي به شخ

شاه در  51مهرماه 51در تلگرافي به اعلام در 11

گفتمان جنسيت از انقالب سفيد تا انقالب اسالمي

رهبران جبهۀ ملي از مركز تصميم گيري سياسي بر ديگر رقباي خاود نياز فاائق آياد ،باار ديگار باه
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مهر  5435به ماهيت غيراسالمي و غيرقانوني اليحۀ مزبور تأكيد كردناد و خواساتار لغاو فاوري آن
شدند (به نقل از صحيفۀ امام .)10 :5411 ،ايشاان در مقابال تعلال دولات ،سااير علماا را باه نوشاتن
نامههاي اعتراضآميز و هوشيار كردن مردم از مغايرت آن با احكام اسالم تشاويق كردناد و از ايان
رهگذر شروع دوران تازه اي از رابطۀ نهااد روحانيات و حكومات را اعاالم داشاتند كاه تناسابي باا
سياست سكوت و دمسازي دهۀ سي نداشت.
با شدت گرفتن مخالفتها ،دولت اي تلگرافاي در  1آذرمااه باه آياتاهلل خميناي لغاو اليحاۀ
مذكور را اعالم كرد (روزنامۀ كيهاان ،ماور  50آذر )5435؛ در مقابال اتحادياۀ زناان حقاوندان
ايران به رياست مهرانگيز منوچهريان در  51آذر  5435همزمان با روز جهاني حقون بشار باا انتشاار
بيانيهاي به عقبنشيني دولت اعتراض كرد (به نقل از پايدار)551 ،؛ اما يک ماه بعد شااه در كنگارۀ
روستاييان برنامۀ شش ماده اي خاود را علناي كارد و مقارر شاد كاه روز ششام بهمان باه رفرانادوم
گذاشته شود.
روز دوم و سوم بهمن ،تظاهرات متعددي در موافقت يا مخالفت با رفرانادوم صاورت گرفات.
عدۀ كثيري به رهبري روحانيت در قم و ديگار شهرساتانهاا علياه تصاميم حكومات باه خياباانهاا
ريختند (همان .)551 ،رفداران جبهۀ ملي نيز در پارك جالليه تحصن كردند .جبهۀ ملي باا انتشاار
بيانيهاي در سوم بهمن برگازاري رفرانادوم را غيرقاانوني و غيردمكراتياک خواناد (نجااتي:5414 ،
 .)154شوراي مركزي نهضت آزادي نيز اعالميهاي با عنوان «ايران در آستانۀ يک انقاالب بازر »
منتشر كرد و با اشاره به محايط خفقاان و ارعااب و تهدياد ،اقادام شااه غيرمسائول را در برگازاري
همه پرسي ،خالف قانون اساسي به توصيۀ امريكا برخالف تمايل ملت دانست و فضااحت «انقاالب
شاه» را از جنبههاي گوناگون بررسي كرد 10.همزمان جمعي از زنان نيز در واكنش به اين تظاهرات
دست به تحصن زدند و معلمان و مديران زن اعتصابي يکروزه را سازمان دادناد و تماامي روز باه
توزيب تراكت و اعالميه در مدارا دخترانه پرداختناد (پايادار .)551 :5411 ،بااالخره فرماان شاش
مادهاي شاه كه از آن تحت عناوان انقاالب شااه و ملات ياا انقاالب سافيد ناام بارده مايشاد ،اي
رفراندومي فرمايشي به تصويب رسيد 15و شاه در حضور اعضاي جمعيتهاي زنان در مقابال كاا
مرمر گفت« :از چندي پيش ما دست به انقالبي همهجانبه زديم كه باهكلاي اجتمااع كهان اياران را

511
اگر ما نصف جمعيت كشور را در خموشي و عقبماندگي رها ميكرديم» (پيرنيا.)555 :5413 ،
دولت در  51اسفند  ،5435رسما مادۀ  54قانون انتخابات را لغاو و واژۀ «مارد» را از ماادۀ  0و 1
قانون انتخابات بهمنظور همسويي با روح مشارو ه حاذف كارد (احمادي خراسااني.)310 :5411 ،
علما و مراجب قم در اعتراض اعالمياه اي خطااب باه ماردم اياران صاادر كردناد كاه باه «اعالمياۀ 1
امضايي» مشهور شد (صاحيفۀ اماام ...« .)531 :5411 ،و ايان مصاوبه را مخاالف اصال دوم و اصال
بيستوهفتم متمم قانون اساسي اعالم كردند ».ادامۀ اعتراضات روحانيون در فروردين و ارديبهشت
 5431سرانجام به سركوب خشونتآميز قيام  51خرداد ختم شد .همۀ معترضان دستگير شدند و باه
زندان افتادند و بدينسان زنان از حقون مدني و سياسي يكساني با مرد برخوردار شدند 11.ايان حاق
بهعنوان يكي از خدمات ارزندۀ شاه براي زنان به نام او و خاندانش باه ثبات رسايد .اشارف پهلاوي
بارها تصريح كرد «دربارۀ حق انساني و بشري آنچه كه پدرم و برادرم ميتوانستند باراي زن ايراناي
تأمين كردهاند ( »...به نقل از :زن روز ،ش  55 ،30دي  ،5430ص

 53و .)51

بههرحال ،اگرچه اعطاي حق رأي به زنان ظاهرا توانسات تعاداد انادكي از زناان را باه مجلاس
شوراي ملي (شش زن) و مجلس سنا (دو زن) وارد كند ،اما پيامادهاي آن باراي سااخت گفتمااني
جنسيت بيش از هر چيز قابل تأمل است؛ چراكه اگرچه ساير ماواد برناماۀ انقاالب سافيد نياز ماورد
تأييد مخالفان حكومت نبود ،حساسيت بيشاتر مراجاب ماذهبي باه تغييار در برخاي نقاشهااي زناان
بهعنوان نواميس جامعۀ اسالمي و شرايط زيست اجتمااعي و فرهنگاي آنهاا اعتراضاات شاديدي را
عليه حكومت برانگيخت و به سلسله رويدادهايي انجاميد كه پاس از خارداد  5431منازعاۀ سياساي
ميان حكومت و مخالفاان آن را وارد مرحلاۀ تاازهاي كارد و باهعناوان رخادادي جادي 14گفتماان
جنسيتي جديد تأسيس كرد.

گفتمان جنسيت در آستانۀ انقالب سفيد
چنانچه قبال اشاره شد ،مباحث مربوط به زنان در حوزۀ تفكار سانّتي كاه تاا پايش از انقاالب سافيد
گفتمان غالب به شمار ميرفت ،حول يک ايدۀ كلي سامان مييافت كه عباارت اسات از توجاه باه
ساختمان بيعي (فيزيولوژي) زن در مقابل مرد يا به بيان بهتر تقدم هويت جنسي بر هويات انسااني.

گفتمان جنسيت از انقالب سفيد تا انقالب اسالمي

دگرگون ساخت و ما را از عقبماندگي به دنياي قرن بيستم پرتاب كرد .اين انقالب ثبت نميشاد،
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بدينمعنا كه تفاوتهاي موجود ميان وضعيت بيعي زن و مرد ارتباط مستقيمي باا تعياين حقاون و
تكاليف هريک از آنها در خانواده و اجتماع دارد؛ چراكه هيچ منطقي را در اين خصوص قويتر از
منطق بيعت نميشناسد (مصباح ،بيتا.)1 :
بنابر اين منطق ،مرد داراي اندامي نيرومند ،صالبت ،شدت ،استواري قدم در رتقوفتق اماور ،باا
اركان و مزاجي نيرومند ،قدرت تعقل و تفكر و احساسات متناسب با آن و مقابل زن داراي بنياادي
ظريف ،اركاني لطيف ،احساسات و عا فۀ شاديد و تفكاري متناساب باا آن شاناخته شاده؛ 13و در
نتيجه مرد به لحاظ تفكر ،تعقل و قدرت جسماني برتر و زن بهواساطۀ عوا اف و ظرافات و زيباايي
واالتر معرفي ميشود.
تأكيد بر تفاوت زن و مرد در تمايالت جنسي ا تحريکكنندگي زن بهواسطۀ ميل او به
خودآرايي و تحريکپذيري و شهوتراني مرد بهدليل ميل جنسي شديد و مستمر وي (كرماني،
)01 :5411ا و در نتيجه نسبت دادن انحراف تبرج و برهنگي به زن بهعنوان دليل قا ب حكم حجاب
براي وي (زن ،نگاه و سنجش در اسالم ،بيتا ،ص  )11مؤلفۀ ديگري است كه سيماي زنانگي و
مردانگي در نظم سنتي را به تصوير ميكشد .شفافيت اين تصوير زماني بيشتر ميشود كه تأكيد بر
تفاوتهاي ذهني و رواني زن و مرد فهرست فون را تكميل ميكند .در اين سپهر معنايي بهرهمندي
زن از قواي عقالني بهواسطۀ وظيفۀ خاص وي در رح حكيمانۀ خلقت كمتر از مرد دانسته شده
(زيبايينژاد و سبحاني )10 :5411 ،و سرانجام مبتني بر همين تمايزات ،فيزيولوژي زن براي زايش،
شيردهي و پرورش كودك و فيزيولوژي مرد براي انجام كارهاي سنگينتر تالش معاش ،دفاع از
كيان خانواده ،قضاوت و عمارت مناسب تلقي ميشود (محمدجواد باهنر ،حقون زن در اسالم) و
مبتني بر چنين تمايزي در قوۀ تفكر ،تصميمگيري ،اجرا و داوري در امور اجتماع به عقل و درايت
مردانه و خانهداري ،شوهرداري و بچهداري به سليقه و عا فۀ زنانه سپرده شده ،مرد هويتي مستقل و
فرمانروا و زن هويتي وابسته و فرمانبردار تعريف ميشود (به نقل از وسائلالشيعه ،ج  ،3ص .)45
چنين ساختاري نهتنها در سرمايۀ كالمي روحانيون و علما بهعنوان جديترين مرجب ذينفوذ اقتدار
اجتماعي ،بلكه در سخن مراجب قدرت سياسي ،يعني همان مدرنيستهاي سنتستيز نيز بازتوليد
ميشد .چنانچه از نظر رضاشاه كمال دختر ايراني در ازدواج ،بچهداري و خانهداري بود؛ يعني

511
راستاي بهبود انجام اين وظايف تلقي ميشد (انصافپور.)541-541 :5430 ،
كسروي با صراحتي بيشتر استمرار مؤلفههاي سنتي را در ترسيم خصوصيات و وظايف زنانه و
مردانه ،در سپهر انديشۀ مردانه مقارن برنامههاي مدرنيستي رضاشاه نشان ميدهد و تأكيد ميكند:
«نقش بيعي زن خانهداري و تربيت كودك و نقش مرد عمارت و كسب درآمد است .حضور در
مجلس و ارتش و سياست كار زنانه نيست؛ زيرا نيازمند رازداري ،ماليمت ،خونسردي و توانايي
جسماني باال است كه زنان بهدليل ضعف جسماني و آسيبپذيري ذهني براي اين مشاغل مناسب
نيستند» (كسروي .)50 :5411 ،درواقب ،بهرغم تأكيدي كه بر تحول وضعيت زنان در جامعه وجود
داشت ،اين تحول تا آنجا پذيرفتني بود كه در چهارچوب آرمانهاي حكومت باشد .ازاينرو،
چندان شگفتآور نبود در جايي كه همۀ قوانين اجتماعي براساا تفكر مدرن و سكوالر تنظيم
ميشد ،قوانين حوزۀ خانواده و زنان همچنان براساا نگرشهاي فقه سنّتي تنظيم شود .نمونههاي
متعدد در مشروح مذاكرات مجلس در ارجاع به مخالفت شرع با خواستههاي زنان دربارۀ تعدد
زوجات ،رضايت پدر يا پدربزر

براي ازدواج دختر و ممنوعيت ازدواج او با مرد غيرمسلمان و

محدود كردن وظايف زن به خانهداري و ممنوعيت خروج وي از خانه و مسافرت بدون اجازۀ
شوهرش از يک سو و از سوي ديگر قائل شدن حق الن و حضانت فرزند ،آزادي صيغه و ازدواج
موقت براي مرد بهعنوان حقون مسلم مردانه شواهدي بر اين مدعاست (.)Paidar, 1995:11

بههرحال ،جايي كاه هامارزي مضاامين در كتااب زن و انتخاباات و اظهاارات متعادد مقاماات
مملكتي راجببه زن ،شبكههاي معنايي گفتمان سانتي را بازتولياد مايكارد ،محمدرضاا پهلاوي در
رأا قدرت سياسي ايران با لحني افتخارآميز دربارۀ موضاوع اعطااي حاق رأي باه زناان در كتااب
انقالب سفيد اظهار ميكند « :براي از ميان بردن ايان ظلام و تبعاي

بازر

اجتمااعي باود كاه آن

قانون را ملغي كرده و ازآنپس به آنان امكان داديام كاه مانناد زناان كشاورهاي مترقاي در شائون
مختلف اداري و اجتماعي به كار پردازند» .در ساال  ،5453درهااي دانشاگاه باه روي زناان ايراناي
گشوده شد .در نتيجه ،دختران ايراني در همۀ رشتههاي علمي دوشادوش پسران پيشرفت كردند ...با
توجه به نقش بزر

زنان ايراني در تمامي شئون مادي و معنوي كشور ،بهتر ميتاوان دريافات كاه

گفتمان جنسيت از انقالب سفيد تا انقالب اسالمي

همان چيزي كه ذهنيت سنتي جامعه ايران بر آن پا ميفشرد و آموزش و حضور اجتماعي وي در
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ادامۀ منب قانوني شركت بقۀ زنان ايران در تعياين سرنوشات خاود و شاركت در تعياين سرنوشات
كشور از راه حق انتخاب كردن و انتخااب شادن در پارلماان تاا چاه انادازه ناهتنهاا ظالماناه ،بلكاه
غيرمنطقي و مخالف با عقل سليم و با مصالح ملي بود .من احساا مايكانم كاه باا فرمااني كاه در
هشتم اسفندماه  5431براساا روح و مفهوم اصول انقالب ششم بهمن و با اتكا به تأييد قاا ب ملاي
از اين اصول ،دربارۀ اعالم حقون مساوي بانوان ايران با مردان كشور در امر انتخابات صادر كاردم،
يكي از بزر ترين وظايفي را كه در برابر ملت ايران به عهده داشتم انجام دادم (همان.)1 ،
در همان روز اعالم كردم ...« :مطمئن هستم اكنون كه زنهاي ايران با حقون مساوي باا ماردان
خودشان را آمادۀ ادارۀ امور مملكت كردهاند ،چون نمايندۀ بقهاي هستند كه محاروم باودهاناد باا
شون بيشتري وارد فعاليتهاي اجتماعي خواهند شد و كار را جدي خواهند گرفت و ايان دو برابار
شادن افااراد فعااال مملكات بااهزودي اثاارات خاود را در تمااامي شاائون مملكات نشااان خواهااد داد.
بدينترتيب ،روزبه روز زنان در فعاليات عظايم اجتمااعي و اقتصاادي كشاور ماا و در تجدياد بنااي
اجتماع ايران سهم حساااتار و ماؤثرتر ي ،چاه از لحااظ كمّيات و چاه از حياث كيفيات برعهاده
ميگيرند و اين امري است كه الزمۀ اجتنابناپذير هر اجتماع پيشرفته و مترقي امروز است (هماان،
 »... )501انقالب ما وظيفهاي را كه درمورد زنان ايراني بر عهده داشت ،با آزاد كاردن آناان از قياد
زنجيرهاي كهن و دادن امكان هرگونه فعاليت و پيشرفت به ايشاان در هماۀ شائون ماادي و معناوي
اجتماع ايران انجام داد .ازاينپس خود آنها هستند كه بايد خويش را شايستۀ ايان آزادي و شايساتۀ
سنن ديرينۀ تمدن اصيل و انساني ايران نشان دهند و تاريخ آينده را بادانساان كاه درخاور گذشاتۀ
ماست پيريزي كنند .من ايمان دارم كه زنان ايران اين رسالت خويش را باهخاوبي انجاام خواهناد
داد (همان.)550 ،
« ...من به آيندۀ زنان ايران ايماان دارم .باه نظار مان زن ايراناي مايتواناد باا نگااه داشاتن جنباۀ
نسوانيت ،خويشتن را به آن مقام برساند كاه در ساربلندي و پيشارفت جامعاۀ مترقاي اياران كناوني
مصدر خدمات و مسئوليتهايي باشد كه همهجا مايۀ سرافرازي و افتخار اوست» (همان)551-555،
يا در جايي ديگر از كتاب آزادي زنان اين مفهوم بهروشني بيان ميشود« :براسااا ماادۀ  50قاانون
انتخابات قبلي ،زنان در رديف مجانين و ورشكستگان به تقصاير و متكاديان حرفاهاي و محكاومين
دادگستري ،از حقون سياسي محروم بودند  ...ما كه ميخواستيم ايران را باه شااهراه ترقاي هادايت
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مجرمين تلقي كنيم؟».
چنانچه مالحظه ميشود ،در اين دست متون مفهوم توسعه ،پيشرفت و ترقي به سيماي مهمترين
دال معنابخش كيستي زن ايراني پديدار ميشود كاه خاود مارز مياان رفاداران واقعاي مشارو ه و
حقون واقعي مردم را از مدعيان دروغين و دشمنان آن باازميشناساد و باهايانترتياب ،زناان ياا باه
عبارت كمّيتگراي وي نيمي از جمعيت كشور را بهمثابۀ نيروي كار و مولدي تعريف ميكند كاه
هم نماد كشوري مترقي و پيشرفته و آزادند و هم در تحقق اين مهم سهمي اساسي بر عهاده دارناد.
به وركلي ،دو مضمون در اين سپهر معنايي نقش محوري دارد.
 هدف اصلي شاه از برپايي انقالب سفيد تحقق دمكراسي واقعي و جامعهاي مترقي است .همۀاقدامات شاه مبتني بر منافب ملي و تمدن اصيل ايراني است.
 زنان نيمي از جمعيت كشور را تشكيل ميدهناد كاه باياد در كلياۀ شائون سياساي و اداري واقتصادي شركت كنند و در تجديد بناي جامعۀ مترقي ايران رسالت خود را انجام دهند.
درواقب ،مفصل بندي جنسيت حول دال كانوني ترقي و تمادن بازر

و تلقاي مشاابهي از زن و

مرد بهمثابۀ كارگزاران پيشرفت كشور در قالب تودۀ بيشكل ماردم ساوژۀ جنسايت زدودهاي خلاق
ميكند كه آزادي خود را در ا اعت و همنوايي با حكم پادشاه در رأا هرم قدرت جامعه مييابد.
بهعبارتديگر ،آنچه موجب اصالح قانون انتخابات و اعطااي حاق رأي باه زناان شاد ،ناه تأسايس
معناي جديدي از زن مبتني بر ارتقاي سطح عماومي شاعور انتقاادي زناان در جرياان مباارزه باراي
كسب آن ،يا تغيير ذهنيت فرهنگي جامعه يا حتي خود شاه نسبت به زن ،بلكه تصميمي استراتژيک
در شرايط سياسي ،اقتصاادي و اجتمااعي ساالهااي پايااني دهاۀ  5440باود كاه زن را در پيوناد باا
دالهاي ترقي و پيشرفت ،دمكراسي ،آزادي و برابري نمادسازي ميكرد.
گذشته از تكرار بيوقفۀ مضامين اصلي گفتار شاه در باب تعيين محدودههااي معناايي جنسايت
توسط مقامات حكومتي ،ديگر درباريان و بهويژه خواهر و همسر وي ،اشرف پهلاوي و فارح ديباا،
كه از اين به بعد خود را متولي دفاع از حقون زنان دانسته و در قالب سازمان زنان در اين خصاوص
اقدامات متعددي انجام ميدادند ،گروه ديگاري از زناان كاه متاأثر از آماوزههااي ليبارال فمينيسام
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كنيم ،چگونه مي توانساتيم دختاران و خاواهران و همساران و ماادران خاود را در شامار مجاانين و
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برداشتي وسيب تر از آزادي و برابريِ مطرح در منظومۀ كالمي شااه داشاتند و باراي تسااوي حقاون
زنان و مردان و ايجاد اصالحات از باال و مشااركت كامال زناان در زنادگي اقتصاادي و اجتمااعي
تالش مي كردند ،دفاع از حقون زن و تاالش باراي رفاب ناابرابري و تبعاي

علياه وي ،باراي هايچ

جريان يا گروه سياسي و مذهبي ديگري موضوعيت نداشت؛ حتاي خاود حكومات نياز تماايلي باه
گسترش قلمرو اين آزادي و برابري به حيطاۀ خاانواده نشاان نمايداد .فقاط گاروه انادكي از زناان
تحصيلكردۀ وابسته به بقات باالي اجتمااع بودناد كاه آن هام در چهاارچوب تأيياد كامال نظاام
سياسي حاكم به مسئلۀ نابرابري حقوقي زن و مرد در خانواده و اجتماع مينگريستند؛ با اين تفااوت
كه مطالبات و تالشهاي انتقادي آنها راديكالتر بوده و خواهان تعميق نگرش برابرخواهانۀ مدرنيته
به تمامي سطوح ،از جمله در زمينۀ روابط زن و مرد در خانواده بودناد .باهدليال هماين امار باهرغام
همسويي كامل با برنامه هاي حكومت در مواردي هرچند محادود در مقابال گفتاار رسامي حااكم
قرار ميگرفتند.
شايد در رأا اين افراد بتوان از مهرانگيز منوچهريان ،نمايندۀ انتصابي شاه در مجلس سنا و
رئيس و سخنگوي اتحاديۀ زنان حقوندان ،نام برد كه اقدامات وي در نگارش كتابهايي انتقادي
به تبعي

عليه زنان در قوانين اساسي ،مدني و جزايي ايران ،ارائۀ رحي راديكال درخصوص

حمايت از خانواده ،اعتراض به بند  53قانون گذرنامه از جمله مقاومتهاي محدودي محسوب
ميشد كه در برابر گفتار رسمي حاكم صورت گرفت .با اين همه بازتوليد و تقويت معاني كانوني
برنامۀ انقالب سفيد را ميتوان در نامۀ وي خطاب به شاه مشاهده كرد؛ جايي كه مينويسد« :در
جلسۀ علني هشتم خرداد جاري نيز كه تضاد اليحۀ گذرنامه را با موازين انقالب سفيد و اعالميۀ
جهاني حقون بشر و احكام مسلم دين مبين اسالم درمورد اينكه اداي واجبات ديني زن محتاج
اجازۀ شوهر نيست بيان ميكردم؛ ناسزاگويي مقام سياست در حضور همكاران و هيئت دولت و
مطبوعات و افراد تماشاگر به حدي رسيد كه تحمل نظاير آن در آينده براي خدمتگزار بسي دشوار
است و سكوت كامل و تحمل تا اين حد نيز در قبال فرمان همايون شهرياري و استظهار كامل به
عنايات و توجهات شاهنشاه آريامهر بوده است( »...به نقل از خراساني و اردالن .)5411 ،چنين
موضعي كه تأييد و پذيرش سلطنت ديكتاتوري ،رعايت حدود آن در رح آرمانهاي برابري
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وسيلهاي براي دنبال كردن اهداف خود تلقي ميكردند در دل حكومت جذب و هضم شد.
بههرحال ،گذشته از قدرداني برخي جمعيتهاي زنان و ارسال نامههاي تشكر به شاه ،بيانيههاي
اعتراضآميز جبهۀ ملي دوم ،نهضت آزادي و ارزيابيهاي منفي حزب تودۀ ايران كه هريک به ناام
قانون ،دموكراسي ،آزادي و برابري و  ...به عمارت پرافتخاار شااه مايتاخات و باا برجساته كاردن
دالهايي چون استبداد ،وابستگي ،قانونگريزي ،فقر ،فساد و  ...و وانمايي زنانگي مورد نظر شااه در
پيوند با دالهاي مذكور در گفتار و نوشتار خود ،بنياد اين نمادسازي را در هم ميشكست.
روحانيت و در رأا آن نهاد مرجعيت بهواسطۀ جايگااه خاود در جامعاۀ ديناداران مهامتارين
گروهي بود كه در كالم خود ،زن برساخته شده در گفتمان پهلاوي را از معنااي كاارگزار ترقاي و
پيشرفت تهي ساخت و از فراز آزادي و برابري دمكراتيک به سمبل فساد و فحشاي حكومات فارو
انداخت .در اين كار تا بدانجا پيش رفت كه دور تازهاي در حياات سياساي خاود آغااز كارد كاه
سرانجام آن نه لغو قانوني خاص ،بلكه واژگوني سلسلۀ پهلوي بود.
ذكر پارهاي از سخنان آيت ا ...خميني (ره) درخصوص تقبيح تصميم حكومت مبني بر اعطااي
حق رأي به زنان كشف ديگر ساختارهاي سازندۀ سوژۀ زنانه را در آن مقطب زماني تسهيل ميكناد.
ايشان در تلگرافي خطاب به اسدا ...اعلم ،نخستوزير وقت ،در اعتراض به اليحۀ انجمنهاي ايالتي
و واليتي اظهار داشاتند ...« :ورود زنهاا باه مجلساين و انجمانهااي اياالتي و واليتاي و شاهرداري
مخالف شرع اسالم و تشخي

آن ،محول به علماي اعالم و مراجب فتواسات و باراي ديگاران حاق

دخالت نيست؛ و فقهاي اسالم و مراجب مسلمين به حرمت آن فتوا داده و ميدهند( »...صحيفۀ اماام،
جلد  ،5ص .)10
به اوركلي ،مالحظاه ماي شاود كاه ماتن فاون جنسايت را در حاشايۀ دو ايادۀ مركازي ،يعناي
بازشناسي كانون قدرت نهاد روحانيت و مرجعيت مذهبي در نظارت بر اجراي صحيح احكام اسالم
در جامعه و تذكر موقعيت قانوني و اجتماعي برتر اين كانون قدرت به حكومت جاي ميدهد.
در فرازهاي ديگر بيانات امام اين ثانويه بودن موضوع حق رأي زنان مشهودتر است :در بيانااتي
كه در  11اسفند  5435در مساجد اعظام قام باه مناسابت فارا رسايدن عياد ناوروز  5431در جماب
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خواهانه و دفاع از حقون زنان را بر خود فرض ميدانسته و حتي ورود به ساخت قدرت سياسي را
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روحانيون ،الب و اهالى قم اياراد شاد چناين آماده اسات :اى مسالمانان عاالم! بدانياد در جرياان
تصويبِ نامه علت مخالفت علماى اسالم نبود ،اين قضيه ناچيزتر از آن بود كه آن قيام عمومى را به
همراه داشته باشد .مسئله اين بود كه علما و روحانيون ديدند كه دساتگاه جباار ماىخواهاد باا كياد
شيطانى اسالم را قلب كند و اوضاع را به عقب برگرداناد (صاحيفۀ اماام ،ج  ،5ص  .)505در جااي
ديگري از همين سخنراني ايشان ميفرمايند« :اين تسااوى حقاون زن و مارد و ملحقاات آن از نظار
بيست ميليون نفوا ايرانى مردود و محكوم است .مبذلاک باا زور و سارنيزه ،باا فشاار و باا آتاش
گلوله مىخواهند آن را بر ملت ما تحميل كنند .اگر اين فشارها از ناحيۀ انگليس يا امريكاست به ما
بگويند تا ما خودمان با آنها برخورد كنيم .اگر الزامات بينالمللي است باز هم به ما بگويند تاا فكار
ديگرى بكنيم . ...ملت اسالم نيز بيدارند و به دين و آيين خود حساا و پايبندناد .باه علمااى خاود
عالقهمندند؛ پشت سر علماى اسالم ايستادهاند و مسلما در برابار خيانات باه اساالم و قارآن سااكت
نمىنشينند و اجازه نمىدهند كه جباران و ساتمكاران هرچاه ماىخواهناد بار سار اساالم بياورناد و
دستهايى را كه به حريم قرآن دراز شود قطب مىكنند» .در متن فون ،خواست و نظر بيست ميليون
نفوا ايراني در قبال خواست و ارادۀ انگلايس و امريكاا تقاابلي اسات كاه جهات برجساته كاردن
استبداد و نق

اصول دموكراسي و نيز صفآرايي ميلياوني ماردم در پشات سار روحانيات تحات

عنوان ما در مقابل آنها ،يعني امريكا و انگليس و احتماال شاه بهعنوان مهرۀ آنهاا در كشاور برجساته
ميشود.
بياناتي كه در جمب اعضاى انجمن اسالمى دانشگاه تهران در  50ارديبهشت  ،5431در شهر قام
به مناسبت فرارسيدن ماه محرم در جمب دانشجويان عضو انجمن اسالمى دانشگاه تهران اياراد شاد،
نمونهاي ديگر است« .مو ضوع حاق رأى دادن زناان و غياره در درجاۀ آخار اهميات قارار دارد .ماا
مىخواهيم مشرو يت را حفظ كنيم» (صحيفۀ امام ،ج  ،5ص .)111
پس از اعالم رسمي لغو اليحۀ مذكور ،ايشان در پيامي به مردم ايران باه مناسابت لغاو اليحاه از
آنها تشكر كرده و در همان روز ضمن آغاز دروا حوزۀ علميۀ قم به همين مناسابت در بخشاي از
سخنراني خود خطاب به الب و ديگر علما راجببه زنان اظهار ميدارند كه« :شاما ببينياد بيسات و
چند سال از اين كشف حجاب مفتضح گذشته است ،حسااب كنياد چاه كاردهاياد؟ زنهاا را وارد
كرديد در ادارات ،ببينيد در هر ادارهاي كه وارد شدند ،آن اداره فلج شد .فعال محدود است ،علماا
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ميخواهيد استقاللتان را زنها تأمين كنند؟! كساني كه شما از آن تقليد ميكنيد دارناد باه آسامان
ميپرند ،شما با زنها ور ميرويد؟ ...اينها دردهايي است ،اينها نصيحت است چه فايده آنهاا كاه
بايد بشنوند نيستند» (صحيفۀ اماام :5411 ،ج  ،5ص  .)551ايان ساخن در جمعاي خاودي باا لحناي
دوستانه و سبكي سادهتر اهداف حكومت از اعطاي حق رأي به زنان و واردكردن آنها باه مجلساين
و ديگر ادارات را زير سؤال برده و با ذكار نتاايج اقادام حكومات در كشاف حجااب زناان و وارد
كردن برخي از آنها به ادارات ،فضايي را ترسيم ميكند كه جز نماايش عرياان جسام زن و اعماال
حكومتي مستبد و دينستيز در سركوب مخالفانش چيزي در آن به چشم نميخورد و بديننحو ،در
پرتو چنين گفتارهايي زن ،اندكي از حاشيه به ميانۀ متن مايآياد ،اماا ناه چاون ساوژهاي فعاال كاه
آگاهانه در تكاپوي تجديد بناي حيات خويشتن است ،بلكه بهصورت جسمانيتي منفعال كاه ماورد
سوءنيت حكومت فاسد قرار گرفته است.
آيتا ...خميني در  11اسفندماه  ،5435پاس از آغااز اجاراي اصاول شاشگاناۀ انقاالب سافيد
توسط شخ

شااه و نادياده گارفتن اعتاراض علمااي اساالم ،در پياامي باه ملات مسالمان اياران از

حكومت قطب اميد كرده و بهجاي نصيحت حكومت را تهديد باه انقاالب از پاايين كارده و اظهاار
ميدارند كه:
«دستگاه حاكمۀ ايران به احكام مقدسۀ اسالم تجاوز كرد و به احكام مسلمۀ قرآن قصاد تجااوز
دارد .نواميس مسلمين در شرف هتک است؛ و دستگاه جابره با تصاويب ناماههااي خاالف شارع و
قانون اساسي ميخواهد زنهاي عفيف را ننگين و ملت ايران را سرافكنده كند.
دستگاه جابره در نظار دارد تسااوي حقاون زن و مارد را تصاويب و اجارا كناد؛ يعناي احكاام
ضروري اسالم و قرآن كريم را زير پا بگذارد ،يعني دخترهاي هجدهساله را به نظام اجباري ببارد و
به سربازخانهها بكشد ،يعني با زور سرنيزه دخترهاي جوان عفيف مسلمانان را به مراكز فحشا ببرد.
هدف اجانب قرآن و روحانيت است .دستهاي ناپاك اجانب با دست اين قبيل دولتها قصاد
دارد قرآن را از ميان بردارد و روحانيت را پايمال كند .ماا باياد باه نفاب يهاود ،آمريكاا ،و فلساطين
هتک شويم ،به زندان برويم ،معدوم گرديم ،فداي اغراض شوم اجانب شويم.

گفتمان جنسيت از انقالب سفيد تا انقالب اسالمي

ميگويند توسعه ندهيد ،به استانها نفرستيد .زن اگر وارد دستگاهي شد ،اوضاع را به هام مايزناد،
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آنها اسالم و روحانيت را براي اجراي مقاصد خود مضر و مانب ميدانند .اين سد بايد باه دسات
دولتهاي مستبد شكسته شود .موجوديت دستگاه رجيم شكستن اين سد است .قارآن و روحانيات
بايد سركوب شود .مان ايان عياد را باراي جامعاۀ مسالمين عازا اعاالم مايكانم ،تاا مسالمين را از
خطرهايي كه براي قرآن و مملكت قرآن در پيش است آگاه كنم.
من به دستگاه جابره اعالم خطر ميكنم .من به خداي تعالي ،از انقالب سياه و انقاالب از پاايين
نگران هستم .»...
متن با در پي هم آوردن قرآن و نواميس مسلمين ،يعني آنچاه باياد در پاس دياوارهااي غيارت
مردانه پنهان بماند ،حد اعالي بيشرمي و جسارت حكومات ،در تاوهين باه مقدساات اساالم را در
ذهنيت مخا ب خود ترسيم كرده و با ساختار چندصادايي خاود ،ماهيات غيرقاانوني و غيرشارعي
اقدام حكومت را برجسته ميكند و از ريق واسازي عناصر معنابخش گفتمان سياسي حكومات باا
نسبت دادن نگرش تقليلگرايانۀ جسماني به آن ،معناي جديد زن بهعنوان نماد و كارگزار پيشارفت
و ترقي را از درون متالشي ميكند و اين نتيجه را القا ميكند كاه هماۀ هادف حكومات از اعطااي
حق انتخاب شدن و انتخاب كردن به زنان فراهم ساختن شارايطي باراي دسترساي بيشاتر مردهاا در
ادارات دولتااي و مجلسااين بااه جساام زنااان اساات؛ و بااهايانترتياب ،ادعااي حكوماات بااراي تحقااق
دموكراسي واقعي با مشاركت همۀ زنان و مردان ايران براي پيشرفت و ترقي كشور تو ئاۀ ديگاري
براي ضربهزدن به اسالم و مسلمين از سوي حكومتي مستبد و قانونشكن معرفي مايشاود .باه بياان
بهتر ،زنانگي نه بهواسطۀ اهميت خود ،بلكه از اين حيث مورد توجه قرار ميگيرد كاه افشااگر نظام
گفتماني پهلوي محسوب ميشود .به وركلي ،مي تاوان معااني كاانوني متاون فاون را در پيوناد باا
معاني محوري هريک از آنها چنين استخراج كرد:
 نهاد روحانيت و در رأا آن مرجعيت بناا باه حكام شارع و قاانون اساساي ،حاق انحصاارينظارت بر اجراي صحيح احكام اسالمي و تشاخي

حكام شارعي مساائل جدياد در جامعاه را در

اختيار دارد و حكومت موظف است براي تأمين مشروعيت تصميمات خاود تأيياد ايشاان را جلاب
كند.
-

خواست مرجعيت و روحانيت ،همان خواستۀ ماردم ،يعناي اجاراي صاحيح احكاام اساالمي
بوده و مردم همواره حامي و پشتيبان نهاد روحانيت هستند.
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قانون اساسي بوده و دشمني با اسالم و قرآن و متوليان بر حقش ،يعني روحانيت است.
 هدف اصلي حكومت از وارد كردن زنان و دختران به ادارات و مراكز دولتي سوءاساتفاده ازجسم زن و گسترش فساد و فحشا و در نتيجه ،سرافكنده كردن جامعۀ مسلمين و دشمني باا قارآن و
روحانيت به نفب استبداد داخلي و استعمار خارجي است.
بنابراين ،گفتار اليت مذهبي ،جنسيتي را به تصوير ميكشد كه بهدليل ويژگيهاي بيعي نهتنهاا
بهشدت در معرض سوءاستفاده و انقياد حكومت مستبد و ضد ماذهبي قارار داشاته ،بلكاه همچناين
تنانگي زن در پرتو همان آموزه هاي سنتي جوالنگاه شهوت مردانه و فساد جامعه معرفي ميشاود و
غيرت و قدرت مردانه جهت دفاع و مراقبت از باروز و ظهاور ايان جسامانيت در عرصاۀ عماومي،
بهمنظور حراست و پاسداري از اسالم و متوليان اصلي آن فراخوانده ميشود.
مقايسۀ اپيزودهاي معنايي متون فون كه هريک را شاخ

ترين نمايندۀ دو جريان رقيب ،يعناي

حكومت و نهاد روحانيت تأليف كردهاند ،بهخوبي حكايت از آن دارد كه بهرغم برخي تالشهاي
زنان در ابتداي دهۀ چهل شمسي ،زن سوژۀ خاموش يا مفعول قادرت مرداناه باود كاه گااه باه ناام
مدرنيتۀ غربي و گاه به نام سنت اساالمي بايادها و نبايادهاايي محادودبودن وي را معاين مايكناد،
بيآنكه خود سهمي مؤثر در تعيين اين قلمرو داشته باشد .به هماين ترتياب ،در گيارودار منازعاات
سياسي به متن آورده شد و در كانون مجادلۀ اليت سياسي و مذهبي و در پيوند با دالهااي ديگاري
چون آزادي ،دمكراسي ،نفي ارتجاع و پيشرفت و ترقي يا فساد ،اساتبداد ،اساتعمار و اساالمساتيزي
معنا ميشد .درواقب ،هر دو جريان بيآنكه دغدغهاي ممتااز باراي تغييار فرهنا

پدرسااالر داشاته

باشند ،بنا به اجبار شرايط تاريخي خود ،وادار به سخن گفتن درباارۀ سااختار هويات زناناه /مرداناه
شدند و چگونه بودن زن را موضوعي براي ويرانكردن عمارت گفتماني دگر خود يافتند.
بهعبارتديگر ،اگر شاه آزادي و برابري حقوقي و اجتماعي زن را در كناار ديگار مفااد برناماۀ
اصالحات آمرانه و فرمايشي خود ،وسيلهاي براي بسيج زنان در حمايت از خاود در برابار مخالفاان
سياسي و مذهبياش قرار داد ،اپوزسيون مذهبي نيز از همين سنگر بر وي تاخت و اعطاي حاق رأي
به زنان را با مسائلي چون فقار و فسااد اقتصاادي ،اختناان و اساتبداد سياساي ،وابساتگي خاارجي و

گفتمان جنسيت از انقالب سفيد تا انقالب اسالمي

 -اقدام حكومت براي اعالم تساوي ميان زن و مرد و اعطاي حق رأي به زنان ،برخالف شرع و
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سوءنيت بيگانگان پيوند زده و در پرتو اين شبكۀ معنايي زناان و ماردان مسالمان را باه نفاب دفااع از
اسالم بر ضد گفتمان شاه بسيج كرد .اين امر بهخوبي در منظومههاي كالمي آنها در ساالهااي بعاد
ر مينمايد.
ماهيت استراتژيک پاساخ شااه باه خواسات فعااالن زن ،مبناي بار برخاورداري زناان از حقاون
شهروندي برابر با مردان ،هنگامي روشنتر ميشود كه مقاومتهااي بعادي حكومات ،در پاذيرش
برخي اصالحات پيشنهادي در قوانين مدني و جزايي توسط اتحاديۀ زنان حقاوندان اياران در نظار
گرفته شود .رح مهرانگيز منوچهريان ،براي اصالح قوانين مدني مارتبط باا زناان (زن روز ،ناوروز
 )5431در سال  5434نهتنها مورد استقبال اولين مجلس به اصطالح انقالبي قارار نگرفات ،بلكاه باه
تبعيد محترمانۀ اين سناتور انتصابي براي ساه مااه باه تفارش انجامياد (احمادي خراسااني و اردالن،
.)111 :5411
پس از سكوتي پنجساله ،قانوني بهمراتب محافظهكارتر از رح پيشنهادي منوچهريان ،با عناوان
حمايت از خانواده مبتني بر رح پيشنهادي سازمان زنان ايران به رياست اشرف پهلوي باه تصاويب
مجلس رسيد كه به قاول منوچهرياان حاق تصاميمگياري درباارۀ سرنوشات زنادگي زن را از مارد
خانواده گرفته و به دادگاهي مرداناه داد 11.تباديل شاوراي عاالي جمعياتهااي زناان باه ساازماني
غيرسياسي (سانساريان ،)543 :5413 ،با بوروكراسي پيچيدۀ شعبههاي متعدد براي اجراي برنامههاي
رفاه خانواده ،تسهيالت آموزشي ،مراقبت بهداشتي ،مشاورۀ حقوقي و مهدكودك و ساپس تباديل
آن در سال  5413به سازماني سياسي 10در پي تأسيس حزب رستاخيز و جايگزيني نظام تکحزباي
در اسفند  ،5414ماهيت وابستگي اين سازمان ر ا عياان مايكناد .از آن گذشاته ،تصاويب ماادۀ 53
قانون گذرنامه و مشروط كردن خروج زن از كشور به اجازۀ رسمي شوهر با استناد به احكام شارع،
نمونۀ ديگري از همان موقعيت برزخي است كه بهدليال دوگاانگي نظام سانتي و مادرن حااكم بار
گفتمان رسمي بازتوليد ميشد (فاالچي.)5411 ،
مهرانگيز مصاحب در نطق پيش از دستور خود در مجلس سنا در اعتراض به اين امر گفات...« :
در كمال تعجب و برخالف انتظار مشاهده ميشود كه قانون گذرنامه بهصورتي كه بهكلي مباين باا
منشور انقالب سفيد و آزادي زن و اعالميۀ حقون بشر است براي شور دوم باه جلساۀ علناي تقاديم
شده است 11».و از همه بارزتر ،بهرغم همۀ تغييراتي كه بهواسطۀ افزايش نسابي ساطح تحصايالت و
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اوريانا فاالچي ،خوبي زن را در زيبايي و فريبندگي او ميداند و اظهار ميكند ،زنهاا فقاط از نظار
قانوني با مردها برابرند ،نه از نظر توانايي و مثال ميآورد كه زنها يک ميكل آنژ ،با يا حتي ياک
سرآشپز در ميان خود نداشتهاند (همان) .بدينسان با صاراحت ،تلقاي روحانيات 11و رهباران جبهاۀ
ملي 40از نيت خود دربارۀ زنان را تأييد ميكند .بنابراين ،جاي شاگفتي نباود كاه در آساتانۀ شادت
گرفتن مبارزات انقالبي عليه حكومت ،دولت شريف امامي كه وجهۀ مذهبي بيشتري داشات باراي
آرام كردن مخالفان مذهبي پست وزارت زنان در امور دولات را حاذف كارد (سانسااريان:5413 ،
 )515و سن ازدواج دختران را از هجده به پانزده سال كاهش داد؛ و بدينترتياب ،بساياري از زناان
تحصيلكرده را متوجه ساخت كه حكومت مدعي برابري زنان با مردان هر موقب مصالحت سياساي
اقتضا كند بهراحتي از آنها و خواستههايشان چشم ميپوشد.
از سوي ديگر ،نهاد روحانيت كه هم به ريشهداري سنت اسالمي در ميان اكثريات ماردم اياران
آگاه بود و هم به نفوذ كالم خود در ميان آنهاا ،در پاي بااال گارفتن اعتراضاات عماومي ،سياسات
مماشات با حكومت را كنار گذاشته و اعتاراض باه ارح اصاالح قاانون انتخاباات را در ساخنراني
ايشان در  54خرداد  5431در مدرسه فيضيه به نقطۀ كانون مبارزه تبديل كرد (صاحيفۀ اماام:5411 ،
ج  ،1ص  .)441شاهد ديگر اين مدعا مصاحبهاي اسات كاه آياتاهلل خميناي در هنگاام اقامات در
پاريس ي آن بهصراحت به شجاعت ،دليري و سهم عمدۀ زنان در مبارزه بر ضد رژيم شااه اشااره
كرده و حق برابر آنها را در حكومت پس از انقالب تأييد ميكند.

45

سخنراني روز  54خرداد  5431آيتاهلل خميني نقطۀ عطفي بود در حيات گروههاي اپوزيسايون
و نمودي از حركتي قا عانه و واكنشي شاديد در برابار ساتمگريهااي محمدرضاا شااه كاه رژيام
شاهنشاهي را تكان داد و شمارش معكوا سقوط حكومت را از هماان روز شاروع كارد (نجااتي،
 .)144 :5414سركوب خشونتبار قيام  51خرداد  5431و در پي آن دساتگيري آياتاهلل خميناي و
رهبران جبهۀ ملي ،عاالوه بار جريحاهدار كاردن احساساات ماذهبي ماردم و قطاب امياد از اصاالح
حكومت ،به از بين رفتن امكانات قانوني و سرخوردگي از فعاليتهاي علناي و عماومي منجار شاد
كه بهنوبه خود ،ادامۀ مبارزه با رژيم شاه به شيوههاي پيشين را ناممكن ميكرد و ايان بااور را قاوت

گفتمان جنسيت از انقالب سفيد تا انقالب اسالمي

اشتغال زنان بهويژه در دهۀ چهل و پنجاه شمسي صورت گرفته بود 11،محمدرضا شااه در پاساخ باه
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ميبخشيد كه دوران مبارزۀ مسالمتآميز و در چهارچوب قانون اساسي در ايران به سر رسيده است
(همان .)11 ،بدينسان از نيمۀ دوم سال  ،5431افراد و گاروههااي مخاالف رژيام باا نقطاهنظرهااي
مختلف و حتي بدون توافق با يكديگر به نتيجۀ واحدي در مبارزه بر ضد رژيم باهمنظاور سارنگوني
آن رسيده بودناد 41.در كناار ايان تصاميم بازر

مخالفاان ،پيادايش نسال جديادي از روحاانيون

(بروجردي )511 :5410 ،كه گفتار و كردار اجتماعي و سياسي خود را نه براسااا فقاه سانتي كاه
مبتني بر فقه پويا سامان ميدادند و همچنين ،روي آوردن روشنفكران مذهبي ليبرال 44و راديكاال

43

باه بااز تعرياف اساالم از ياک گفتماان متااافيزيكي باه معناشناساي مشخصاا سياساي و تولياد يااک
ايدئولوژي پرورندۀ مدينۀ دنيوي (دباشاي )11 :5415،توساط آنهاا شاايد مهامتارين نماود آگااهي
جمعي نسل تحصيل كردۀ مسلماني بود كه از استبداد ،اختنان ،فساد و وابستگي حكاومتي غيرديناي
به تن

آمده بود.
عالمه با بايي از جملاه پيشاگاماني باود كاه تأسايس معناا و هويات زناناه را در گفتاار خاود

منعكس كرد .وي تقدم هويت انساني بر هويت جنسيتي افراد را امري برخاسته از تعقل و عقالنيات
برميشمرد و با ذكر آياتي از قرآن كريم بر اين نكته تأكيد ميورزيد كه خداوناد بايش و پايش از
هر چيز افراد را بهعنوان انسان مخا ب خود قرار داده است و هويتهايي كه مبتني بر جنسيت افراد
هستند ،اموري فرعي تلقي مي شوند ( با بايي .)10-11 :5411 ،وي با ذكر آياتي از قرآن كاريم
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نتيجه مي گيرد كه شرع اسالم زن را نيز مانند مرد جزء كامال جامعاۀ انسااني قارار داده و هار دو را
به ور متساوي جزء مدرك شناخته و براي زن نيز آزادي اراده و عمل تشاريح فرماود .چنانچاه در
مرد همين حق را جعل كرده است (همان .)500 ،پس از ايشاان ،انديشاه پاردازان ديگاري براسااا
چنين مدل مطالعاتي امكان آن را يافتند تا به نقد وضعيت موجود زنان در ايران و ساير نقااط جهاان
بپردازند كه از آن جمله بخشي از سخن دكتر شريعتي در كتاب فا مه ،فا مه است كشف سااختار
سازندۀ چنين زني را ياري ميرساند.
اين كتاب درواقب ،گزارشي است تاريخي مبتني بر اسناد كهن اهل تسنن جهات ترسايم چهارۀ
مظلوم و معترض فا مه ،تا زن مسلمان تحصيلكرده و روشنفكر عصر خود را از وراي روضاههاا و
مرثيه هاي كهنه و تكراري رايج دربارۀ فا ماه متوجاه عظمات و بزرگاي شخصايت زناي كناد كاه
دستپروردۀ آموزشهاي عميق و شگفت انساني پيامبر بوده و همسر و همراز و هامپارواز عظمات
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در انديشااه و رفتااار و زناادگي ،نمونااۀ آرماااني زن بااوده اساات؛ او در قبااال پاادر ،همساار ،فرزناادان،
زمانه اش و سرنوشت جامعه و امتش مسئول و مبارز مايايساتد و رناج و محروميات را آبوخااك
درختي ميكند كه آزادي و عدالت ثمر دهد.
« ...حادترين سؤالي كه براي «زن آگاه» در اين عصر مطرح است ،اين است كاه« :چگوناه باياد
بود؟» زيرا ،ميداند كه بدانگونه كه «هست» نميماند و نميتواند بماند و نميگذارندش كه بماناد؛
و از سويي ،ماسک نويي را كه ميخواهند بر چهرۀ قديمياش بزنند ،نميخواهد بپذيرد ،ميخواهد
خود تصميم بگيرد« ،خويشتن جديدش را خاود انتخااب كناد ،چهارۀ جديادش را خودآگاهاناه و
مستقل و اصيل آرايش كند ،ترسيم كناد؛ اماا ،نمايداناد «چگوناه؟»  ...و زناي كاه در ايان جامعاه
ميخواهد خودش باشد و «خودش را بسازد و يک بار ديگار متولاد شاود» و در ايان«تولاد جدياد»
(رنسانس) ،خود ،ماماي خود باشد و نه ساختۀ «وراثت» و نه پرداختاۀ «تقلياد» ،نمايتواناد از اساالم
بينياز و به آن بيتفاوت بماند ....در جامعه و فرهن

اسالمي ،سه چهره از زن داريام :يكاي چهارۀ

سنتي و مقدامآب ،يكي چهرۀ زن متجدد و اروپاييمآب كه تازه شاروع باه رشاد و تكثيار كارده
است و يكي هم چهرۀ فا مه و زنان «فا مه وار»! كاه هايچ شاباهت و وجاه مشاتركي باا چهارۀ زن
سنتي ندارند .سيمايي كه از زن سنتي در ذهن افراد وفادار به مذهب در جامعۀ ما تصوير شده اسات
با سيماي فا مه همانقدر دور و بيگانه است كه چهرۀ فا مه با زن مدرن.
سخن اين است كه با تغيير و دگرگوني جامعه ،تغيير لباا مارد ،تغييار فكار و تغييار زنادگي و
جهت او ،زن نيز به اجبار تغييار مايكناد و امكاان مانادنش در قالابهااي هميشاگي نيسات ...زن،
بهعنوان ابزار سرگرمي و بهعنوان تنها موجودي كه جنسيت و سكسواليته دارد ،به كار گرفته شد تاا
نگذارد كارگر و كارمند و روشنفكر در لحظات فراغت ،به انديشههاي ضد بقاتي و سارمايهداري
بپردازند؛ و به كار گرفته شد تا تمامي خأل و حفرههاي زندگي اجتماعي را پار كناد .ديگار اينكاه،
سرمايهداري براي تشويق انسانها به مصرف بيشتر و براي اينكه خلق را به خود بيشتر نيازمند كناد و
مقدار مصرف و توليد را باال ببرد ،زن را فقط بهعناوان موجاودي كاه سكساواليته دارد (و جاز ايان
هيچ ،يعني موجودي ياکبُعادي) باه كاار گرفات .در آگهايهاا و تبليغااتش نشااند تاا ارزشهاا و

گفتمان جنسيت از انقالب سفيد تا انقالب اسالمي

روح علي و از كودكي شگفتش در خانۀ پدر گرفته تا مبارزۀ مداومش در خانۀ همسار ،در جامعاه،
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حساسيتهاي تازهاي بيافريند و نظرها را به مصارف تازه جلب كند و احساسات مصنوعي كاه الزم
دارد در مردم به وجود آورد .زن را براي كشتن احسااهايي كه منافعش را باه خطار مايانادازد و
براي كشتن احساسات بزر

و معنويتهايي كه سرمايهداري را خرد ميكند به كار گماشت.

ما زن را فرار داده و او بهسادگي صيدش ميكند ،ما او را ضعيفه ،پاشكسته ،كنيز شاوهر ،ماادر
بچهها و حتي «بيادبي»« ،منزل» و «بز» ...لقب داديام و خلقات او را از انساان جادا كارديم و بحاث
ميكرديم كه آيا زن ميتواند خط داشته باشد يا نه؟ ...تقوا و عفت زن را چنين حفظ ميكرديم ،باا
ديوار و زنجير ،نه بهعنوان انسان و با انديشه و شعور و پارورش و شاناخت ... .در آن هماه مجاالس
مذهبي ،فعاليت هاي ديناي ،كارهااي تبليغاي ،درا قارآن و تفساير و حاديث و فلسافه و عرفاان و
تاريخ ،زن راهي نداشت؛ فقط و فقط در مجالس روضهخواني ،اجازۀ نشستن در وضاب مخصوصاي
را مييافت ،آن هم فقط براي گريه كردن .زني كاه در خاناه كاارش تولياد بچاه باود و در جامعاه
نقشش توليد «اشک» (اين شخصيت توليدي زن) اين تيپها «تيپ ايدهآل» شأن و سرمشق اعالشاان
فا مه است؟ كه «توليدش» دختري است چون زينب...
دورهها و سفرهها و جلسهها را ميخواهند در عصر بون نگهدارند و براي او كه كتاب و ترجمه
و رمان و آثار ادبي امروز و هنر مطرح است و بيش و كم ،روح فرهن

اسالم را حس كرده اسات

و در مدرسه بويي از درا و دانش و پيشرفت استشمام كرده ،خطبههاي سر سفرههاا و روضاههااي
زنانه -كه غالبا مداحها و روضهخوانهاي بيسواد را خبر ميكنند -و بهويژه دنبالههاي خستهكننادۀ
آن تحملپذير نيست .ميخواهد بگريزد اما به كجا؟ صداي دعوتي كه او را در قطب مقابل به خود
ميخواند از پارتيهاست و دانسين

ها و بارها و كلوبهاي شبانه و كافهترياهاي كثيفي كه عدهاي

كه او را فقط بهمثابۀ يک «شكار مفت جنسي» مينگرند ،انتظارش را ميكشند؛ اما وي ميخواهد به
شخصيت انساني و به ايمان و اخالن وفادار بماند؛ ولي ميبيناد آنچاه پادر و ماادر و عماو و ماالي
محل ،به نام دين و اخالن و شخصيت و عصمت و تقاوي ...بار او عرضاه مايكنناد ،كلكسايوني از
«نه»« ،نرو»« ،نكن»« ،نخوان»« ،نبين»« ،نگو»« ،نشناا»« ،ننويس»« ،نخواه»« ،نفهم» ...است .مذهب هم
در اين نظام فكري ،زنانه و مردانه شده است :مسئلهگويي و نوحه و روضاه و سافره ،ماذهب زناان؛
حااوزه و منباار و مدرسااه و كتاااب و درا و بحااث و سااخنراني ،مااذهب مااردان! آنكااه در زياار
سنگينترين بارها خفته است و دارد خفه ميشود ،فقط به نفس آزاد شادن و برخاساتن از زيار ايان
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كتاب و دانش و ايجاد فرهن

و روشنبيني و باالتر رفتن ساطح شاعور و ساطح احسااا و ساطح

جهانبيني ،بلكه با قيچي! قيچي شدن چادر! در برابر اين دگرگوني فكري كاه بار ماا تحميال شاده
است و ميشود ،چه كنيم؟ و كيست كه ميتواند رسالت را به عهده بگيرد؟
آنكه ميتواند كاري بكند و در نجات نقشي داشته باشد ،نه زن سانتي اسات كاه در قالابهااي
كهنه و آرام و رام خفته است ،نه زن عروسكي جديد كه در قالبهااي دشامن ساير و اشاباع شاده
است؛ بلكه زني است كه سنتهاي متحجر قديم را ...ميشكند و ميتواند خصوصيات انساني تاازه
را انتخاب كند.
براي اينهاست كه «چگوناه باياد شاد» مطارح اسات كاه ناه مايخواهناد «چناان» بمانناد و ناه
ميخواهند «چنين» بشوند ،و نميتوانند بياراده و انتخاب تسليم هرچاه باود و هسات بشاوند .الگاو
ميخواهند ...در رأا همۀ اين تصويرها و در باالي همۀ اين نموناههااي متعاالي فا ماه قارار دارد.
چهرۀ فا مه چهرهاي است كه اگر درست ترسيم شود ،اگر آنچنان كه واقعا بوده ،آنچنان كه واقعا
ميانديشيده ،سخن ميگفته ،زندگي ميكرده ،آنچنان كه در مساجد نقاش داشاته ،در شاهر نقاش
داشاته ،در خاناه نقاش ديگاري داشاته ،در زمااان نقاش ديگاري دارد ،در تربيات فرزناد نياز نقااش
معجزهآساي ديگري دارد ،آنچنانكه بوده ،همه در ابعاد بزر

ماورائيش براي اين نسال تصاوير و

معرفي بشود؛ نهتنها مسلمان ،بلكه هر انساندوستي كه وفادار به ارزشهاي انساني و معتقد به آزادي
حقيقي انسان و زن است ،معتقد ميشود و بهعنوان بزر تارين تصاوير و بازر تارين الگاو باراي
پيروي امروز خواهد پذيرفت ...امروز نه فدك هست و نه تصادم هست و نه انتخابات ثقيفاه ...باياد
رح شود و از آن درا گرفته شود .چه درسي؟ درسي كه ميتوان از بزر ترين مظهر مادري در
تاريخ اساالم ،نموناۀ اعاالي ياک زن خاناه ،داراي همسار و پرورنادۀ فرزناد -آنچناان همساري و
اينچنين فرزنداني -گرفت :چنين زني كه در تمام مدت عمر از فوليت تا ازدواجاش و از ازدواج
تا مرگش ،بهعنوان يک عنصر مسئول در سرنوشت امت ،فكر ،عقيده ،مبارزه و حقپرستي ميكناد
و همچنين ،در مقابل انحراف و در غصب و ساتمي كاه در جامعاهاش باه وجاود مايآياد احسااا
مساائوليت ماايكنااد و در مااتن درگيااريهاااي اجتماااعي حضااور دارد و تااا لحظااۀ ماار

خاااموش

گفتمان جنسيت از انقالب سفيد تا انقالب اسالمي

آوار خفقان و فشار ميانديشد ،نه به چگونه آزاد شدن ،چگونه برخاستن! زن آزاد ميشود اما ناه باا
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نمينشيند؛ بهرغم اينكه مايداناد در ايان مباارزه پياروز هام نخواهاد شاد .ايان ،درا اسات! ايان،
مسئوليت اجتماعي است.»...
چنانچه گذشت ،متن فون حول واژگاني سامان مييابد كه در متون پيشين عرصهاي براي
حضور نمييافت .واژگاني كه به خالقيت ،آگاهي ،تصميمگيري و سازندگي در تأسيس زن
داللت ميكند و سوژهاي را حيات ميبخشد كه نه موضوع تصميمگيري و اعمال قدرت نهادي
ديگر ،بلكه كارگزار اعمال قدرت بر ديگران در ساختن خويش است.
در اين سپهر معنايي ،زن از حاشيۀ مناسبات اجتماعي به متن آورده ميشاود .زيركاناه موقعيات
جديد خود را كنكاش ميكند .به ضرورت تغيير خود ،متناسب با اقتضائات عصر جديد واقف بوده
و با كنار زدن هويتهاي موروثي و تقليدي كه ديگران برايش ساختهاند خاود شخصاا مايخواهاد
بنيانگذار خويش باشد .زن برساختۀ اين متن با تكياه بار اساتقالل رأي ،اراده و عقالنيات خاويش،
هويت پيشين را رد كرده و در افقي جديد ساماني تازه براي خويش جستوجو ميكناد .درواقاب
متن ،اين زن آگاه ،مستقل و انتخابگر را فراتر از آنچه تااكنون درباارۀ او گفتاه شاده ،سارگردان
پرسشي اساسي مييابد دربارۀ چگونه بودني دگرگونه.
پيشنهاد متن در معرفي اسالم بهعنوان پاسخي درخور به پرسش بنيادين اين زن براي چگونه
بودن در عصر جديد ذهن وي را به قرائت ديگري از اسالم معطوف ميكند كه اصوال از آنچه
تاكنون به نام اسالم ميشناخته متفاوت است؛ چراكه در سپهر گفتمان اسالم سنتي ،همين زن نه
موجودي آگاه ،مستقل يا انتخابگر ،بلكه صرفا جسمانيتي منفعل تلقي ميشد كه فساد نتيجۀ قطعي
عيان شدنش از پس ديوارهاي خانه بود .درواقب متن ،با همنشين ساختن تصوير زن مقدامآب
سنتي و تجددمآب اروپايي ،بيكفايتي هر دو نظم معنايي اسالم سنتي و تجدد اروپايي را در پاسخ
به نياز زن مسلمان در عصر جديد آشكار ساخته و آنها را براي تجديد بناي هويت زن مسلمان
دچار نقيصۀ يكساني ميبيند؛ يعني همان نگرش سطحي و تکبُعدي چه به اسالم و چه به فرهن
اروپايي.
در ادامۀ فرايند ديگرسازي ،فا مه (ا) را از درون نوحه ،روضه و مرثيههاي اسالم سنتي جدا
كرده و در كانون گفتار نويني جاي ميدهد كه زنانگي در پيوند با آن در شبكۀ معنايي كامال
متفاوتي در تقابل با زنانگي مرسوم در سنت اسالمي يا همان جسمانيت تقليليافتۀ پنهان در خانه و
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نمونۀ آرماني برساختۀ خود از زن مسلمان ،يعني فا مه (ا) مقايسه ميكند و در پرتو آن با برجسته
كردن صفاتي چون دليري ،رشادت ،شجاعت ،صبوري و ايستادگي در برابر دستگاه ظالم و ستمگر
در شخصيت دختري كه توسط وي تربيت شده ،نقش تربيتي مادر را در مسير مبارزه بازسازي
ميكند؛ و از اين رهگذر عناصر جديدي را در ساخت شخصيت زن آگاه ،مستقل و انتخابگر
آفريدۀ خود قرار ميدهد تا نهتنها خويشتن خويش را بلكه فرزندان خود را نيز از برز زن
مقدامآب سنتي و تجددمآب فعلي رها كند .بهعبارتديگر ،متن با انگشت نهادن بر نقشي كه
زينب درخصوص نهضت كربال ايفا كرد ،هم نقش تربيتي مادر در خلق چنان حماسهاي را برجسته
ميكند و هم صفاتي زينبگونه را به زن در دست ساخت خود نسبت ميدهد كه وي را نهتنها در
بازسازي خود ،بلكه در تجديد بناي جامعه نيز ياري ميدهند.
به وركلي ،مهمترين محورهاي معنايي متن فون را ميتوان به شرح زير استخراج كرد:
زن در عصر كنوني براي يافتن خويشتن خويش بايد از هويتهاي مجعول و پيشساختۀ سانتي
و متجدد غربي رها شود .زن مسلمان بايد با تكيه بر اراده ،آگاهي و خالقيت خويشتن اصيل خود را
در اسالم واقعي بيابد و با انتخابي آگاهانه از ميان ويژگيهاي زن مدرن خود را متناسب با مقتضيات
جامعۀ امروزي از نو بسازد .زن مسلمان با الگو قرار دادن حضرت فا مه ،در قبال سرنوشت خويش
و جامعۀ خويش احساا مسئوليت كرده و براي تبديل آن به جامعۀ آرماني از هيچ تالشي فروگذار
نميكند .بازتولياد هماين سااختار انساانيت محاور زن را مايتاوان در منظوماههااي گفتااري سااير
ايدئولو

هاي انقالب اسالمي يافت كه بر الگويي از زنانگي تأكيد داشتند كه ضمن دربار داشاتن

جنبههاي اسالميت اصيل و روزآمادي مدرنيتاه باا هويات زن برسااخته در گفتماان سانتي و مادرن
همخواني ندارد .آيت ا ...مطهري در كتاب نظام حقون زن در اسالم مينويسد« :اسالم بزر تارين
خدمتها را به جنس زن انجام داد .خدمت اسالم به زن تنهاا در ناحياۀ سالب اختياار مطلاق پادران
نبود .به وركلي به او حريت داد ،شخصيت داد ،اساتقالل فكار و نظار داد ،حقاون بيعاي او را باه
رسميت شناخت... .اسالم در عين آنكه زنان را با حقون انسانيشان آشنا كرد و به آنهاا شخصايت و
حريت و استقالل داد ،هرگز آنها را به تمرد و عصيان و غيان در برابر جنس مرد و بدبيني باه آناان

گفتمان جنسيت از انقالب سفيد تا انقالب اسالمي

زنانگي مدرن به شيوۀ اروپايي تأسيس ميكند .سپس زن تصويرشده در گفتمان اسالم سنتي را با
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وادار نكرد . ...براي مردان مجرد و شكارچي اجتماع كه دنبال شكار مفت ميگردند ،وسيله درست
نكرد .زنان را از آغوش پاك شوهران و دختران را از دامن پرمهر پدران و مادران تحويال صااحبان
پست اداري و پولداران نداد» (مطهري.)01 :5415،
همانگونه كه آمد وي با بيان بيكفايتي هر دو نظام معنايي خواه سنتي ،خواه مدرن و وارداتي
به وضعيتي آرماني و مطلوب اشاره دارد كه با حضور اسالم راستين به بنااي هاويتي از زن پرداختاه
ميشود كه واجد حقون انساني ،اختيار ،استقالل فكار و نظار ،شخصايت و آزادي اسات؛ اماا باياد
توجه داشت اين تأكيد بر تقدم هويت انساني بر هويت جنسي افراد به معناي بازتوليد برابري به همۀ
حوزه هاي اجتماعي و حقوقي ميان زن و مرد يا همان چيزي نبود كه فمينيستهاي غربي بر آن پاي
ميفشردند؛ و بيشتر استداللهاي علمي ،عقلي و فقهي درمورد تفاوتهاي موجاود مياان زن و مارد
در نظام حقوقي و اجتماعي اسالمي تبيين ميشد ( با بايي .)11-11 :5411 ،بهعبارتديگر ،تشاابه
نداشتن حقوقي ميان زن و مرد نه به معناي بيعدالتي ،بلكه بهمنزلۀ مالحظۀ تواناييها و استعدادهاي
متفاوت و لزوم پرورش اين استعدادها تلقي ميشود (مطهري.)54-51 :5411 ،
آيتاهلل مطهري با تفكيک حقون اوليۀ بيعي و حقون اكتسابي ،بر اين نكته تأكيد ميكند كه
افراد (اعم از زن و مرد) از حقون اوليۀ بيعي برابري برخوردارناد .حقاوقي چاون حاق كاار ،حاق
تحصيل ،حق مسافرت آزادانه و  ...اما هر يک از افراد بهدليل تواناييهاي متفاوت از ميزاناي از ايان
حقون برخوردار يا محروم ميشوند .درواقب ،افراد در پرتو تواناييها و لياقتهاي خود در جامعه از
حقون متفاوت برخوردار ميشوند (مطهري .)1 :5411 ،اين ايدۀ محوري در گفتار آيتاهلل خميناي
كه برجسته تارين چهارۀ روحانيات سياساي و مباارز پاس از ساركوب قياام  51خارداد ساال 5431
محسوب ميشدند نيز استمرار يافت .به بيان ايشان «تفاوت در امور زنان ارتبا ي باا حيثيات انسااني
آنها ندارد» (صحيفۀ امام ،ج  ،3ص .)403

جنسيت در آستانۀ انقالب اسالمي
چنانچه مالحظه شد ،در پرتو شرايط سياسي پس از خرداد  ،5431از اواخر دهۀ چهال باهتادريج باا
متوني مواجه ميشويم كه بهجاي بازتوليد ساختارهاي معنايي پيشين ،درصدد به سخن واداشتن اين
سوژۀ خاموش در سطحي گسترده هستند .متوني كه هم شالودۀ نمادسازيهاي رايج از زن را در هم
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جديدي برساخته ميشود كه نارنجک تخريب وضعيت موجود خود را خاود در دسات مايگيارد.
اين متون همزمان نزد دو گروه روشنفكران مذهبي و روحانيت نوانديش حول دو محاور مشاترك،
يعني نقد گفتمان اسالم سنتي رايج و گفتمان رسمي حكومت و بازخواني متاون مقادا اساالمي و
تمدن غربي براي تأسيس وضعيتي آرماني توليد ميشد .در قلمرو اين متون ،افق معنايي سنتي نسبت
به زنان در سه حوزۀ نظري و معرفتشناسا ي ،حاوزۀ حقاوقي و حاوزۀ اجتمااعي ماورد انتقااد قارار
گرفته و برتري ذاتي مرد از زن به چالش كشيده شده و در مقابل هويت جنساي ،باه هويات انسااني
زن و مرد تأكيد ميشود .چنانچه قبال اشاره شد ،عالمه با بائي يكي از پيشگامان چنين گفتماني با
ذكر آياتي از قرآن كريم تأكيد ميكند كه افراد بيش از هر چيز بهعناوان انساان از ساوي خداوناد
مخا ب قرار ميگيرند (بروجردي.)514 :5411 ،
زن و مرد از آن جهت كه انسان هستند هيچ تفاوتي با يكديگر ندارند .سپس با تفساير آياۀ 513
سورۀ آلعمران و آيۀ  54سورۀ حجرات نتيجه ميگيرند كه شارع اساالم زن را همانناد مارد ،جازء
كامل جامعۀ انساني و واجد حقون و آزاديهاي برابر در نظر ميگيرد ( با باايي.)10-11 :5411 ،
آيتاهلل مطهري در كتاب نظام حقوقي زن در اسالم با تأكيد بر آيات سورۀ نساء و روم ميكوشد تا
عدم برتري ذاتي مرد بر زن و تقدم هويّت انساني بر هويّات جنساي را در قارآن كاريم نشاان دهاد
(مطهري .)51-50 :5411 ،در بستر اين نقد عمومي به تلقي گفتمان سنتي از زن ،فرودساتانگااري
زن در مقابل فرادستانگاري مرد بهعنوان يكي از مصاديق نظامهااي شارك معرفاي مايشاود كاه
بهدليل تكرار در ول ساليان دراز به قاعدۀ مسلم ،حتي نزد خود زنان تباديل شاده اسات (رهناورد،
بيتا.)51 ،
بنابراين ،نظام معنايي معطوف به انقالب اسالمي در پرتو معرفاتشناساي جدياد (تقادم هويّات
انساني بر هويّت جنسي) ميان حوزۀ خانواده و حوزۀ اجتماع نيز تفكيک قائل ميشد كه از قبال آن
ميتوا نسته عرصۀ جديدي باراي فعاليات زن مسالمان متناساب باا شارايط و اقتضاائات زماناۀ خاود
بگشايد .درواقب ،با زير سؤال بردن تلقي سانتي راياج از زن (تأكياد بار محادود باودن نقاش زن باه
خانهداري ،شوهرداري و بچهداري درخانواده و معرفاي او باهعناوان عامال باالقوۀ تارويج فسااد در

گفتمان جنسيت از انقالب سفيد تا انقالب اسالمي

مي شكند و هم بنياد گفتماني كه زن را به جسمانيتش تقليل مايدهاد از ايان رهگاذر ،ساوژۀ زناناۀ
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جامعه) توجه خود را به افزايش و ارتقاي كيفيت تعليموتربيت اجتماعي ،بهويژه براي زنان معطوف
ساخت .شريعتي خود تصريح ميكرد «زن را به نام مذهب از اموري چون تحصايل علام و داناش و
حضور اجتماعي محروم ساختند و به نام عفت او را خانهنشاين كردناد .بايآنكاه بينديشاند چگوناه
شخصي كه ناق

است و نامستعد و بيبهره از علم و دانش مايخواهاد پارورشدهنادۀ نسال فاردا

باشد» (شريعتي.)11 :5410 ،
توجه به حجاب و نقد آداب اجتماعي آن بهعنوان عمادهتارين ماانب حضاور زناان در جامعاه و
ارائۀ تفسير جديدي از آن بهعنوان انتخابي آگاهانه از سوي زن مسلمان براي حفظ ارزشهاي خود
(همااان ،111-103 ،مطهااري )01 :5400 ،نيااز در همااين راسااتا ماادلول جنساايتي را در افقااي تااازه
بازميآفريد .جذابيت تعريف جديد حجاب در ميان مخالفان حكومت كه روزبهروز به تعاداد آنهاا
افزوده ميشد تا آنجا بود كه ديگر حجاب ناه تنهاا ماانعي باراي حضاور اجتمااعي زناان محساوب
نميشد ،بلكه بهمثابۀ سمبلي از هويت جديد زن مسلمان مباارز محبوبيات گساتردهاي يافات؛ حتاي
بسياري از زنان تحصيلكردۀ سكوالر نيز حجاب را بهعنوان نماد مبارزه عليه رژيم برگزيدند.
بدينسان ارجاع نابرابري انسانها به توانايي و مهارتهاي اكتسابي افراد و نه ويژگيهاي ذاتاي
آنها در كنار تحول مفهاوم حجااب از پارده نشايني باه انتخااب آگاهاناه و اصايل فرهنگاي شارايط
جديدي تأسيس كرد كه بدون تغيير جدي ساختارهاي جنسيتي مألوف سانتي در حاوزۀ خاانواده و
برانگيختن اعتراض جدي متوليان نظم سنتي ،40موانب مشاركت زن مسلمان در مبارزه علياه رژيام را
از ميان برميداشت و زنان بسياري را كه قبال بهواسطۀ پايبنادي باه اعتقاادات ماذهبي خاود ،دور از
دسترا بسيج سياسي قرار ميگرفتند ،به عرصۀ مبارزه وارد كرد.
بر اساا اين ،تالش آگاهاناۀ روشانفكران ماذهبي و روحانيات نواناديش ،باهتادريج وضاعيتي
جديد در ميانۀ نظم سنتي و مدرن تأسيس كرد كه در پي واسازي صورتبندي گفتماني هرياک از
آنها در وضعيت موجود و رد و كنار گذاشتن معاني ناخواسته ،دالهاي رهاشده در فضاي انقالبي
را در پيوند با سرنگوني رژيم مستبد و وابسته باه امپرياليسات و اساتقرار نظاامي اساالمي ،مساتقل و
دمكراتيک قرار ميداد و از اين رهگذر ميتوانست نارضايتيها را باه ياک هادف اصالي معطاوف
كند .در نتيجه ،با تأكيد بر «انسانيت» جمعيت عظيمي را گردهم آورد كه فارغ از تقابلهاي دوتايي
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قدرت مستقر را اراده كردند.

يادداشتها





از آن جمله ميتوان به رسالۀ احكامالنسا اشاره كرد كه مجموعهاي از احكام و فتاوا كه توسط شيخ مفيد
در قرنهاي  3و  1جمبآوري شد.
مربوط به تقدم احاديث به آيات قرآن.
نوشتههاي آخوندزاده و  ...براي نمونه آخوندزاده در دوران حاكميت اسالم در ايران را دورۀ زوال
وضعيت زنان ميداند و درواقب ،مقصد اصلي نابرابريهاي موجود را در حاكميت آموزههاي اسالمي



ميبيند .به نقل از آدميت ،فريدون ،)5431( .انديشههاي ميزا فتحعلي آخوندزاده ،تهران :خوارزمي.
اقدامات افرادي چون عباا ميرزا ،محمدحسين خان سپهساالر ،اميركبير از جمله نخستين تالشهاي
نخبگان درون ساخت قدرت سياسي براي تقويت بنيۀ سياسي ،اقتصادي و نظامي كشور بود كه برخالف
مدرنيستهاي خارج از ساخت قدرت سياسي مستقيما به معارضه با مذهب نميپرداخت ،اما پس از به



قدرترسيدن خاندان پهلوي بهشدت بر ضديت باورهاي مذهبي و مدرنيته تأكيد ميشد.
نطق رضاشاه در دانشسراي عالي در هفده دي  :5453من ميل ندارم و نميخواهم از اقداماتي كه شده است
اظهار خوشوقتي كنم و نميخواهم فرقي بين امروز با روزهاي ديگر بگذارم ،ولي شما خانمها بايد اين
روز را يک روز بدانيد و از فرصتهايي كه داريد براي ترقي كشور استفاده كنيد .من معتقدم كه براي
سعادت و ترقي اين كمّيت بايد از صميم قلب كار كنيم .شما خواهران و دختران من حاال وارد اجتماع
شدهايد و براي سعادت خود و و ن خود قدم بيرون گذاشتهايد ...به نقل از روزنامۀ ا العات بانوان،



(« ،)5435/50/53روزي كه زنجيرها گسست» ،شنبه  53دي ،ش  ،03ص

 3و .1

در سالهاي  5401 - 5405تعداد دختران دانشآموز بالغ بر  1141نفر و فارغالتحصيالن دورۀ متوسطه
شامل  34نفر ميشد و تعداد آموزگاران زن نيز حدود  000نفر بود كه در سال  ،5410تعداد كل
دانشآموزان كشور به  140هزار نفر و تعداد معلمان به  53هزار نفر ميرسيد .سهم دختران از اين رشد
اندك بود؛ ضمن اينكه در اين دوره براي اولينبار زنان در سطح آموزش عالي مشغول به تحصيل شدند.
اولين گروه از اين دانشجويان  54نفر بودند و افرادي چون دكتر شمسالملوك مصاحب ،بدرالملوك

گفتمان جنسيت از انقالب سفيد تا انقالب اسالمي

جنسيتي رايج حول آرمان سياسي و اجتماعي واحادي متحاد و يكپارچاه شاده و واژگاوني رواباط
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بامداد ،سراجالنساء ،دكتر مهرانگيز منوچهريان ،زهرا اسكندري ،بتول سميعي ،وبي حائري ،شايسته
صادن ،تاجالملوك نخعي ،دكتر فروغ كيا و دكتر زهرا كيا را در اين ميان ميتوان نام برد.


تشكيالت دموكراتيک زنان حزب توده در روزنامۀ زن امروز _ارگان رسمي آن_ هدف اصلي
تشكيالت خود را دستيابي به حقون سياسي اجتماعي زنان ،ارتقاي فرهن

زنان و دختران از ريق مبارزه

با بيسوادي ،بسيج زنان و مبارزه با فساد و فحشا و زوال اخالقي جامعه و احقان حقون شغلي زنان
متناسب با ويژگيهاي بيعي آنها و مواردي از اين دست اعالم داشت .به نقل از منوچهر خدايار محبي.


( ،)5411شريک مرد ،تهران :بيجا ،ص .501
حزب زنان به رياست سفيه فيروز در سال  ،5411مركب از گروههايي با افكار گوناگون تأسيس شد و
هدف خود را ايجاد برابري ميان زنان و مردان ،لغو و منب تعدد زوجات ،مراقبت از سالمتي مادران ،ارتقاي




استانداردهاي آموزشي در ميان زنان اعالم داشت .به نقل از پيشين ،)5411( ،ص .505
سازمان راه نو ،انجمن پزشكان زن ،انجمن پرستاران زن ،سازمان بانوان يهودي ايران ،سازمان خيريۀ زنان
ارمني از ديگر سازمانهايي بودند كه در اين دوران تأسيس شدند .به نقل از ).Paidar (1995
روزنامههاي منتشره دربارۀ زنان هر يک بيانگر ايدهها و افكار گروههاي فعال در عرصۀ اجتماع بوده و
تحت فضاي عملكردي حاكم بر جامعه از نامهاي راديكالي برخوردار بودند (مجلۀ عالم زنان در ،5414
مجلۀ بانو  ،5414هفتهنامۀ زنان پيروز  ،5411قيام زنان  ،5411حقون زنان ،آزادي زنان و زنان مبارز

 ،5440از جملۀ اين مجالت بود) .به نقل از پري شيخاالسالمي ،)5415( .زنان روزنامهنگار و انديشمند


ايران ،تهران :چاپخانۀ مركز گرافيک ،ص .510-535
 )5تبعي

جنسي از پيشداوريهاي تبعي

آميز عليه زنان است )1 ،لب درخواست حقون برابر و

همانند مردان براي زنان )4 ،برخورداري مردان ازمنابب كمياب اجتماع درمقابل محدوديت دسترسي زنان
به اين منابب )3 ،ضرورت كاربرد اصول آزاديخواهانه براي زنان )1 ،ضرورت بسيج منابب سياسي و قانوني
براي نفب برابري زنان و مردان )0 ،تأمين فرصتهاي برابر اقتصادي )1 ،ضرورت تجديد نظر در مكانيزم


جامعهپذيري جنسيتي )1 ،مبارزۀ مداوم همۀ سطوح با تبعي

جنسي.

درواقب ،بهرغم انتشار نشريات و تأسيس سازمانها و انجمنهاي زنان ،تنها اقدامي كه در راستاي بهبود
وضعيت آنها صورت گرفت تصويب  51هفته مرخصي با حقون كامل براي دورۀ بارداري كارگران زن



در دولت قوام بود.
از بيانيههاي دارالتبليغ مسلمين و مجمب اتحاد مسلمين و جامعۀ اهل منبر تهران به دكتر مصدن در روزهاي
يازدهم تا پانزدهم ديماه  ،5445جمعيت پيروان قرآن در اعالميهاي در تاريخ شانزدهم ديماه به
رفداران حق رأي زنان حمله كرده و هشدار داد «چند روزي است كه دشمنان دين و ملت ،آنان كه

531

جنبوجوش افتاده و بهمنظور رسيدن به خواستها و تمايالت نامشروع خانمانبرانداز خود به يک تالش
مذبوحانه اقدام كرده و درحاليكه مردم ايران براي اصالح وضب رقّتبار ادارات اخراج زنان را از دواير
دولتي انتظار دارند و در همان هنگامي كه براي رسيدن به اين هدف مقدا به نوشتن نامهها و مخابرۀ
تلگرافها به مقامات مسئول مبادرت كرده و ميكنند در اين موقعيت نقشۀ مداخلۀ زنان در انتخابات براي
مسخره كردن و به بازي گرفتن كليۀ مقدسات از رف معاندين دين رح و چند نفر زن بوالهوا وعدۀ
معدودي اشباه الرجال براي ايجاد تشنج از اين ريق استخدام شدهاند ...بههرحال ،سازمان مركزي جمعيت
پيروان قرآن با تذكر مطالب فون ،اوال مشت ناداني دشمنان اسالم را باز ميكنند وثانيا از اينكه آقاي دكتر
مصدن يک مسئلۀ شرعي را بهجاي مراجعه به مراجب تقليد مورد گفتوگو و اظهار نظر مردم قرار داده و
زبان يک عده المذهب را در اهانت به دين و تخطئۀ احكام اسالم آزاد گذاشته ،نهايت درجۀ متأسف و
متأثر و انتظار دارد هرچه زودتر اولياي امور را از ادامۀ اين خطا كه خطراتي به همراه خواهد داشت،
جلوگيري كنند .در خاتمه جهت ا الع مقامات مسئول خا رنشان ميكند كه اگر نخواهند به اين وضب
اسفناك خاتمه دهند قطعا و حتما عكسالعمل ملت مسلمان به اين جريان شوم خاتمه خواهد داد»
(هفتهنامۀ احدي ،ش  ،51ص

 5تا  .3به نقل از مسعود كوهستانينژاد ،)5411( ،چالش مذهب و مدرنيسم

نيمۀ اول قرن بيستم ،كتاب دوم اتحاديهها ،جمعيتها و انجمنهاي مذهبي ،سياسي ،تهران :نشر ني ،ص


.10
درآمد نفتي دولت پس از كودتاي مرداد  ،5441بهويژه جن

اعراب و اسرائيل بهرغم استثمار كنسرسيوم

از  10ميليون دالر در سال  5444به  10ميليارد دالر در سال  5410رسيد .به نقل از فوران ،) 5411( ،پيشين،


ص .304
جمعيت راه نو توسط مهرانگيز دولت شاهي در سال  5443تشكيل شد و جمعيت زنان ايران كه در سال
 5415توسط بدرالملوك بامداد تأسيس شده بود در سال  5441به جمعيت زنان رفدار اعالميۀ حقون بشر
تغيير نام داد و شوراي زنان ايران به رياست سفيه فيروز ،جمعيت هفده دي ،كانون بانوان و انجمن معاونت
عمومي زنان شهر تهران از جمله هجده انجمن زنانهاي بودند كه در شوراي عالي همكاري زنان ايران

متمركز شدند .براي ا الع بيشتر مراجعه شود به بامداد بدرالملوك ،)5431( ،زن ايراني از انقالب


مشرو يت تا انقالب سفيد ،تهران :انتشارات ابنسينا ،ص .55
روحانيون اگرچه در مقابل اقدامات نوسازانۀ اقتصادي– اجتماعي حكومت رضاشاه و ايجاد نظام قضايي و
آموزشي جديد و گسترش آن در سطوح عالي ،تأسيس نظام ثبت و احوال ،نظاموظيفۀ عمومي و  ...از
يکسو و از سوي ديگر سياستهاي ضدمذهبي و رابطۀ خصمانه با روحانيون ،در اختيار گرفتن موقوفات،
دخالت در قوانين حاكم بر حوزههاي علميه ،ممنوعيت برگزاري مراسم مذهبي و ...به رد و كنارهگيري

گفتمان جنسيت از انقالب سفيد تا انقالب اسالمي

داراي سوابق ممتدي در دشمني با اسالم هستند ،بار ديگر بنا به تحريک دشمنان خارجي اين ملت به
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از آن اقدام كردند و تا اوايل دهۀ چهل به سياست سكوت و دمسازي خود با حكومت ادامه دادند .به نقل
از فوران.445 :5411 ،



نطق شاه در افتتاحيۀ مجلس بيستم.



پس از اهداي تحيت و دعا ،به وريكه در روزنامهها منتشر شده است «دولت در انجمنهاي ايالتي و
واليتي ،اسالم را در رأيدهندگان و منتخبان شرط نكرده و به زنها حق رأي داده است و اين امر موجب
نگراني علماي اعالم و ساير بقات مسلمين است .بر خا ر همايوني مكشوف است كه صالح مملكت در
حفظ احكام دين مبين اسالم و آرامش قلوب است از برنامههاي دولتي و حزبي حذف كنند تا موجب





دعاگويي ملت مسلمان شود» (به نقل از صحيفۀ امام ،5411 ،ج  ،5ص .)11
 : http://www.nehzateazadi.Net/ bayanieh 40_44_j1/html/40_46رك
بنابر ادعاي دولت  11/1درصد واجدين شرايط به آن رأي مثبت دادند.
به نقل از :غالمرضا نجاتي ( ،)5414پيشين ،ص  115و همچنين تعداد شركتكنندگان زن در اين رفراندوم
 15511نفر و تعداد مردان  111155نفر عنوان شد .به نقل از احمدي خراسان و اردالن ،)5411( ،پيشين،





ص .310
اين امر در نامۀ تشكرآميز اتحاديۀ زنان حقوندان ايران به شاه هم مورد تأكيد قرار گرفته است.
( )Critical Eventمفهومي است از روث وداك.
رك :عالمه سيد محمدحسين حسيني هراني 5303( ،ه ،ن) ،رسالۀ بديعه ،ترجمه توسط چند تن از فضال،
بيجا ،انتشارات حكمت ،ص  ،43ابوتراب رازاني ،)5410( ،زن در دوران شاهنشاهي ايران ،تهران :مدرسۀ
عالي دختران ايران ،ص



 ،41-43و علياكبر بابازاده ،)5411( ،مسائل ازدواج و حقون خانواده ،دفتر

تحقيقات و انتشارات بدر ،ص

.111-111

منوچهريان در انتقاد از قانون حمايت از خانواده مصوب  5431در سال  5414در كتابي با عنوان
نابرابريهاي حقون زن و مرد در ايران و راه اصالح كه اتحاديۀ زنان حقوندان ايران به چا

رساندند،

نوشت« :گويي واضعان قانون حمايت خانواده با همۀ تالشي كه براي آزادي و تساوي حقون زن و مرد
كردهاند ،هنوز تعارضي عظيم در اذهان آنان ميان افكار نو و كهنه وجود داشته است و افكار راقي و نو



نتوانسته كامال بر حريف غالب آيد».
تغيير اساسنامۀ سازمان زنان ايران در سال ( )5413توسط مجمب عمومي اين سازمان صورت گرفت و بنا بر
اساسنامۀ جديد اعالم شد ،اين سازمان فعاالنه وارد سياست ميشود.
مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي ،جلسه ،مور  1خرداد .5415

515

بهعنوان دانشآموزان يا دانشجويان مشغول به تحصيل بودند به نقل از واحد آمار در دفتر امور زنان،
شاخ

هاي اجتماعي و اقتصادي زنان در جمهوري اسالمي ايران  ،5410تهران دفتر امور مشاركت

رياست جمهوري ،ص .3



نر اشتغال زنان در سال  5411به  1درصد رسيد به نقل از:



Afsaneh Najmabadi:1991 Hazardsof kadiyot (ed) women,Islam and state
Moderenity:women ,states and Ideology in contemporary Iran,in London,
macm : iran press, p.24
آيت ا ...خميني در نامههاي اعتراضي خود بارها تأكيد كرده بود كه هدف شاه از آوردن زنان به جامعه به
فساد كشاندن جامعه است ،نه آزادي و برابري آنها؛ جايي كه مردان هم آزاد نيستند ،آزادي زنان بهانهاي بيش
نيست ...كه از آن جمله به سخنراني ايشان در جمب دانشجويان دانشگاه تهران در تاريخ  54ارديبهشت 5431



اشاره كرد .به نقل از صحيفۀ امام ،)5411( ،ج  ،5ص .515
بازرگان در جريان دفاعياتش به اين موضوع تأكيد كرده بود ،جايي كه مردها از حق قانوني خود
محروماند ،شاه ميخواهد به اسم انقالب سفيد به زنها حق بدهد ...به نقل از نجاتي ،غالمرضا ،)5414( ،ج




 ،5ص .444-441
مصاحبۀ امام خميني در پاريس دربارۀ حق زنان در نظام جمهوري اسالمي در تاريخ  1دي  .5411به نقل از
صحيفۀ امام ،)5411( ،ج  ،1ص .115
مهناز متين ،شهين نوايي ،مسعوده آزاد از نيروهاي جبهۀ فدايي خلق در اتحاد دموكراتيک زنان و زهرا
رهنورد از نيروهاي روشنفكر مذهبي رح خواستههاي زنانه را انحرافي از هدف اصلي ،يعني سرنگوني



حكومت معرفي ميكردند.
با ظهور اولين نسل تحصيلكردههاي مسلمان مسئلۀ دفاع از باورها و احكام اسالمي در مقابل شبهات
علمگرايان و تجددگرايان سبب تالشهايي جهت سازگاري ميان يافتههاي دانشهاي جديد با متون ديني
و احكام اسالمي شد و بهتدريج با رح مباحث ژرفتري در حوزۀ رابطه ميان عقل و وحي و علم و ايمان
و اثبات بيكفايتي دانشهاي تجربي و فلسفۀ ماترياليستي براي پاسخگويي به همۀ عرصهها و نيازهاي
معرفتي از عمق و غناي بيشتري برخوردار شد .رك .محمدعلي حاضري« ،)5411( ،فرايند بالندگي



ايدئولوژي انقالب اسالمي» ،متين ،ش  ،5ا  ،5ص .514
اين جريان با سود جستن از ا العات نسبتا وسيب تاريخي و وقوف بر مباني فرهن

ديني و حسن استفاده

از دانشهاي جديد به دفاع از اسالم و ديانت در مقابل شبهات سياسي و اجتماعي دست زد و دو نوع
اصيل و تحريفشدۀ دين را از يكديگر مطرح كرد .رك .پيشين.513 ،

گفتمان جنسيت از انقالب سفيد تا انقالب اسالمي



نر باسوادي زنان در سال  5441برابر  1درصد بود در سال  5411به  10درصد رسيد و  51درصد از زنان
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آيۀ  513از سورۀ آل عمران و آيۀ  54از سورۀ حجرات.
از جملۀ اين انتقادات ميتوان به كتاب نقدي بر كتاب حجاب استاد مطهري اشاره كرد كه از سوي
روحانيت سنتي نوشته شد ،اما با نزديکشدن به سالهاي پاياني عمر رژيم و برجسته شدن رهبري امام
خميني اين اختالفها كمرن





تر ميشد.
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