
نان و گل های سرخ؛ نقش زنان در شورش های نان

 در حکومت های استبدادی، احزاب به شدت ناتوان و از نفس افتاده اند. در چنین شرایطی شورش

 و اعتراضات توده ای با نقش پر  رنگ زنان، که اغلب از حقوق برابر نیز بی بهره اند، می تواند

 جایگاه تازه ای در اعتراضات مردمی پیدا  کند. زنان معترض در همان نقش های تاریخی و

خانوادگی در این عرصه نیز وارد .می شوند تا نماد عدالت خواهی جمعی باشند

مریم رضایی

۱۴۰۰مرداد  ۹

دقیقه ۱۴

آگهی

Object 1

این مطلب را به اشتراک بگذارید

•

نان         شورشهای در زنان نقش رسخ؛ گلهای و نان

نان و گل های سرخ؛ نقش زنان در شورش های نان

        مریم رضایی

در چنین شرایطی شورش و. در حکومت های استبدادی، احزاب به شدت ناتوان و از نفس افتاده اند  
 اعتراضات توده ای با نقش پر  رنگ زنان، که اغلب از حقوق برابر نیز بی بهره اند، می تواند جایگاه تازه ای در

همان نقش های تاریخی و خانوادگی در این عرصه نیز وارد  زنان معترض د. اعتراضات مردمی پیدا  کند  
عدالت خواهی جمعی باشندمی شوند تا نماد .



۱۲۴۰هجوم زنان گرسنه و عصبانی از نبودن نان به سمت کالسکۀ ناصرالدین شاه در روز یازدهم اسفند   

 شمسی و در ادامه کتک زدن کامران میرزا، قطعاً اولین شورش نان با حضور زنان در ایران نبود، ولی ثبت

 نسبتاً دقیق روایت این اتفاق تاریخی و مجموعه  اقدامات، اعدام ها و مجازات عوامل و مجریان از سوی

 ناصرالدین شاه برای کنترل قیمت نان و در واقع کنترل قیامی که دستگاه حکومتی را فلج کرده بود باعث شده

به غیر از این، در. این روایت یکی از بهترین روایت هایی باشد که از شورش نان در ایران ثبت شده است  

 همین دوران، موارد دیگری از شورش های نان با حضور زنان در اصفهان و شیراز و تبریز به ثبت رسیده

 .است

 اما زنان چطور در جامعه ای که از حضور در عرصۀ عمومی نیز به دور می مانند، چنین نقشی را

در این اعتراضات و شورش ها ایفا می کنند؟

 ونسا مارتین، از ارتباط نقش های زنانه در شورش های نان با نقش های زنانه در مراسم عزاداری

نقش زنان در تعزیه آنان را»او معتقد است که . عاشورا و به  ویژه مراسم تعزیه سخن می گوید  

 به طور غیر معمول در عرصۀ چالش سیاسی قرار می داد، برخالف انگارۀ مسیحی از زنان

گرچه زنان شیعی عمالً نمی جنگند یا کشته. به عنوان عناصری صلح طلب و راضی و تسلیم  

(۱۹۱: ۱۳۹۴مارتین، « )نمی شوند اما در حمایت و هم دلی جامعه نقش قدرتمندی دارند .

 در عین حال، چهرۀ پوشیدۀ زنان در فرهنگ ایرانی، به همراه حذف حضور و صدایشان از

چه بسا. عرصۀ عمومی، به این حضور استثنایی عنصری دراماتیک تر از حضور مردان می بخشد  

 که در مواردی، مثل ترس از عواقب سنگین اعتراض برای مردان، این حضور زنان، که از

.معادالت سیاسی و حقوقی کنار گذاشته شده بودند، بالگردان جامعه بوده باشد

 

» اقتصادی در تاریخ جهان-یکی از قدیمی ترین شیوه های اعتراض سیاسی« شورش های نان  

شورش نان یا شورش برای غذا اصطالحی است که به اعتراض تودۀ مردم نسبت به. است  

.افزایش قیمت یا کمیاب شدن موادغذایی اساسی اطالق می شود

•

 در زبان فارسی نیز بسیاری از داستان ها از نقش ویژۀ زنان، مادران فقیر و زنان سالخورده در به

 چالش کشیدن نیروهای حاکم در ایران و فرهنگ ایرانی حکایت می کنند؛ از پیر زنان که راه بر

 شاهان می بندند و به قصه و پند و کنایه از آنان می خواهند صدای رنج فقرا را ناشنیده نگذارند و

 از استواری کاخ حکومتشان بیمناک باشند، تا تصویر مادرانی که کودکان گرسنه و گریان را به

 اعالمیۀ حقانیتشان در برابر ظلم حاکم تبدیل می کنند. این نقش، گرچه در ایران ویژگی ها و زبان

، یکی از مهم ترین۱۷۸۹خاص خود را دارد، در تاریخ جهان پر تکرار است. در اکتبر   



 شورش های نان با حضور زنان در فرانسه به وقوع پیوست. زنان فرانسوی خشمگین از نبوِد نان

 به سمت کاخ ورسای راهپیمایی کردند. بین شورشیان و کاخ نشینان جمالتی رد و بدل شد که بعداً

 مصداق های تاریخی دیگری هم پیدا کرد. می گویند وقتی خبر اعتراض مردم به نبودن نان به گوش

»ملکۀ فرانسه، ماری آنتوانت، می رسد او در پاسخ با تعجب می پرسد: »چرا کیک نمی خورند؟

 اینکه آیا به راستی ماری آنتوانت گویندۀ این جمله است یا نه از منظر تاریخی چندان مهم نیست،

 زیرا ماهیت طرح این جمله بیش از هر چیز قرار است به خواننده یا شنوندۀ تاریخ از برمال شدن

 شکاف بین حاکم و مردم خبر بدهد؛ شکافی چنان عمیق که خبر از ناممکنِی ارتباط بین این دو

همین منطق است که به شورش های نان، جدا از. می دهد و پر کردنش تنها پاسخی انقالبی می طلبد  

.ماهیت اقتصادی آنها، معنایی شدیداً سیاسی می بخشد

شورش نان

» .اقتصادی در تاریخ جهان است-یکی از قدیمی ترین شیوه های اعتراض سیاسی« شورش های نان  

 شورش نان یا شورش برای غذا اصطالحی است که به اعتراض تودۀ مردم نسبت به افزایش قیمت

بیشتر این اعتراضات در فضای شهری رخ. یا کمیاب شدن موادغذایی اساسی اطالق می شود  

اغلب مواد غذایی که. می دهد و بستری برای اعتراضات سیاسی گسترده تر فراهم می کند  

 اعتراضات حول محور آنها صورت می گیرد دانه های غالت به خصوص محصوالتی مثل نان

البته این اعتراضات و شورش ها در مورد موادغذایی اساسی دیگر همچون گوشت هم. هستند  

در تاریخ معاصر نمونه های فراوانی از شورش  نان در کشورهای مختلف. صورت گرفته است  

  و مصر۱۹۱۸، ژاپن ۱۹۳۹، مانیپور هند ۱۷۱۳-۱۷۱۰شورش نان در بوستون، ماساچوست )

به ثبت رسیده است( ۱۹۷۷ . 

 تصویری که از شورش  نان در شکل های مختلف در ذهن ما وجود دارد تصویر جمعیت فقیر،

 گرسنه و عصبانی ای ا ست که به دلیل نایاب یا گران شدن حداقل های زندگی به خیابان می آیند تا

شورش های نان، همچون. نظم موجود را به پرسش بگیرند، نظمی که آنها را نادیده گرفته است  

 غالب لحظات انقالبی سرنوشت ساز در تاریخ، مملو از داستان ها و روایت هایی اند که گاه عناصری

با این حال، این داستان ها، که روایت گر جسارت و قهرمانِی. از افسانه نیز در آنها دیده می شود  

 بی نام  و نشان ترین آدم ها یعنی کسانی هستند که همواره از روایت تاریخ رسمی مستند کنار گذاشته

توده ای بودن و هیجانی. شده اند، در واقعیِت زیست طبقۀ فرودستان و حاشیه نشینان ریشه دارند  

 بودن این لحظات گاه چهره هایی را از اعماق سیاه جامعه بیرون می کشد و کلماتی را بر زبان آنان

 جاری می کند که اغلب بدون نام مؤلف واقعی شان یا با نام مؤلفی فرضی به عرصۀ تاریخ پر تاب و

 .در ادامه، تأثیرگذار می شوند
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گرچه مردان نیز در. در اغلب روایت هایی که از شورش های نان می شود نقش زنان پر رنگ است  

 این شورش ها حضور دارند، در بسیاری از آنها از زن یا زنانی صحبت می شود که جمعیت را

این تنها زنان ورسای نبودند که تصویری ماندگار از حضورشان در. تهییج و هدایت می کنند  

زنان نقش پر رنگی در شورش های انگلیس در فاصلۀ سال های. »شورش نان ثبت شده است  

زنان اغلب به عنوان نمونۀ اعالی.  داشتند، اما این اهمیت نادیده گرفته شده است۱۷۹۰-۱۸۱۰  

در اولین سری مطالعات شورش های. رهبران شورش های غذا و مسئول تعیین قیمت عادالنه بودند  

آنها تأکید داشتند که در. نامیدند«  را سال انقالب خانه داران۱۷۹۵غذایی، هاموندها سال   

 انقالب های غذایی این سال یک بخش مشخص توسط زنان صورت گرفت، و آنها نیمی از آن

 زنان که در تاریخ نقش مهمی در تقسیم عادالنۀ غذا .)Bohstedt :۱۹۸۸ ( »معترضان بودند

.در خانوادۀ خود دارند در تقسیم موادغذایی بین مردم شهر نیز نقش ویژه ای پیدا می کنند

 نقش زنان در تعزیه آنان را به طور غیر معمول در عرصۀ چالش سیاسی قرار می داد،«

 برخالف انگارۀ مسیحی از زنان به عنوان عناصری صلح طلب و راضی و تسلیم. گرچه زنان

»شیعی عمالً نمی جنگند یا کشته نمی شوند اما در حمایت و هم دلی جامعه نقش قدرتمندی دارند

•

 در بسیاری از شورش های نان، زنان با تأکید بر نقش مادرانه و به عنوان مسئول تغذیۀ خانواده به

، زنانی که برای اعتراض به قیمت نان به خیابان ها آمدند،۱۷۹۳در فوریۀ . خیابان می آمدند  

وقتی کودکان مان از ما شیر می خواهند ما رفع نیازشان را به پس فردا موکول: »می گفتند  

(۴۲: ۱۳۹۰روباتام، « )نمی کنیم .

از نقش های جنسیتی شان به عنوان دلیل حضورشان. بنابراین، زنان که از حقوق سیاسی بی بهره اند  

این مساله قابل فهم است که چرا اولین اشکال حضور سیاسی. در فضای سیاسی استفاده می کنند  

مسئولیت اجتماعی زنان در مقام مادر اعتراض. »زنان در قالب شورش های نان متبلور می شد  

 آنها به دولت و اقتصاد را مشروعیت بخشیده و اعمال قدرت مستقیم آنان، در حال و هوای انقالب

، در لیون، کنترل۱۷۹۲این زنان در . برای مهار نیروهای بازار، معنای سیاسی نویی پیدا می کند  

 حکومت شهر را عمالً در دست گرفتند و برای نان و گوشت به مغازه ها هجوم بردند و اجناس آنها

(۴۲: ۱۳۹۰روباتام، « )را با قیمتی که خود عادالنه می دانستند به فروش رساندند .

 یکی از تأثیرگذارترین شورش های نان، اعتصاب نان و گل های سرخ کارگران نساجی در الورنس

در این اعتصاب که. ماساچوست است که صد سال پیش در اواخر زمستان نیو انگلند آغاز شد  

 وسعت و تأثیرات قابل توجهی داشت و دو ماه به طول انجامید جمع کثیری از زنان و کودکان



یکی از زنان شرکت کننده در این. کارگر در اعتراض به حقوق ناچیزشان اعتصاب کردند  

این«. ما نان می خواهیم و گل های سرخ هم: »اعتصاب پالکاردی در دست داشت با این مضمون  

، یکی از فعاالن حق رأی زنان در امریکا، در سخنرانی اش۱عبارت درخشان را پیش تر هلن تاد  

او در توضیح این عبارت می گوید. به کار برده بود :

 زن نیروی مادری در جهان است و حق رأی او به پیش بردن دورانی کمک می کند که در آن«

 ناِن زندگی ــ که چیزی نیست جز خانه، سرپناه و امنیت ــ و همچنین گل های سرخ زندگی ــ که

 همان موسیقی، آموزش، طبیعت و کتاب ها هستند ــ به میراث هر کودکی که در کشور به  دنیا

همان کشوری که زن در ادارۀ آن سهمی دارد. می آید بدل می شود .«

اعتصاب نان و گل های سرخ کارگران نساجی در الورنس ماساچوست

  در توضیح این۱۹۱۲، کارگر هلندی االصل در امریکا، در کمپین دیگری در سال ۲رز شیدرمن

:واژه می گوید

 آنچه زن کارگر می خواهد حق زندگی کردن است، نه فقط وجود داشتن؛ حق زندگی کردن،«

۲۰۱۹آن طور که زن ثروتمند حق زندگی کردن دارد، و حق آفتاب و موسیقی و هنر« )) , 

Thompson.



 نکته این است که زنان و فقرا این بار، عالوه بر نان و برابری در ضرورت بقا، به سهم

  این۳بعدها شاعری به نام جیمز اپنهیم. ناچیزشان از زندگی و شادمانی در آن نیز معترض بودند

اعتصاب نان و گل های سرخ. استفاده کرد« نان و گل های سرخ»عبارت را در شعرش به نام   

خشونت وسیع صاحب کاران و دولت در برابر. اولین اعتصاب در مقیاس بزرگ در امریکا بود  

 نبوغ و همبستگی کارگران از ویژگی های اصلی این اعتصاب بود که آن را به عنوان یکی از

بسیاری از ویژگی های فلسفی و. مهم ترین اتفاقات در تاریخ ایاالت متحده ثبت کرده است  

عمل مستقیم، نقش برجستۀ زنان،. استراتژیک این اعتصاب مشابه جنبش اشغال وال استریت بود  

 مرکزیت طبقه، تصمیم گیری مشارکتی، تأکید بر تساوی گرایی، و اعتقاد بر این اصل لرزان که ما

 Hensley( همه رهبریم، از ویژگی های برجسته و آموزندۀ آن برای جنبش کارگری بود

۲۰۱۳(.

شورش های نان و اقتصاد اخالقی

)سیسرو . این پدیده که مردم در اعتراض به گرسنگی به خیابان بیایند تاریخی بسیار طوالنی دارد

یکی از شاهدان دست اول این شورش هاست که خانه اش مورد حملۀ(  قبل از میالد۴۳-۱۰۶  

اولین مطالعۀ جدی شورش برای غذا به عنوان یک پدیدۀ. جمعیت گرسنه و خشمگین قرار گرفت  

(۱۹۷۱« )اقتصاد اخالقی جمعیت انگلیس در قرن هجده»سیاسی را ای پی  تامپسون با عنوان   

دلیل این مساله، به اعتقاد. در مطالعۀ او، آغازگر شورش های غذایی اغلب زنان بودند. انجام داد  

 تامپسون، این بود که غالباً زنان به صورت مستقیم و روزانه از بازار خرید می کردند، به تغییرات

نکتۀ کلیدی در. قیمت ها بسیار حساس بودند و به دنبال کاالهای کم کیفیت و ارزان تر می گشتند  

 مطالعۀ تامپسون این بود که شورش برای غذا از نظر او صرفاً به منظور جبران کسری غذا در

.اقتصاد مادی نبود، بلکه نشانۀ اعتراض به قوانینی بود که نحوۀ عمِل اقتصاد را تعیین می کردند  

استفاده کرد تا به گروهی از ایده های سیاسی و پیشاسیاسی« اقتصاد اخالقی»او از اصطالح   

 اشاره کند؛ ایده هایی که در جامعه ای تولید می شوند که ابزارهای طبیعی و مطلوب تقسیم رفاه

اقتصاد اخالقی نه تنها مانیفست شورشیان در دوره های اعتراض بود،. عمومی را مدیریت می کند  

به زعم. بلکه از ضروریات زندگی اجتماعی و حکم ر انی در قرن هجدهم به حساب می آمد  

.تامپسون، کلمۀ شورش برای توضیح همۀ آنچه در پِس آن وجود دارد بسیار کوچک است  

ً  تحلیل های وی ابزاری برای فهم برخی از شورش های غذایی قابل توجه در قرن هجدهم، که عمدتا

.)Bohstedt, ۱۹۸۸ patel & Mcmicheal, ۲۰۰۹( در فرانسه اتفاق افتاده اند، به ما می دهد

.این پرسش که چرا زنان نقش مهمی در شورش های نان داشته اند پاسخ های دیگری نیز داشته است  

:رابرت سوزی، شاعر انگلیسی و از شاهدان این وقایع، در توضیحی متفاوت و کلی می گوید



» آنها کمتر از قانون می ترسند، بخشی به این دلیل که نادیده. زنان بیشتر مستعد یاغی شدن هستند  

 گرفته می شوند و بخشی به این دلیل که به نظر می رسد بیش از حد روی مزیت جنسی شان حساب

بنابراین، آنها در همۀ آشوب های عمومی در صف نخست مورد خشونت و ستم قرار. کرده اند  

».می گیرند

  نیز معتقد است که در نوزایی دوران مدرن اروپا، زنان به دلیل مشارکت۴ناتالی زمونس داویس

 در شورش ها و شهوانیتی که تصور می شد دارند تجسم کامل بی قاعدگی و بی نظمی در نظر گرفته

از  این  رو، شاید مردان انقالبی حتی شبیه زنان لباس می پوشیدند تا نشان دهند که نظم. می شدند  

دیگر مطالعات بر این مساله تأکید داشته اند که رهبری زنانه ویژگی. جهان وارونه شده است  

یک فمینیست مارکسیست هم نتیجه گرفته است که امتیاز زنان طبقۀ. متمایز شورش های غذایی بود  

 کارگر در این کشمکش های طبقاتی در بازار دقیقاً از نقش های خانوادگی به عنوان مبنای دستمزد

.ناشی می شود

 برخی از مطالعات نیز دربارۀ نقش ویژۀ زنان در تاریخ شورش های غذایی تردید دارند و معتقدند

کنت لوگ در یک پیمایش، دربارۀ. که زنان در بسیاری از شورش های غذایی نقش ویژه ای ندارند  

 شورش های اسکاتلندی، نتیجه می گیرد که نقش های زنانه در شورش های اسکاتلندی به شکل

جین رندال می گوید که به نظر می رسد رهبری زنان. معناداری با نقش های مردانه متفاوت نیست  

 در شورش های غذایی به این دلیل زیاد به چشم می آید که با کم بودن حضور و ظهورشان در دیگر

.)Bohstedt ،۱۹۸۸( شکل های فعالیت سیاسی در تضاد است

 اما جدا از چند و چون حضور و نقش زنان باید دانست که شورش برای غذا به سادگی فقط دربارۀ

 قیمت و دسترسی به خوراکی های اساسی نیست، بلکه پدیدۀ پیچیده تری است و به اقتصاد سیاسی

از یک منظر تاریخ جهانی، شورش برای غذا همیشه به چیزی بیش از غذا. تهیۀ غذا مربوط است  

معموالً پدیدار شدنش نشانۀ یک دورۀ انتقالی و تغییر در نظم اقتصاد سیاسی. مربوط بوده است  

گذشته از این، مثل قحطی، شورش های غذایی اغلب مرحله ای از یک فرایند طوالنی مدت. است  

 مقدماتی تا رسیدن به بحرانی آشکار را نشان می دهند و به فرایند محرومیت و فرسایش ساختاری

شورش برای غذا، به بیان دیگر، سیاسی است و به همین دلیل. حقوقی فرودستان اعتراض می کنند  

.تفسیر آن نیازمند توجه به مطالبات سیاسی و کشمکش های قدرت است

در این میان، زنان که. شیوه های اعتراض در نظم اقتصاد سیاسی مدرن الگوهای تازه ای می یابد  

 نه نقش ویژه ای در اقتصاد صنعتی مدرن پیدا می کنند و نه از حقوق مدنی برخوردار می شوند

.نمایندۀ شیوه های توده ای شورش های نان خواهند شد

•



است( و نه فقط کمبود سادۀ غذا)در   واقع، این دینامیسم اقتصاد اخالقی و تصور مردم از بی عدالتی   

باید دانست که تغییر از. که به بهترین شکل ظهور اعتراضات توده ای را قابل پیش بینی می کند  

 اقتصاد پدرساالری فئودالی به سیاست اقتصاد آزاد یک باره اتفاق نیفتاده، بلکه به شکلی ناپیوسته و

تئوری پردازان تکمیل موفقیت آمیز پروژۀ بورژوازی را پایان این گونه. گاه خشن بوده است  

پایان اعتراضات زمانی است که تنظیم بازارهای غذایی به شکل. اعتراضات می دانند  

مثل اعتصاب به منظور دریافت)موفقیت آمیزی صورت بگیرد یا زمانی که اشکال تازۀ اعتراض   

بر شکل های قدیمی تر اعتراض توده ای مسلط( حقوق باالتر برای تهیه کردن غذای بهتر یا بیشتر  

مفهوم پردازی می کند، به این« کشف جامعه»این فرایند را با عنوان ( ۱۹۵۷)کارل پوالنی .  شود  

 معنا که با فشار اجتماعی ــ که بخشی از آن از طریق شورش برای غذا صورت می گیرد ــ

 مضامین پیشاصنعتی اقتصاد اخالقی با مفاهیم عقالنی حقوق مدنی و حمایت اجتماعی در دولت

جایگزین می شوند( که در میانۀ قرن بیستم ظهور کرد)رفاه غربی   )۲۰۰۹،patel & 

Mcmicheal(.

در این. با این توصیف، شیوه های اعتراض در نظم اقتصاد سیاسی مدرن الگوهای تازه ای می یابد  

 میان، زنان که نه نقش ویژه ای در اقتصاد صنعتی مدرن پیدا می کنند و نه از حقوق مدنی

بنابراین، در  حالی که. برخوردار می شوند نمایندۀ شیوه های توده ای شورش های نان خواهند شد  

 مردان از طریق سازمان دهی جمعی مثل اتحادیه های تجاری و جنبش های سیاسی شروع به توسعۀ

 شکل های تازه ای از اعتراض می کنند، کار زنان و موقعیت اجتماعی شان آنها را به اندازۀ کافی

زنان به هدایت شورش های غذایی در شهرهای. برای مشارکت در این اشکال تازه مهیا نمی کند  

 در حال رشد ادامه می دهند، در حالی که عمالً رهبر یک شکل مخالفت و اعتراض سیاسی منسوخ

صنعتی شدن به غیر سیاسی شدن نسبی زنان منجر می شود، درست همان طور که نهایتاً به. شده اند  

تضاد بین نقش های مردانه. جدایی کار از خانه و افزایش اختالف نقش های جنسیتی در کار انجامید  

  تاکنون را می توان در انواع مختلف شورش ها و۱۸۰۰و زنانه در اعتراض جمعی از سال 

به نظر می  رسد که کار و الگوی سیاست های جمعی با مسئلۀ شورش و. شهرهای گوناگون یافت  

.)Bohstedt 1988,( تاکتیک های شکل گیری نقش های زنانه در شورش ها ارتباط متقابل دارد

 با وجود این نمی توان گفت که الگوی معمول شورش های نان به کلی منسوخ شده و کنار گذاشته

حداقل ظهور اشکال تازۀ اعتراضاتی چون جنبش جلیقه زردها. شده است یا تأثیرگذاری کافی ندارد  

 در فرانسه و اعتراضات در کشورهای عربی از ناکارآمدی و برکنار ماندن نهادهای صنفی و

ناامیدی از احزاب چپ در بسیاری از. مدنی در نمایندگی اعتراضات توده ای مردم حکایت دارد  

 کشورها باعث پدیدار شدن شیوه های نوآورانه ای در الگوی شورش های نان در دنیای امروز شده

از طرف دیگر، از آنجا که هنوز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه امکان شکل گیری. است  



 اتحادیه و اعتراض صنفی و کارگری مستقل وجود ندارد، شاهد بازگشت به شیوه های اعتراضی

احزاب، گرچه سابقۀ دیرینه ای در کشورهای غربی دارند، در بسیاری. در شورش های نان هستیم  

 از کشورهای توسعه نیافته دارای نقش روشنی نیستند و حتی توان نمایندگی کردن بخش زیادی از

در موارد زیادی به دلیل ماهیت استبدادی حکومت در. سیاسی موجود را نیز ندارند-بدنۀ اقتصادی  

در چنین شرایطی است که شورش و. این جوامع، احزاب به شدت ناتوان و از نفس افتاده اند  

 اعتراضات توده ای با نقش پر  رنگ زنان، که اغلب از حقوق برابر نیز بی بهره اند، میتواند جایگاه

زنان معترض در همان نقش های تاریخی و خانوادگی در. تازهای در اعتراضات مردمی پیدا  کند  

تصویر برانگیزاننده زنان. این عرصه نیز وارد می شوند تا نماد عدالت خواهی جمعی باشند  

 معترض در جنبش های بهار عربی و حتی در اعتراضات کشورهای آمریکای جنوبی، خبر از

 .ظرفیت های تازه این شکل اعتراضی در عرصه سیاست جهانی دارد

 ظاهراً شورش های نان، بستر مناسبی برای حضور سیاسی زنان در دوران مدرن فراهم می کنند،

به طور مثال، در فرانسه،. حضوری که در ادامه با جنبش حقوق زنان نیز پیوندهایی جدی می یابد  

 این حضور سیاسی از طریق سیاسی شدِن نقش مادری ممکن شد، زیرا زنان در شرایطی بودند که

بنابراین،. هر  گونه حضور سیاسی و غیر سیاسی  آنها جدا از نقش های خانوادگی شان ناممکن بود  

 حضور سیاسی زنان در قالب شورش های نان می توانست زمینه ساز طرح برابری حقوق زن و

در ادامه، این حضور و تالش های انقالبی زنان زمینه را برای طرح. مرد پس از انقالب شود  

، طالق امکان پذیر شد و توافق۱۷۹۲در سپتامبر »در فرانسه . حقوق برابر بین دو جنس مهیا کرد  

، زنان۱۷۹۳در . صورت گرفت که پس از طالق، دختران نزد مادران و پسرها نزد پدران بمانند  

 حق سهیم شدن در اموال خانواده را کسب کردند و دختران از حق ارث برابر با پسران برخوردار

(۴۳: ۱۳۹۰روباتام، « )شدند .
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