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زنان« به   یلهأ »مس   عاملیت زنان و  سوژگی وخیزش كنونی    متمایز  ژگییو

آصف بیات معتقد ن دلیل  میبه هبوده است.  مطالبات    یعنوان موضوع اساس 

یعنی »زن، زندگی، آزادی« جنبش اعتراضی كنونی را   شعار محوری آن   است

به  ذهنی  .تاس  ساختهفرد  منحصر  لحاظ  به  و   همچنین  مشترك  درد  یك 

مشترك آمده    خواست  وجود  در گروه  كهبه  را  اجتماعی  مختلف  اقشار  و  ها 

 . است هاحساس و ابراز آن شریك نموده و آنان را به عمل جمعی رهنمون شد

این، بر  گ  عالوه  بیات،  فتهبه  بهی  بهبا ظهور »مردم«  عنوان  عنوان سوژه، 

طور های طبقاتی، جنسیتی، قومی، مذهبی بهجمعی كه در آن مرزها و تفاوتربَاَ

خی نفع  به  و  بزرگ   رموقت  می  ترعمومی  بهرنگ  می   بازند،  خیزش نظر  رسد 

 .است وارد نوعی اپیزود انقالبی شدهكنونی 

و تاریخی مده  شبه پدید نیااما سوژگی و عاملیت زنان در خیزش كنونی یك

نان ایران سالیان متمادی ز  در پس آن است.اشکال مقاومت  والنی از انواع  ط

پهنه در  را  حضور    یمقاومت خودشان  هنر  از  استفاده  روزمره،  در زندگی  و 

 روی آرام ادامه دادند.  شچارچوب ناجنبش و پی

شی از فصل سوم كتاب دموكراتیك كردن اسالم است مطلب حاضر كه بخ

 الب انقاز    سی پزنان در ایران بعد از گذر از اولین دههآرام    روایتی از پیشروی

ش كنونی گمان خیزهایی كه بیها و ناكامیها، موفقیتپیشرویاست.    1357

 اقتصاد سیاسینقد  –پذیر شده است. آن امکان  هایی درسشتوانهپزنان به 

 

در گفتمان   ،ییهای دانشجو ت یفعال  همچون    رانیزنان ا  جنبش،  1370  ی  در دهه

 و سرکوب    جی انقالب فاصله گرفت. بس  نخستینهای  از سال  بنیادی   ی نحوبه    ی و استراتژ 

فعال    ی گیرو به طرز چشم  نیخشمگ  اخالقاًآنها را    یاسالم   ی زمان زنان در جمهورهم

  ریو فراگ  ی فوربه نحو  متوسط    ی طبقه   زنان   ی به اندازه  ی گروه اجتماع  چی ه   دی. شاساخت

  ، یاسالم  میرژ  اتیرا حس نکرد. تنها چند ماه پس از ح  یانقالب اسالم  نی سنگ  ی ضربه 

خشمگ  یزنان  د یجد  ی زانه یستزن  ی هااست یس اخ  ساخت  نیرا  سلطنت    هیعل  راًیکه 

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/191553/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/191553/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
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لغو کرد   را  1346از خانواده در سال    تیحما  ن یقوان  د یجد  میپیمایی کرده بودند. رژراه

سفر به خارج از کشور حضانت فرزند و  ،  قضاوت، طالق  ی شبه حق خود براکیو زنان  

زنان،    تمامشد و    احیا  ر دیگربامرد را از دست دادند. تعدد زوجات    م یق  ی بدون اجازه

 یهادر سال  1شدند. فضای عمومی  حجاب در    دنیبه پوش  وادار،  اعتقادشانصرف نظر از  

  و اشتغال    لیزنان در تحص  هیآمیز علض یبندی تبعو سهمیه  یتماعکنترل اج  ،نخست

  ا یاز موعد    ش یپ   ی بازنشستگ   گیری پی از زنان را مجبور به ماندن در خانه و    ی اریبس

 بودند.  دیدر تبع  یبه دنبال زندگ   انیاریبس  2. ی کردو خانوادگ  یررسمیبه مشاغل غ   ورود

از جانب زنان سکوالر بود. هزاران نفر    دیهای شداست ی س  نیبه ا  نخستین واکنش  

الزام   لیتحم  علیه  در تهران تظاهرات کردند و(  1357اسفند    17)  1979مارس    8در  

 ن، ایکرد  ی نینشموقتاً عقب   وی . گرچه  شعار دادند  ینی خماهلل[  ]آیت  از سوی   حجاب  به

جا محدود خود  ی های مدنی اجرا شد. زنان سکوالر که از هجوم به آزاد جیتدربه فرمان 

استیصال ،  خوردند سر  سازمان   نهادها  ده   از  برا  که  کردند  به    شتری دهی  وابسته  آنها 

پروژه   ی برا  ت یجنس  ی مسئله   و  ، بودند  گرافرقه های چپ  شیگرا تابع   ییرها»  ی آنها 

 می توسط رژ  1359جنگ با عراق در سال    آغازها با  گروه  نیا  ی همه  3بود.   ی«طبقات

  . ر پی داشت را د  گریزو    هیروح  فیدهه سرکوب، تضع  کی  گاهآن   سرکوب شدند.  یاسالم

حال سکوالر   یدر  زنان  تبع  که  فعال  التیتحص  هب  دیدر  ادامه   یستینیفم  ی هاتیو 

آمدند   رونیآور خود بزجر  تعلیقاز    یآرامبه جنگ    انیر پاد  صرفاً  رانیدر ا  زنان   دادند،ی م

 . شدند پژوهیدانشو  ی نگارروزنامه  ات،یهنر، ادبجهان   وارد و

 « یخطرات اخالق»زنان در خانه و به دور از    داشتننگاه گرا از  سنت   ونیگرچه روحان

ناگزیر به اتخاذ   گیر زنان در انقالبحضور چشم  لیبه دل  گرید  یکردند، برخمی  تیحما

 گرانکنش عنوان  بهعنوان نگهبان خانواده و هم  به که زنان مسلمان را هم    شدند  یگفتمان 

فعاالن زن »از    یفیطبه    گفتمانی  گسترده  چارچوباین  د.  ستومی   یعموم  ی حوزه  فعال 

 

 ی. اسیزنان و روند س دار، یپا  :بنگرید به 1

 «. رانیسهم زنان در بازار کار ا»  ،یمیکر: بنگرید به 2

بنگرید   نیهمچن.  «یران ی»چپ ا  ان،یدیشه  بنگرید به:  چپ در مورد مسائل زنان  یهاگروه   مواضع  یبرا  3

 . ر«ی اخی دهه   التتحو  یفکران طزنان و روشن  یلهأ مس» ،یدیبه: توح
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بر آن   ی مطهر  یو مرتض  ی عتیشر  یعل   ی هانوشته . آنها با الهام از  جهت دادمسلمان«  

پیامبر فاطمه دختر    ریرا در تصو  ی،، هر چند انتزاع بومی  4« زن مسلمان   ی الگو»شدند تا  

 5. بودند  «راستین» ی مردمی چهره دار و  زمان خانه که هم ،  ارائه کنند نبیاش ز نوه و 

 ی زنان برجسته  ،یها گروه و سازمان اسالمده  انیاز م   یزنان انقالب اسالم  تیجمع

رد و گوهر نوزهرا ره  ،ییطباطبا  نیشه  ،یهاشم  رشتهف   ،ی گرا از جمله اعظم طالقاناسالم

اعتقاد برجسته بودند و    یهای روحانخانواده  ی را گرد هم آورد. اکثر آنها اعضا  بیدستغ

داند،  می   «یجنس  ی ایاش»  اآنان ر  کار« و غرب  ن یماش»  صرفاًکه شرق زنان را    داشتند

 یفعاالن به جا  نی ا  6. گیرددر نظر می   «یانسان واقع» اسالم آنها را    تنهاکه    یدر حال

 لی دل  نیتعدد زوجات را به ا  یبرخ  .شدند را متذکر می مکمل زن و مرد    ت یماه  ،ی برابر

حجاب   معترض  یکند. گرچه برخ می  تیحما  مانیتیو    وه یکردند که از زنان ب می   هیتوج

خانواد  ی اجبار قانون  لغو  اعتراض  بودن  هو  هرگونه  از    لیکن کردند،    پرهیز  مشخصد، 

اجبار. تهدید و  آموزش اجرا شود، نه با    به میانجی  دیحجاب با   دنیشدند که پوش  یمدع

 یچه رسد به برقرار  ،کردند  ی خوددار یسکوالر غرب  ی هاست ینیفم  رشیاکثر آنها از پذ

 ین ید  ول سؤال بردن اص  ریمردان« و ز  هیزنان عل  تحریک»که کارشان را  ارتباط با آنها  

 7. دانستندی م عتیو قداست شر

در امور زنان( که از خطر    یجمهور رفسنجان  سی )مشاور رئ  یب یدر واقع، شهال حب

ستم بر زنان« و   مبالغه در مورد  مخالف»شده بود، خود را    دلواپس  یتیهای جنسبحث 

خانواده ]به عنوان[ قلب جامعه و زنان ]به  »اعالم کرد. در عوض، بر    یتیهای هواست یس

 

 ی پارلماننیب  یهیگرا، در اتحادزن اسالم   ینده ینما  ب،یگلنار دستغ  یسخنران:  بهبنگرید  ،  برای نمونه  4

»اسالم و مبارزه«،  ص    ،ی بنگرید به: طبر  ،نی. همچناسالم  هیسا ر یز گانه،ی و   یشده در طبرهاوانا، چاپ 

17. 

 .2(،  ص 1980) 1359 وریهرش  19، 1، شماره هاجر امیپبنگرید به:   5

 .1980 هی زنان سازمان ملل، ژوئ یدر کنفرانس دهه   رانیزنان ا نمایندگانت أهی یهیانیب 6

نوبخت   رهیمجلس پنجم، من  یگراکار اسالم محافظه  یندهیاظهارات دو زن نما  :بنگرید بهرای نمونه  ب 7

 . 3(،  ص 1998) 1377 بهشتیارد-نیفرورد، 42، شماره  زنانبه نقل از   ،یدستجرد دیوح هیو مرض
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 ی برا»که مراکز مهدکودک    شدیگفته م   ،نیبنابرا  8کرد.   دیعنوان[ قلب خانواده« تأک

داشته باشد.    در پیزنان را    اریبس  ی کاربی   شانیل یاگر تعط  ی ، حت9کودکان مضرند« 

 ی عنوان راهنما بهو اجتهاد( را    عتیشر  ث،یسنت« )قرآن، حد »زن مسلمان   گرانکنش 

و    نیتضم  ی برا  بسنده  پذ   بهروزی کرامت  از    یکی،  ی بهروز  میمر  10. رفتندیزنان 

 تیوال   ی تحت رهبر  ی حکومت اسالم  کیدر  »  که  بر این باور بودزن مجلس،    ندگانینما

تشک  ی ازین  هیفق ن   ی برا  یخاص  التیبه  زنان  حقوق  از  حال  11.«ست یدفاع  که   یدر 

برا  ی آزاد»با    روهاانه یم دست  ل،یتحص  ی زنان  و  مناسب  مشاغل  به انتخاب  رسی 

کارتر )مانند محافظه  انیگرا، اسالم 12موافق بودند   «ی و ادار  یمختلف اجتماع  ی هاحوزه

در   یت یجنس  تفکیک(  ی بهروز  میو مر  ب یدستغ  ،ییدباغ، رجا  هیمجلس مرض  ندگانینما

خود، به عنوان   میزنان در پارادا   13. دانستندیم  یاله  ی را امر   هات یو فعال  فیمشاغل، وظا

 داشتند.   فیاز آنکه حقوق داشته باشند، تکال شیمسلمان، ب

به محاق  زنان    تیوضع  ی بحث درباره(  1367-1359عراق )  ایران و  جنگ  آغازبا  

را  رفت زنان  همچنان  مقامات  می اساس.  مطرح  همسر  و  مادر  عنوان  به  که اً  کردند 

در  لیکن اسالم و ملت بود.  ی سربلند  ی برا  و جنگ ی برا یانسان ی روین  دیتولشان هدف 

د. زنان غلیان کر  زنانن«  گالیه کرد  استیس»در    اختالف عقاید،  1360  ی اواخر دهه

و   هایخواربارفروش  ها،یی ها، صف نانوااتوبوس  ها،یدر تاکس  ،یعمومفضاهای  روزانه در  

کار   نی. آنها با اکردندی م  کوهجنگ و خود جنگ ش   از سرکوب، اقتصاد   یادارات دولت

عموم  یدادگاه افکار  تشکسرکوب   ی از  قابل    ل یناپذیر  که  و  انگاری نادیده دادند   نبود. 

جوان   یکه زن   آن زمانزنان مسلمان« را در هم شکست،    ی الگو»توهم    ینینماد  ی لحظه

 

 .3،  ص 26 شماره  ،زنان به نقل از 8

 .6(،  ص 1982) 1361اسفند   3، اتعاطالبه نقل از  ،یبهروز میمر 9

 .174آن«،  ص  تی»درک اسالم در کل ،ییطباطبا 10

 .1375 نیفرورد 26 ،تسالر به نقل از  11

 .5،  ص  26، شماره  زنان  به نقل از ،یجمهور رفسنجانسیرئ 12

 .44ص    ،«استیزن و س»  بوت،ی ت-انیمجلس چهارم به نقل از آزاده ک ندهینما ی بهروز میمر13
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  امبر، یبر فاطمه، دختر پ  ،یژاپن  لمیف  تی شخص  ن،یاوش  یخود را برا  حیترج  ایران  ویدر راد

زنان در جامعه   یزندگ  ازتا چه حد    دریافتند بود که مقامات    هنگامکرد. تنها آن    بیان

به   ی اسالم ی جمهوراستقرار حدود ده سال پس از  ی. اعظم طالقان انددهبو خبریب رانیا

از انقالب به    نوابی است که زنان    ی زیتنها چ  تعدد زوجاتو    الکتف»  :اعتراف کرد  یتلخ

 14اند«.دست آورده

  ی را برا  شانعزم  لیکنزنان را خاموش کرده بود،    ی صدا  گمانبی جنگ و سرکوب  

خود   زندگوه یش   میانجیبه  اثبات  اسالم  یهای  برابر  در  مقاومت  با  سازی یروزمره، 

ورزش   نیتمر  ،یق یکار، اشتغال به هنر و موس  ی وجوجست  ل،یتحص  ی با ادامه  ،ی اجبار

اجتماع فرزندان  یو  تغکردن  ا  رییشان  در  بود.  بسی ریگیپ  نینداده    ی بران  شدج یها 

قرار   یدر عرصه عموم  «مسلمان نمونهزنان  »به عنوان  از پیش  آنها را    یجنگ  اقدامات

آگاه خود  قدرت  به  نسبت  و  ساخته  داده  تنها  شان  عالقه   ستیب  طیبود.   یسال، 

  1376داد: در سال    ش یاز دو برابر افزا  شیبرا    شاننرخ سواد  تحصیل  زنان به    یسابقه ی ب

پسران   نسبت به  ی شتری، دختران ب1377تا سال    15. دی درصد رس  74به    زانیم  نیا

زنان   دند یترسی م  رایاز مقامات را نگران کرد، ز  یکه برخ  ی تیها شدند، واقعدانشگاه  وارد

مردانتحصیل نتوانند  برا  ایبرابر    تیبا موقع  یکرده  ب  ی باالتر    دانشگاهاما    . ابندی ازدواج 

  فرصتو    ت یمعاشرت، کسب موقع  ی برا  یزنان جوان نه تنها آموزش، بلکه مکان   ی برا

 . دادی مطلوب را ارائه م یکیشر  افتنیدنبال کردن شغل و  استای در ر ی بهتر

شغل در اقتصاد    یوجوجستای جز  چاره   یمال   ازین ص رف    یبرخ  ی که برا  یدر حال

 ی حضور در عرصه عموم  برای   مرفه  ومتوسط    ی اکثر زنان طبقه  16، نگذاشت  ی باق  ی نقد

اشتغال زنان، عمدتاً در  ی جانبههمهاز خانه را انتخاب کردند. پس از کاهش  رونیب کار 

  8.8، سهم زنان شاغل در شهرها از 1365و    1355  ی هاسال   ن یدرصد ب   40  ازصنعت،  

 

 39ص    است«،ی»زن و س  بوت،یت-انیبه نقل از آزاده ک 14

 1374دی_ آذر،  27، شماره  زنان،  12ص (،9971)  1376  وری ، شهر36، شماره   فردا  رانیا  :بهبنگرید    15

 . 6(، ص 1995)

 .ن«مقدم، »مسائل اشتغال زنا 16
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این رقم آنهایی را .  افتی  شیافزا  1375درصد در سال    11.3به   1355درصد در سال  

در   پاره  ای  یخانوادگ  وکارکسب  ،یررسمیغ  هایحرفهکه  می مشاغل  کار  ،  کردندوقت 

 ار یدرصد در آموزش در اخت  40از    ش ی، ب 1370  ی در اواسط دهه  17ساخت. مستثنا می 

بیرون دوباره    یخانگ  دیو هنرمندان، از تبع  سندگانینو  ژهیبه و  ،ی ازنان بود. زنان حرفه

تهران در سال    شگاهینما  ننخستیدر    ؛دندآم ناشران زن  حدود چهل و   1376کتاب 

  ساز لمیاز دوازده ف  شی گذاشتند. ب  شیزن را به نما  سندگانیعنوان از نو  700شش ناشر  

در سال    رانیا  لمیو در جشنواره ف  شدندنامزد می خود    یرقابت  اریبس   نهی در زم  متناوباًزن  

شده  نیتحس  داتیاز تول  معدودی اما    18کردند. کسب    جایزهاز مردان    ش یزنان ب   3741

مدد در جهان    یرانیزنان مسلمان ا  دیدهستموجهه    ی المللی به ارتقا بیندر عرصه  آنها  

 . رساند

عموم    دیدر معرض د  همیشهاز    شیدار را بها زنان خانهخانواده  ی اقتصاد  طیشرا

متوسط    ی از مردان طبقه   ی اری، بس1359از اواخر دهه    ندهیفزا  ی قرار داد. مصائب اقتصاد

 شتریب  ،بدین ترتیبکار کنند.    ی تری ساعات طوالن  شغل و  در چند  ناگزیر ساخت تا  را

  ، یبانک   امور  ،اجتماعیبه خدمات    یدگ یرس  ،)به مدرسه بردن کودکان  ی روزمرهکارها

تعم  دیخر که  نیماش  ریو  می   ترپیش (  انجام  و شوهر  زن  زنان    ،شدتوسط   سپرده به 

دار، به طور متوسط  زنان خانه   ژهی کرد که زنان در تهران، به و  دییأ تای  مطالعه  19شد. 

 ،ی سبا تاک  وآمدرفتگاه تا ساعت ده شب، در    ،یهای عموممکان  را در  روز  در  ساعت  دو

سپر مترو  و  عموم  نیا  20.کردند می   ی اتوبوس  نفس،    یحضور  به  اعتماد  زنان  به 

که به مدرسه   راغب ساخترا    ی اریداد و بس  ی و دانش شهر  یاجتماع  ی ی تازههامهارت

سازمان   ایبازگردند   خ  نهادمردم  ی هادر  شوند.    هاهیریو  نمونه   یکیداوطلب  های از 

 یدهه  لیبهداشت در اوازن در تهران توسط وزارت    هزار25  جیبس   ،یگیر داوطلبچشم

 

 .«رانیسهم زنان در بازار کار ا»  ،یمی. کر«یزنان شهر الغخاتم، »ساختار اشت 17

 . 42، ص 27، شماره زنان 18

 : مصاحبه در ،یمیابراهریمسرت ام  بنگرید به: 19
Bad Jins, 6th ed., December 2002, online. 

 .«»تحرک زنان در تهران نا،یم 20
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  یر ی گش یبهداشت و پ  ورد در م  ی شهرات فرودست  های طبقآموزش خانواده  ی برا  1370

و   1364و    1350  ی هاسال   ن یدرصد ب   9/3)  تیجمع  ینده یبود. رشد فزا  بارداری از  

ب  4/3 شده    میرژ  دیشد  یاس یس  تشویش( موجب  1369و    1364  ی هاسال   ن یدرصد 

درصد    1.7  یعنی   زانیم  نیترن ییبه پا  تیزنان در کاهش نرخ رشد جمع  نیو ا21بود،

 22. داشتند نقش  3741و  1369 ی هاسال  ن یب

جنگ   کانون( زنان در  ورزش    جهیزنان ورزش را رها نکردند، گرچه بدن )و در نت

از زنان   ی اریبس  لباس بلند و حجاب  ر یز  ریختنعرق    مشقت قرار داشت.    میرژ   یاخالق

 ی بسکتبال و صعود به قله  س،یتن  یبازاز    ای  ی راندازیو ت  ی سواردوچرخه  دن،یرا از دو 

البته    -  یالمللن یو ب   ی از شرکت در مسابقات مل  ن یچن. آنها هم ساختاورست منصرف ن 

 ی دولت مبن  استیاز س  نیهمچن  23اجتناب نکردند.   -مسلمانان    ایزنان    ی منحصراً برا

مردانه    ی مبدلجامه  یبرخ  ؛ندیدچی حضور زنان در مسابقات مردانه سرپ  تی بر ممنوع

،  3771شدند. در سال  میوارد    صرفا با زور  افراد جسورترکه    یدر حال  24پوشیدند، می 

 ی روزیپکه    سرازیر شدند  یشادمان  مملو از مردان جوان    م یعظ  ومیصدها زن به استاد

برای زنان   ومیاستاد  ای درژهیهای وبخش  ،زمانآن    .تندگرفیفوتبال را جشن م  یمل  میت

فضای فوتبال در    ی باز  ی آنها برا  مطالبه  ولیکوتاه بود.  این دستاورد  گرچه  ،  شد   تعیین

به   صریحا  زنانفوتبال    میت   ننخستیکه    ی به ثمر نشست، زمان  1379در سال    عمومی

 

 بنگرید به:  یگزارش عالیک  یبرا 21
Hoodfar, Volunteer Health Workers in Iran. 

. بود  افته یدرصد کاهش    2به طور متوسط ساالنه    تی، نرخ رشد جمع1995تا    1990  یهاسال  نبی   22

)نارقام نرخ رشد، به سال   تمام  یبرا مختلف(   یهامتحد، سال : سازمان ملل  ورکیوی نامه سازمان ملل 

 .دیمراجعه کن

و کامرون به رقابت پرداختند. در   یبیل  ه،ی از پاکستان، سور  یبا بانوان   یدر مسابقات ورزش   ی رانی ا  زنان  23

 1371بهمن    ،9  شماره،  زنانبنگرید به:    نیهمچن ؛  30، شماره  زناننامه  ژه یو  :مورد ورزش بانوان بنگرید به

(1991.) 

24 Womeniniran.com [June 6, 2003]. 
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 جیدر ترو  یجمهور، نقش مهم  سی دختر رئ   ،یفائزه رفسنجان  25شناخته شد.   تیرسم

نهاد زنان در سال    یبدن  تیترب  ی دانشکده  ننخستیکرد.    فایورزش زنان اسازی  نهیو 

 شد.   سیمدارس تأس کارورزش پرسنلآموزش  ی برا  1994

حال نظم  یدر  تحم  یاخالق  نوین  که  تأث  لیو  زنان  گرانهسرکوب  ریحجاب  بر  ای 

و   آزاد  یدرجات  لیکنداشت،    مسلمانناسکوالر  برا   ی از  کار محافظه  قطارانهم  ی را 

همسران خود اجازه    ایبه دختران    کهنیاز ا  یآنها به ارمغان آورد: مردان سنت  یاجتماع

در  می  و  بروند  مدرسه  به  عمومیدادند  راحت  هرظا  رویدادهای  احساس    ی شوند، 

ا  افزون   26کردند.می  رژ  جیبس  ن،یبر  فرودست  ، یجنگعملیات    یبرا  میطبقات 

خپیماییراه طور چشم خطبه   ای  ، یابانیهای  به  جمعه  نماز  عموم  ی گیرهای   یحضور 

افزا  ی زنان غ   ،داد  شیرا  در  در  نیا  ریکه  کوچک خانه  انزوای   صورت   باقی   خود  های 

 ماندند. ی م

کردند، حکومت احساس خفقان می   قهرآمیز  سازی یکه از اخالق  یزنان   ،حین  نیدر ا

زنان جوان   یتوجهبی   ای  ی مقاومت کردند. مقامات همواره از بدحجاب  رانهیگی صبورانه و پ

 نچینشان دادن نادرست چند ا  ی کردند. مجازات حبس برامی   تیمناسب شکا  به پوشش 

و   پروابی زنان    نمیا  ی  هرروزهابان یهای خی ریدرگ  ی روز تا دو ماه( جرقه  10  نیمو )ب

  ی. طختیرا برانگ   ناماک  ی ادارهبه معروف و    امرثاراهلل،    چون  ی متعدد  یاخالق  انیمجر

نفر    6589شدند،    ری زن دستگ  607در تهران،    1369چهارماهه در سال    ی دوره  کی

به   رعا  ی مبن  یکتب   ی دنامه تعه  امضای مجبور  آ  تیبر  در  و    ندهیقانون    هزار 46شدند 

 

 .  61،  ص 1377  بهشتی، ارد42 ، شمارهزنان :به بنگرید 25

 به: دیفوتبال زنان مراجعه کن یهامی مربوط به ت یهاگزارش ی برا ،نیهمچن
womeniniran.com [June 2003]. 

»امن«    ییهادر جنوب تهران به مکان   دیجد   یچگونه مراکز فرهنگ  نکهیدر مورد ا  ی بحث عال   ک ی  یبرا 26

 ،یم یابراهر یاند، بنگرید به: امشده   لیتبد  یحضور فعال در عرصه عموم  ی برا  فرودست زنان طبقات   یبرا

 هران«. تزنان و جوانان  یاجتماعی و فرهنگ  یبهمن بر زندگ  ی سرافرهنگ  رثیأت»
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در ا  27کردند.«  افتیاخطار  اواخر دههحال  نیبا  در   کیبه    بدحجابی«»،  0371  ی ، 

 شده بود.  لی تبد رایج ی هیرو

از  گردانی  روی   ی به معنا  یو مقاومت زنان در برابر حکومت اسالم  ه روزمرزندگی  

اگر اجباری   و  دادند،ی نشان م  مذهبیاز خود ارادت    تینبود. در واقع، اکثر  ی دار دین

حق   داشتنبر    ،حال   نیبا ا  28. بودندسبک    ی هاسری رو  مایل به پوشیدن  ی اریبس  ،نبود

و  یطلبانه دولت اسالمی برابر ی که هم ادعاها ،داشتند  اصرار ی فرداستحقاق انتخاب و 

خواستند ورزش کنند، در . زنان می د یکشرا به چالش می   کیش راستاسالم    بانیهم م 

که    ی بنوازند، با کسگوش دهند یا    یق یموس   ایبخوانند    رسکار کنند، د  دلخواهمشاغل  

  :نوشت  ای در مجله   یرا رد کنند. زن   یت یجنس   مفرط  ی خواهند ازدواج کنند و نابرابر می 

  برای گرفتن  دیچرا ما با  ؟به رسمیت شناخته شویماشاره به مردان    در  تنها  دیچرا ما با»

ا  کی از  بگ   سی]پل  ناماک  ی رهاداتاق هتل  به    یدر حال  م،یریاخالق[ اجازه  که مردان 

های ها و خواستهآرزو  نیا  که  درسی به نظر م  حال،  نیبا ا  29«ندارند؟  ازین  ی مجوز  نیچن

هر   را یز،  دنکنمی   فیرا بازتعر  یاسالم  ی زنان در جمهور  تی وضع  پاافتادهش یبه ظاهر پ 

تواند آن می. اثر  دبرَرا پیش می  شتریب  ی هاتیرفع محدود  مطالبات برای گام رو به جلو  

 معضل را حل کرد؟  نیتوان ای چگونه مسرعت منتشر شود. به

معضالت   نیبودند که به ا  هایینخستین  زن  امیپو    هاجر   امیپ،  زن روز  ی مجالت زنانه

  بیزنان و دفتر امور زنان به ترت  یفرهنگ  یاجتماع  ی شورا  ،یلتدوپرداختند. در سطح  

به    ی دگیرس  ی برا  یمشخص  ی هااست ی شدند تا س  سیتأس   1371و    1367  ی هادر سال

حت  یطراح  یموضوعات   نیچن چونانیگرااسالم   یکنند.  رجا  ی  همسر    ،ییخانم 

 

 .(6November 1990) 1369آبان   15، عاتاطال 27

حجاب داشتن نبودند، آیا  شد که اگر ملزم به    ده یپرس  ی رانیاز زنان ا  1373در سال    ایی نظرسنجدر   28

درصد روپوش    10درصد بدون حجاب،    20حدود  ی.  است چه نوع حجاب  نیو اگر چن  دیدنپوشی حجاب م

و    ی. بنگرید به: عبد نداددی م  حیدرصد چادر کامل را ترج  25شال و    ایو مانتو    یدرصد روسر  40سبک،  

 .148ص    ران، ی در ا یفرهنگت التحو  ، یگودرز

 . 26،  ص 1376 ری، ت35 شماره ،زنان  زن به ک ینامه  29
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به    ریوزنخست نسبت  احت  ی الگو»سابق،  ابراز  مسلمان«  عقا  اطیزنان  به  و   د یکردند 

 ن یاز ا  ی اریکه بس  آنجالب    30ند. تاخت  حجابنگر« ضدزن و وسواس نسبت به  کوته»

دولت  زنان مناصب  جمله    ،یدر  داشتند  ،مجلساز  سوی و    اشتغال  مرد   از  همکاران 

شد و نظرات   لیتعط  یبودند. انجمن زنان انقالب اسالم  دهیرا چش  ضیگرا طعم تبعسنت 

را ادغام   نبیراه زو    زن روزمجالت    یاسالم  ی حزب جمهور؛  آن مورد حمله قرار گرفت

 مغضوب   اش،یپارلمان  ی دوره  انی، پس از پا  برجسته  ی گرااسالم  ،یاعظم طالقان   ؛کرد

با    ی سازگار  ی گرا برازنان اسالم  ینسبتاً انتزاع  یفلسف  کردیرو  ، نهایت. در  گشتدولت  

حال،   نیبود. با ا  بسندهنا  یانهگراچارچوب اسالمیک  در    ی انتخاب فرد  ی زنان برا  لیتما

 چالش ظاهر شدند.  نیمقابله با ا یگرا براپسااسالم ی هاست ینیفم

 

 ؟ گراپسااسالم سمی نی فم
آمزنان اسالم  یگراز کنش   با گسستگرا  سالماپسا  سمینیفم و ای  زه یگرا،  تقوا  از 

، مباحثه  به میانجی  رییتغ  ی برا  ای ی استراتژ  و  دپی افکنو حقوق را    ی دار انتخاب، دین

 ی اصطالحات مذهبمرکب از  که    تنظیم کرد  یچارچوب گفتمان   کی در    جیآموزش، و بس

 ک ی نه از    ییگرااسالماپس  یاستراتژ  ، یست ینیروشن فمی  برنامه کار  کی . با  بود  و سکوالر

 شد. می  مشتقروزمره زنان  یزندگ  تیبلکه از واقع یمدل انتزاع

کل  گران کنش  در  را  صورت  دانستندی م  ینظام  شتیاسالم  در  تنها   تواندیم  یکه 

  یها براست ینیفم  نی شود. ا  دهید  یست ینیفم  ی چهیکند که از در   مینأتحقوق زنان را  

  د یها تاکحوزه  ی در همه  ی تیجنس  ی استقالل و انتخاب زنان ارزش قائل بودند و بر برابر

( به یغرب  ای  یصرف نظر از خاستگاه آن )سکوالر، مذهب  سمین یداشتند. از نظر آنها، فم

کل د  فرودستیبا    یطور  آنها  داشت.  سروکار  به    گریزنان  را    تیموجود  مثابهغرب 

و   یکه زنان سکوالر انقالب  یدگاهی)د  دندیدو انحطاط نمی  فساد به آغشته  ای پارچهکی

  ی رانیها و زنان استی نیو علم، فم  یدموکراس  آشیان  غرب  نیهمچن  ؛د(شتنگرا دااسالم

زنان   ی از دوگانگ  تی موقع   نیوگو برقرار کنند. اخواستند با آنها گفت بود که می  ی دیتبع

مقابل    «یاسالم» رفت.  »در  فراتر  پسااسالمستی نیفمسکوالر«  زنان  های  با   فعال گرا 

 

 (.1988) 1367بهمن  15، عاتاطال به نقل از  ،(مجلس ندهینما) ییرجا 30
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 اتفاقاً  لیکنگرا بودند  که عمدتاً اسالم  ی ، مانند هبه رئوف مصرتفاوت داشتندگرا  اسالم

گرا در  های پسااسالمست ین یفم  کردند.زن بودند و مسائل مربوط به زنان را مطرح می

  ی برابر  در جهتفشار    ی برا  یبودند که از گفتمان اسالم  ییهاست ینیفم  نخست  ی درجه

  یاستفاده کردند. آنها منابع فکر  یاسالم  ی های جمهورتیدر چارچوب محدود  ی تیجنس

مجالت    31بهره بردند.   زیسکوالر ن  سم ینیفم  زخود را به اسالم محدود نکردند، بلکه ا

  ،یجنس   یبهبود زندگ   ی چگونگ  مثالً  ی باره در  یبا انتشار مقاالت  زنان،  زن،  فرزانه  زنانه

انتقاد  ی هنرها  ،ی آشپز گفتمان  در  ساختارشکنیستی ن یفم  ی زنانه   یفارس   اتیادب  ی، 

از   ،یو غرب  یرانیمسلمان، سکوالر، ا  سندگانینواز    ،یحقوق   یمردساالر و مسائل مذهب 

روند   نیا   ی دوبوار و سوزان فالود  مونیس  لمن،یگ  نزیوولف، شارلوت پرک   اینیرجیجمله و 

  یکرده زنان جوان تحصیل  طور خاص مورد توجه  به   زنان مجله    32کردند.   هدایترا  

 33. قرار گرفت ی شهر

حقوق زنان لزوماً با    مطالبات  بود که  نیااثبات    یپسااسالم   سمینی فم  یچالش اصل

ال  ؤسسکوالر    ی هاستینیفم  چنان که برای . اما،  ستی ن  گانهی اسالم ب  ای یرانیفرهنگ ا

، قرآن گرایاناصالح  نی تر کالیتا راد  گرایاناصولمسلمانان، از    جمیع»که    درحالی  ،بود

در فعالیت    «،پذیرندمی  ریرناپذییو تغ  یافتهرن ییخداوند، تغ  یللفظعنوان کالم تحت ارا به

 ی هاست ین یفم  34؟ کندیرا محدود نم  ی تیجنس  ی برابر  ی ها براتالش  ، یگفتمان اسالم 

که   ای شیوه محور از متون مقدس پاسخ دادند، مشابه  زن  ی هاگرا با برداشتپسااسالم

نمونهاروپا  ی هیاول  ی هاست ینیفم برای  (، 1179- 1098)  نگنی باز    لدگاردیه   یی، 

 

  ی شدند. برا  قیسکوالر تشو  یهاستینی فم  یبرخ  یمشارکت  کرد یبا رو  ژهیبه و  گرااسالم افعاالن زن پس 31

. سمینیفم  ،یدیو سکوالر، بنگرید به: توح  گراپساسالم   یهاستینیاتحاد فم  جادیا  یبحث و تالش برا

 . اوهم  «یاسالم سمینی»فم :به دیمراجعه کن نیهمچن

 . «ی اسالم  ی در جمهور  سمینی»فم  ،ینجم آباد  بنگرید به:  ،نانز  ش نگرها و  دگاهید  قیدق   حیتشر  یبرا 32

به:   33 خوانندگان  زنانخود    ینظرسنجبنگرید  در  ااز  شماره   زنانش  مرداد 52،   1374  ور ی شهر  -، 

 . 58 - 54 صص ،(1995)

 .17»اسالم و مبارزه«، ص  ،یطبر 34
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فون شورمن    ای(، و آنا مار66-1418)نوگاروال    زوتای(، ا1430-1365)  زانیپ  ود  نیستیکر

 واسازی  زن را  حوا/  »پست«و    «کارگناه»  منش  کتاب مقدس از    تلقی(  1607-1607)

 35کردند. 

  واسازیمتون مقدس را  از  مردساالرانه«    ی هاخوانش»تا    درصدد برآمد  زنانمجله  

با مردان   دارد تارا مجاز می ارائه دهد که زنان    ت یجنس  به  حساس  ییهابرداشت کند و  

و    یاجتماع   ی هات یدر موقع  هیفق   ایمرجع    جمهور،سی رئ   ، یعنوان قاضبه   و  برابر باشند 

گ  یاس یس آنها  رندی قرار  می .  کهاستدالل  ه»  آوردند  زنان[  مورد  ]در  اسالم   چی در 

 36.«و مردساالرانه نهفته است  یاسیس  های نگرشوجود ندارد. مشکالت در    ایکاستی 

 ی اللفظتحتو قرائت    ستیززن   نیقوان  نوظهور، مفسران   «ی ستینیفم  اتیاله»  نیدرون ا 

کردند، که به    دیاسالم تأک  «یروح عموم»بر    ،سؤال بردند. در عوض  ری قرآن را ز  یهیآ

 ی اریوسه سال مبارزات خود بسست یاسالم در ب   امبریبود. اگر پ  ی برابر  حامیآنها    ی گفته 

 ن یا  بنا بود  گراهای پسااسالمست ینیداد، فم  رییخود را تغهای ضدزن در زمان  وه یاز ش

 ک،ی بر هرمنوت  یمبتن   ی  سشناروشد. به لحاظ  هند  بسطرا به دوران مدرن    ییسنت رها

تارزبان و  معان   نافسرم  ،ییگراخیشناسی  از  نفع    یاللفظتحت  یزن   یهاقیاس به 

های که قرائت  «مردان  یذات  ی برتر»رد    ی برا  زنان  سندگانیفراتر رفتند. نو  غیرمستقیم 

که به نظر    یینساء، جا  34:  4کنند )مانند سوره  استنباط می   قرآن  اتی از آ  اندیشراست

به    ت ی جنس  زشوند(، اساس سلسله مراتب را اداده می   ح یرسد مردان بر زنان ترجمی 

تغ آ  ،دادند  رییتقوا  به  استناد  جنس  هیبا  باتقواتر  رترینب»:  ت ی بدون  خدا  نزد    ن ی شما 

 (.S.49:13شماست« )

 

مقصر بود.    هبوطشتر از آدم در  بود، او کم   تر«فیکه اگر حوا »ضع  کردندی استدالل م  هاستینیفم 35

شده   دهیو زن از مرد آفر  نیمرد از زم  را ی، زبودهتر  اصیل   آنها در ادامه گفتند که زن )حوا( از مرد )آدم( 

«. بنگرید به: افزاید بر جهان می»  اید،  زایمیاو، نه مرد،    تنها  رای شد، زی است. در واقع زن برتر شمرده م

و    تیحیدر مس  یستینیفم  اتیاز اله  ییها. در مورد نمونه66-138  صص  ،یستینیفم  یآگاه  جادیالرنر،  

   :بنگرید به ت،یهودی
Bayes and Tohidi, Globalization, Gender and Religion, chap. 2. 

 34،  ص 9، شماره زنان 36
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طور که شرع حق مردان باشد )آن  خودبهخود  دی، حضانت کودک نبا دین ترتیبب

بر بسیار  شود، که اسالم    نییکودکان تعو راحتی  بر اساس رفاه    دی( بلکه باداندی مجاز م

زن    ییکه خواستار جدا  1377مجلس در سال    ی حهیبرخالف ال   37.کند یم  دیآن تأک

 ینه تنها استدالل کرد که قرآن به طور کل   زنان  ی مجلهبود،    یو مرد در درمان پزشک

خود هستند،    ی هامردم مسئول انتخاب   رایرا منع کرده است )ز  ی قهر  تیهر گونه هدا

 ، ها وجود داردخدمت به انسان  ی برا  نید  یاسالم  اتی در اله  نیبد(، بلکه همچن  ایخوب  

اش یدرمان پزشک  در ماریانتخاب ب دی با حهیال نیتعهد، ا  ی جابه در نتیجه، . برعکسنه 

 38بشناسد.   تیبه رسم را

تکپسااسالم  ی هاست ینیفم با  تحل  هیگرا  الرجال   ی هیآ  ، ی شناختزبان  ی ها لیبر 

کردند )نساء،    واسازی زنان هستند( را    نگهبانانو    انقوامون على النساء )مردان حافظ

 ست ین یفممجتهدان    39بر آن استوار است.   زیستزن  ی ها از استنباط   ی ار ی(، که بس34:4

قوم« به  »بلکه به    «،یگریبر د  تیوال »   ی عنابه م  م یق  ی عرب  ی شهیقوام را نه به ر  ی کلمه

م حفاظت«  »  ای«  نیازهابرآوردن  »کردن«،    امیق»  ی معنا هم  40. دهندی نسبت    ن یبه 

 انیپا»بلکه    ن«،ضربه زد»به    دیدر قرآن را نه صرفاً بارب  ضاند که فعل  گفته   بیترت

آنها استدالل کردند که قرآن حق طالق   ، متعاقباً  41دانست.   «ی باهمراه»  ای«  به  دادن

  ی  طرف ، بی حقیقت  در 42زن سلب نکرده است. چنین حقی را از  انداده یمرد به  را تنها

ه ی بازتاب یافتاسالم  ی جمهور  یطور که در قانون اساسهمان  ،یزبان فارس  ی تیجنس

 

 قرار گرفته کید أتمورد ( 46)کهف:  المال و البنون )مال و فرزند(از جمله   یاتیتوجه به فرزندان در آ 37

  « نیست  نکودکاگرفتن    دهیتر از نادبزرگ   یگناه  چی»ه  اید«  انبهشت  یهاپروانه  کودکان: »ثیاحاد  .است

 .5-2، صص 1376، آبان 38 ، شمارهزنان   :به بنگرید دهد.ی مراقبت از کودکان را نشان م تیمحور

 .15ص    «،ی رامور اداطرح انتقال   یکاف دشالب»ک دزاده،یبنگرید به: سع 38

 .(.ن.د ه،ی : دارالعربروتی)ب یعل   وسفی ، ترجمه عبداهلل قرآن تیبه روا 39

 .35-32، صص 64، شماره  زناندر    انیملک ی مصطفمصاحبه با  40

 .32-26، صص 92، اسفند 2، ش. زنان ،«س؟یرئ  ای ک یمرد: شر» ز، یو لبر یشکر 41

 .57-46(، صص 1995) 1374  بهشتیارد -ن یفرورد ،23شماره ، زنان 42
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حقوق برابر مبارزه   ی کند تا برا زنان فراهم می   ی را برا  مبسوطی  یگفتمان  مجالاست،  

 ا ی  هبیکشور، مانند رجال مذ  ی جمهور  استیر  ی برا  تیصالح  طیشرا  الًمث  43کنند. 

ل جر ی که کلمه یزن صدق کند. در حال ی مرد و هم برا ی تواند هم برای م ، عادل ه یفق

به   یبه طور کل   یبه نظر آنها در فارس لیکن شده است،   رفتهیمرد پذ ی به معنا   یدر عرب

  طیواجد شرا  زیکردند که زنان ناستدالل می   ،نیبنابرا  دارد؛( اشاره  یاس ی )س  ت یشخص

حساس  ی اتیهای الهبحث  نیا ی تازه ی نکته  44. هستند ی جمهور استیر ی برا ی نامزد

جنس که،    ن یا  تی به  شماربود  بدان  زنان    45فکر،روشن   یروحان  ی معدود  سوای 

 . ساختند جراید عمومی پدیدار می در صفحات این مباحث را و پرداختند می 

عاد  ،یتروحان  نهاد  زنان   نوین  ی گرکنش  محافظه  ی مردان  زنان  را  و   آشفته کار 

  بد فهمیده   رانیزنان در ا   ی آزاد»اظهار داشت:    یمرد با ناراحت  شناسبیآس  کی.  ساخت

حقوق   ی مبارزات برا  سردمداراز زنان که ظاهراً    یدر چند سال گذشته برخ  -شده است  

با هم  مردان صحبت کردند که مردم    ی قدر از سلطه. آنانده رفت  راههیاند، به ب برابر شده 

ا  و  بود.« ضربه   نیدشمن شدند  ما  به جامعه  لنکرانتیآ  46ای  فاضل   ی از حوزه   یاهلل 

خود اصول    ی فکربا روشن»  :داعتراض کر  و  هشدار داد  این حوزه  قم به فعاالن  هیعلم

 شما که  ست؟ینتفاوتی  زن و مرد    نیب  دیگوی م  سیک چه  ...  دینبرال  ؤس  ریاسالم را ز 

 ی رشت زنان  ی امام جمعه  47امبرش؟« یخدا و پ  شگاه پی  در  ید}...{ دهکه نظر می  یدهست

محکوم کرد و   برند«یسؤال م  ریرا ز  مراجع دینی  عتی حجاب و شر  ی در زمینه»را که  

  48د«. اعتنایی نکننبی  و اسالم  قرآنبه  از خط قرمزها عبور نکنند،  «»به آنها هشدار داد  

 

 .زنان« یاسیس  کتکار، »مشار :بنگرید بهرای نمونه، ب 43

 .6،  ص 1376 ری ، ت35شماره ، زنان 44

جز    یز یدارد[ چ  یزیآمض ی»فقه ]که احکام تبع  :کندبیان می قم    هیعلم  یاز حوزه   یاهلل بجنورد تیآ 45

 .8  ، شمارههفرزان :به بنگریدداد«؛  ر ییتوان آن را تغی . و منیست ادراکات خاص فقها

 .1382 ر، تی148شماره   ،شار زگنامه به نقل از ماه  46

 .(1997)1376مهر  12،  جمهوری اسالمی 47

 (.1998) 1377، خرداد 43شماره ، زنان 48
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چون دیگر  مظاهرتیآ  برخی  خواست    ،ی اهلل  ااز    گرانکنش از  بر   یمبن  رانیدولت 

شدند،    نیخشمگ  نزنا   هیعل   ضیسازمان ملل متحد در مورد رفع تبع  ونی کنوانس  پذیرفتن

 ه ی نوبخت و مرض  ره یمن  49. بودمی غرب بر ملت    ی سلطه  ی دهندهبازتابامر    نیا   رایز

اسالم  ،ی دستجرد   دیوح پ  ی هندینما   ی گرازنان  بحث   شنهادیمجلس،  که   ی هاکردند 

افکار عموم  یست ینیفم زنان و مردان    میان»آنها    رایز  ،محدود شود  یدر مطبوعات و 

 یحمالت  نیچن  50. ندسازی م  فیرا تضع  نید  یو مبان  عتیو شر  کنند«یم  جادیاضدیت  

شد تا زنان بدحجاب )بدپوشش(   لیتندرو تبد  ی هاو رسانه  غوغاگران  ی فکر  هیبه توج

کنند و با بازگشت   تقبیحزنان را    حیدهند، ورزش و تفر  مورد تعرض قرار  هاابان یرا در خ

زنان   کی به اتهام تحر  1377در سال    زنان  51. بجنگند  «یفرد  ی قه ی، مد و سلفساد»

و    هیعل دادگاه    «ییگراهمجنس  ی اشاعه »مردان  محسن    یروحان  52شد.   کشانیدهبه 

مقاله   دزاده،یسع زم  شمحورزن  ی هاکه   ونی روحان  یاسالم  حقوق و    اتیاله  نهیدر 

  53شد.   یزندان 1377خرداد بود، در   بیمناک ساختهکار را محافظه 

و زنان را    ایجاد کرد  ی قابل توجه  ثیراتأتجنبش  این  فشارها،    نی ا  جمیع  رغمیعل

. فرصت آموزش تر ساختقانون خانواده و عزت نفس توانمند  اشتغال،  ل،یتحص  قیاز طر

که به نفع مردان بود،    یرسم  ی محدودکننده   ی هاهیبرابر با مردان پس از حذف سهم

حق طالق مردان محدود شد و متعه   ، کاهش یافت  ی بازگشت. تعدد زوجات به طور جد

از هر یک    ایازدواج    271، تنها  1381در سال    آندر اوج    گردید    طرود)ازدواج موقت( م 

 

 .59(،  ص 2000) 1379 آبان، 38شماره ، زنان 49

 .3(، ص 1998) 1377 بهشتیارد-نی ، فرورد42، شماره زنان شده در گزارش  50

 .(1996) 1375 نیفرورد  28( و 1996) 1375آبان ، 32شماره ، صبحنامه ههفت 51

 .4(،  ص 1998)  1377، خرداد 43، شماره   زنانگزارش محاکمه مجله در  52

اسالم   ،ینیرحسیم  بنگرید به: ران، ی ا عهی ش ونیروحان  انیدر م یتیجنس یهابحث قیدق  لیتحل یبرا 53
 . تیو جنس
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اقدام   طالقبرای  که شوهران    ی در موارد  54موقت« بود. »ازدواج    ایازدواج، متعه    هزار

آنها در   ی ارادریغ  ی دار برابر با ارزش خانه  یمالمزد    یعنی  المثلاجرتبه  زنان    ند،کردمی 

 دشوار بود.  یاحکام نیچن  ی اجرا ندرچه، یافتنددست می هل أتدوران  

را به   مانیزا  یمرخص   د،کرمجاز    وه یرا به زنان شاغل ب   المثلاجرت  دیجد  نیقوان

و طول    راه انداختشاغل    فرزندان مادران   ی ها را برامهدکودک  د،دا  شیچهار ماه افزا

  ن یهمچن  دی. قانون جدددامردان کاهش    ازیدرصد از زمان مورد ن  73زنان را به    ی روز کار

 ستی از موعد پس از ب   شیپ   ی، بازنشستگکرد  قابل پرداخت  یرا به ارزش فعلیه  مهر

، کردپشتیبانی مالی    مردان  تیمحروم از حما  ، از زنان و کودکان را مجاز داشت  سال کار

 ی، و به زنان مجرد باالساخت  بانوان  ی برا   یورزش  وظف به تامین تسهیالتدولت را م

  ک ی،  1377در سال    55مرد را داد.   قیمخارج از کشور بدون    لیسال اجازه تحص  28

حضانت کودک به    56شد.   اندازی راه  همسرآزاری از    ی ریجلوگ  ی برا  ی شیآزما  ی پروژه

زنان منجر به انتصاب آنها به    قاضی شدن  ی برا  تکاپوشدت مورد بحث قرار گرفت و  

در    .شد  یهای عالمشترک در دادگاه   یو قاض  ی های بدودر دادگاه  ییعنوان مشاور قضا

 57امور زنان مجلس حضور داشتند.  ونیسیزن در کم ندهی، پانزده نما6137سال 

در روابط قدرت زنان و مردان در خانواده و   هاییگرگونیدبه    نیمبارزات همچن  نیا

که   1381درصد در سال    27نرخ طالق )  شیزنان و افزا  یجامعه منجر شد. خودکش

آن را   یرانیشناس اجامعه  کیبود که    ی زی( چخواهان طالق بودنددرصد آن زنان    80

 

آبان   11،  نو  ات یحدر مدت مشابه است. بنگرید به:    ی عاد  ایازدواج دائم    253،283با    سهیدر مقا  نیا 54

 یواقع   بسامد ن یشود. بنابرای ثبت نم شهی. الزم به ذکر است که ازدواج متعه هم11(، ص 2002) 1381

 .باشد شتریآن ممکن است ب

 .3(،  ص 1996) 1375 نی فرورد ، 28، شماره زنان :به رجوع کنید  فهرست کامل یبرا 55

 .38(،  ص 1997) 1376، آبان 38شماره  ،زنان 56

 یدرصد   11/ 6  یجهان  نیانگیکمتر از م  اریدرصد، هنوز بس   6  یعن یپارلمان،    یهایاما سهم زنان از کرس 57

 .76،  ص  33 ،زنان :به کنید درصد بود. رجوع 4.3 ی عرب  یدر کشورها  نیانگیبود. م
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نام   ی سازمدرن» درباره نقش   هایحال، نظرسنج   نیدر هم  58. دیدردناک جامعه ما« 

زن   ی )زن و مرد( موافق وزرا  دهندگاناسخدرصد پ  80که    دهدیزنان نشان م  یعموم

از زنان    تلقی غربیثابت شد که    59نبودند. مخالف  زن    جمهور س ی رئ  بادرصد    62بودند و  

چادر   ریشده زو پنهان   ی دار خانه  انزوای گرفتار در    ی درمانده   ی هاعنوان سوژهبه  یرانیا

 از حد فاحش است.  ش یسازی بساده کی اه یبلند س 

 

 جنبش؟نا كی
. در واقع،  ستی ن   یاسالم  ی در جمهور  یرانیزنان ا  تیوضع  مبالغه در  ی به معنا  نیا

به    ستین یفم  لی وک کار    ز ینگ اهرم،  1377تا سال   مورد   شی ب   اغراقنسبت  در  از حد 

فهرست کرد که در آن   رانیها حوزه را در حقوق ازنان هشدار داد. او ده  ی دستاوردها

د  فاحش  یتیجنس  ی های نابرابر نهادها  چنان  60اشت، ادامه  اکثر  در   ،یاسیس  ی که 

. مردان  روال برقرار بود  نیکه با روابط مردساالرانه آغشته بودند، ا  یو خانوادگ  یحقوق

بهمچنان   داشتند  ی شتریحقوق  فرزندان  حضانت  و  طالق  اختیار آنها    ؛در  به    مجاز 

داشته باشند.    یجنسهای  توانستند از همسران خود خواستهی ند و م بودهمسر    نیچند

 زن بود.  کیمرد همچنان دو برابر  کی هید زانی، موانگهی

نه   یعموم  ی زنان در عرصه  ی هرروزهدرست است که مبارزات    زین  نیا  ،حال  نیبا ا

از  ی تر کیدموکرات ری تفسهمچنین ، بلکه دگرگون ساختآنها را  یهای زندگتنها جنبه 

 

خواهان زنان    2000ها در سال  درصد طالق  80از    شیبدر  .  ران« یا  - »حقوق    ،یم قیبه نقل از مست 58

   .[2003، 4] رانیزنان ا ت ی، به نقل از سانو اس یصدر در  یگزارش بنگرید به: شاد  نیا  ی. برااندبوده 

(،  ص  1997)  1376مهر  - وری، شهر37شماره  و    4(،  ص  1997)  1376  بهشتیارد  ،34  شماره ،  زنان 59

  ی ری گم یقدرت تصم  ،یعال  التیکرد که زنان )همسران( با تحص  دییتوسط عذرا شالباف تأ  یامطالعه.  8

نامه ان ی. پابود  هکرد  رییتغ  اندکی  زانیها به مآن   یخانگ  یهاتیها دارند، گرچه مسئولدر خانواده   یتروسیع 

 .1380دانشگاه تهران،  ،یشناسجامعه  ،یارشد، دانشکده علوم اجتماع  یکارشناس

 womeniniran.com [May 21,2003 .] 

 .41 ، شمارهزنان :به بنگرید 60
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مهم  داد.  ارائه  زنان   نیتراسالم  ب   ی تی شکاف جنس  ی برانداز  دستاورد  مرد »  نیمرسوم 

ا  «خانگیزن  »و    «اجتماعی زنان  به   ،بسیارهای  ت مقاوم  مقابلدر    یرانیبود.  را  خود 

باز عرصهگریعنوان  وضع  لیتحم  یعموم  ی ان  در جمهور   تیکردند.  زنان   یمتناقض 

  تیدرک ماه  ی را که در تالش برا  ی خود فعاالن  نیاز ناظران و همچن  ی اری بس  یاسالم

بودند،    ی گرکنش  عنوان  ساخت  سردرگمزنان  به  را  آن  به صراحت  فعاالن  بود.   کیه 

اجتماع برخ  61دند، کر  فیتوص  یجنبش  را    یاما  خاموش«  »   کی آن  جنبش 

پراکنده زنان فراتر    تی کردند که فعالمی استدالل    سایرین که    ی، در حال62دانستندمی 

 63.ست ین «یاجتماع  ی مسأله» کیاز 

ا   گری کنش  توص  رانیزنان  نام    ی زیچ  ایآ  م؟ی کن  فیرا چگونه  زنان« »به  جنبش 

به    رعمد یو غ  یحال جمع  نیهای پراکنده و در عت یوجود داشت؟ اگر نه، چگونه فعال 

در صدها   زنان، مشارکت  1370  ی ملموس منجر شده است؟ در اواخر دهه  جینتا  یبرخ

شبکه   یردولتیغ   نهاد همبستگ زنان،  گفت  یهای  درجاتمان و  به  فعال  یها    تی از 

گروه   افتهیسازمان  داشت.  نشست می برگزار    تجمعاتزنان    ی هااشاره  در   ی هاکردند، 

کردند و می  ی الب یو رهبران روحان استمدارانیس با ، جستندمی زنان شرکت   یالمللن یب

 لم یهای فهای کتاب، جشنوارهشگاهیهای زن، نماهفته ند.  انداختکارزار راه می در مجلس  

رو بس  یورزش  ی دادهایو  سال    ج یمحل  در  بود.  همراه   1374آنها  به  مستقل  فعاالن 

رئ  یب یمانند شهال حب   یمقامات معتدل زنان(،   یجمهور رفسنجان  س ی)مشاور  امور  در 

  161و    اهشگینما  230،  بزرگداشت  3000  نار،یسم  62جشنواره هفته زن را که شامل  

حقوق   ه،فرزان  ن،زنامجله زنانه )از جمله    دوازدهاز    شیب  64. ترتیب دادندمسابقه بود،  

 

 .[2003نوامبر  11] رانی زنان ا  تیزنانه«، سا  عیاجتما  ش»جنب  ،یبنگرید به: آزاد 61

هودفر، »جنبش زنان    ر«؛یو الجزا  رانیدر ا  سمینیمقدم، »فم  ;[1381  ریامروز ]ت  ران ی ا  تیسا  ،یمهد 62

 .www.womeniniran.com«زنانه  ی آزاده، »جنبش اجتماع ران«؛یدر ا

زنان    ش یاز پو  یلیل حبه »ت  نیهمچن  «؛ی عنه جنبش اجتما  ، عیاجتما   هپور، »مسألیی جالبنگرید به:    63

 .اوهم  ران«یا

 .5،  ص 26، شماره  زنان شده در گزارش  64
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ر نادا،  روز،  زن  جهاج  امی پ  حانه،یزن،  و  زن  کتاب  مهتاب،   شمارو    65(دوم  نسر، 

گذاشتند،  ی ها را به اشتراک مدهی( ارانیو زنان ا  جنسها )مانند بدتیاز وب ساای  ندهیفزا

تبل  دادهایرو شبکه می   غیرا  و  همبستگکردند  بمی  جادیا  یهای   ی هاسال   نی کردند. 

س1381و    1369 ا  دیدج  نشریه  وششی ،  شد.  منتشر  در   یست ینیفم  ی هاده یزنان 

 یت یمسائل جنس  ی درباره   ییهازن خبرنامه   یی دانشجو  ی هاگروه  و  ها نفوذ کرددانشگاه

مطالعات زنان    ی هابرنامه  رانی، چهار دانشگاه ا1370  ی در اواخر دهه  ؛ کردندیچاپ م

 66بسیار مانده بود تا به مطلوب نزدیک شود.  شانکردند، هر چند عملکرد دایررا 

ا شبکه   هاتی فعال  نیا  تمامحال،    نیبا  اندازه ها  و  کهدر  نبود  جنبش   ای 

ایجادافته یساختار به  قادر  که  آورد  پدید  و  اعتراض    ای  د.  باش  افتهیسازمان گسترده 

ا  ی گرکنش  پراکنده   ی ا مجموعه  رانیزنان  احساسات  و مطالبه   ،یجمع  ی از  گری 

زنان را   تیبر فرد  دی ژه تاکیوبه   ، یتیروزمره مرتبط با موضوعات مختلف جنس   ی هاوه یش

)هر چند   یعموم  ی تر از فضاهاکم  هزنان  نهادهای در    ی های جمعتی. هوگرفتدربرمی

 مراکز   ،بندی جیره  های صفها،  ، دانشگاه ی کار  فضاهای گرفت:  می تحت کنترل( شکل  

اجتماعات غتمحال  د،یخر وجود   ای سنجیده   ی سازو مساجد. گرچه شبکه   یررسمی، 

عمل   یجمع  تیساختن هو  ی برا  یات یح  ی اعنوان رسانهبه  ل«منفع  ی هاشبکه »داشت،  

تا  نددادی منفعل اجازه م ی ها، شبکه جریان داشتجوانان   انیکه در م چنان 67کردند. 

 خود  اشتراکات ید که به طور ضمنشوبرقرار  منفردی  زنان نیب ی او ناگفته یارتباط آن

 

 ه،اگپ  ش،یبور  ه،یندا، رهروان سمزنان منتشر شد )  دیمجله جد  زدهی، س1997و    1990  یهاسال  نیب 65
، 2002و    یانتخاب خاتم  ی بین(. طی دوره طوبا و بانو  حانه،یر  ه،زن، زنان، تکاپو، فرزان   امیمعراج، جلوه، پ

همسر، مهتاب، کتاب   سوان،ن  شادزن و پژوهش، زن )روزنامه(، ارآمد:    دیزنان پد  دیجد  هیوسه نشرستیب
نرگس، سروش بانوان، طرح   میمروز، الزهرا، بانو، نور بارون، شما جنوب، زن    ان، زن21 رنق  ش، زنان، پوش

، پنج 2000. از سال  کوکب  ،یفردا، زن شرق   انوس، زنعر  ،الینیزن، م  عاتطالم  راندخت،ی ا  اس،یو مد،  

 (.2003) 1382 یم  23، نو اسیبنگرید به:  .بودندشده  لیمجالت توسط مقامات تعط ن یمورد از ا

ت  طالعام  شتهر  سیسأت»  ،ینینائ  یجالل  بنگرید به:  مطالعات زنان،  یهابرنامه  یانتقاد   یبررس  یبرا 66

 .ران«یزنان در ا

 .1فصل.  ،یابانیخ استیس ات،یمفهوم »شبکه منفعل« بنگرید به: ب حیتوض یبرا67
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و  و سیاق  سبک  در رفتار  زنان دادندی م  صیرا تشخ  هامشغولیدل،  مثال،  به عنوان   .

  سیپل  ی مشترک از سو  دیتهد  ها،ابان ی « مشابه در خامناسب ن»  ی هابا لباس  دگراندیش

 . دردنکیاحساس م را گریکدیبا  یاخالق و همبستگ

های منفعل زنان را به  شبکه   غالباًفرصت    ای  دیتهد  ، یاسیس   دیتنش شد  ی هنگامه 

جنگ،   انیمادران قربان  ایدار  زنان خانه  ن،ید. بنابراسازمی  لیفعال تبد  ی های ارتباطگروه

خود را   یتیبودند، اغلب نارضا  یتیابراز نارضا  ی برا  دهی نهادی سازمان از آنجا که فاقد  

خ مابانیبه  صفهنگامی    ،بردندی ها  در   ایها  یینانوادر  ی،  بند رهیج  طویل  های که 

 ر یناپذسرکوبی  شیوه که آنها    ییجا  بودند،  ستادهیهای اتوبوس استگاه ی در ا  ایها،  ی قصاب 

 ،خود  تیبر جنس  یمبتن   ینسب  تیاز مز  خوبیبه   کردند. زنان  لیرا تکم  «یعموم  گالیه»

اعتراض استفاده کردند و   ی دار براقدرت خود به عنوان مادر و خانه  ای  ی مادر  ت یمصون 

که اعتراضات مردان و جوانان اغلب    یمصون ماندند. در حال  زنیپسحال از وا  نیدر ع

جنگ   انیکرد. همسران قربانمی   محافظتزنان از آنها    ی مادر  جایگاهشد،  سرکوب می 

تا   درآمیختند خود به عنوان خانواده شهدا    یاسیس  ی هیرا با سرما  ی مادر  مصونیت  نیا

که حضانت    بیاندازندراه    عتیشر  ی ازساالرمرد  ریتفس  هیرا عل  ی زیآمت یمبارزات موفق 

 کرد.شان اعطا می را به پدربزرگ  شانیتیم فرزندان 

  ل از مبارزات زنان را شک  زیناچ  ای جنبه تنها    چنینی  ی حال، اعتراض عموم  نیا  با

آنها  می  نابرابر  یندرت مطالبات مشترکبه داد.    ؛ کردندمی   انیب   یتیجنس  ی را در مورد 

در آموزش،   -توانستند  ی که م  ییدر جا  ماًیرفتند تا مستق  شیپ  خودی خود  درعوض، به

ورزش   کنند   شانمطالبه   -هادادگاه  وکار،  مطرح  زمانرا  آن  جنبش    ،.  آنها  جنبش 

که    یمتعارف   یاجتماع تصاو  غالبا نبود  یکپارچه  ریبا  رهبرتشکیالت  شده،  شناخته   ی ، 

ازنمایی ب  را  یجنبش ضمن یک    یرانیزنان ا  ی گرباشد. کنش   همراهها  پیماییبنرها و راه 

 شهیکه ر  گری مطالبه از    ی و ضرور  روندهپیش ی  ندیافر  ،ی ساختار  خطیت   ینوع  -کردمی 

  تعصب خورد. در برابر  می روزمره گره    ی زندگ  ی هاوه یدر قدرت حضور آنها داشت و به ش

به عنوان   نیدستاورد بود، اما همچن  کیزنان    مومیرف حضور عگرا، ص اسالم   یتیجنس

مردساالرانه   استیس   تخطی از  ی توانستند از آن برایعمل کرد که زنان م   سکوی پرتابی

داوطلبانه شرکت    های فعالیت و    ی جنگ  اقدامات  استفاده کنند. زنان در  نمذاکره با آ  ای

را دنبال    لی تحص  ؛ندشد  بادرآمد  شغل  جویای   کردند و و   دنیکردند، دومی و ورزش 
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می   ی سواردوچرخه پی  مسابق  گرفتندرا  در  بین و  شرکت    ی دانیم  ی دو  المللی ات 

 کار   یو تاکس  اتوبوس  ی و راننده   سازلم یف   س،ینورمان  ،متخصصبه عنوان    ؛ندجستمی 

 دند. ش کاندیدا می  یدولت ی مناصب عال ی کردند و برامی 

مورد    دیکه با  یو قانون   یالزامات اجتماعاز هر سو بر    ،یهای عمومنقش   نیو هم

 ضروریات با    قیتطب  ی برا  دیمحدودکننده با  نی قوانعرف و  :  تاختمی گرفت،  یتوجه قرار م

  التی ، تحصنمونه  ی برا  .کردمی   رییدر نظام مردساالر حاکم تغ  «یعموم  ی حوزهزنان »

که   ی زی، چکنند یزندگ مستقل از خانواده بود تازنان جوان  مورد نیاز  اغلب یدانشگاه

 ی ازگارسحجاب )  وضوعم  زنان   یعموم  تیفعال   شد.می   ی صورت نامناسب تلق  نیا  ریدر غ

 با مردان   ی و برابر  68یجنس  ی هاکششبا مردان،    شانمصاحبت کارشان(،    تی آن با ماه

جامعه  را کشید  در  ب پیش  زنان  اگر  م   شتری.  دانشگاه  وارد  مردان  آ  شدندی از  از   نو 

را اشغال    ییهاتس م(  )البته نه لزوماً  توانستندیم  ی شتریزنان ب  شدند،ی م  لیالتحصفارغ

، باید کردندی ماگر نهادینه نرا    آنهااقتدار    که  ند،شته باشکه بر مردان نظارت دا  د نکن

 برابرمطالبه حقوق    ی مشابه مردان راه زنان را برا ی عموم ی هانقش  ی فا ی. اپذیرفتندمی 

زهرا   چنان که.  دگشومی حضانت فرزند    ای  هیارث، د  الق،ط  ه،یاحوال شخص  نیدر قوان

آور اکنون که زنان نان »کرد:    اظهارزنان  در امور    یجمهور خاتم  س یرئ  مشاور  ،یشجاع

 ای نگاه تازه را با    است که الرجال قوامون على النساء  دهیوقت آن نرس  ایاند، آخانه شده 

نبا  69«م؟یبخوان انتخاب شوند؟ اگر زنان    رهبر  ایجمهور  س یرئبه عنوان    دیچرا زنان 

 

 هیفق  ای  یتوانند به عنوان قاضی زنان که م  هیعل  ی آمل  ی اهلل جواد  ت یآ  بحثدر مرکز    یش جنسکش 68

 .30،  ص 9  ،زنان :بهبنگرید عمل کنند، قرار داشت. 

  ی استراتژ   هیشب  یبه نوع  ندیفرآ  نی. ا56(،  ص  1998)  1376مهر  -ور ی، شهر37، شماره   زنانبه نقل از   69

  یشهر  نانینشهیحاش  ،یمردم عاد   استیس  یساز مفهوم   یبرا   گرید  ی« است، که من در جاآرام   پیشروی»

 ،یاجتماع  محصوالت  جددم  ع ی توز  خصمانه ر یغ استیس نیام. اداده  حیدر حال توسعه توض  ی در کشورها

 مدت، ی طوالن  میاقدامات مستق  به میانجیرا    یتجار  یهاو فرصت   ی مصرف جمع  ن،ی زم  ، یعموم  یفضا

و   جنبش  کندیم  ف یتوصمجزا  آرام  ا.  در  فقرا  زین  رانیزنان  جنبش  ،  مجزا  یندیفرآ  ،یشهر  یمانند 

روزمره   یزندگ  یهاوهیبه ش  ک یکه نزد  یندیبه دست آوردن دستاوردها بود، فرآ  یبرا  ندهیو فزا  داردنباله

ساختارهای قانونی هنجاری و )مدرن( عمل   حول  یشهر  نانینشهیکه حاش  ی ، در حالوجود اینبود. با  
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شرکت    ی باز هم برا  ایدولت خدمت کنند، آ  ایدر تجارت    یبه عنوان مقامات عال   بتوانند

 دارند؟ خود انشوهربه کسب اجازه از  ازین یکنفرانس خارج کیدر 

)کار   دادندیرا انجام م  یمشابه  عادی  ی هات یزنان فعال  ،ی ساختار  شرفتیپ  نیدر ا 

 ی معمول   اریاقدامات بس  نیاما ا  ؛خانه(  ی انجام کارها  ایورزش، مطالعه    ،یعموم  ی در حوزه

بشناسند.    تی را به رسم  شانحقوق  جهی نقش زنان در جامعه و در نت  تا  شتمقامات را وادا

 ی هاو انتخاب  ات، استحقاقمطالباتاما مداوم بود که    معنادار  ی ضرورت حضور مردماین  

را   می زنان  را   ی شتریب  ی مردساالرانه  ی هاتیشکستن محدود  جی تدربه  رای ز  ،دادارتقا 

 یفرصت برا  ی چرخه  کند،ی م  هیرا توج  ی رو به جلو، گام بعد  گام. هر  کردیم  ی ضرور

نها  دآوری م  پدید  شتریب  مطالبات فرد  ی تیجنس  ی برابر   ه ب  ت یو در   شتریب   ی و حقوق 

م اشودی منجر  تهدنا»  نی.  از  نه  را  قدرت خود  ی  گرانکنش   دیجنبش«  اغتشاش   ابه 

آنها    ،ناپایداری  از قدرت حضور  توانامی بلکه  برا  ییگرفت:  اراده  ی آنها    ، یجمع   یابراز 

 یها، استفاده از آنچه ممکن بود و کشف فضاها تی، با دور زدن محدودرغم تمام موانع به

آن  ی دیجد در  شن  هاکه  را  احساس  دهید  ده،یخود  می و  اساختندشده  با  حال،    نی. 

 ستی نیفعاالن فم  ن،ی بر ا  افزون  ؛بود  یاز اعمال روزمره متک  شیب  ی ز یبه چ  شرفتیپ

نظر  یات یاله  ،یحقوق  ی ده یچیپ  ی ابزارها بردند  ی و  کار  به  از فرصت  را  که حضور   یتا 

 . بهره ببرندقرار داده بود،  ارشانیزنان در اخت یعموم

که   گران ساختکار را نمحافظه   ونیبود که روحان «پیشروی آرامی» نی« چنخطر »

شاه    ی از سو  یبه زنان در انتخابات محل  ی حق رأ  ی با اعطا  پیشپنج سال  ویحدود س

، منجر به شرکت  شزنان، عالوه بر مشکالت خود   ی برا  ی حق رأ»مخالفت کرده بودند. 

زن و مرد در طالق،   برابری امر به    نی صورت ا  نیدر ا  ؛شودمی   مجلسآنها در انتخابات  

م آن  مانند  و  بی قضاوت  ای انجامد...  د  نیشک  اصول  مقابل  در  قرار    ینیاعمال  ما 

 70.«ردیگی م

 

ساختارها عمل کنند و    نیا  بطندر    دیزن با  گران یباز  ،توانند از آن عبور کننده می کنند و در نتیجمی

 .را به چالش بکشند ییساختارها نیمحدودکننده چنقوانین  نیبنابرا

 .67ص    ، نارای انینهضت روحان  ،یدوان 70
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، ضرورت  شاناز انقالب پیش تیوضع ی ادآور یبا  یحضور عموم ی زنان برا ی انگیزه 

  یفرصت گفتمان  بالفصل عامل    لیکنشد.    تیشدن مبارزات زنان تقویجهان و    ی اقتصاد

آنها در انقالب   ی ه بود. مشارکت گستردهتر پدید آوردپیش بود که مبارزات خود زنان  

مذهب  ی اری بس  57 رهبران  علن  واداشترا    ،ینیخم  اهللتیآ  ژهیوبه  ،ی از  طور  به    ی تا 

دهندگان ی أر  به  وی   ی اشاره د.  را به رسمیت بشناسن زنان    یاسیو س  یاجتماع  ت یعامل

. او  ساخت  تیآنها را تثب  یقدرت عموم  یاسالم  ی جمهور  پرسیهمه  ننخستیزن در  

  ا ؛ مشارکت آنهدارند  سهم[  ینهضت ]انقالب  در ایناز مردان    ش یزنان ب»:  کندتصدیق می

برابر مردان است.«  با  نکهیا»د:  گویمی  ادامه   و در 71دو   ی هادر خانه  دیزنان مسلمان 

.  دهندی آن را به اسالم نسبت م  یاست که برخ  مطلقا غلط  ی خود حبس شوند، تصور

بعدها،    72جنگ حضور داشتند.«   ی هاها و جبهه اسالم، زنان در ارتش  صدردر    یحت

خواستند آنها  که می   ی کارمحافظه   ونیاز روحان  یچیسرپ  ی مسلمان برا  ی هاست ینیفم

به   برانند،  ب  یخصوص  حیطه را  مومی ، عزمانهم   استناد کردند.  اظهاراتاین  به  ازپس 

مردساالر دولت    ی از ساختارها  ی اریبس  کشیدن  به چالشدر شُرف  زنان    ریفراگشدن  

 یاین به نوبه د.  بوآنها    یبرا  دیمستقل جد  تیهو   کی  جاد یو ا  یتیو روابط جنس  یاسالم

 «یسنت »  ی هااز نقش   ی اریو رد بس  یتیجنس  ی برابر  ی های زنان براخواسته خود، به  

اختالف در گفتمان    قیزنان باعث تعم  ی همرمقاومت و حضور روز  73بخشید.  چارچوب

رد. و از پیش بمحور از متون مقدس را  و زن  یمتفاوت، پسااسالم  ی ریشد و تفس  ینید

ا د  ان،یم  نیدر  نوظهور  جنبش  از  دروشن»جنبش    یعنی   ،ی گریزنان   «،ین یفکران 

 د. را گرفتن اساسیهای نش یب
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جنس  ایمطالعه  73 مورد  حمایت ،اجتماع  نگرشو    تیدر  ب  تحت  که  داد  نشان  فرهنگ،   ن یوزارت 

که انتظار زنان    چندانوجود دارد،    فراوانیاختالف    «یاز زندگ  تی مردان و زنان در مورد »رضا  یهادگاهید

 . ایران امروز  ت ی(، به نقل از سا2004)  1383خرداد    رنا، یا  ی گزاراز مردان است. به گزارش خبر   شیب  یبس


