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 پیشگفتار
 

ی  پوشش زنـان، مـرز و   و رنگ و اندازه بیترکودر جهان امروز، تنوع در فرم 
ها و به تناسب گوناگونی فرهنگ و آداب به تعداد انسان. شناسدای نمیمحدوده
های بسیار متنوع برای انتخاب نوع و رنگ و فرم لبـاس  رسوم اجتماعی، سلیقهو 

اتفاق جوامـع انسـانی نیـز انتخـاب لبـاس و پوشـش       بهدر اکثر قریب. وجود دارد
شــهروندان آزاد اســت، هــر چنــد بــرای ایــن آزادی ماننــد هــر آزادی دیگــری، 

ریـق فرهنـگ و   هایی نیز وجود دارد که عمـدتا  از سـوی جامعـه و از ط   محدوده
هـا در  بنابراین از آن جایی کـه همـواره انسـان   . شودعرف، تعریف و تحمیل می

زنـدگی جمعـی خـود کــم و بـیش بـرای پوشـش خــود محـدود بـه هنجارهــای         
خـرد و  »اجتماعی، خرد جمعی و عرف و سـنت در جوامـع خـود هسـتند و ایـن      

-اقسام محدودیتنیز معموال  آلوده به انواع و « سنت»و « عرف»و « توافق جمعی

های مردساالرانه اسـت، در نتیجـه، ایـن زنـان هسـتند کـه بـیش از مـردان بـرای          
ای کـه  اما نکتـه . شوندهای گوناگون میدچار موانع و محدودیت« پوشش خود»

در این میان وجـود دارد آن اسـت کـه وقتـی در برابـر انتخـاب آزادانـه پوشـش         
جـود دارد بنـابراین زنـان    توسط زنان، صـرفا  مـوانعی همنـون عـرف و سـنت و     

و با ابزارهای فرهنگی و مبـارزاتی  «  عرف و سنت»توانند در تعامل با همواره می
هـای  خـود، و رفـع محـدودیت   « حـق انتخـاب  »تدریج بـه نفـع گسـترش    خود، به

تدریج اصالح و تغییر بدهند و  جامعه را بـه سـمت   نابخردانه، عرف و سنت را به
توسـط  « انتخاب زنـان »اما در سرزمینی که . زندها رهنمون ساکاهش محدودیت

گـاه  شـود آن محـدود مـی  « دخالت دولت در حوزه خصوصی افراد»و با « قانون»
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بـه نفـع   « عـرف و سـنت  »های زنان امکان آزادانه ایجاد تغییر و اصـالح در  گروه
« زور و قدرتِ قـانون »دهند، چرا که  حقوق و منافع مشروع خود را از دست می

-در برابر مدافعانِ تغییر قـرار مـی  « زندان و جریمه و داغ و درفش»آن  و متعاقب

از ایـن رو بحـ    . زنـد گیرد و تعادل نیروهای گوناگون در جامعـه را بـرهم مـی   
شده توسط عرف و سنت در جوامع گونـاگون، بـا جـنس    های اعمالمحدودیت

 .به نفع نوع خاصی از پوشش، متفاوت است« اجبار قانونی»
 
 ، مسئله این است«قانون»در هیئت « حجاب»

هـای  آمـوزه  وبه عنوان یک نوع خاص از پوشـش کـه بـا عقایـد     « حجاب زنان»
مذهبی نیز عجین شده در اکثر جوامع اسالمی رایج اسـت بـا ایـن حـال فقـط در      

رود ـ حجـاب و   معدود جوامعی ـ که تعدادشان از انگشتان یک دست فراتر نمی 
همـراه شـده   ( در هیئـت قـانون  )نیست و بـا اجبـار دولتـی    پوشش زنان، اختیاری 

هر چند تنها کشـور دنیـا هـم    . ایران نیز یکی از همین معدود کشورهاست. است
هایی را برای نوع پوششی خاص تعیین کـرده  نیست که به وسیله قانون، مجازات

امـا از  . کنـد و به این بهانه، دولت در زندگی خصوصی شـهروندان دخالـت مـی   
کـردن  یگر شاید بتوان گفت ایران تنها کشوری است که به وسـیله ملـزم  طرف د

، زندگی روزمره آنان را فارغ «قانون حجاب اسالمی»همه زنان کشور به رعایت 
بـرای نمونـه در   . از نوع مذهب و عقایدشان، تحت تأثیر و کنترل قرار داده است

مالی و اخیـرا  در برخـی از   کشورهایی مانند سودان، عربسـتان، بوتـان و کـره شـ    
-های قانونی برای برخـی از پوشـش  کشورهای اروپایی نظیر فرانسه، محدودیت

توسـط زنـان ممنـوع    « پوشـیدن شـلوار  »در سـودان   مثال . های خاص وجود دارد
به نـام خـانم   )ای توسط یک زن منتقد است و در چند سال گذشته جنجال رسانه

جبار قـانونی  بـه وجـود آمـدی و یـا در کشـور       در اعتراض به این ا( «لوبنا حسین»
« رسمی و ملـی »باید لباس ( چه زن و چه مرد)، مردم کشور آنبوتان طبق قانون 

در کـره شـمالی نیـز قـانونی وجـود      . کشورشان را در انظار عمومی بر تـن کننـد  
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ای و عـدم اسـتفاده از شـلوار    داشت که زنان را ملزم به پوشیدن لباس سنتی کـره 
در امـاکن عمـومی مشـمول    « بُرقـع »در فرانسه نیز به تـازگی پوشـیدن   . بودکرده 

 ( 0331شهالیی، . )مجازات اعالم شده است
چه مقررات اما شاید بتوان گفت که آن دست نیا از هاییبه رغم محدودیت

حجاب اجباری در ایران را از سایر قـوانین در ایـن چنـد کشـور خـاص، متمـایز       
شمول اسـت  آور،  در واقع قانونی عام و همهون الزامکند آن است که این قانمی

-شان ـ در بر می و همه زنان مملکت را ـ به رغم نوع مذهب ، فرهنگ و پوشش 

یعنی قانون حجاب، برخالف قـوانین آن چنـد کشـور دیگـر، محـدود بـه       . گیرد
بـاس معـی،ن،   گروهی خاص در جامعه یا محدود به ممنوعیت در مورد یک نوع ل

مثال  در سودان فقط پوشیدن یک نوع . های مشخص نیستو یا محدود به محیط
ممنوع است، یا در فرانسه، صـرفا   ( یعنی پوشیدن شلوار توسط زنان)لباس خاص 

هـزار   2که اقلیتی  در حدود )پوش مسلمان گروه خاصی از زنان یعنی زنان بُرقع
یا در کشـور بوتـان   . ب این قانون هستندمخاط( دهندنفر را در فرانسه تشکیل می

شود و لباس ملی ، فقط در انظار عمومی را شامل می«لباس ملی»الزام به پوشیدن 
در حالی کـه اجبـار بـه    . است« خاص و مشخص»آنان نیز معطوف به یک لباس 
است و اساسا  تعریف مشخصی  ریفراگ وشمول داشتن حجاب در کشور ما، همه

و )های خصوصی و عمومی زنـدگی زنـان   نیز تمامی فضاها و محیطهم ندارد و 
بـرای نمونـه بـا اسـتناد بـه همـین قـانون        . دهـد را  تحت تأثیر قرار مـی ( نیز مردان

هـا  هـای خصوصـی و خـانوادگی در خانـه    حجاب، ورود پلیس حتـا بـه مهمـانی   
زل خانـه و منـ  »بلکـه  « امـاکن عمـومی  »یابد، یعنـی نـه تنهـا    مشروعیت قانونی می

 . افراد نیز از شمول این قانون در امان نیست« شخصی
در چنـان کلیتـی تعریـف شـده کـه       ما کشور در حجاب قانوناز سوی دیگر 

رسـد  بنابراین به نظر مـی . توان معیار دقیق و روشنی برای آن داشتگاه نمیهیچ
که هدف قانونگذار در تصویب قـانون حجـاب  بیشـتر از آن کـه تعریـف یـک       

گر ایجاد یک نظم خاص اجتماعی است که به دلیل پوشش خاص باشد، تداعی
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یابد و حتـا  عام و کلی بودنش، از حوزه عمومی به حوزه خصوصی گسترش می
یعنی رابطه بـین زن و مـرد را نیـز    . کندنیز تسری پیدا می شهروندانبه روابط بین 
تحـت تـأثیر   ... های شغلی و تحصیلی و در روابط دوستانه خصوصی ودر محیط
 .دهدقرار می

 در ایـران  مـا زنـان  هـای مهـم   دغدغهیکی از به همین سبب، طبیعی است که 
بـه عنـوان انتخـاب    خـود حجـاب    مسـلما  . باشـد  «اجبـاری  قانون حجـاب »وجود 

بلکـه   مورد بحـ  مـا نیسـت،   موضوع شخصی و خودخواستۀ افراد معتقد به آن، 
عمیـق    اتیاست که بـر زنـدگی مـا زنـان تـأثیر      «و اجبار قانون»ئت هیحجاب در 

، قانون وضع شده عیتوقتی برای پوشش نیمی از جمزیرا  .برجای گذارده است
و حتا فضاهای خصوصـی  است و سپس برای کنترل و اجرای آن، فضای شهری 

قرار گرفته دیگر بحـ  بـر    لیسطور دائم تحت نظارت و کنترل پ ما بهو خانگی 
و یـا اعتقـاد و    ،انتخاب یا عـدم انتخـاب آن  سلیقه زنان در  یاو « نوع پوشش»سر 
قـانون در   ایـن  هیمطرح نیست بلکه تبعات چنـدوج اعتقادی به چنین پوششی بی
مان نفوذ دارد  عیو اجتما صیشخ گیزند یایزوا ینتر یفو ظر صی ترینخصو

یعنی موضـوعی در   .کل جامعه تحمیل کرده استر برا  یا هیژو نظم و انضباط و
و دست انـدازی دولـت بـه حـوزه     « کنترل رفتارها و نظم اجتماعی خاص»وزه ح

قـدرتی  خصوصی شهروندان است و خواه ناخواه به عنوان عـاملی در جهـت بـی   
  کندجامعه مدنی در برابر دولت عمل می

است که برای کنترل هرچه بیشتر زنـان و محـدود سـاختن حضـور      پُر واضح
« انضـباط »ای از  فیزیکی آنان در فضاهای عمومی و شهری، اعمـال نـوع پینیـده   

هامـان،   وجهی که مرز و دیوارهایی دور خانـه  الزم است، انضباطی سخت و چند
شـد  ک می مان تر در فضای عمومی جامعه، به دور بدن ای وسیع و سپس در گستره
صاحب قدرت، تعلـق دارد ـ    عمومی ـ که انگار فقط به مردانِ ی هتا ما را از حوز

ابتـدا بـر بـدن و ظـاهر مـا       ،این نظم مرزهای نامریی برقراری. سازد منفک کامال 
ایـن نظـم بـر کـل جامعـه سـایه       مرزهـای فضـایی   زنان اعمال شد تا در قدم بعد، 
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سـید محمـد   . ا بـه کنتـرل درآورد  بگسترد و تمامی شهروندان اعم از زن و مرد ر
نامـه   ای در هفتـه  طـی مصـاحبه   ، چند سال پیشعلمیهی قائم مقامی مدرس حوزه

کارکرد حجاب، نهادینه کـردن نظـم در   »: دارد که به روشنی اذعان می یالثارات
انضـباط و اقتـداری کـه از پـی     .  (23تیرمـاه   20چهارشنبه ) «اعماق جامعه است

پس از انقـالب بـر   ( به صورت قانون درآمدن آن)ی نهادی کردن حجاب اجبار
ای نـدارد   جامعه حاکم شد به لحاظ جغرافیایی نیز مکان مشخص و تعریف شده

ــاتی و    ــومی، مــذهبی، طبق و ســی،ال اســت و از مرزهــای خصوصــی، عمــومی، ق
کند و فضاها و معابر عمومی در کلیه شهرهای بزرگ کشـور    می اجتماعی عبور

 .ده استرا به کنترل درآور
بسـیار وسـیع و گونـاگون اسـت از      تأثیر چنـدوجهی قـانون حجـاب    تبعات و
ویـژه   های کاری و شغلی بـه  زنان از مردان در محیط  جداسازی :توان به می جمله

هـا، و همننـین بـه     های رسمی و دولتی، تفکیک جنسـیتی در دانشـگاه   در بخش
ــه لحــاظ مکــانی)در کــل جامعــه   هــای گســترده جداســازی ــوس در: ب هــا،  اتوب
اشـاره کـرد کـه از    ( ...های عمـومی و  های آموزشی و دانشگاهی، و مکان محیط
. شـدت جنسـی بـه زنـان اسـت      مسئله، رشد خشونت و نگاه بهاین  ی تبعات جمله

شاید بتوان یکی از دالیل گسترش آزارهای جنسی خیابانی به زنان را عـالوه بـر   
اب اجباری و تبعـات آن در فضـای   ها دلیل دیگر، به  اجرای همین قانون حج ده

زنـدگی و روابـط  زنـان و مـردان را چنـان از      ی هشهری مربوط دانست که حوز
برانگیـز و   ای بسیار پینیده، شـک  ریخت انداخته که روابط دو جنس را به رابطه

 .یب تبدیل کرده استعجیب و غر
و )عی، اخالقی، اجتمـا حقوقی، بنای  که در واقع به عنوان زیر« قانون حجاب»

 ای درهم تنیده از مرزها کند شبکه می نظم آهنین عملدر بافت این  (حتا سیاسی
ی ما بـه وجـود آورده کـه سـرپینی از آن، جرمـی       قرمزهایی را در جامعه و خط

تنظیمـات و  این  گردد زیرا می رو به رو  شود و در نتیجه با مجازات می امنیتی تلقی
ای هسـتند کـه    کند در واقع وسـیله  می کقرمزها که دو جنس را از هم تفکی خط
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را بر اکثریت وسیع زنان ــ و نیـز مـردان ـــ    ها قدرت و تسلط اقلیتی  از طریق آن
 . بخشد جامعه، مشروعیت می

برای ( شود می ها ساخته که به دست انسان)« زمینی»باط ضهر نظم و ان اصوال  
شهروندان را به اطاعت مجبور هیبتی که )تبدیل شدن به اقتدار و هیبتی ترسناك 

تنظیمات سیاسی و اجتمـاعی در اکثـر کشـورها،    . محتاج مشروعیت است( سازد
قانونی که برآمـده از نیـاز اکثریـت جامعـه      عرف و از مشروعیت خود را معموال 

تنظیمـات و  ایـن   ،دینی اما در کشور ما ایران، با وجود دولت. کنند می باشد اخذ
بخشی به اقتدار خود، قبایی از ایدئولوژی نیز بـر تـن    یتها برای مشروع قرمز خط
 .اند کرده

ی  و عملکرد شـبکه ( برآمده از قانون حجاب)و اما، مرزها و تنظیمات قانونی 
هـای عمـومی    ی آن، باع  شده که تمـامی فضـاها و مکـان    بغرنج قواعد نانوشته
هـای   ، کارگـاه هـا، موسسـات هنـری    ها، آرایشگاه ها تا رستوران موجود، از مغازه
و کنتـرل  ( اداره امـاکن نیـروی انتظـامی   )را در برابر ورود ماموران  ... تولیدی، و

وجـود  . پـذیر سـازد    دایمی فضـاهای عمـومی توسـط نماینـدگان دولـت، ضـربه      
ــژ حراســت ــای وی ــدخل ورودی ی هه ــای فرهنگــی و مکــانم عمــومی شــهر ه

مـأموران حراسـت در   و همننـین حضـور   ...( سـراها، و  های تئاتر، فرهنگ سالن)
های دولتی برای کنترل حجاب زنان، به محملـی بـرای کنتـرل     ادارات و سازمان

در واقـع بـه   . تبدیل شـده اسـت  ( زن و مرد)ها و همه کارکنان آن  مکاناین  کل
پـذیر شـده و ظـاهرا      راحتی امکان قانون، کنترل فضاهای عمومی بهاین  ی پشتوانه
 .یافته است« مشروعیت»

اب باع  شده مسافرت و تحرك اجتماعی زنان با موانـع بسـیاری   قانون حج
قانون حجاب باع  اُفت شدید ورزش زنـان نیـز شـده اسـت و ایـن      . مواجه شود

اُفت، تبعات بسیار منفی بر سالمتی تن و روان زنان گـذارده و نسـلی از دختـران    
 .افسرده را پرورده است

افتـه از سـوی مجلـس    حقـوقی مشـروعیت ی   سـاخت  ی همـین زیـر   به پشـتوانه 
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های عـری    و سازمان  پلیس امنیتی و ی ها، نیرو(قانون حجاب) شورای اسالمی
به وجود آمـده کـه هـر    ( ی عمومی از محل بودجه) های بسیار  و طویلی با هزینه

یـک لحظـه   . کنـد  مـی  ها کنترل نوع حرکت مردم را در جامعه و حتا درون خانه
قـانون و تـذکر بـه زنـان و جریمـه و      یـن  ا وجـود « برکت»ای از  تصور کنید عده
طریـق چـه بسـیار    ایـن   کننـد و از  و حقوق دریافـت مـی  « معاش»بازداشت آنان، 

 ساااختارقــانون یـک  ایـن   در واقــع! هــای متعـدد کــه ایجــاد نشـده اســت   شـغل 
ـــ را  های مالی ـــ و پنهـانی    نیز پیدا کرده است و چه بسا سوءاستفاده یاقتصاد
 .وجود آورده است نیز به

حجـابی، اشـاعه    سیزده هزار زن تحت عنوان بد یکصد و » 0370تنها در سال 
 از  معروف و نهی  به  سمینار امر)« .اند حجابی بازداشت شده منکرات و فساد و بی

هـای   چنین طبق آمارهای رسمی، فقط تعداد پرونـده  هم(. 0370مرداد  00منکر 
ایـن  در « منـافی عفـت   اعمـال »هـای عمـومی کـه بـا موضـوع       مختومه در دادگاه

هـزار پرونـده بـوده     21، نزدیـک بـه   0321مطرح شده است در سـال  ها  دادگاه
کـه ذیـل      کـه از مـوارد عمـده    (0321کشـور،   یا یـه پا یخالصه آمارهـا )است 

رابطه دختـر  ، «زنا»، «بدحجابی»بندی کرد  توان طبقه می عنوان اعمال منافی عفت
اعـالم   های کشـور  رئیس پلیس فرودگاه نیز 0327در سال . و غیره است ،و پسر
در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخـورد بـا هرگونـه    »کرد که 

 070 نفر به دلیل بدحجابی جلـوگیری کـرد و بـه    022بدپوششی، پلیس از سفر 
« .نفر نیـز تعهـد کتبـی گرفـت     733هزار و  3نفر نیز تذکر داد و از  050هزار و 
در همین سال فرمانده نیروی انتظامی نیز اعالم  (3/3/0327فارس،  یخبرگزار)
نفر از زنان بدحجاب که بـا پوشـش خـود     نود و هشتتعداد یک هزار و »: کرد

نفر بـا   354کردند، دستگیر شدند و از این تعداد  دار می عفت عمومی را جریحه
یـل مراجـع   نفـر نیـز بـا تشـکیل پرونـده تحو      004اخذ تعهد کتبی آزاد و تعـداد  

 اجتمـاعی  معـاون  همننـین  (0327/ 02/3خبرگـزاری فـارس،   ) «.قضایی شدند
 عفـاف  طـرح  اجـرای  آغـاز  از» کـه  کـرد  اعالم 0323 تیرماه در انتظامی نیروی
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 فـردا،  رادیـو . )«انـد  شـده  دستگیر پانصد و بیست و چهار نفر و هزار یک تاکنون
3/4/0323) 

ــی از من اگــر مســئوالن و تصــمیم  ــازان مملکت ــابی  س ــا حس ــر اقتصــادی و ب ظ
سال اخیر داشته باشـند   33شده طی  نگینی از تعداد زنان بازداشتمیا انگشتی، سر

حسـاب بیاورنـد، آن    هـایی را بـه   های درگیر در چنـین پرونـده   و انرژی و سرمایه
هـایی کـه بـرای برقـراری و تـداوم       وقت با آگاهی نسبت به اتالف عظیم سرمایه
در ایـن   .ممکن است شوکه شوند، چنین نظمی، از بودجه عمومی پرداخت شده

خشـونت   نظـم پُـر  ایـن   ، ضـایعات اصـلی  ی کارشناسـان  حالی است که بـه گفتـه  
پیش از آن که اقتصادی باشد، روحی و ( یافته و بسیار پُر هزینه خشونت سازمان)

خیـل عظـیم زنـان، متحمـل     ایـن   ناپـذیری کـه  روانی است یعنی صدمات جبران
 .اند شده

از سوی دیگر این نوع نگاه و کنترل دایم و مستقیم زنان ـ و به تبع آن مردان  
قانون، به یک هنجـار اجتمـاعی تبـدیل شـده اسـت و      این  ی عملکرد سطهـ به وا

هـای  بـه بهانـه  را بدهنـد کـه   « حـق »ایـن   باع  شده که بسیاری از مردم به خـود 
اظهارنظر کننـد  ( ویژه زنانبه)دیگران شش و طرز رفتار مختلف در مورد نوع پو

نـان را کنتـرل و   مشروعیت دیگری داشته باشـند آ توجیه یا که نیاز به  و بدون آن
بـه بهانـه    ،جویی در زنـدگی زنـان و حتـا مـردان     در واقع مداخله. محدود سازند
ی قـانون  کـه بـه پشـتوانه   ینـه شـده   پوشش زنان، در کشور مـا امـری نهـاد   کنترل 

 . گیردحجاب صورت می
قانون بر زندگی، روابط اجتمـاعی، اقتصـادی و   این  وجهی بررسی تأثیر چند 

ایـن   شک بسیار گسترده است اما همـین بـس کـه اجـرای    بی روان جمعی جامعه
تولیـد   بر فرآیند باز( ی آن ی قواعد نانوشته ی درهم تنیده و عملکرد شبکه)قانون 

ای  کننـده پدرسـاالرانه تـأثیر تعیـین   اندیشـی و تعصـب   جـزم   و آزاد شدن مجدد
گرایــی ســنتی و  قــانون حجــاب، متأســفانه عــاملی شــده تــا اقتــدار. داشــته اســت

سرکوب زنـان و تسـلط   کنترل و مرد ایرانی، برای « تعصب و غیرت»اصطالح  هب
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آورد و بـه  بار دیگر سـر بـر     ،هر چه بیشتر بر همسران، خواهران و دختران خود
در کنــار  اقتدارگرایانــه آزاد شــدن ایــن تعصــبات. طــور پیوســته تحریــک شــود

: آور آمـار  حیـرت ، سرانجام باع  افزایش «قانون حمایت از خانواده»ملغاکردن 
سـوزی   های خانوادگی، فرار دختـران از خانـه، شوهرکُشـی و خـود     طالق، تنش

 . ناموسی در کشورمان استهای قتلگر زنان شده و به نوعی توجیه
ــه   ــن درســت اســت ک ــال  ای ــالب در س ــوع انق ــانون  0357وق و تصــویب ق

کـه از  مـان ـــ    هراس بسیاری از مـردان همـوطن  نگرانی و  اجباری، بر دل حجاب
برابری نسبی حقوق زن و مرد، به وحشت افتاده بودنـد ـــ خـط بطـالن کشـید و      

 شان را آسوده کرد اما باید صادقانه بگوییم که در زمان شاه، مـادران مـا بـا    خیال
گاه از وظایف انسـانی   دند هیچای به دست آورده بو که حقوق قابل مالحظهاین 

خانواده گفتند، نه فرزنـدان خـود را   و اخالقی خود شانه خالی نکردند، نه ترك 
بلکـه تنهـا اتفـاقی کـه     . شان کاسته شـد  نادیده گرفتند، و نه از محبت و فداکاری

 تاحـدودی های خانواده و تصویب قـوانین   که با حمایت دادگاهاین رخ داده بود
حـد و حصـر مـردان     خـواهی و اختیـارات بـی    نسـبی از زیـاده  ، به طـور  ترعادالنه
 !ه بود ــ همین کاسته شد

ای بـه   در حال حاضر اما اجبار در پوشـش زنـان ـــ در هیئـت قـانون ـــ بهانـه       
هـای اقتـدار و    ی آن، ارزش دست مرد متعصب ایرانی داده اسـت کـه بـه وسـیله    

های قـرون   چال خود را از اعماق سیاه( اصطالح اُبهت و جبروتهو ب)گری  سلطه
در فضایی متخاصـم  که روشن است  .ون بکشد و مشروع جلوه دهدو اعصار بیر

« نـاموس »ظـن و کنتـرل    ای از تعصب و خشم و اقتدار و غیرت و سوء که آمیزه)
 .   گردند می مردان فرهیخته و آزاداندیش جامعه، خواهی نخواهی منزوی (است
بـروز و  البته نباید این نکته را از نظـر دور داشـت کـه در بسـیاری از مواقـع        

وجـود  هدر کشـورهایی بـ   ز کنترل فعال و فراگیـر معمـوال   ظهور چنین سیستمی ا
خصـوص فرهنـگ و   ش بلکه مجموعـه جامعـه و بـه   اآید که نه فقط حاکمانمی
زیـرا  . کننـد های غیردموکراتیکی را بازتولید میچنین نظماش، های سیاسیسنت
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فرهنگ و سیاست دست به هایی در جوامعی قابل پیاده شدن است که چنین نظم
. اسـتقرار یابـد   ،دهنـد تـا چنـین انضـباطی علیـه نیمـی از  جمعیـت       م مـی دست ه
های قانونی برای طـرز   آهنین و برقراری مجازات ی فراگیر وی استقرار نظم قضیه

 ،گر دولتی ــ کـه از طریـق آن   لباس پوشیدن مردم و تربیت انبوه مأموران کنترل
رن بیسـتم هـم نشـان    طور که تـاریخ قـ   شود ــ همان می کل روابط اجتماعی مهار

 بـه  بلکه ستین هم حکومت عنوان و شکلبه   منحصر و یعامل               تک ای داد، پدیده
غ از نـوع  فار)توتالیتر های سیستم دارای جوامع یتوبرتو بافت و سیاسی فرهنگ

هـم نشـان داده اسـت کـه     تجربـه عملـی   . بوده استنیز مربوط  (ایدئولوژی آنان
های وسـیعی از مـردم،   بدون همکاری و همدلی و کمک بخشهای توتالیتر نظم

یا بهتر بگوییم که نظـم توتـالیتر بـدون ایـن      و دنشومینهرگز بر جامعه مستولی 
« زور و خشونت»همکاری، توان و قدرت آن را ندارد که در درازمدت صرفا  با 

 . دوام بیاورد
بـاری بـه   از همین روست که شاید بتـوان گفـت برقـراری قـانون حجـاب اج     

غیردموکراتیک در اعمـاق  های ارزش و فرهنگ فعالنوعی نشان دهندۀ حضور 
با مشارکت (  57انقالب )هنگامی که برآیند انقالبی بزرگ . جامعه ما نیز هست

شـود، ایـن امـر بـه     گسترده مردمی، در استقرار قانون حجاب اجباری متبلور مـی 
ماهیـت و جـنس فرهنـگ سیاسـی غالـب بـر       دهندۀ             تواند بازتابخودی خود می

تاریخ معاصر کشور ما ایـران،  در رسد چرا که به نظر می. جامعه ما نیز تلقی شود
نیروهـای پیشـرو   نخبگـان و  توجه روشـمند  کمبود  و روشنفکران عدم دلبستگی

سبب شـده کـه تـالش    ، در مجموع «دموکراتیک ی گذارشیوه»نسبت به  جامعه
-یابی به مطالبـات بـوده  برای دست موتور محرکه تغییره ک)جامعه نیروهای فعال 

های دموکراتیک تحقـق ایـن مطالبـات، صـورت     اغلب بدون توجه به روش( اند
 نظم غیردموکراتیـک »ی تولید و بازتولید گیرد و این امر نیز باع  تکرار چرخه

ایـن   متأسـفانه  و بوده اسـت،  (چه در شکل مذهبی و چه غیرمذهبی آن)« سیاسی
 سیاسـی  هایتوانیم بین نیروهای فعال که گفتمانمی همرا حتا امروز  توجهیکم
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طـوری کـه   به .مشاهده کنیم سازندی ایران میدهی به آیندهامروز را برای شکل
-در میـان بخـش  « قانون حجاب اجباری»هنوز که هنوز است گاه نقدهایی که به 

های سیاسـی  لش و رقابتهایی از اپوزیسیون  در جریان است بیشتر در حوزه چا
دخالت گری دولت در حوزه خصوصـی  »و ایدئولوژیک است تا این که اساس 

گری را به چالش بگیرد و مرکـز نقـدهای   و تبعات منفی این دخالت« شهروندان
 .خود قرار دهد

 زنـان و حجـاب  پوشـش  رسد، معضالتی مانند از همین روست که به نظر می
ه چالشی سیاسـی تبـدیل شـده، بـیش از آن کـه      که همواره در تاریخ معاصر ما ب
باشـد، ضـرورت   « حجـاب  محتـوای  وفلسـفه  »نیازمند نقد و افشاگری و یا تأییـد  

دموکراتیـک در   ینظمـ دارد که از منظـر رابطـه حجـاب بـا چگـونگی اسـتقرار       
چـرا کـه اگـر حجـاب و     . چندفرهنگی ایران مورد بررسـی قـرار گیـرد   ی معهجا

مـورد چنـد و    تیـک دموکراای سـتقرار نظـم و سـامانه   اپوشش زنان در ارتباط با 
از « گری دولت در حـوزه خصوصـی شـهروندان   دخالت»نقد چون قرار نگیرد و 
شک باز بی به چالش کشیده شود« یک باور مذهبی»به عنوان  صرفا قلم بیفتد، و 

سیاسـی  در چالشی ایدئولوژیکهم ظرفیت آن را دارد که در آینده نیز همننان 
حــق »و در نتیجــه، بــه  اســتفاده قــرار گیــردسوءمــورد میــان نیروهــای گونــاگون 

 . زن ایرانی و حوزه خصوصی شهروندان جامعه تجاوز شود« انتخاب
ایرانیـان بـرای   تـالش  از هشتاد سال پیش تـا بـه امـروز،     که واقعیت این است
در واقع، تـالش  . است ودهنب آمیزموفقیت چندانای دموکراتیک، گذار به جامعه

در « نظـم مـدرن  »و اسـتقرار  « بیرونـی / انـدرونی »برای درهم شکستن نظم سـنتی  
« خویشتن خـویش »و « اصل»بازگشت به نیز تالش برای و  پهلوی، زمان رضاشاه
همگـی بـه   ، 57پـس از انقـالب   « بیرونـی / انـدرونی  »همان نظم سنتی و استقرار 
در رویکرد هر دو در واقع  .شدند رهنمونا غیردموکراتیک در جامعه مهای نظم

 که پایه آن بـر تفکیـک حـوزه   ) های دموکراتیکارزشسایه فقدان دلبستگی به 
بـه   دادن بهـاء  کمو ( خصوصی و عمومی و استقالل و تحکیم جامعه مدنی است
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نظـم  »منجر به اسـتقرار  سرآخر  صورت گرفت که دموکراتیکاستقرار نهادهای 
 رویکـرد،  دو ایـن کـدام از  هـیچ متأسـفانه  امعه ایران شد کـه  در فضای ج« امنیتی
در واقـع حلقـه    .را بـه رسـمیت نشـناختند    «انتخاب آزادانـه پوشـش بـرای زنـان    »

کننـده در وقـایع تـاریخی    نیروهـای عمـل   میانمسلط در های گفتمانمفقوده در 
بوده استی منظورم از نظم  به استقرار نظم دموکراتیک یباورنا اتفاقا  ،کشورمان

 بـرای حضـور  مناسـب  ساختاری ظرف و تواند می که دموکراتیک، نظمی است
محتـرم شـمردن حـق    در کنـار یکـدیگر و   با عقایـد مختلـف   نیروهای گوناگون 

شهروندان و استقرار یک جامعه مـدنی قـوی باشـد کـه بتوانـد در برابـر       انتخاب 
ستادگی کند، و این ایسـتادگی،  دولت در حوزه خصوصی شهروندان، ای دخالت

مبتنی بر نهادهای مستقل و توانمند برای حفاظت از حقـوق شـهروندی و حـوزه    
در طـول چنـد دهـه اخیـر،     ، روند ایناما درست برخالف . باشدخصوصی مردم 

سیاسی در جامعه ما، به جـای یـافتن راهـی     چالش اصلی میان نیروهای گوناگون
همواره  در سامانی دموکراتیک،آمیز سالمتبرای چگونگی همزیستی و تعامل م

« حـذف »تـا از طریـق   بوده اسـت  خود، رقیب مقابل و تالش برای حذف نیروی 
را در کل کشور پیاده ( آرمانشهر خود)نیروی غیرخود، نظم دلبخواه گروه خود 

میـان   چـالش هـای  کانونترین مهمحجاب زنان یکی از نیز و در این میانه کنندی 
و  نظمــی امنیتــی»بــا ایجــاد همــواره کــه هــایی چــالش .اســت ودهبــایــن نیروهــا 
هـای  هـا و سـامانه  گفتمـان ایجـاد   و رواداری حل و فصل شده و نه بـا « اقتدارگرا
 . دموکراتیک

اپوزیسـیون و حتـا در میــان    میــان موجـود در هـای  در حـال حاضـر، گفتمــان  
 زنـان همننـان  دهد که مسئله حجـاب  می ، به همه ما هشدارایرانیهای فمینیست
هـای  چالش»ابزاری برای به « حق انتخاب زنان»نیز از موضوع تواند در آینده می

با توجه )رسد مقوله پوشش زنان می از این رو به نظر .یابد تنزل« سیاسی قهرآمیز
در رابطه با مقوله دموکراسی به طور مشخص اگر  (به حافظه تاریخی مردم ایران
گـری دولـت در حـوزه خصوصـی                 و عدم مداخلـه و احترام به حقوق شهروندی 
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/ مـذهبی » کِایـدئولوژی دو قطـب  درگیـری  ی هدر حـوز همننـان  تبیین نشود و 
باقی بماند باز هم پتانسیل آن را خواهد داشت که زندگی اجتمـاعی  « غیرمذهبی

سـایه   را به شکلی دیگر در روابط پینیده خود، بـه زیـر  آنان زنان و حق انتخاب 
در حـد بضـاعت تـالش     پنجگانه این کتابهای بنابراین در فصل. بکشد داداستب
سـازتاریخی بـر   مسلطی کـه در مقـاطع سرنوشـت   های عمده و گفتمانتا ام کرده
وجود داشته به بح  گذاشـته شـود، و فاصـله ایـن     حجاب و پوشش زنان محور 
خلـه  هـایش عـدم مدا  کـه یکـی از میـزان   )دموکراتیـک  هـای  با ارزشها گفتمان

 . مورد بررسی قرار گیرد( خصوصی شهروندان استه دولت در حوز
همین جا الزم به تأکید است که خوشبختانه تاکنون تحقیقات بسـیار جـامعی   

جنسـیتی در تـاریخ   هـای مسـلط   در مورد تاریخ تحوالت جنبش زنان و دیـدگاه 
فمینیسـت  گـران  معاصر توسط برخی از نظریه پردازان مدافع برابـری و پـژوهش  

-ها و رویکردهای جنسیتی دولـت ایرانی منتشر شده که عمدتا  به بررسی نگرش

هـا  ایـن پـژوهش  . انـد ، پرداختـه انـد که در یکصدساله اخیر بر سر کار بودههایی 
و ابهامـات  هـا  بـه پرسـش  انـد  اتفاقا  بسیار دقیق و آموزنده هـم هسـتند و توانسـته   

-امـا مـن در بخـش   . خوبی پاسخ گویند بسیاری که در این زمینه مطرح بوده، به

آن به شکلی خالصـه پیشـتر   های گوناگون این کتاب ـ که برخی از قسمت های 
که در میان هایی صرفا  بر رویکردها و گفتمان ـ ام             کرده منتشردر فضای اینترنتی 

وجود داشته تمرکـزکنم و  ( «حجاب»درباره )فکران پیشرو و معاصر ایران روشن
بنـابراین  . برجسته سـازم « حق انتخاب زنان برای پوشش خودشان»سبت آن را با ن

حجاب »یا « کشف حجاب»روشن است که مطالب این کتاب، رویدادهایی مثل 
دهـد بلکـه   نمـی  را به طور همه جانبه مورد بررسـی قـرار  « اسالمی پس از انقالب

فکران و بازیگران گر و روشنبیشتر سعی دارد تا به نقش و نگاه خود زنان کنش
اجتماعی و برخی از نخبگان سیاسی ایران نسـبت بـه حجـاب در تـاریخ معاصـر      
کشورمان بپردازد و تأثیر گفتارها و عمـل آنهـا را بـر اتفاقـاتی کـه حـول مسـئله        

کلیـات را بررسـی کـنم     که آن از بنابراین، بیش. حجاب رخ داده است بازنماید
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که به اسناد و مطـالبی کـه بـه نحـوه برخـورد      و بیش از آن ام پرداخته جزییات به
 ایـن  از مانـده یجابهخاطرات  پردازد رجوع کنم، بهمردان با این مسئله میدولت
به جـای  ام داشته یسعچرا که . ام             ارجاع داده  زن فعاالن و نگاه و قضاوت دوران

 واکـنش  و کـنش  عمـدتا  بـه  هـا،           دولـت  عملکـرد  دایـرۀ  در تمرکز و قرارگرفتن
منظـر   از جـامعی های زیرا تاکنون تحلیل.  مدافعانِِ تغییر در بطن جامعه نگاه کنم

 تـاریخ  مختلفهای دوره مورد در ایرانی فمینیست پردازاننظریه جنسیتی توسط
انـداز  چشـم  توانـد هـا مـی  تحلیـل  آن شـک بـی  کـه  شده معاصر کشورمان منتشر

 مـن  امـا  نمایـد،  فراهم زنان جنبش فعاالن برای تاریخی،های این دوره روشنی از
جزءنگـر،   و مـوجز  بررسـی  این درام هدف زنان، جنبش گرکنش یک عنوان به
کـارگیری در جنـبش   بـه  عملی گذشته برایهای تجربه دادن قرار دستمایه صرفا 

 کنار در بتواند خود سهم بهنگاه جزءنگر این کتاب  امیدوارم و امروز زنان است
زنـان   جـوی جنـبش             مسـالمت  فعـاالن  بـه  نگـر موجـود،  و کالن جامعهای تحلیل
 .کارآمدتر یاری رساندهای استراتژی اتخاذ در کشورم
 

 گانه کتاب های پنجنگاهی به مطالب فصل

« کشف حجـاب »منجر به  کتاب حاضر، عمدتا  به شرایطی که اول فصلمطالب 
فکران پیشرو در این حادثـه، اختصـاص   توسط رضاشاه شد و تأثیر و نقش روشن

 اتفـاق خورشـیدی در کشـور مـا     0304که سال  کشف حجابزیرا . یافته است
ترین حـوادث سیاسـی در تـاریخ معاصـر ایـران بـوده       اغراق یکی از مهمافتاد بی
 3حـداکثر  ) آن، از دوره کوتـاه خـود   یمعظ یرو تأث یتکه اهم یلدل ینبه ا است
 یرسـاز مناقشـه و تـأث   سـبب  ،اشیچنـد وجهـ   یامـدهای پ رفته وفراتر  یاربس ،(سال
 یـران ساختار روابط قدرت در ا در زین و یزندگ سبک و در فرهنگ یقعم یاربس

، تا جایی که در طول هشتاد سال اخیر، فعاالن حقـوق زنـان را   معاصر بوده است
اما به رغم همـه   .بندی کرده استی موافقان و مخالفان، تقسیمگروه عمده به دو

هـا، سـعی نگارنـده در ایـن فصـل، نشـان دادن نقـش        هـا و مخالفـت  این موافقت



 20/ پیشگفتار 

ی کشف حجاب و نیز نحوه فکران و نیروهای پیشرو جامعه در بروز واقعهروشن
  .سترخداد، بوده ا این واکنش فعاالن جنبش زنان در آن زمان به

کشـف  »بازخوانی و نحوه مطالب فصل دوم بر چگونگی ی عمده :دوم فصل
در ایـن فصـل، سـعی    . خـروج رضاشـاه از کشـور تمرکـز دارد     پـس از « حجاب
، دنبـال کـرده و   0342تـا   0321هـای  سـال ام بافت جنبش زنان درفاصـله  کرده

یروهای مختلف توسط ن« دار کشف حجاببازخوانی جهت»همراه  با آن، شیوه 
را طـی ایـن دوران پـی    ( مـدافعان حقـوق زنـان    خودو توسط )سیاسی و مذهبی 

ــرم ــع در فصــل دوم، بخــش عمــده تــالش .  بگی ــاام در واق ــوده اســت کــه   نی ب
های فعال در جنبش زنان در قبال مطالبات عمومی ملـت  که گروه     هاییاستراتژی
اذ کردند را بررسی کـنم  اتخ« نهضت ملی شدن صنعت نفت»هایی نظیر و جنبش

از جمله نحوۀ برخـورد  )های مسلط و در عین حال، حوادث تأثیرگذار و گفتمان
-بندی میان گـروه های بعد، بسترساز قطبرا که در سال( با واقعه کشف حجاب

های مختلف جنبش زنان شد و جنبش ضدشـاه بـر چنـین بسـتری توانسـت بنیـاد       
 . نشان بدهم جنبش معاصر زنان را زیر سئوال ببرد،

هـای زنـان   روی و تمکین گروه          مطالب این فصل با توجه به دنباله :سوم فصل
گفتمانی که بین منافع  مسلط شدنِِ تدریجی از گفتمان قهرآمیز جنبش ضدشاه و

، نوشته شده استی یعنی ایجاد همـان  کردکشی ایدئولوژیک برقرار میزنان خط
بـه عنـوان   ) جنـبش زنـان  کشی ایدئولوژیک که سرآخر باع  شـد جایگـاه   خط
در ادامـه  . ، سـاقط نمایـد  (زنان را برعهـده داشـت  بخشی از که نمایندگی ی کلیت

گیری از این دو رویکـرد، موضـوع را بـه    ام با نتیجهمطالب این فصل سعی کرده
ــع کوشــش کــرده. بکشــانم 57تحــوالت پــس از انقــالب  ــا در در واق حــد ام ت

بضاعت، نشان بدهم چه حوادث و عوامل مختلفی در جنبش ضدشـاه دسـت بـه    
دست هم دادند کـه پـس از سـقوط سـلطنت محمدرضاشـاه پهلـوی و پیـروزی        

، حجاب برای زن ایرانی در مقـام الـزام و اجبـار در هیئـت و     57انقالب در سال 
 . لباس قانون، به اجرا درآید
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بـه مکتوبـات و اسـناد موجـود،      در این فصل در حـد دسترسـی   :چهارم فصل
نسـبت بـه اجبـاری شـدن     « روش برخـورد زنـان  »وقایع بعد از انقـالب در مـورد   
-ام به روند پُر چـالش مقاومـت  ام و سعی کردهحجاب را مورد بررسی قرار داده

هایی که در برابر اجباری شدن حجاب در جامعه زنان ایجاد شـد نگـاهی داشـته    
بار بـود کـه در تـاریخ معاصـر     زنانه، برای نخستین های مستقلاین مقاومت. باشم

هـای اجبـاری شـدن    هایی که بـا آغـاز زمزمـه   مقاومت. افتادسرزمین ما اتفاق می
هـای اول پـس از پیـروزی انقـالب، در اغلـب شـهرهای بـزرگ        حجاب در مـاه 

-کشورمان رخ نمود ولی به هزار و یک دلیل، نه ادامه یافت و نـه در میـان الیـه   

هـای  ف زنان گسترش پیدا کرد و نـه حتـا سـبب شـد کـه میـان گـروه       های مختل
گوناگون زنان، اتحادی یکپارچـه را نهادینـه سـازد، بـا ایـن حـال امـا بازتـابی از         

قد علـم کـرد و   « انقالبی مردانه»ای است که در برابر آمیز زنانهمقاومت مسالمت
هـای  ت اعتـراض زنان معترض، بسیار بیشتر از حـد و تـوان و حتـا فراتـر از وسـع     

 یفرودهــا و فــراز بــه چهــارم، فصــل مطالــب ادامــه در. خــود، هزینــه پرداختنــد
 یهـا جناح انیم متعدد یهاچالش و یبدحجاب قبال در تیحاکم یگذاراستیس

 یبـدحجاب  و حجـاب  دهیـ پد بـه  برخـورد  شـیوه  بـا  رابطه در تیحاکم گوناگون
 موضـوع  انقـالب،  یروزیـ پ یابتدا همان از شد سبب که ییهاچالش امیپرداخته
-درون تـنش  کیـ  به بلکه «یرونیب تنش» کی تنها نه ،زنان یبرا یاسالم پوشش

 . ابدی ادامه وقفهیب امروز، تا و شود لیتبد زین یناجناحیب و یحکومت
 میـدانی و نگاهی مختصر به نتـایج برخـی از تحقیقـات     فصلاین  :پنجم فصل
هـای کشـور دارد زیـرا ایـن تحقیقـات کـه       های انجام شـده در دانشـگاه  پژوهش

در ( ویـژه دانشـجویان  بـه )عمدتا  در یک دهه اخیر در رابطـه بـا نظـرات جوانـان     
چـه امـروز در ذهنیـت    توانـد مـا را بـه آن   مورد حجاب صورت گرفته است مـی 

هایی کـه  هر چند پژوهش. تر سازدگذرد ، نزدیکجامعه در رابطه با حجاب می
تواند تصـویری کامـل و   در این فصل به آنها استناد شده، به دالیل مختلف، نمی

-شک میها بیجامع از ذهنیت امروز جامعه ایران  را بازتاب دهد اما مطالعه آن
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مان را بـا وسـواس و دقـت               ها و رویکردهایتواند به ما زنان یاری رساند تا روش
 بحـ  رسـد  چرا که به نظر مـی . های جامعه تنظیم کنیماساس واقعیت بیشتری بر
بـا   کـه  ییروهـا ین) زنان جنبش درون ی سکوالرروهاینبخشی از  انیم در حجاب

به نـوعی   ،(دهندتفکیک سکوالریسم از دموکراسی، به سکوالریسم اولویت می
 .زاویه پیدا کرده است« حق انتخاب آزادانه پوشش»با 

گانـه کتـاب شـاید بتـوان نتیجـه گرفـت کـه        پنجهای فصلالب با توجه به مط
روش »مختلـف ایـن کتـاب عمـدتا  بـر محـور       های بخش بح  اصلی در تمامی 

غیردموکراتیـک در میـان نیروهـای    هـای  و نشـان دادن دیـدگاه  « برخورد جامعه
زنـان،   فکران و نخبگان ایرانی در رابطه با حجاب و حق انتخـاب پیشرو و روشن

زند، و شاید به همین دلیل بوده است که عمدتا  بر نقاط ضعف نیروهـای  می دور
کردنِ روشِ غیردموکراتیکِ مواجهه آنان بـا  مترقی و پیشرو در جامعه و برجسته

در  شـاید مسئله حجاب و پوشش زنـان، تمرکـز یافتـه اسـت تـا از ایـن رهگـذر        
به وجود آیـد  ها بت به این نقطه ضعفجنبش معاصر زنان، حساسیت بیشتری نس

نسبت به مسـئله حجـاب ـ کـه     تری و احیانا  گفتمان و روش و منش دموکراتیک
شـود  ریزی همواره چالشی سیاسی و پینیده در ایران بوده است ـ به نفع زنان پی 

 . ــ به این امید
 0331  تهران،. نوشین احمدی خراسانی
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 اول فصل
 

 «کشف حجاب»حجاب زدایی از 

 

 

 «محور جامعه» نگرش منظر از «حجاب گفتمان» بازخوانی

 هـا از واقعـه کشـف حجـاب و از    تحلیـل  رسد در جنبش زنان، معموال به نظر می
مـان  یعنـی نقـدهای  . انـد بـوده « محـور  دولـت » اسـت غالبـا   آننه بر سر زنان رفته 

 تـا  شـود بـه رفتـار دولتمـردان خـتم مـی     سرآخر آغاز و  هااز رفتار دولت معموال 
 ریـ اخهـای  سـال  در منتشرشـده  یپژوهشـ های متن وها کتاب از یبرخ  که ییجا
هـای  نامـه نییآ یبررس و حیتوض به اغلب ،(چه موافق یا مخالف کشف حجاب)
 و آشـکار  عملکـرد  ۀنحـو  در قضـاوت  بـه  صـرفا   ای و( محرمانه ای یعاد) ییاجرا
از ایـن رو بـه نـدرت پـیش آمـده کـه بـر         .اندشده محدود یدولت ینهادها پنهانِ

( زنـان  از جملـه خـود  ) رویکردهایی که نیروهای سیاسی و اجتمـاعی گونـاگون  
 از و اند انگشت بگـذاریم اتخاذ کرده حجاب کشف درون جامعه نسبت به واقعه

عملکـرد  به نقش و تأثیر ـ مثبت یا منفی ـ فرهنگ سیاسی غالـب بـر      رهگذر نیا
اجتمـاعی، کـه اتفاقـا  بسترسـاز چنـین وقـایعی هـم هسـتند،         نیروهـای  و اشخاص 
 . بپردازیم

بلکـه در   انـد ارزش فاقـد « دولت محـور »های البته منظور آن نیست که تحلیل
اند اما برای ما کنشگران جنبش زنان شاید بـیش از آن  ضروری جای خود، اتفاقا 
-روندها و گفتمان از شناخت  ، مهم باشدیاجتماع یهاو رویدادقایع که خود و
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دارای اهمیـت  تواند می های حاکم بر نیروهای سیاسی و اجتماعی درون جامعه 
تاحـدودی  توانیم از بستر چنین شناختی است که امروز میچرا که . بیشتری باشد

در جامعـه جـاری    اکنـون  های غالب و روندهایی کهگفتمانپیش بینی کنیم که 
و  حساسـیت آینـده بیانجامـد و از ایـن رو     ی درتحـوالت ممکن است به چه است 
جـاری بـه   هـای  در این رونـدها و گفتمـان  در جهت تاثیرگذاری الزم را  دغدغه

 . دست آوریم
سـاخته  « اتفـاق »مانطور که در ادامه خواهد آمد، واقعه کشف حجاب یک ه

نبود بلکه روند و گفتمانی بود که از زمـان  ( رضاشاه)شده صرفا  توسط یک فرد 
ی دوره درمشروطه در میان روشنفکران تجددگرا آغـاز شـده بـود و در نهایـت     

-گفتمـان و  رویکردهـا بنابراین شـناخت از  . یافتتحقق عمال حاکمیت رضاشاه 

در میـان  ( پیش از کشف حجـاب )هایی که در طی زمان نسبت به مسئله حجاب 
جـای واکـنش   کنـد کـه بـه    نیروهای پیشرو جامعه وجود داشته به ما کمک مـی 

کمــی  ،در برابــر روش اقتدارگرایانــه دولــت رضاشــاه« برائــتاعــالم »و  صــرف
کشـف   روندضاشاهی در ببینیم اقتدار ربه ابعاد مختلف آن نگاه کنیم تا تر عمیق
آن زمـان  ی پیشرو در جامعـه و ثر ؤنیروهای مبین هایی چه پشتوانه ، واقعا حجاب

 . داشته است
شـود کـه امـروز نیـز بتـوانیم      همننین باعـ  مـی  تر عمیقاین شناخت  کسب

رویکردهایی که در میان های غیردموکراتیک موجود در مورد نسبت به دیدگاه
حـق  »حجـاب و  نیروهای سیاسی در رابطه با مسئله زنان به طور کلی و در مـورد  

زم را بـه خـرج   ال دقـت  و کنجکـاوی به طـور خـاص وجـود دارد    « انتخاب زنان
را کشـورمان  زنان ، جامعه دهیم تا شاید در مقابل خطرات ناشی از وقایعی مشابه

 ای بازسـازی کنـیم کـه صـرفا     بـه گونـه   را« کشـف حجـاب  »اما اگـر  . یمبیمه کن
شـک  ، بـی و تفسیر گـردد تلقی « ی اعمال شده از سوی یک نفراراده»از برآمده 

شود کـه شـناخت درسـتی از    می با سلب مسئولیت از جامعه، سببچنین تحلیلی 
در  نیـاوریم و  دسـت  میزان مسئولیت و سهم نیروهای بیرون از ساختار دولت، به
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 . بدهیم کف از پیشگیری از وقایع مشابه آینده، حساسیت الزم را نیزبرای  نتیجه
کند که از گفتمـان غالـب   به ما کمک می« جامعه محور»از سوی دیگر نگاه 

از خود و مردم، فاصله بگیـریم، گفتمـانی کـه بـه نظـر      « قربانی سازی»و مخرب 
هـای مـا   حکومـت . رسد یکی از مشکالت جدی در فرهنگ سیاسـی ماسـت  می
و « دشـمن خـارجی  »عموال در ریشه یابی حوادث سیاسی، اغلب به دنبال سرنخ م

بیــرون از )« بیرونــی»و دیگــر عوامــل « مــزدوران داخلــی»، «امپریالیســم»رَدِ پــای 
گردند و از این منظر به نـوعی از خـود   می( سیستم حکومتی و عملکرد خودشان

، و «لب مسـئولیت سـ »ما مـردم نیـز از همـین فرهنـگ     . کنندمی« سلب مسئولیت»
. کنـیم دنباله روی می( های داخلی و یا خارجیدولت)« عوامل بیرونی»کید بر أت

شاید همـین احسـاس و عـادت بـه فرافکنـی، باعـ  تقویـت و اسـتمرار نگـرش          
 . هم شده باشد« دولت محور»

-آنقدر عمیق است که مثال بارها شـاهد بـوده  « بیرون از خودمان»این نگاه به 

سی یک واقعه تاریخی اگر بخواهیم کـوچکترین بحثـی در مـورد    ایم که در برر
روشـنفکران  برخـی از  نسبت به آن واقعه مطرح کنـیم بالفاصـله     مردم مسئولیت
چـرا  »زننـد کـه   مهابـا انـگ مـی   سـازد و بـی  را برآشفته میو پوپولیست گرا توده

راحتـی از  و با نسبت دادن ایـن اتهـام،  بـه    !! «کنیدقربانی و مظلوم را محکوم می
امـا سـلب مسـئولیت    . کننـد زیر بار پذیرش مسئولیت هر خطایی، شانه خالی مـی 
دولـت  »یـا یـک   « یـک فـرد  »کامل از جامعه و مردم و همه تقصیرها را به گردن 

تقصیری مبرا دانستن، نه و  خطاانداختن و مردم را از هرگونه « خارجی یا داخلی
کنـد  مینیک جنبش ــ را توانمند تنها یک ملت و یا یک گروه اجتماعی ــ حتا 

( تسلیم به سرنوشت محتوم)و نگرش توطئه بینی و قضاوقدری « بی قدرتی»بلکه 
از همین روست کـه  . کندتقویت می!! «مظلومان همیشگی تاریخ»را در میان این 

درون « نیروهـای پیشـرو و مترقـی   »در ادامه سعی خواهم کرد که تـأثیر رویکـرد   
را بیشـتر پُررنـگ کـنم تـا نشـان      « کشف حجـاب »اه برای جامعه در اقدام رضاش

کشـف  »بدهم که رضاشاه بـه نماینـدگی از چـه دیـدگاهی در درون جامعـه بـه       
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 .اقدام کرد« حجاب
 

 جامعه  جنسیتی ناخودآگاه بامتناسب  فمینیستیهای پروژه

هـا در بررسـی وقـایع و    در میـان مـا فمینیسـت   رسد می به نظرمشکل دیگری که 
نسبت  نجنبش زنان وجود دارد آن است که  معموال قضاوت و داوری ماتاریخ 
، و 20یعنی در دهه دوم قـرن  )ایم گذشته، از همین جا که ایستادهرخدادهای به 

در حالی . گیردصورت می( و حقوق زنان های حقوق بشریجهانی شدن ارزش
و یا منفـی  گیری مثبت میزان جهت همینطوررسد بررسی گذشته و که به نظر می

نسبت به حقوق زنان باید بر اساس میـزان  اجتماعی  ـ  یا نیروهای سیاسی ها دولت
کـه در  هـایی  و بـدیل  هاگزینهمبنای و نیز بر « فهم فمینیستی همان دوره تاریخی»

هـای  آن مقطع تاریخی در ایران وجود داشته انجام گیرد و نـه بـر اسـاس گزینـه    
مسـئله  ایـن  از شاید آوردن مثال بتوانـد بـه درك بهتـر    . امروز و فهم اکنونی مان

ادغام زنـان  »توان گفت که گفتمان در زمان انقالب مشروطیت، می: کمک کند
شــد مــی محســوب، گفتمــانی فمینیســتی «ی مــدرنیت و تجــددگراییدر پــروژه
نـان در ناسیونالیسـم   ادغام مسئله حقوق ز»در زمان رضاشاه گفتمان همانطور که 
بـا  تاریخی های این دورهدر . فمینیستی تلقی شودای تواند پروژهمی ،«تجددخواه

هـا در  توجه به سطح آگاهی عمومی جامعه نسبت به مسئله جنسیت، آن گفتمـان 
هایی فمینیستی و به نفع حقوق زنـان تلقـی شـوند، درحـالی     توانند پروژهواقع می

درك و پیشـرفت جامعـه و ارتقـاء    با توجه به )ینیستی های فمکه امروز آن پروژه
ضـدحقوق  »هـایی  تواند حتا به مرز پروژه، می(های امروز ما فمینیست هادیدگاه
های مختلف و در زمان« گوناگون های فمینیستیپروژه»اما اگر . ودتعبیر ش« زنان

اخودآگـاه  بر کل جامعه نسبت به زنـان و ن همان دوره را با توجه به گفتمانی که 
توانیم به درك عینی جنسیتی در میان عموم مردم وجود داشته است بسنجیم، می

از ایـن  . دسـت یـابیم  اولیه کشورمان های توسط فمینیستها آن و چرایی پیشبرد
کنشگران پیشکسوت حقوق توان گفت که در زمان مشروطه، منظر است که می
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و بـه عنـوان    تحصـیل کـرده  مـادر  »زنان که تالش داشتند تصویر زن ایرانی را به 
در گفتمان مشـروطه، ارتقـاء دهنـد، در واقـع یـک پـروژه        « شریک زندگی مرد

در . انـد های پدرساالر موجود آن زمـان پـیش بـرده   فمینیستی را نسبت به دیدگاه
مــادر »زن را  کــه)در جامعــه آن زمــان تحقــق عملــی چنــین تصــویر و آرزویــی 
در واقـع یـک   ( خواستمی« تحصیل کرده و همسری برای شراکت زندگی مرد

چـرا کـه  آن   . شـد پروژه کامال فمینیسـتی و مـدرن در دوره مشـروطه تلقـی مـی     
که در حال حاضر ممکن اسـت بـرای مـا، نـه تنهـا تصـویری جـذاب و        )تصویر 

بـه راسـتی   ( قی شـود و ابتدایی تل« سنتی»آوانگارد محسوب نشود بلکه بسیار هم 
گزینـه و تصـویری پیشـرو و مترقـی      ،نسبت به تصویر سـنتی حـاکم بـر آن دوره   

« تربیت کننـده »نه در مقام « مادر»در آن زمان بر خالف امروز، . شدمحسوب می
ای فقـط بـرای   «جـنس مـاده  »ی فرزنـدان بلکـه عمومـا     و مدیر و آموزش دهنـده 

، بنابراین، گفتمـان فمینیسـتی   بخش نسل و جنم مردان، بود                                و تداوم« زاییدن بنه»
 (در مقام تربیت کننده نسل)، «مادر»به عنوان « زن»یشبرد تصویر آن دوره برای پ
، تصـویری مـدرن و   (در مقام شـریک زنـدگی مـرد   )« مدیر خانه»و نیز به عنوان 

 .شدفمینیستی محسوب می
تجـددخواه  گرایـی  ملیی قوق زنان در پروژهادغام گفتمان حپس از آن نیز 

، و از همـین روسـت کـه    محسـوب شـود  یک پروژه فمینیستی تواند می به نوعی
هـای زنـان در آن دوره پیگیـری    ترین کارهایی کـه تشـکل  بینیم یکی از مهممی
تولیـدات داخلـی   صـنایع ملـی و   استقالل و هویت ملی، و حمایت از : کردندمی

ردن منافع و حقوق زنان در گفتمان منافع ملی و سرنوشت است، یعنی برجسته ک
حامالن و مدافعان آن پروژه هم برای مشارکت هرچـه بیشـتر زنـان در     . مملکت

خواهـان گسـترش تحصـیالت بـرای      ،توسعه اقتصادی و گسترش تولیدات ملـی 
هـایی از ایـن دسـت    ها و عرصه اشتغال، و حرکـت به کارخانه آنانزنان و ورود 
ــد کــ ــروژهبودن ــت و   ه در پ ــه موقعی ــان را ب ــان، زن ی ناسیونالیســم مــدرن آن زم
 . دادارتقاء میبهتر جایگاهی 
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در میـان  تجددخواهانـه  گرایـی  یعنی ادغام زنان در گفتمان ملـی این رویکرد 
مختص ایران نبود، بلکه بـرای نمونـه    صرفا ، رضاشاهفعاالن جنبش زنان در دوره 

کم و بیش مشابه را بـرای  هایی و پروژه زن، گفتماننیز فعاالن   مصر و در ترکیه
دو »بینیم می برای نمونه کهطوری به. های فمینیستی خود شکل داده بودندتالش

در مصـر هـدا شـعراوی و در ایـران صـدیقه دولـت آبـادی از        : نفر از زنان فعـال 
جالب توجه است که هـر دو متولـد   . بسیاری جهات راهی را که رفتند مشابه بود

هدا در سال . کردند کاربههر دو با فعالیت فرهنگی آغاز . بودند. ش 0230سال 
سـیس  أمدرسـه دخترانـه ت  ایـن دو زن،   . ش 0233و صدیقه در سال . ش 0223
علیـه حکومـت انگلـیس در مصـر زنـان را      . ش 0312هدا در تظـاهرات  . کردند

انتقـاد در   ش و 0232صدیقه به مخالفت با قرارداد . رهبری کرد و شهرت یافت
سـیس کـرده بـود پرداخـت و روزنامـه تعطیـل       أروزنامه زبان زنان که خـودش ت 

 .(24 ص اتحادیه،)« هر دو پس از سفر به اروپا ترك حجاب کردند... شد
ای با توجه به در هر دوره« های فمینیستیپروژه»در مجموع شاید بتوان گفت 

ی جنسـیتی در افکـار   های غالب بر جامعـه و میـزان درونـی شـدن آگـاه     دیدگاه
بـا توجـه بـه میـزان     هـا  ما فمینیسـت هم امروز  .، قابل درك هستندجامعهعمومی 

درك و جایگاه زنان در جامعه و شرایط اجتماعی و سیاسی خودمـان اسـت کـه    
 هـای فمینیسـتی  شک پـروژه کنیم و بیرا تعریف میخود « های فمینیستیپروژه»

در دسـتور کـار   کـه  « هـای فمینیسـتی  پـروژه »بـا  به طور مکـانیکی  اگر  ،امروز ما
-مـی  سنجیده شودکنند، ها در کشورهای دموکراتیک غربی اتخاذ میفمینیست

البتـه منظـور آن نیسـت    . و چه بسا سنتی تلقی شـود « غیرفمینیستی»تواند به نوعی 
درسـت بـوده و نبایـد مـورد داوری و نقـد      « هرچه در گذشـته اتفـاق افتـاده   »که 

و هـا  تـوان گفتمـان  نمـی  قرار بگیرد، بلکه منظـور آن اسـت کـه    فمینیستی امروز
 گـرفتن  نظـر  درفمینیستی را از زمینه و بستر آن جدا سـاخت و بـدون   های پروژه

هــای پــروژه»بنــابراین،  . آن بســتر، بــه نقــد رویکردهــای اتخــاذ شــده پرداخــت 
بـا توجـه بـه درك کلـی روشـنفکران و سـطح       در هـر دوره تـاریخی   « فمینیستی
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یابـد و  ای مفهوم مـی اهی عمومی مردم در شرایط مشخص تاریخی هر جامعهآگ
هـا را از  تواند مورد داوری و قضاوت منصفانه قرار گیرد یعنی اگر این پروژهمی

تـوانیم از  مـی نمکان و زمان تـاریخی و خـاص خودشـان، خـارج سـازیم هرگـز       
ای کـه مـادران و   ی تحقق مطالبات و مسیر رنج خیز و پُر هزینهچگونگی و نحوه
بـه درسـتی   اند مان برای پیشرفت و ارتقاء جایگاه زنان طی کردههایمادربزرگ
 . پی ببریم شان به اهمیت دستاوردهای ده و آگاه ش

در زمـان  « ناخودآگـاه جنسـیتی جامعـه   »تـوان گفـت   از همین روست که می
نین سـطحی از  با توجه به چدید و می« دستگاه تداوم نسل»مشروطه، زن را صرفا  
که نسـل  )« مادر به عنوان تربیت کننده نسل ها» ۀ، پروژناخوآگاه جنسیتی جامعه

تلقـی  « ای فمینیسـتی پـروژه » دتوانـ مـی ( های ایرانی مطـرح کردنـد  اول فمینیست
نکته کلیدی ـ و اغلب پنهان ـ اینجاست که فراموش نکنـیم کـه در هـر       اما . شود
هـای فمینیسـتی بسـتگی بـه آن دارد کـه      های، مثبت بودن و موفقیت پـروژ جامعه

جنبش زنان در آن مقطع چقدر کار و تالش کرده و تـا چـه حـد توانسـته اسـت      
را در افکار عمومی مردم آنقدر درونی کند تـا بـه سـطح    « های جنسیتیآگاهی»
این موضوع، پارامتر بسیار مهم و تعیـین  . جامعه ارتقاء یابد« ناخودآگاه جنسیتی»

در هـر جامعـه، و نـه لزومـا      « هـای فمینیسـتی  پـروژه »برای تعریف ای است کننده
 .   اندازهای پیشرفته فمینیستی در سطح جهانیچشم

در ادامـه سـعی    کـه  اسـت  بـاال  درحال با توجه به مجموعه نکات اشاره شده 
 از و ــ  دوبـاره  ینگـاه در زمـان رضاشـاه   « کشف حجـاب »واقعه  بهخواهم کرد 

  .باشم داشته ـ زن کنشگران و روشنفکرانعملکرد و تأثیر  منظر
 
 
 57 انقالب و «حجاب کشف»

در  57یکی از شعارهایی اسـت کـه پـس از انقـالب     « مرگ بر ارثیه رضا کنل»
آن مـردان جـوان انقالبـی و    . شـد برابر مخالفـان حجـاب اجبـاری، سـر داده مـی     
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الهی که ایـن شـعار و دیگـر شـعارهای انقالبـی ـ از جملـه یـا روسـری یـا           حزب
اختیـاری بـودن   »که چیـزی غیـر از   )توسری ـ را در برابر خواهران هموطن خود  

دادند نه در زمان رضاشاه زیسته بودند و  نـه  ، سر می(خواستندمین« پوشش شان
-هایی را تکـرار مـی  آنان شعار. چیزی از تاریخ آن دوران خوانده بودند احتماال

. های رهبران جنبش ضدشـاه بـود  ها و اطالعیهکردند که برآمده از محتوای نطق
 و بـه کمـک   جانگـداز، ای را همنـون واقعـه  « کشف حجاب»رهبرانی که واقعه 

برای تحقیـر و سـرکوب الگـوی زن     ابزاری به  ،و دردآور ی برانگیزاننده خوانش
سـاخته و پرداختـه   ( پهلویـان اسـت   سـلطنت  ثمـرۀ گفتنـد  الگویی که می)مدرن 

همـراه بـا تحلیـل    تأثیرگـذار،   چنین خوانشی و هاسر دادن این شعار. کرده بودند
واکـنش جامعـه   »ی را نتیجـه  حجـاب  شدن اجباری  انقالب فردای از رایجی که

نشـانه آن اسـت کـه بازتولیـد     « دانـد در برابر کشف حجاب اجباری  رضاشاه می
بسیار فراتر از خـود آن واقعـه، عمـل کنـد و در مقـاطع       تواندوقایع تاریخی، می
    .اتی متفاوت داشته باشدمختلف، تأثیر
حـدود دو مـاه مانـده بـه پیـروزی       0357خمینی در هفدهم دی مـاه   اهللآیت

هـر کـس   )من یـادم هسـت   . امروز هفده دی است»: داردانقالب چنین اظهار می
. چـه شـرارتی کـرد ایـن آدم    که هفـده دی  ( سنش به سن ماهاست یادش هست
چـه محترمـاتی را هتـک    . چه اختناقی ایجاد کـرد . چقدر به این ملت فشار آورد

چقــدر . چقــدر ســقط جنــین شــد در هفــده دی و ایــن اطــراف هفــده دی. کــرد
هـا تعـد،ی کردنـد و    مأموران این و دژخیمان این به مردم تعد،ی کردنـد و بـه زن  

تـوانم  ایـن مـال پـدر شـما کـه مـن مـی       . دها بیـرون کشـیدن  ها را از توی خانهزن
ایـن در  . شـود شـرحش را داد  آن کارهایی که کرده است می. شرحش را بدهم
چـه   متـوانیم بفهمـی  توانیم ما بفهمیم، میاین عالم میدر . شودآن عالم معلوم می
 (43 ص خمینی، امام کالم در زن سیمای)« جانوری بود

ه نظام سلطنتی واژگـون و انقـالب   همننین در هفدهم اسفندماه همان سال ک
انقالب اسـالمی در   بالمنازع خمینی در مقام رهبر اهللآیتپیروز شده بود باز هم 
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در زمـان  »: سخنرانی دیگری در مورد کشف حجاب رضاشاه چنین اظهار داشت
ها بـودیم در همـین   رضاخان که شاید اکثر شما یادتان نباشد، ما شاهد چه صحنه

وان محترم ایـن قـم و در همـه شـهرها نسـبت بـه بـانوان محتـرم         قم و نسبت به بان
دادنـد بـه اسـم کشـف حجـابی      این به تبع از کسانی که تعلیم بـه او مـی  . شهرها

هتک حرمت اسالم، هتک حرمت مـؤمنین، هتـک حرمـت بـانوان مـا را چقـدر       
هـا و بـا مخـدرات مـا چکـار کردنـد، چـه سـلوك         و مأمورهای او با خانم. کرد

را، چقـدر بـه یغمـا بردنـد چادرهـا و      ها آن ر پاره کردند چادرهایکردند، چقد
ما شاهد بودیم و شماها هم شاهد ایـن پسـر بودیـد کـه بـه      . راها آن هایروسری

 (44 ص همان،)« اسم تمدن بزرگ با این مملکت چه کرد
است نـام  « حجاب»سال، هنوز هر جا سخن از  21اما پس از گذشت بیش از 

در  مردادمـاه  . رسـد رفته است به گـوش مـی  « ناموس ملت»بر و آننه « رضاشاه»
ضمیمه رایگان روزنامـه ایـران، کـه بـه مسـئله      « ویژه نامه خاتون»با انتشار  0331

های ارشاد ـ و نقـد چـادر سـیاه ـ پرداختـه اسـت بـاز هـم انگـار          حجاب و گشت
کعبـی،  اهلل عبـاس   آیت. در این روزها بار دیگر حلول یافته است« روح رضاشاه»

عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در تقبیح هنجارشکنی در ویـژه نامـه   
و  1«هنجارشکنی صورت گرفته قابل تشبیه با عصر رضاخان است»:خاتون گفت
 یطـ »ون زنـان مجلـس   یس فراکسـ ینـده مـردم تهـران و رئـ    ینما ییا اللـه افتخـار  

در مقابلـه   یرضـاخان ان ید کرد که شاهد جریمجلس تاک یدر جلسه علن یسخنان
ان یـ جر»: نده مردم قم گفتینما ییبنا یو یا حجت االسالم عل« میبا حجاب هست

 یکند که رضاخان در دوره اصالحات فرهنگمی امروز با حجاب همان یانحراف
 2«.کرد

                                                                    

1 http://rajanews.com/Detail.asp?id=99607 

2 http://zxcvbb-2.blogfa.com/post-110.aspx 
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چـه بخـواهیم و چـه نخـواهیم،     « ارثیه رضا کنل»رسد این بنابراین به نظر می
کشـف  »امـا بـه راسـتی واقعـه     . خـورده اسـت  گره  اش با حجاب ما زنانبند ناف
 ؟رخ داددر تاریخ ما چگونه « حجاب
 

 آغاز کشف حجاب

 منبر باالی هاخوان روضه. گردید برپا شهر در توفانی شد، حجاب کشف وقتی»
... بـود  بسیار نیز شایعات و حرف و زدندمی حرف حجابیبی بالی از هازن برای
 گفتنـد می. دنیاست آخر عالمت این، و است درآمده دار دنبال ستاره: گفتندمی
 و رسـد مـی  آخر به دنیا سپس و آیدمی وبا بیماری بعد و شودمی حجابیبی اول
 بـرای  خـانمی  حـاجی   خوانی روضه مراسم یک در... شودمی منقرض بشر نسل
 مـرد  ایـن  اسـت،  گـورکن  یـک  مـا  همسـایه  کـه  کـرد می تعریف دیگر هایزن

 و بـود  مرده حجاببی هایزن از یکی پیش روز چند که خوردمی قسم گورکن
 آورده عبـدالعظیم  شاهزاده دروازه بیرون قبرستان به خاکسپاری برای را او نعش
 ناگهـان  گذاشـتیم  قبر توی را جنازه و کندم قبر زن آن برای من که همین بودند
 کـردیم  فـرار  ما و... زن آن کفن توی رفتند و جستند قبر بر دور از سیاه مار چند
 مانــده خــالی قبــر و مارهــا، نــه و بــود کفــن نــه آمــدیم دوبــاره وقتــی و رفتــیم و
  (33-34 ص ،0323 پیرنیا،).«بود

شرح باال به نوعی وضعیت افکار عمومی و تلقی بخش بزرگی از توده مـردم  
« کشـف حجـاب  »شـک  بـی . دهـد نشـان مـی  « کشف حجاب»از رخداد ایران را 

« آخـر دنیـا رسـیده بـود    »اتفاق مهمی در کشور ما بوده است، نه از آن جهت که 
بلکه به این دلیل که اهمیت و تأثیر عظیم آن، از دوره کوتـاه خـود بسـیار فراتـر     

سال به طول نیانجامید و ایـن در تـاریخ یـک     3، دوره کوتاهی که بیش از  رفت
ایـن   آن اسـت کـه پیامـدهای چنـد وجهـی      ای بیش نیست اما مسـئله ملت، لحظه
اش در زندگی اجتماعی زنـان و نیـز بـه    که ناشی از تأثیر گسترش یابنده) رخداد
سـاز  ، سـبب (سـال گذشـته بـوده    21ی بازخوانی جهت دار آن، در طـول  واسطه
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مناقشه و تأثیر بسیار عمیق در فرهنگ و ساختار روابط قـدرت در ایـران معاصـر    
 . بوده است
ی کوتـاه  های ایرانی بر انبوه دستاوردهای مثبت ایـن دوره ز فمینیستبرخی ا

ی شـش  ورزنـد و برخـی دیگـر، ایـن دوره    بر زندگی و پیشرفت زنان تأکید مـی 
بـه  شـان  های سـنتی از رفـتن دخترهـای   ساله را به دلیل آن که باع  شد خانواده

بی حجـاب  »مدرسه ممانعت کنند و به نوعی سبب دو قطبی شدن جامعه زنان به 
، و اختالل در روند آرام و طبیعی حجاب برداری شـد مـورد نقـد و    «با حجاب/ 

کشف حجاب هر چه بود امروز اکثر قریب بـه اتفـاق   اما . دهندنکوهش قرار می
های ایرانی نحوه برخورد و فشاری که رضاشـاه بـرای کشـف حجـاب     فمینیست

ار و سـرکوب در رونـد   کنند، اما نقد و نکـوهشِ اجبـ  اعمال کرد را نکوهش می
شـود  مـی ن، چیز غریبی نیست و صرفا  به زنان فمینیست محـدود  «کشف حجاب»

بلکه پسر رضاشاه، یعنی محمد رضا شاه پهلوی پس از نشستن بر تخـت سـلطنتی   
پـدرم دسـتور منـع    »: نیز رفتار قلدرمنشانه پـدر را در ایـن زمینـه نکوهیـده اسـت     

ای حـق  هـیچ زن و یـا دوشـیزه    بـه موجـب ایـن دسـتور    . حجاب را صـادر کـرد  
-پوشیدن نقاب و چادر نداشت و اگر زنی با روبند و چـادر در کوچـه پیـدا مـی    

کـرد در  داشتند و تا زمـانی کـه پـدرم سـلطنت مـی     جبرا  چادر  او را بر می... شد
عاقالنه آن بود که اقدامات اصالحی با رویـه  ... سراسر کشور این منع برقرار بود

همین کـه پـدرم   ... عاید کشور گرددتری ود تا نتایج عالیدموکراتیک تعقیب ش
از ایران خارج شد در اثر پاشیدگی اوضاع در دوران جنگ جهانی دوم، بعضـی  
از زنان مجددا  به وضع اول خود برگشتند و از مقررات مربوط به کشف حجاب 

ولی من و دولت از ایـن تخطـی چشـم پوشـی کـردیم و تـرجیح       . عدول کردند
این مسئله را به سیر طبیعـی خـویش واگـذاریم و بـرای اجـرای آن بـه        دادیم که

 - 403 ص اسـناد،  روایـت  بـه  حجـاب  کشف و لباس تغییر)« ...اعمال زور متوسل نشویم

421) 

هـای دولتـی هـم    حتا برخی از زنانی که در زمـان محمدرضـا شـاه مسـئولیت    
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انـد از جملـه   اند رونـد اجبـاری کشـف حجـاب را مـورد انتقـاد قـرار داده       داشته
در  اولین زن سفیر و از اولین زنان نماینده مجلس در ایران« مهرانگیز دولتشاهی»

ک یـ »: گویـد ، نیز در مورد قانون کشف حجاب در زمان رضاشـاه مـی  زمان شاه
ک مقـدار  یـ ران یمثل ا یند که در کشورهاییگومی هایبعض. بود یادیخورده ز
م کـه بـاز در   یدانـ مـی  طرف ما خودمـان ک یاز . ن کارها الزم استیا یزور برا
هـا آن کـار   یلیکند خمی را اشاره یزیک چیدولت  یران وقتیمثل ا ییکشورها
حاال که دولت اشاره کرده بود . کنندنمی اد در مقابلش مقاومتیکنند و زمی را

 را یابـان، پاسـبان چـادر زنـ    ین کـه در خ یـ کردند، اما امی ن کار رایو مردم هم ا
 مهرانگیـز )« .شـد بهتـر بـود   نمـی  د اگـر یکرده شـا می ده و پارهیکشمی گرفته ومی

ــورد نقــد و نکــوهش   (خــاطرات دولتشــاهی، ــابراین در م در « روش اعمــال زور»بن
اختالفـی  « بـین علمـا  »کشف حجاب از سوی رضاشاه پهلوی، بـه قـول معـروف    
ی پدرش، اعالم برائت  نیست و حتا پسر ارشد رضاشاه نیز از روش اقتدارگرایانه

 . کرده است چه برسد به ما فمینیست ها
 

 «اندرونی»ی رضاشاه به مثابه حجاب زنان در دوره

کرد چیزی فراتر از حجابی بود که امروز مـا  « کشف»حجابی که رضاشاه آن را 
حجـاب زنـان   . شناسیم و حتا فراتر از چادر سیاه بودمی« حجاب»آن را به عنوان 
را شـاید بتـوان بـا    ( روبنـده  و چـاقنور و چـادر و پینـه   یعنـی  )ران در آن روز ای

یعنـی بـا همـان مشخصـاتی کـه امـروز       . مقایسه کرد« پوشان امروز در اروپابرقع»
: کننـد مطـرح مـی  در اروپـا  پـوش  برقعزنان های منتقد در نقد برخی از فمینیست

در آن  در حقیقـت حجـاب زنـان    . «پوششی  همراه با جـدایی کامـل از جامعـه   »
کـه مـثال نـوع پوشـش صـدیقه      طوری به. ها بودزمان ادامه همان فضای اندرونی

تر از حجـابی اسـت کـه    خیلی پوشیده« کشف حجاب اش»آبادی  پس از دولت
مـریم فیـروز، از   . امروز بسیاری از ما زنان در ایرانِ بعد از انقالب، به سـر داریـم  

وارد  –حـزب تـوده    –ری یک حزب سیاسی اولین زنان ایرانی که در کادر رهب
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در آن زمــان حجــاب بــه » :گویــدمــی شــد در مــورد حجــاب زنــان در آن دوره
کردنـد کـه   اکثر زنان شهری بودند کـه چـادر بـه سـر مـی     .. .صورت امروز نبود

مـن عمـل   »: افزایـد مـی  سـپس « .خوب البته آننه هم آنان داشـتند حجـاب نبـود   
این مورد به زور متوسل شد و کار بسیار غلطی  او در. کنممینرضاخان را تایید 

-من از روز اول مخالف توسل به زور بودم ولی آن چادری که ما سـر مـی  . بود

 (031 ص فیروز، مریم)« .کردیم، حجاب نبود
جامعۀ برای « کشف حجاب»منظر اگر به قضیه بنگریم خواهیم دید که ازاین 

حقـوق زنـان و انتخـاب پوشـش     ارتباط خیلـی زیـادی بـا     نیز روشنفکر آن دوره
سـاختار   و سـبک در آن دوره بـه نـوعی نماینـدۀ تـداوم     « حجاب»، بلکه نداشت
هم بیشتر از منظر بهـم  « کشف حجاب»بود و از این رو ( اندرونی)ی سنتی زندگ

به منظور ایجـاد سـاختار جدیـدی    ( بیرونی/ اندرونی)ریختن همین ساختار سنتی 
ــرای . شــدمــی در جامعــه نگریســته ــیش از کشــف حجــاب، یکــی از  ب ــه پ نمون

در مجلـه  ای مصر مشغول تحصیل بـود در مقالـه   کشور دانشجویان ایرانی که در
تا روزی که این پرده سـیاه کـه مایـه بـدبختی زنـان ایرانـی       »: نویسدمی ایرانشهر

است و عبارت از سد بزرگی است که در مقابل ایران و تمدن اروپا حایـل شـده   
ایرانی را زنـده بـه   های برداشته نشود تا روزی که این کفن سیاه زناست از میان 
، 02ایرانشـهر، ش  )« از میان برداشته نشود ایران ترقی نخواهـد نمـود  ... خود پینیده

0314) 
برای آن که بهتر درك کنیم که مردان و پدران حتا روشـنفکر آن زمـان، از   

چـه منطقـی را دنبـال    « یحجاب بردار»چه مفهومی در سر داشتند و از « حجاب»
بـرای  . بایست به خاطرات و مکتوبات زنـان آن دوره رجـوع کنـیم   کردند میمی

-نمونه مریم فیروز در خاطرات خود از نحوه نگاه پدرش نسبت بـه حجـاب مـی   

بار اشاره کنم که من یک. کردیم، حجاب نبودآن چادری که ما سر می»: گوید
در بـین راه پـدرم   . رفتـیم سته بودم و مـی با چادر و جوراب روشن در اتومبیل نش

خیـر، جـوراب   : مرا دید و بعد سئوال کرد که تو با پای برهنه رفته بودی؟ گفـتم 
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وقتی که مـن آن جـوراب را اشـتباه بگیـرم و خیـال      : گفت. روشن پوشیده بودم
دیگر حـق  . کنم که پایت برهنه بوده، دیگران هم همین تصور را خواهند داشت

چادر را بینداز دور، ایـن  : گفتولی همین پدر می. ب را بپوشینداری این جورا
 (031مریم فیروز، ص )« .خوردمینبه درد 

ها و مکتوباتی از این دسـت، و اسـناد بـه جـای مانـده از آن      با استناد به تجربه
و برخـی از فعـاالن   )دوران، شاید بتوان گفـت کـه مـردان مترقـی و تجـددخواه      

حـق انتخـاب   »تعریفی در حوزه  لزوما « کشف حجاب»مرادشان از ( جنبش زنان
نظم اجتمـاعی  »در مورد پوشش نبود، بلکه برای آنان تصویرگر یک « برای زنان
بود که با انحالل نظم سنتی و تحول در ساختارهای کـالن اجتمـاعی و   « متفاوت

و در این میـان بـرای   . آمدساختن و جایگزین کردن نهادهای نوین، به دست می
آزادی نـوع  »مفهومی بیشتر از « کشف حجاب»زنان پیشرو آن زمان نیز  زبرخی ا
-تغییـر سـاختارهایی بـود کـه مـی      گـر تداعیداشت یعنی برای آنان نیز « پوشش

برای نمونه مهرانگیـز دولتشـاهی   . بکشاند« بیرون»به « اندرون»توانست زنان را از 
می کشـف حجـاب   نیز با همین برداشت از تحول نظم اجتماعی، روز اعـالم رسـ  

بیند را روزی مهم و تعیین کننده برای پیشرفت زنان و جامعه ایران می( دی 07)
دی نقطه چرخشی در تاریخ اجتمـاعی ایـران و نـه تنهـا      07رویداد »: گویدو می

این دگرگونی و حضور زن در اجتماع به عنـوان انسـان   . کنار گذاشتن چادر بود
هـای بعـد، پیامـدهای آن تـا     ی بود که سالبرابر و همکار و همگام مرد، رویداد

هـای اجتمـاعی و فرهنگـی و    سپاهیان دانش و بهداشت و ترویج و انواع فعالیـت 
 .(سخنرانی دولتشاهی، مهرانگیز)« .سیاسی دیده شد

مریم فیروز هم که به لحاظ عقاید سیاسی در نقطه مقابل مهرانگیز دولتشـاهی  
حجـاب، و تـأثیر مثبـت ایـن واقعـه      دی و کشـف   07قرار داشـت نیـز در مـورد    

طبیعی است هر تغییـری،  »: گویدتاریخی در تحول زندگی اجتماعی ایرانیان، می
بعـد از ایـن تغییـر هـم، زنـان بـرای شـرکت در        . کنـد آمادگی بیشتری ایجاد می
سـال، زن را  هـا  این تحول در اثر گذشت ده. تر شدندجلسات و هر کاری آماده
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نه بیرون بیاید، شاغل شـود، در مجـالس شـرکت نمایـد و     تر کرد که از خاآماده
هـا  ایـن  در گذشته،. تر شودبرد تا موفق کاربهو تمام تالش خود را . صحبت کند

پـس طبیعـی اسـت کـه کشـف حجـاب یـک        . نبود و زنان بسیار محدود بودنـد 
در . تحولی را ایجاد کرد ولی در عین حـال نکـات منفـی هـم بـه همـراه داشـت       

ها ها بر روی زنو دانشگاه ،مدارس، مدارس عالیه. رای همه باز شدحقیقت راه ب
 .(053 ص فیروز، مریم)« .باز شد و به هرحال یک تحولی ایجاد گردید

نیـز در خـاطرات    ی، اولین زنی که در ایران به وزارت رسـید،  پارسا فرخ رو
گویـد،  مـی  0341بازگشـت حجـاب در دهـه    دالیل و بسـترهای    ازخود وقتی 
چـادر بـه نظـر مـن دیگـر آن      »: کنـد می ب زمان رضاشاه را چنین  توصیفحجا

آن روزهـا چـادر   . و قبـل از آن نداشـت   0304های معنی و نقشی را که در سال
مانعی بود در راه تحصیل کردن و مدرسه و دانشگاه رفتن و اصوال دختـری کـه   

کرد که تحصـیل علـم هـم نبایـد بکنـد، ولـی امـروز        چادر به سر داشت فکر می
 (021-004 ص ،0323 پیرنیا،)« دیگر این فکر وجود ندارد

کـامال  قبل از کشف حجـاب،  توان گفت ساختار سنتی جامعه در حقیقت می
ما به شکل و شمایل  ۀآرایش گرفته بود یعنی جامع« اندرونی و بیرونی»بر اساس 
شاید به همین خاطر باشد . در نیامده بود («عرصه خصوصی و عمومی»)امروزی 
ــان ی اغلــب پیشکســوتدغدغــهکــه  ــی خــانم بــی: همنــون)هــای جنــبش زن ب

بیش از تغییر ساختار سنتی جامعـه،  ...( صفیه یزدی، وطوبا آزدموده، استرآبادی، 
زد، یعنـی تغییـر و ارتقـاء    دور می« ی هااندرون»زنان در همین بهبود شرایط حول 
چون بسیاری از خود فعاالن جنبش زنـان قربـانی آن بودنـد و در    )« سن ازدواج»

-بـه  و« تعـدد زوجـات  »، و نیز کنترل (سنین خیلی پایین به خانه شوهر رفته بودند

از طریـق   ،یـا آمـوزش دختـران   ، و «امَردبـازی شـوهران شـان   »انتقاد به  خصوص
هـای  مینیستی نسل اول فهای جانانهفعالیتدر واقع . همین ساختار اندرونی بود

« آموزش خواندن و نوشـتن بـه زنـان   »به طور ویژه بر تعلیم و تربیت و که ایرانی 
مجـزا نشـده بـود و زنـان پیشکسـوت و      « اندرونی»هنوز از عرصه  ،تمرکز داشت
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و  کردنــدبرپــا مــیشــان هــای تــدریس را اغلــب در منــازلترقــی خــواه، کــالس
یافـت و نـه بـه    مـی  انـدرونی شـکل  نیز در چارچوب نیازهای زنان در ها آموزش

 .و مـثال بـرای دسـتیابی بـه شـغل و درآمـد      « بیرونی»منظور ادغام زنان در عرصه 
بعــدها در دوران رضاشــاه بــود کــه بــا پیگیــری پــروژه ادغــام زنــان در گفتمــان  
ناسیونالیسم تجددخواه، آموزش و تحصیل زنان عمومی شد و به نوعی از حـوزه  

ورود زنان به بازار کـار در مـواد آموزشـی    های رقهو جفاصله گرفت « اندرونی»
در دوران مشـروطه بـر اسـاس    « آمـوزش زنـان  »در واقع . دختران گسترش یافت

فضای اندرونی بـود و   پی ریخته شده بود و در« زن به عنوان مدیر خانه»گفتمان 
از  تـدریج به بعدها در زمان رضاشاه و پس از آن بود که آموزش و تحصیل زنان

زن بـه عنـوان عضـوی از    »فاصله گرفت و بـه سـمت گفتمـان    عمال  ،گفتماناین 
 . حرکت کرد« ملت

شـان  به این ترتیب درحالی که در دوران مشروطه، زنان برای ارتقاء وضـعیت 
مـردان روشـنفکر و   کردنـد،  مـی  تـالش « انـدرونی »در درون خانه و در مرزهای 
فعال بودند عمدتا  « بیرونی» بلکه در عرصه« اندرونی»ترقی خواه که نه در عرصه 
، به طـور  انگاشتند و برای تحقق آنمی« حجاب برداری»مشکل جامعه و زنان را 

بـا کشـف حجـاب، فضـای       کردنـد فکـر مـی  چـرا کـه   . کردنـد تالش می جدی
شود، و نوسازی جامعه، محتـاج  عمومی کشورشان، از وضعیت سنتی، خارج می

در واقع بح  مـردان روشـنفکر و   . است« نیبیرو/ اندرونی» بنیادین ساختارتغییر 
انـدرونی و  »تجددگرا عمدتا  بـر سـر بهـم ریخـتن و فروپاشـاندن سـاختار سـنتی        

شکل دهی بـه عرصـه عمـومی و خصوصـی     )برای آرایش مجدد جامعه « بیرونی
حجـاب  »زیـرا  . و ایجاد و بسـط سـاختارهای مـدرن اجتمـاعی بـود     ( نودر شکل 
نمـاد و تثبیـت   ( چادر و چاقنور و پینـه )داشت  با آن شکل و شمایلی که« زنان
خواهم بگویم کـه ایـن   می.  آن امروزشکل به « حجاب»بود تا « اندرونی»کننده 

دیدگاه نسبت به حجاب بـرداری و آرایـش نـوین سـاختارهای جامعـه در زمـان       
« شخص نظامی اقتدارگرا به نام سردار سپه»رضاشاه، لزوما  به افکار و سلیقه یک 
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ــینخالصــه  ــب تجــددگرایان و    م ــان اغل ــومی در می ــردی عم ــد بلکــه رویک ش
 . هم بود( و بخشی از زنان)روشنفکران مرد 
ــاید مشــکل ــانونی ش ــرو و    ک ــای پیش ــنفکری و نیروه ــان روش ــه در گفتم ک

« نظمـی مـدرن  »اسـتقرار  متاسفانه رابطه میان تجددخواه وجود داشت آن بود که 
/ بـرای نظـم سـنتی انـدرونی    بـه عنـوان جـایگزینی    ( خصوصـی / حوزه عمـومی )

مشخص نبـود و در میـان   خیلی روشن و  «دموکراتیکنظم و روشی »با  ، بیرونی
نشده بود که چگونه ایـن نظـم مـدرن     ، به درستی مطرحروشنفکران این پرسش

از آن  وسـیع  شکل به ای استقرار یابد که اقشار گوناگون جامعهتواند به گونهمی
به که مثال طوری به. و یا در این روند گذار، حداقل صدمه نبینند ،بهره مند شوند
 هایی از زنان مذهبی از نظام آموزشی و تحصیلی منجر نشود؟حذف بخش

ــی مــی ــن رویکــرد و گفتمــان  از طرف ــیم کــه ای در فضــای تجــددگرایان دان
آن زمان، در اقلیت قرار داشت با این حال مردان روشـنفکر  اجتماعی و فرهنگی 

جــددخواه کــه عمــدتا  در خــارج از کشــور تحصــیل کــرده و بــه کشــورهای و ت
رفت و آمد داشتند، توانستند از طریق قـدرت رضاشـاه   ( از جمله ترکیه)همسایه 

و از آنجـا کـه ایـن    . و همراه کردن او، این رویکرد تازه را در جامعه پیاده کننـد 
برای پیاده کـردن  « راعمال زو»خواسته اساسا  در اقلیت قرار داشت، راهی به جز 

ی معین در برابر یـک خواسـته   چرا که وقتی اکثریت یک جامعه. دیدندمینآن 
شک یا بایـد امیـد داشـت کـه آن رویکـرد در بلندمـدت و بـه        قد علم کنند، بی
مقبولیت عام بـه دسـت آورد و   « آمیزخشونتغیر»گرایانه و طریق آرام و اصالح

. ر کوتـاه مـدت ـ آن را بـه کـل جامعـه تحمیـل کـرد        یـا بایـد بـا اعمـال زور ـ د     
میسـر اسـت،   « اعمال زور»تنها از طریق « حجاب اجباری»همانطور که امروز نیز 

حتـا در سـبک زنـدگی    چرا که اوال موضوعی است کـه در زنـدگی روزمـره و    
اکثریت جامعه تاثیرگذار است و از آن جایی که اکثریت جامعه بـا آن مخـالف   

راهـی بـه   برای اجـرای آن  به عنوان نماینده اقلیتی از جامعه، است پس حاکمیت 
 . نداردخشونت توسل به زور و جز 
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 « عامل»به « میانجی گر»تغییر نقش رضاشاه از : تجددخواهفشار مردان 

نگـاهی  ( به سلطنت رسیدن رضاشاه)ی نخست حکومت پهلوی اول اگر به دوره
سـعی   اش،سـال اول حاکمیـت   3 -5شویم که رضاشاه طـی  بیاندازیم متوجه می

، و (طرفـدار حجـاب  کـار  نیروهای مذهبی محافظه)کرد بین اکثریت مردم سنتی 
و خـود  )اقلیت کوچکی که به دنبال تغییر حجاب و پوشـش سـنتی زنـان بودنـد     

، نقش میانجی را بـازی کنـد، از   (های این اقلیت همراه بودرضاشاه نیز با خواسته
گـرا بـا اقلیـت تجـددخواه، بـه طـور غیـر        ثریت سنتاکمیان این رو در منازعات 

کرد و گاهی نیز بـرای آن کـه   علنی و در خفا از این اقلیت کوچک حمایت می
هـایی را کـه اکثریـت جامعـه بـه رهبـری روحـانیون        ها و آشوبمخالفت خوانی

کرد را مهار بکنـد  جامعه اعمال میتجددخواه متعصب علیه اقلیت و کار محافظه
هایی هـم مقـرر بکنـد،    د با ظاهرسازی، برای این اقلیت حتا مجازاتنموسعی می

و مردم عـوام  افراطی گرایان سنتولی عمال قصدش آن بود که آنان را از خشم 
کشـف  ]  که  یزنان»در واقع . بیانجامد حفظ کندشان توانست حتا به مرگکه می
  تعدادشـان   رضاشـاه   دنیرسـ   قدرت  با به  تختیدر پا  ویژهبه ...کردند می [حجاب
  یدیو شد  محرمانه  نیفرام  یانتظام  یروهاین  یبرا  را رضاشاهیز. بود  افتهی  شیافزا

 ساناسـاریان، )« .شود  حفاظت  و اوباش  در برابر اراذل  زنان  نیبود تا از ا  صادرکرده

هـای دولتـی بـه طـور مخفیانـه و دور از چشــم      در واقـع دسـتگاه   (011 ، ص0324
توان بـه  برای نمونه می. کردندهای مخالف حجاب، حمایت میجامعه، از گروه
هـای انجمـن زنـان کـه حـول      از فعالیـت « ابوالقاسـم مراغـه ای  »شرح حـالی کـه   

ایجـاد کـرده بـود رجـوع     « شـهناز آزاد »حجاب برداری زنان به همراه همسرش، 
ا اداره شـهربانی  ای در این شرح حال، مذاکرات خـود را بـ  ابوالقاسم مرغه. کنیم
افراطـی  گرایـان  به منظور پیشگیری از تحریکات احتمـالی سـنت   0312در سال 

خطراتـی بـه وجـود آورد    شـان  که ممکن بود برای خود و خـانواده و همفکـران  
گوید که برای همین منظور رئـیس شـهربانی را بـه جلسـات     کند و میبازگو می

ری بـرخالف حاکمیـت انجـام    کند تا به او نشان بدهد کـه کـا  انجمن دعوت می
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وعـده داد و ده  »رئـیس شـهربانی   : کنـد رئیس شهربانی هم موافقت می. دهدمین
چـون اکثریـت حاصـل شـد، خـانم نـاظم جمعیـت        . دقیقه هم پیش از وقت آمد

خـانم مـریم   )در پشت میز ریاست و خـانم منشـی جمعیـت    ( نوابه خانم صفوی)
سپس اعالم کرد کـه  . ه را خوانددر پهلوی وی نشسته، رویداد جلس( رفعت زاده

سـخنرانی خواهنـد    ،امروز بانو عطیه کسمایی در موضـوع حقـوق زن در جامعـه   
بانو عطیه پشت تریبون ایستاد، نطق غرایی کرد که همه حضار حتـا رئـیس   . کرد

پـس از ایـن     (231 ص سـالمی و نجـم آبـادی،   ) «شهربانی را رقـت قلـب دسـت داد   
سعی در گسترش کـار  « انجمن بانوان»بانی بود که آمیز با شهری موفقیتمذاکره
در جلسه فردای همان روز همه جریانـات را بـه هـم مسـلکان شـرح      »: خود کرد
از آن جایی که رئیس دولت و معاون نظمیه هر دو آگاه شـدند و ممانعـت   . دادم
پس از شور به ایـن  . و خواستیم یک گام جلوتر برداریمشدیم همه شاد . نکردند
و برای کتمـان   نیدیم که نام انجمن بانوان را مبدل کنیم به گروه بانوئیانتیجه رس
در حقیقت . مان بگوییم که ما فقط طرفدار تعلیم و تربیت زنان هستیمنیت اصلی

حزبی را به آن نام تاسیس و رسما مرامنامه و نظامنامه و کاغـذ و پاکـت مـارك    
ایـن سـبب   . کـردیم های تقاضای عضویت و کارت کارمندی چاپ دار و برگ

شمار جمعیت ما تقریبا  به دو هـزار خـانواده رسـید و بـا      ،شد که در اندك مدت
. «داشتن چندین حوزه در محالت تهران، خانه مـن بـرای مرکزیـت کـافی نبـود     

  (230 ص همان،)
به رغم حکومت نظـامی در   0314در سال »دهد که ای سپس شرح میمراغه

کـه دیگـر باشـگاهی بـرای آن درسـت کـرده        تهران، اما اجتماع جلسات انجمن
تـا شـمار نماینـدگان مجلـس     »: ادامه یافت« هزار عضو داشت 3بودند و بیش از 

که با جدیت مرحوم داور، رسما عضو انجمن شده بودند به هیجده نفـر رسـید و   
قرار بود یک فراکسیون مخصوص تشکیل داده یک طرح قـانونی بـرای آزادی   

موضوع خلع احمدشاه و سلطنت رضاشاه پیش آمـد و   .زنان به مجلس داده شود
موقع مناسب را برای انجام مقصود مزبور نیافتیم ولی  ،تا آخر دوره پنجم مجلس
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چـون اقربـای بعضـی از    . دوام داشت 0313کارهای ما کما فی السابق تا خرداد 
داخل جمعیت ما شده دارای افکار  و اعمـال  ... علمای روحانی درجه اول تهران

جددانه گردیده، چندان اعتنا به روگیری نداشتند، شرحی بـه رضاشـاه پهلـوی    مت
بـا ایـن کـه شـاه اجمـاال و      . س و مجازات شدید مـرا خواسـتار شـدند   بنوشته، ح

تیمورتاش تفصیال از کارهای من اطالع داشتند و راضی بودند مـع ذلـک چـون    
بازداشـت و   خواست علما را از خـود برنجانـد دسـتور   میناوایل سلطنتش بود و 

 ص همـان، )« .تبعید مرا داده ضمنا گفتـه بـود هـر جـا خـودش میـل دارد بفرسـتید       

232) . 
ای از انجمـن  شعبههم باز  ،ماه تبعید شد اما در این تبعید 3ای ابوالقاسم مراغه

را به پشتیبانی رئیس شهربانی، در مراغه ایجاد کرد که اغلب مـدیران و رسسـای   
رئیس شهربانی مراغه تـا یـک مـاه و    ». : آن درآمدندادارات دولتی، به عضویت 

داشـت، چـون اکثریـت اهـل مراغـه بسـیار        نیم مرا در خانه خودشان مهمان نگاه
گفتند کسی که برخالف روگیری زنان باشـد از دیـن اسـالم    فناتیک هستند، می

باشد لذا ناچار در خانه یک ارمنی پانسیون و با اجـازه و  خارج و نجس العین می
. شعبه گروه بانوئیان را به طور سـری  دایـر کـردم    ،عدت آقای جعفر قلیخانمسا

بدین ترتیب . (234 ص همان،)« غالب رسسای ادارات با خانم هایشان داخل شدند
-را از فعالیـت دولـت  توان به وضوح حمایـت  میای از البالی  شرح حال مراغه

 . کردند مشاهده کردمی کسانی که در راه ترویج حجاب برداری تالشهای 
های ترقی خواه و معتقد به برابـری حقـوق   های کمی و کیفی خانوادهفعالیت
مـادر  )مردان، همننان رو به فزونی داشت از جملـه فخـر آفـاق پارسـای     و زنان 

های آزادیخواهانه به شدت فعـال  به همراه  همسرش در فعالیت( فرخ رو پارسای
، بـه  (ابوالقاسـم آزاد و شـهناز رشـدیه   )دیگـر  هم به ماننـد آن زوج  ها آن .بودند

طـوری  بـه گرفتنـد،  شکل پنهانی از سوی حاکمیت وقت مورد حمایت قـرار مـی  
نخست وزیر در عین حالی که طرفـدار  »: نویسدکه همسر فخر آفاق پارسای  می

های اجتماعی فخرآفاق خانم بود و ما از دوستانه دیرینه او هسـتیم معهـذا   فعالیت
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بـار بـا   افـراد خـانواده مـا را هـر چنـد یـک       ،انیون قشـری و مـذهبی  از ترس روح
 ،0323 پیرنیـا، ) «.کـرد کشور تبعید میاز ای یکدیگر و گاهی جدا و تنها به گوشه

  (24 ص
تـوان در  نمونه دیگر از پشتیبانی و حمایت دولت از فعاالن جنبش زنان را می

دولت آبادی در لباس یک روز خانم صدیقه »: مورد صدیقه دولت آبادی یافت
ای از زنـان چـاقنوری در پشـت مسـجد     حجـاب بـا دسـته   دوخت اروپایی و بی

یکـی از زنـان او را   . گشـتند سپهساالر مواجه شـد کـه از روضـه خـوانی بـر مـی      
آهای این خودش است همان کافر ملعون است، اوست کـه  : شناخت و فریاد زد

سـایر  ... ، بریزیـد و او را بکشـیم  ها را با گیس باز روانه بـازار کنـد  خواهد زنمی
کارآگـاهی کـه بـه طـور     ... بـدو هـا  آن صدیقه خانم بـدو، و .. زنان هجوم بردند

مخفیانه مراقب خانم دولت آبادی بـود بـه پاسـبان پسـت خبـر داد و درسـت در       
خواسـتند او را بـا چنـگ و    ها به صدیقه خانم رسیده بودند و مـی لحظاتی که زن

و آن دو نفر زنـی  ... پاسبان با اسلحه به میان مهاجمین دویددندان پاره پاره کنند 
ها شفاعت صدیقه خانم از زن... که محرك قضیه بودند به کالنتری جلب شدند

زنانی کـه   0301در سال »به این ترتیب  (22 ص همان،). «کرد و آزادشان ساخت
 حمایـت ا هـ آن توانستند چادر از سرشـان بردارنـد و شـهربانی از   می مایل بودند،

 (34رنجبر عمرانی، ص )« کردمی

های دولتـی  بینیم که دستگاهمیدر واقع همانطور که در اسناد مختلف آمده، 
چنـین روشـنفکرانی    ازمتعصب،  های گراسنتبه صورت مخفی و دور از چشم 

با این حال، همـین روشـنفکرانی کـه    . کردندهمکاری میها با آنو حتا  حمایت
آنان برای انجام فعالیت هایشان در رابطه بـا حجـاب بـرداری    رضاشاه در خفا از 
کشـف حجـاب   »کرد تالش کردند تا رضاشـاه را راضـی کننـد کـه     پشتیبانی می
در . را به عنوان اقدامی از طرف دولت، در پهنـه جامعـه گسـترش دهـد    « اجباری
در در آن زمان مردان روشنفکر  ویژهبهتوان گفت جامعه روشنفکری و واقع می

و حتـا   ی داشـتند پُر رنگنقش « کشف حجاب»توسط رضاشاه برای « اعمال زور»
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، عمدتا  حاصل اندیشه و عمل مشترك «کشف حجاب»توان گفت با احتیاط می
هـر چنـد فعـاالن جنـبش     . مردان روشنفکر و خارج رفته آن زمان با رضاشاه بود

بزرگـی بـرای   مانع بسیار ( به شکل روبنده و چاقنور و چادر)« حجاب»زنان که 
گذاشـتند تـا بـه    شد از زندگی خود مایـه مـی  حضورشان در جامعه محسوب می

بتوانند در این زمینه تغییراتی ایجـاد کننـد، امـا در    « آرام و مسالمت آمیز»طریقی 
از سـوی دیگـر   تحلیل نهایی، همدستی مردان روشنفکر آن زمـان بـا رضاشـاه و    

در جهت مـدارا کـردن بـا زنـان     کار سرسختی و عدم انعطاف روحانیت محافظه
« کشف حجـاب »، باالخره سبب شد که آنانهای و خواسته حجاب در جامعهبی

 .به صورت اجباری و با اقتدار دولتی در ایران پیاده شود
-ها و اسناد موجود، به نظر میبا توجه به روند پُر اُفت و خیز ماجراها و بح 

خواســته روشــنفکران و رضاشــاه در مجمــوع، برآینــد « کشــف حجــاب»رســد 
از سـوی   خلـق السـاعه   یاقدامتوان آن را نمی تجددگرایان آن زمان بود و لزوما 

هرچنـد سـفر    .تلقـی کـرد  الگـو گـرفتن از اتـاتورك،     و بـا  ( رضاشـاه )یک نفر 
رضاشاه به ترکیه و مالقات وی با مصـطفی کمـال آتـاتورك و دیـدن وضـعیت      

ه پهلوی برای اجرای کشف حجـاب،  ی جامعه ترکیه، بر عزم رضاشامدرن شده
با این همه اما مردان روشنفکر خارج رفته یکی از نیروهـای مهـم   . تأثیر گذاشت

بودنـد  « کشف حجـاب »و اثرگذار در روند البی و فشار بر رضاشاه برای اجرای 
رسد رضاشـاه خـود را بـه نـوعی نماینـده ایـن بخـش از جامعـه ـ یـا           و به نظر می

در حالی که در بسـیاری  . دانسته استهای این بخش ـ می حداقل پاسخگو به نیاز
و خواسـت  « سفر رضاشاه بـه ترکیـه  »از متون تاریخی، اجرای این قانون صرفا  به 

 .فردی او حواله داده شده است
 

 «کشف حجاب»ی گیری ایدهشکل

در  تـوان مـی  را در ذهـن رضاشـاه  « کشف حجـاب »گیری ایده شکلپیش زمینه 
 نفوذ پُر افراد وها تیشخص دیدگاهدر آراء و  حتاجامعه روشنفکری آن زمان و 
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که مهرانگیز دولتشاهی این ایده را به زمـانی  طوری به، جستجو کرد زیندربار  در
ر دربار رضاشاه بود و نیز نگـرش و تفکـر پـدر    ی، وز«مورتاشین تیعبدالحس»که 

ه، کـه پـس از تیمورتـاش در    ملقـب بـه مشـکوۀ الدولـ     یرزا دولتشاهیم)خودش 
که پدرم  یزهاییاز چ یکی»: دهد، رجوع می(دربار رضاشاه پست و مقام گرفت

شـه  یمورتاش بود که همیش از او تیپ. کرد به رضا شاه، مسئله چادر بودمی نیتلق
عالقـه   یلـ یرضاشـاه خ . داد و بعد از او هم پدرم بـود می گفت و تذکرمی ن رایا

آن . دانسـت نمـی  خودش کـه فرانسـه  . بداند یزهاییداشت که راجع به ناپلئون چ
رضاشـاه   یخواند و روزها بـرا می راجع به ناپلئونهایی ها کتابوقت پدرم شب
 فیـ که راجع به او نوشته شده بود را تعرهایی کتاب یا بعضیسرگذشت ناپلئون 

بود که خـارج   یک آدمی. داشترضاشاه تعلل  یدر مورد چادر تا مدت. کردمی
ن کـار را  یـ شـود ا می ر قابل قبول بود که چطوریش غیده بود، براینرفته بود و ند

پـدرم در دربـار بـود    . مورتاش هر دو در دربار بودنـد یپدرم و ت یک مدتی. کرد
گفته کـه  می کرده ومی مورتاش اصراریت. مورتاش را معزول کردیکه رضاشاه ت

رضاشـاه گفتـه   . مملکـت الزم اسـت   یاست که برا یاتیکشف حجاب جزو ترق
الزم باشد کـه همـه    یک روزین امر الزم باشد، و یخوب، اگر واقعا  ا یلیبود خ
ن طـور  یاول ا. دهممی م را طالقیها چادرشان را بردارند، من هر دو تا زن هازن

« .نـدارد، نظـرش عـوض شـد     یبـ ید که نـه، ع ید ه ویرفت ترک یوقت. فکرش بود
 (خاطرات دولتشاهی، مهرانگیز)
ی آن یکـی دیگـر از روشـنفکران خـارج رفتـه     ، ایاما ابوالقاسم آزاد مراغـه  
ثیر قـرار  أاز تحـت تـ   وی و همسرش نقـل کـردیم،  های که پیشتر از فعالیت زمان

-دادن تیمورتاش و رضاشاه در مورد لزوم کشف حجاب، ماجرایی را شرح مـی 

غت مراغه استفاده کرده کتاب دالیـل لـزوم و   من از فرا»: دهد که شنیدنی است 
/ 3/ 23در . وجوب رفع حجاب را از نثر به نظم فارسی سره تبـدیل کـرده بـودم   

. شاه آمد به مراغه یک شب مانـده رفـت بـه طـرف رضـاییه و کردسـتان       0313
افـزودم و  کتـاب  همین که از بازگشتش به تهران خبردار شدم شرحی بر مقدمـه  
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صر تغییر مناسب داده، آن را بـه همـراه یـک عریضـه بـه      در برخی جاهایش مخت
شایسته اسـت کـه اعلیحضـرت بـا اقـدام       [ فرستادم و در آن ذکر کردم که]شاه،

جدی به رفع حجاب، نیکنامی ابـدی را بـرای خـود ذخیـره و ایرانیـان را از ایـن       
 (235 ص آبادی، نجم و سالمی).«ننگ بین المللی مانند آتاتورك رستگار فرمایید

باز هم شنیدنی است که وقتی این مسایل توسط تیمورتاش به گوش رضاشاه 
تیمورتاش بـرای  . ای را به تهران برگرداننددهد که مراغهرسد وی دستور میمی
های شما رسید چهار روز در هنگامی که نامه و کتاب»: کند کهای نقل میمراغه

ز به انتظار بودم تا وقـت  سه رو.... نزد خود نگاهداشته در ساعت فراغت خواندم
های شما را به شـاه تقـدیم و مفـاد همـه را بـه      خوب و مساعد یافته، نامه و کتاب
. ها را که نشان کرده بودم برایشـان خوانـدم  عرض رسانیده، حتا بعضی از قسمت

خوشش آمد و فرمود به منصور تلگراف کنید که مخارج کـافی داده بـه تهـران    
. فردای آن روز مرا بـه حضـور شـاه بردنـد    »گوید ی میامراغه(  همان)« .بفرستد

احوالـت چطـوره؟ آیـا در مراغـه خـوش گذشـت؟ عـرض        : شاه به من فرمودند
برای پیشوایی مرام مقدسـی تبعیـد شـدم کـه تـا آن کـامال عملـی نشـود         ...کردم

ایرانیان روی سعادت را نخواهند دید، به دالیلـی کـه در آن دو کتـاب تقـدیمی     
صـحیح اسـت و در موقـع مناسـب اقـدام      : شـاه فرمودنـد   .امردهمشروحا  بیـان کـ  
نهایـت شـاد و امیـدوار    من از اظهار موافقت شاه با رفع حجاب بـی ... خواهد شد
 ( 233 ص همان،)« .گردیدم

ای، یک سال پـیش از اعـالن   الزم به یادآوری است که ابوالقاسم آزاد مراغه
ه اروپا سپس بـه مصـر و حجـاز و    مشروطیت در ایران از راه روسیه و اسالمبول ب

در ای مراغـه . گـردد هند رفته و در آغـاز جنـگ جهـانی اول، بـه ایـران بـاز مـی       
-اش را پس از بازگشت از این سفر چنـین بیـان مـی   خود نخستین اقدامخاطرات 

نخستین اقدام من ایـن بـود کـه  کتـاب کـوچکی را در دالیـل شـرعی و        » : کند
-چـون مـی  . وم و وجوب رفـع حجـاب نوشـتم   اقتصادی و اجتماعی و سیاسی لز

دانستم اجازه چاپ آن را نخواهند داد با ژالتین یـک صـد جلـد تهیـه کـرده بـه       
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البتـه پـیش از ابوالقاسـم     (222 ص همـان، ). «بعضی از علما و رجال روشنفکر دادم
« حجـاب بـرداری  »ای نیز بسیاری از مردان روشنفکر در دوران مشروطه بر مراغه

موضـوع  »: گویـد مریم فیـروز، در ایـن مـورد مـی    . پافشاری داشتندزنان تاکید و 
های عشقی، عـارف و ایـرج   اگر کتاب. کشف حجاب مربوط به رضاخان نیست

 فیـروز،  مریم)« .بینید چقدر نسبت به چادر مخالفت شده استمیرزا را بخوانید، می

طه لزوم پیاده کردن کشف حجاب، در زمان مشـرو در واقع پیش زمینه  (052 ص
اش برای نمونه تاج السلطنه، دختر ناصرالدین شاه در خاطرات. ه بودشدتدارك 
در این مملکت نشـر  ها هزارها مفاسد اخالقیه از همین روی بستن زن»: نویسدمی

 . (0330 اتحادیه،)«داده شده است
ــرزاده عشــقی  ــزمی ــه از نی ــرآوازه شــاعران جمل  دوره، آن در کــه اســت یاپُ

 چـادرو ) مورد نیهم در یانتقاد یشعر معترض، شاعران از گرید یبرخ همنون
  :است سروده( چاقنور و روبنده
 ضدحجاب بود گرچه سخن است حجاب در
  خراب خرابند قوم این که است حجاب از
 ...بحساب ناید که است حجاب ز خرابی بس 
  نازیبنده یروبنده و چادر این چیست 
  روبنده این پس چیست هال نیست کفن گر

کند که چند نفری نیز با او در ایـن  میرزاده عشقی  سپس اظهار امیدواری می
 : زمینه همراه شوند تا این ایده در جامعه گسترش یابد

  شود آواز هم گوینده سه دو یک ار من با
 (31 ص بامداد،) شود آغاز جامعه در زمزمه این کم کم

ست که فعاالن جنبش و همفکران اوی میرزاده عشقی در همین دوره و زمانه
زنان به طور شبانه روزی و با قبول خطرات بسیار زیاد، برای گسترش تحصـیل و  

حجـاب بـرداری سـریع    »کردند امـا لزومـا  بـر    تأسیس مدارس دخترانه تالش می
تاکید عاجل و فوری نداشتند و حتا در میان خود فعـاالن زن در آن زمـان،   « زنان
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کـه در  طـوری  بـه . ای هم وجود نداشتمورد حجاب برداری، توافق گستردهدر 
کـه در عـین    (1)«شـکوفه »ترین نشریات زنانه آن زمان به نـام نشـریه   یکی از مهم

انجمنـی کـه در   )های زنان آن دوران بـود  حال، ارگان یکی از بزرگترین انجمن
ای در مقالــه ،(هــزار عضـو پیـدا کــرده بـود    5هفتــه، بـیش از   5عـرض کمتـر از   

انتقادآمیز نسبت به گرایش روز افـزون حجـاب بـرداری زنـان ایـران، بـا عنـوان        
چقدر جای افسوس »: نویسدخورشیدی می 0232بهمن  02در « فلسفه حجاب»

است که زنان مسلمه هند و قفقاز با آن همه اشکاالت و محذوراتی کـه از بـرای   
بـه چـه انـدازه در امـر حجـاب      تهیه شده اسـت  ها آن عدم اجرای قوانین مذهبی

احکام دیـانتی  گونه ولی خواتین ایرانی که اسباب اجرای همه... ورزنداهتمام می
موجـود اسـت تـا چـه     ها آن و لوازم پیشرفت از همه قسم قوانین مملکتی از برای

در بخارا و بعضی از نقاط قفقـاز  هـر   ... اندحد  اهمیت حجاب را از میان برداشته
در سال سی منات مالیات باید بدهد و فقیرتـرین زنـان   [ محجبه ای هر زن]نقابی 

و [ را حذف کننـد شان تا بتوانند حجاب]دهند مسلمان در آنجا این مالیات را می
دارنـد ولـیکن در ایـران بـا کمـال افسـوس شـاید        مـی ندست از قانون دیانت بـر  

تـا حجـاب را   ها باشند که حاضر از برای دادن سالی سی تومان هم باشـند  بعضی
 . (3 ص ،24 ش ی0332 الثانیی ربیع شهر 5 دوم، سال شکوفه،)« از خودشان مرتفع نمایند

این اسناد تاریخی و مدارك مشابه آن، سه نکته مهـم و قابـل تعمـق را بـه مـا      
دهـد  ، اسناد به جای مانده از آن دوران نشان میاول نکته: کندزنان یادآوری می
یعنی بیش از یـک دهـه قبـل از حضـور رضاشـاه      ) ،0231های که از همان سال

بـین زنـان   « کشـف حجـاب  »موضوع ( پهلوی در ساختار قدرت و سیاست ایران
-هـم مـنعکس مـی   شان ایرانی به طور جدی مطرح بوده تا جایی که در نشریات

                                                                    

او . منتشر شد 0232صاحب امتیاز مجله شکوفه بود که در سال ( مزین السلطنه)مریم عمید  . 1
مدرسـه  قمری به نـام   0331را در سال ها آن را نیز تاسیس کرد که یکی ازای مدرسه دخترانه

او در . را تاسـیس کـرد  « دارالمعلم و صـنایع مزینیـه  »نیز شعبه  0332مزینیه بنیاد نهاد و در سال 
به نقل از سالنمای زنان ایران، به کوشش نوشـین احمـدی خراسـانی،    ) .درگذشت 0232سال 
 (0372تهران 



 50/ فصل اول 

نبود توافق و همـدلی و اجمـاع   مورد، و حائز اهمیت در این  دوم نکته. شده است
کـه همـین   . ی مختلف زنان در مورد حجاب بـرداری اسـت  هاگسترده بین گروه

کنگـره نسـوان   »هـای ایرادشـده در   یا بعدتر، در سخنرانی ی نشریه شکوفه،مقاله
، و که این کنگره سه سال پیش از کشف حجـاب در تهـران برگـزار شـد     «شرق

و مدافع برابری، هایی از زنان روشنفکر دیگر اسناد مشابه، بازتاب مخالفت گروه
، ایـن کـه   سوم نکتهو باالخره  .حجاب برداری استعدم ضرورت طرح بت به نس
پـیش از  ، و آزادی عمل در این زمینـه  ی برخورد زنان به تغییر پوشش خودنحوه

 . گرفتمی و به شکلی تدریجی انجامهمراه با مسالمت و اعتدال کشف حجاب 
شـاعران آزادیخـواه ـ از     خصـوص بـه  این درحالی است که مردان روشـنفکر 

در نقد رویه تدریجی و اعتـدالی نسـبت بـه حجـاب بـرداری      « ایرج میرزا»جمله 
 : سرایدزنان چنین می

  نیست رهایی مانپرده ازین اعتدال به
 .(32. ص بامداد،) کند انقالب دست مساعدتی مگر

 : سرایدچنین می« عارف قزوینی»شاعر آزادیخواه دیگری به نام 
 مگیر رو ماه، ایبایدت بحجا ترك
 ...مگیر آبروبی واعظ پند گوش در
  را نقاب سیمین ساعد به بزن باال
   (30 ص همانی) مگیر فرو آنرا بگردنم شد چه هر گر

شاه نشده بود   ،که هنوز رضاخان پهلوی 0312در سال »پس از مشروطه نیز  
ای علیـه حجـاب   نیز مقاله( خواجه نوری. الف: معروف به)ابراهیم خواجه نوری 

در نشریه نامه جوانان نوشته بود که مورد تعقیب قانونی در دادگستری واقـع شـد   
 .(32. ص ،0323 پیرنیا،)« و او را به محاکمه کشیدند

ای ترانه 0313سال ملوك ضرابی، یکی از اولین خوانندگان زن ایرانی،  در 
را گویا امیر جاهد نوشـته اسـت و   اش خواند که ترانهمی «دختران سیروس»با نام 

ا کـه حجـاب ر  خواهـد  مـی  پردازد و از زنـان ایـران  می زنان« حجاب»در آن، به 
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 :در این ترانه چنین آمده است.. کنار بگذارند

 خوابی چند در حجابی تا به کی در

1خرابی ان بین که دلخاز وجود شی
 

بهتـر  »: نویسـد مـی  0314صادق بروجردی نیز در نشریه عالم نسوان در سـال  
ترکیه از این کفن کـه در اسـالم بـدعتی    های ایران هم مثل زنهای این است زن

بیرون بیایند و اجتماعات مملکـت را  اند بیش نیست و اسمش را حجاب گذاشته
اما این فقـط ترکیـه نیسـت کـه مـد       (، سال سیزدهم4عالم نسوان، ش )« دو برابر کنند

نظر است بلکه افغانسـتان نیـز از جملـه کشـورهایی اسـت کـه بـه آن بـرای رفـع          
ملت ایـران هـم بایـد بـه ایـن دو ملـت همجـوار اسـالمی         »: شدمی حجاب استناد

عـالم نسـوان،   )« سی جسته و در رفع نقایص اجتماعی بکوشدأت( افغانستان و ترکیه)

طرفـداران  »: افزایـد مـی  و سـپس نویسـنده ایـن مقالـه در ادامـه      (، سال هشـتم 3. ش
انقالبی است فکری که بـه خـودی خـود بـه      ،حجاب بدانند که برافتادن حجاب

 (همان)«ظهور پیوسته و خواه ناخواه نتیجه خود را خواهد بخشید
« خنجـر زحمـت  »در شـعری بـا عنـوان     0315در سـال  نیز ابوالقاسم الهوتی 

 :سرایدمی چنین
 ایران نامدار دختر یا
 بردار نقاب این خود روی از
 اوزبکستان دخترکان چون
 (235ص  ی،ابوالقاسم الهوت کلیات) بردار کتاب و بنه چادر

اعـم از نویسـندگان، شـاعران    )هـا کـه مـردان روشـنفکر     از این دسـت نمونـه  
حجـاب و لـزوم   در مـورد  ( خواهآزادیخواه، روزنامه نگاران و متفکران مشروطه

، (بعـد از آن هـای  از مشـروطه تـا سـال   )اند کشف هر چه سریعتر آن سخن گفته
، غیرمنصفانه اسـت اگـر بگـوییم کـه تمـامی      هابه رغم همه این  اما. فراوان است

                                                                    

1 http://www.radiofarda.com/content/o2_new_song/402334.html 
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مــردان روشــنفکر و تجــددخواه آن زمــان، بــا کشــف حجــاب اجبــاری توســط  
وی مـردان تجـددخواه،   اند و هیچ هشـدار یـا مخـالفتی از سـ    رضاشاه موافق بوده
هـایی از مـردان روشـنفکر آن زمـان ـــ      چـرا کـه مـا نمونـه    . وجود نداشته اسـت 
ـــ هـم داریـم کـه بـر      ... ی ایرانشهر، محمدعلی جمالزاده، وهمنون کاظم زاده

. اندروند طبیعی کشف حجاب و ضرورت تدریجی بودن روند آن، تاکید کرده
شـد  توسط زندخت شیرازی منتشـر مـی   که« دختران ایران»برای نمونه در نشریه 

ی ســخنرانی ، مــتن تحریرشــده0301در دومــین شــماره آن بــه تــاریخ شــهریور 
شده منتشر « های مجلس محصلین ایرانی در برلنکاظم زاده ایرانشهر و صحبت»

: گویـد مـی  ، چنـین که در آن کنفرانس، کاظم زاده ایرانشـهر در مـورد حجـاب   
باشد و بسیاری از مضرات و ی خانوادگی میهای زندگحجاب یکی از بدبختی»

با این حال، کاظم زاده « یابدمعایب فوق الذکر در زیر همین حجاب پرورش می
اجبـاری شـدن تعلـیم و تربیـت     »در بخشی دیگر از سخنان خود به صـراحت بـر   

اختیـاری بـودن   »گـذارد سـپس خیلـی روشـن و قـاطع، بـر       انگشت مـی « دختران
: دهدرد و راه حل منطقی و مورد نظرش را هم ارائه میفشاپای می« پوشش زنان

 تـدریج بـه رسد که این مسئله باید به اختیار و درباره حجاب این طور به نظر می»
آزاد و مختار  ،حل شود یعنی قانونی وضع شود که هر کس در برداشت حجاب

و بـدون زحمـت و اجبـار، حجـاب از میـان       تـدریج بـه و به همـین وسـیله    .است
شود ولی در این ضمن جوانان و مردان نیز تا یک درجه باید تربیـت  برداشته می

 ش اولی سـال  ایران، دختران)« .بشوند تا رفع حجاب، مایه ازدیاد فساد اخالق نگردد

  (30 و 31  ص ،0301 شهریور ،2

اجـرای کشـف حجـاب     ۀتوان به مخالفت دکتر محمد مصدق به نحومی و یا
بـرای نمونـه   )بـود  شـان  اشاره کرد که اگرچه وی موافق دستیابی زنان به حقـوق 

 بـا ایـن حـال، مصـدق     ،(بود اروپا بدون حجاب سفرهای در دکتر مصدق همسر
به واسطه تکامل اهل مملکت باشد نه به واسطه یک »معتقد بود که این کار باید 

خـواهم و  می دا کرده که من اینجورکسی که قدرتی پیدا کرده و یک زوری پی
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 (022-020صالح، ص )« این جور باید بشود

 

 «حجاب کشف» مقدمات

دفعتی یکباره و ، و بدون مقدمهشود، می آنننان که گفته« کشف حجاب»اعالم 
برقراری کشـف حجـاب،    زمزمۀ 0315از سال   که خصوصبه صورت نگرفت

اهلل خـان پادشـاه   بـه همـراه امـان   )  با ورود ملکه افغانستان بدون حجاب به ایـران 
بحـ  در   ایـام،  در ایـن  طبیعی اسـت کـه   شدت گرفته بود، از این رو( افغانستان

و ایـن   بـود  ، بسـیار مطـرح  هـا  و کشف حجـاب در رسـانه   برداری مورد حجاب
 هـم  شـدت  از قضـا  شـد مـی  که با هدف آمادگی افکـار عمـومی انجـام    تبلیغات
 . گرفته بود

 (هرچنـد ناکـافی و غیرسیسـتماتیک   )اولیـه   یکسری اقـدامات از سوی دیگر 
 .گرفـت  پیش از اجرای آن، صـورت  ،افکار عمومیآمادگی در  آگاهی وبرای 

کشــف حجــاب،  : همــانطور کــه محمدرضاشــاه در خــاطرات خــود بیــان کــرده
دولت با  0302نخست از حوزه معارف آغاز شد و در راستای آن از پاییز سال »

« .حجاب آماده کـرد بی مردم را برای پذیرش آموزگاران زن ای،صدور اعالمیه
 (0355دی  03، 500رستاخیز، ش )

در این مورد  ن جنبش زنان در آن زمان نیز،، یکی از فعاالبدرالملوك بامداد
دی، وزارت فرهنـگ بـه امـر اعلیحضـرت      07پیش از روز تـاریخی  »: نویسدمی

رضاشاه کبیر برای برداشتن حجاب، به زمینه چینی و تهیه مقـدمات پرداخـت از   
جمله اقداماتی که شد این بود که بازرسان وزارت فرهنگ ماموریـت یافتنـد بـه    

شـاگردان را   ،پندها و سـخنان مسـتدل خـود    اب تدریجبهبروند و مدارس دخترانه 
یکی از بازرسان خانم شمس الملوك جواهر کالم بود . آماده ترك چادر بکنند

هـر   (43 ص بامـداد، )« ی جنوب شهر اعزام شدکه در آن موقع به مدارس دخترانه
ان بـه  با توجه به بافـت جامعـه ایـر   « کشف حجاب»برای انجام این مقدمات چند 

چـادر  در جنوب شهر و محله قنات آبـاد بـی  »که حتا طوری بهراستی ناکافی بود 
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حجـابی در میـان   بـی  چه برسد تبلیغ و اقدام بـرای تـرویج   « رفتن، خطرناك بود
هـای دخترانـه نیـز در    وانگهی، خـود معلمـان مدرسـه   (. همان)دختران آن منطقه 

ایسـتادند،  بازرسـان وزرات فرهنـگ مـی   برابر پند و اندرزهای حجاب براندازانه 
برای دخترهـا از فوایـد   »: گویدکه خود شمس الملوك جواهرکالم میطوری به
دادم که بـه زودی ایـن پـرده    مژده میها آن کردم و بهچادر شدن صحبت میبی

توانیـد بـا اجتمـاع    شوید و میافتد و شما از این قید و بند آزاد میسیاه به دور می
خانم مدیره به کالس آمد و بـا تغییـر گفـت مـن اصـال بـازرس       ... یدهمکاری کن
خـانم محتـرم مـن از پـیش     : من همانطور سرجایم ایسـتاده و گفـتم  ... الزم ندارم
دخترها آگـاه شـوند کـه بفرمـان      تدریجبهام امر وزارتخانه است باید خود نیامده

خـانم مـدیره   ... شـوند اعلیحضرت رضاشاه کبیر از این پرده ننگین سیاه آزاد می
کـنم کـه   ها بدهکار نبود گفت االن پاسـبان خبـر مـی   که گوشش به این صحبت
خبر آمده اسـت کـه   بی حجاب از خداگویم این زن بیشما را توقیف کند و می

 (44 ص همان،) «.دخترهای مردم را از راه در ببرد

بـه   نسـبت نحوه برخورد خـود زنـان، حتـا در میـان زنـان معلـم در مـدارس،        
دهد که زنان فعال در آن دوره نیز تمایل می نشان« کشف حجاب»تبلیغات برای 

مـردان روشـنفکر و    درحـالی کـه  . دادنـد نمـی  زیادی بـه انجـام ایـن کـار نشـان     
بـه اروپـا و ترکیـه و روسـیه سـفر کـرده       شان که اغلب)ی آن زمان تحصیلکرده
کـه بـدون از    کردنـد تمرکز و تأکیدشان بر کشف حجاب بود و فکر می( بودند

ی تمـدن  جرگـه بـه  تواننـد جامعـه خـود را    مـی نبین رفتن حجـاب سـنتی زنـان،    
شـهناز  )اش با زن مـورد عالقـه  ای ابوالقاسم مراغهاز این زاویه گفتگوی . برسانند
ــب اســت ( آزاد ــا او را داشــت جال  از یبخشــدر ای مراغــه. کــه قصــد ازدواج ب

بـا دختـر نوشـین روان حـاج     »: دهـد مـی  این گفتگو را چنین شـرح اش خاطرات
های جدیـد در ایـران ازدواج کـردم و    بنیانگذار آموزشگاه« میرزا حسن رشدیه»

در نخستین روز به وی گفتم که شما نباید از مردان رو بگیرید و باید بـرای رفـع   
در ( بـانو شـهناز آزاد  )همسرم . حجاب و آزادی زنان از کفن سیاه اقدامات کنیم



 حجابروشنفکران و /  53

ثر ملت و زمامداران و پیشوایان ایران کامال مخالف ایـن  اغلب و اک: پاسخ گفت
مــرام هســتند، مــا را تکفیــر و واجــب القتــل خوانــده از هینگونــه اضــرار و آزار 

جواب دادم اقدامات سریی و بـا احتیـاط خـواهیم کـرد و     . کوتاهی نخواهند کرد
جـات  وانگهی چون مرام ما مقـدس و ن . امیدوارم با تدابیر الزمه به مقصود برسیم

بخش ایران است، بر فرض اگر خون ما را بریزند سبب آبیاری درخـت مبـارك   
همسـرم از بیانـات مـن    . آزادی زنان بیناره و ستمکش ایـن کشـور خواهـد شـد    

 .(227. ص ،یآباد نجم و یسالم)« .متأثر گردیده، پذیرفت
بـرای   ایبه عنوان دروازه« حجاب برداری»به رغم اصرار مردان روشنفکر بر 

پیشـرفت جامعــه،  امـا نــه تنهـا بخشــی از زنـان معلــم در مـدارس دخترانــه بلکــه      
آن دوره نیز تمایل زیادی به فشار آوردن به زنان در مورد کشـف  های فمینیست

توسـط رضاشـاه،   « کشف حجـاب »سه سال پیش از که طوری بهحجاب نداشتند 
عالم »که در مجله در مطلبی « صدیقه دولت آبادی»خورشیدی  0300در تیرماه 
 ،اکنون آزادی زنان ایـران از حیـ  کشـف حجـاب    »: منتشر کرد نوشت« نسوان
. ترکیـه اسـت   اتر از سـایر ملـل، مخصوصـ   خواهم با جرأت بگویم که بامعنیمی

چونکه وقتی در ترکیه اعالن کشف حجاب از طرف دولت شد زنـان را مجبـور   
یتی بسیار بود و شنیدم کـه اکثـر از   البته در میان آنان نارضا. حجابی نمودندبه بی

از آزادی  ،نارضایان یعنی زنان متعصب به مذهب برای داشتن آزادی از حجـاب 
اند به خانه بمانند و ایـن  زندگی را بدرود گفتند و با خود عهد کردند که تا زنده

اما برای ما آزادی و کشف حجاب به طور خیلـی  . آزادی اجباری را قبول نکنند
آمده، که دولت و افکار منـور روی ایـن زمینـه، زنـان را در کشـف      طبیعی پیش 

اند، تا  هرکس میل دارد با حجاب و هر کس مایـل اسـت   حجاب مختار گذاشته
تـر  دوم آزادی است که ما از اروپاییان کامـل  ،بنابراین. حجاب معاشرت کندبی
 . (231 ص اول، جلد ،یآباد نجم و یصنعت). «داریم

شـیر و خورشـید سـرخ بـانوان     »فـروغ ظفربختیـاری، رئـیس    نمونه دیگر نامه 
او  .به زندخت شیرازی است که سه سال قبل از کشف حجاب منتشر شـد  «ایران
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بنده انتظار داشتم که چناننـه ملـت و مملکـت ایـران در     »: نویسددر این نامه می
زیر سایه اعلی حضرت شاهنشاه پهلوی اروحنا فدا تا ایـن درجـه در مـدت کـم،     

و تغییرات محیرالعقول نمود، ما نسوان نیـز تغییـری پیـدا کنـیم نـه ایـن کـه         ترقی
هـا  توانیم در این عصر سینما برویم یـا بـا چـادر در کافـه    خوشوقت باشیم که می

ظاهر شویم و افتضاحات خود را که روش کبـک و کـالغ اسـت بـیش از پـیش      
زندخت شیرازی نیـز کـه در زمـره      .(7 ص ،0300 راز،یش دختراننشریه )« ...جلوه دهیم
و بعدها یکی از طرفـداران سـر   شد های رادیکال آن زمان محسوب میفمینیست

در یکـی از   ،خورشیدی 0317در سال سخت رضاشاه و کشف حجاب بود، اما 
مـن فعـال نـه طرفـدار کشـف      »: گویـد می درباره کشف حجابسخنرانی هایش 

قط مقصود من این است که این کمـین  ف. حجابم و نه کاری به این موضوع دارم
دوشیزه با اتحاد خواهرهای گرامی خویش مسلکی را پیروی کنـیم کـه سـعادت    

 .  (043 ص ،یبصار)« حال و آینده ایرانیان بدان منوط باشد
،  زنان فمینیسـت در مجمـوع، ایـن    «کشف حجاب»در واقع پیش از برقراری 
در خـالل برگـزاری   کـه  وری طـ بـه کردنـد،  نمـی  مسئله را ضرورتی عاجل تلقی

ای هـایی کـه در ایـن همـایش بـزرگ منطقـه      و سـخنرانی « کنگره نسوان شـرق »
، بـه عنـوان یـک موضـوع محـوری و      «حجـاب بـرداری  »صورت گرفت باز هم 

کـه در ایـن اجـالس بـه ایـراد سـخنرانی        یاصلی، مطـرح نشـد و برخـی از زنـان    
 0300بزرگ زنانه در سال این همایش . مخالفت هم کردندحتا با آن پرداختند 

هنگامی که کمتر از یک سال از تصویب قـانون منـع عقیـده اشـتراکی گذشـته      )
در تهـران برگـزار شـد و    « جمعیت نسـوان وطنخـواه  »به دعوت و میزبانی ( است
های زنان منطقه، نمایندگان خود را به ایـن همـایش   مختلفی از جنبشهای گروه
مسـئله  »: گفـت ین کنگره در سخنرانی خـود  رییس ا« نورحماده»خانم . فرستادند

توانـد فاضـله   حجاب مستقال موضوع بح  ما نخواهد بود و زن باحجاب هم می
نورحمـاده بـرای عـدم    اسـتدالل   .(03 ص ،یآبـاد  نجـم  و یسـالم )« و با تربیت بشود
باشـد کـه در اولـین    مرا عقیـده ایـن مـی   »: کشف حجاب این بودطرح ضرورت 
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روان گــردیم کــه تمــاس مســتقیم بــا آداب و رســوم وهلــه بــه دنبــال مقصــودی 
بقیه سخنرانانی که از فعاالن جنـبش زنـان   . (254 ص همـان، )« جماعت داشته باشد

« کشـف حجـاب  »در ایران بودند نیز در این همـایش عمـدتا  بـر ایـن مسـئله کـه       
ــتند    ــان نیســت صــحه گذاش ــته اصــلی زن ــوق زن در  . خواس ــی حق ــاالن ایران فع

آماده »تر حجاب را به دلیل بارزه برای کشف هر چه سریعهای خود، مسخنرانی
در عـین حـال   . غیر ضروری دانسته و رد کردنـد « نبودن جامعه برای پذیرش آن

-دختـران و زنـان مـی    ربیـت آنها راه عالج مشکالت زنان را گسترش تعلیم و ت»

بایست با همگانی شدن تعلیم و تربیت و توسعه مدارس در سـطح  دانستند که می
ای کنگـره  مـاده  20همننین در لیست . (07 ص همان،)« .رسیدشور به انجام میک

ی توافق میان فعاالن جنبش زنان در منطقـه بـه دسـت آمـده     اول نیز که در نتیجه
در حقیقت نه تنها ضرورت حجاب برداری و . شدمینبودی کشف حجاب دیده 

نشگران جنبش زنان هایی از کرها شدن از چادر و چاقنور و پینه در بین بخش
ایران، قابل پذیرش نبوده است بلکـه در کشـورهای منطقـه نیـز کشـف حجـاب       

 .از فعاالن جنبش زنان نبوده استبخشی های عاجل جزو لیست درخواست
« کشـف حجـاب  »آن بـود کـه پـیش از اعـالم      هـم  واقعیت انکارناپذیر دیگر

پیشرفت برای زنـان  دروازه توسط رضاشاه، زنان روشنفکر و مدافع حقوق برابر، 
از همـان دوران   زیـ ن سـبب همـین   بـه دانسـتند و  مـی  «آمـوزش  و سـواد » مسئلهرا 

 و یضـرور  اریبسـ را  «زنـان  بـرای پیشـرفت  آموزش خواندن و نوشتن »مشروطه  
تأکیـد و  « باال رفتن سـن ازدواج دختـران از هشـت سـال    »بر  و دانستندمی واجب

گوهر نراقی، یکی از اولـین موسسـان   درخشنده »برای نمونه . کردندپافشاری می
ــه کــه در ســال   ــان   0304مدرســه دختران ــزرگ را در کاشــان بنی ــا ب مدرســه آق

اطالعی و جهل بدبختی زن قبل از حجاب، از بیسوادی و بی: گذاشت معتقد بود
فکر و اندیشه روشن نداشت و . شود، زن از بهداشت آگاهی نداشتاو ناشی می

شـناخت و  مـی نو مقام و منزلت خود را به رسمیت  به حق خود آشنا نبود و شان
اطالع بود که حتا اطاعتش از مـرد نیـز کورکورانـه بـود و     خبر و بیموجودی بی
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تـوان بـه زنـان تقـدیم کـرد آزادی تعلـیم و       ای که مـی بزرگترین ارمغان و هدیه
تابیـد و درهـای   تربیت و تحصیل بود که مثل نور آسمانی بر روح و ذهن زن می

  .(32 ص ،0323 ا،یرنیپ)« .توان گشودرا می بسته
 
 پوششسبک آمیز مسالمت تغییر: یرانیاهای ستینیفم

بـه عنـوان عـاملی    « حجـاب »موضوع پیش از کشف حجاب، فعاالن جنبش زنان 
پـس زدنِ ایـن   بـرای  ولـی  بـود،  مطرح برایشان بازدارنده در برابر آموزش زنان، 

ق و همـراه  و گاه بسیار خـالی )آمیز مسالمت ، سیاستی گام به گام،عامل بازدارنده
-را در پیش گرفته بودنـد و بـا اعتـدال و احتیـاط عمـل مـی      ( با ابتکارهای فردی

از ایجاد رفـورم در رنـگ چـادر تـا برداشـتن روبنـده و سـپس چـاقنور         : کردند
هـای اجتمـاعی و   های پوشیده اما آزادتـر بـرای فعالیـت   برداری، تا طراحی لباس

 ! فرهنگی
هم در عمل و هم در نظر و تئوری، در رابطه در آن دوره، واقع زنان فعال در 

با پوشش خود حرکتی اصالحی را در پیش گرفته بودند و از اجبار در این زمینه 
 1«خانم  اسـترآبادی بی بی»دختر « افضل وزیری»برای نمونه . کردندمینحمایت 
ی خورشــیدی در مــورد تغییــر وضــعیت حجــاب زنــان و نحــوه  0313در ســال 

: گویـد کنـد و مـی  قویا  تاکید و پافشـاری مـی  « بی طرفی دولت»پوشش آنان، بر 
باید دولت را موافق کـرد  . شروع به هرکار باید از روی یک روش منطقی باشد»

ــدارس بشــود   ــدا شــروع از شــاگردان م ــوگیری نشــود و ابت ــی ا. کــه جل ــن یعن ی
سختگیری را که از طرف تعلیمات عمومی به مـدارس نسـوان بـرای سـر کـردن      

-کند ملغا و هر کسی را بـه عقیـده خـود آزاد بگذارنـد، نـه حکـم بـی       چادر می

کم کم به فاصله دو مـاه در  . چادران جلوگیری کنندچادری را بدهند و نه از بی

                                                                    

 نام به فمینیستی متن اولین نویسنده و ایران در دخترانه مدرسه بنیانگذار اولین خانم،بی بی 1
 .است «الرجال معایب»
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آن . کنـد تـران مـی  چادر رفت، سرایت به سـایر دخ هر مدرسه پنجاه دختر که بی
از طـرف  ... رودوقت قبح کار از بین اولیاء اطفال و پدران مستبد فاسدالعقیده می

ها توالت و نمایش لباس و اندام نباشـد، بـا طـرز سـاده و     دیگر وقتی غرض خانم
در ابتـدا تهیـه شـود بیـرون برونـد، دیگـر       کار شنل مخصوصی که باید برای این
اگر این طور کـه عقیـده بنـده اسـت شـروع      . بود چندان مورد ایراد هم نخواهند

هـا  بشود نه محتاج به طول و تفصیل و نه جنگ و جدل و نصف شب رفتن خانم
این هم عینا  مثل همان برداشتن چاقنور و روبنـد و  . شویمبه جلوی بهارستان می

محو « بی طرفی دولت»بدون کشت و کشتار در اثر ها این.است... کفش نعلین و
فقط دولت باید موظـف بـه حفـظ انتظـام و     . هم باید در همان اثر بشود شد، این

 (35- 34 ص ،یآباد نجم)« ..ها باشدسوء رفتار آقایان نسبت به خانم
از جنـبش  ی کنشـگران نیـز  « پوشـیده »های جالب است که در زمینه طرز لباس

زنان که مشخصـا  فعالیـت اجتمـاعی داشـتند، عملکردشـان کمتـر رنـگ و بـوی         
عمدتا  به دنبـال ایجـاد   ها آن داشت، و همانطور که پیشتر اشاره شد« انهگراینفی»

تغییر و اصالحاتی مبتکرانه در همان شـکل و شـمایل مرسـوم پوشـش بودنـد تـا       
-هایی در نوع پوششبتوانند روند آموزش و سوادآموزی زنان را با ایجاد رفورم

رولبـاس و  »نیز که از طراحی یک نـوع  « افضل وزیری»خود . تسهیل کنند شان،
بـرای دختـران مدرسـه، خبـر     « شنل، و کالهی که از پشت یقه به آن وصل است

توانست به جای چادر از آن استفاده کنـد کـه دسـتانش آزاد    که زن می»دهد می
-که رفـورم  نکته اینجاست (35 ص همان،). «باشد برای تحصیل و رفتن به مدرسه

بـه رغـم آن کـه بـا هوشـیاری      جویی زنان آگاه و برابری خـواه  و مسالمتطلبی 
گرفت تا واکنش کمتری را در جامعه سنتی برانگیزد، اما باز هـم بـرای   می انجام
  نیاز چنـ   گـروه   کیـ   بـه »بامداد   برای نمونه بدرالملوك .دربرداشتهزینه آنان 
بودند   ر دادهییچادر خود را تغ  فقط رنگها آن  کند که می  راز اشارهیدر ش  یزنان
قـرار    مـورد حملـه    ابانی، در خ ها زنان آن  و هم  مردان متعصب  از طرف  هم  یول
   (011 ص ،0324 ان،یساناسار)« .بودند  شده  یزخم  شدت و به   تهگرف
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اگر بخواهیم به مدارك و اسناد بیشتری در اثبات روش ابتکـاری و اعتـدالی   
تـوان  آمیز پوشش سنتی رجوع کنیم مـی زنان ترقی خواه نسبت به تغییر مسالمت
هـای کنشـگران زن در دوران پـیش از کشـف     مکتوبات بجای مانـده از فعالیـت  

سـعی  شـان  بینیم که اغلـب های مکتوب میدر این تجربه. حجاب را مطالعه کرد
. انـد داشـته و چـاقنور  ر و پینه مانند چاد              قفسو شمایل در تغییر دادن آن شکل 

« بدرالـدرجی »آمیـز  برای نمونـه در مـورد چگـونگی مبـارزه فـردی و مسـالمت      
، بسـیار  آموزبا نوع پوشش آن زمان، مطالب خواندنی و درس( مهرتاج رخشان)

مهرتاج رخشان یکی از اولین پایه گذاران مدارس دخترانه در ایران بود و . است
بـیش   0300تا سـال  »را تاسیس کرد و « المدارس ام»خورشیدی  0221در سال 

وی  .(320. ص ،یآبـاد  نجـم  و یسـالم )« از پنج هزار دختر زیر نظر او باسواد شـدند 
بـه  )هـای خـالق و ابتکـاری در پوشـش خـود      در مورد چگونگی ایجـاد رفـورم  
اولین نـاراحتی مـن چـادر و چـاقنور و     »: گویدمی( منظور تسهیل آموزش زنان

راه درازی را بایستی پیاده بروم و هر روز نیز چنـدین کتـاب قطـور    ... بودروبنده 
و چـادر بـه   هـا  اینحمـل کردنـ  . ای و یک ظرف غذا نیز بـا خـود داشـتم   مدرسه

اتفاق، برایم خیلی مشکل بود و همیشه در این فکر بودم که چکار کنم تا از ایـن  
م کـه بایـد لباسـی    خالصه بعد از مدتی به ایـن نتیجـه رسـید   . عذاب راحت بشوم

. درست کنم که از هر جهت پوشیده باشد و در عوض دسـت هـایم آزاد باشـند   
پوشـاند امـا   باالخره طرح لباسی را ریختم که تمام سر و صـورت و بـدنم را مـی   

ولی پوشیدن همین لباس غوغایی در شهر بـه پـا   . گذاشتدست هایم را آزاد می
-حجـابی مـی  همه مرا متهم به بـی . کرد و سر و صدای عده زیادی را در آوردم

... کشندکردند و چندین نفر پدرم را تهدید کردند که باالخره مرا در خیابان می
خواهش و تمنای پدرم و حالت دلواپسی و نگرانی او به قدری بـاال گرفـت کـه    
من مجبور شدم برای راحتـی او آن لبـاس را کنـار بگـذارم و دوبـاره چـادر سـر        

   (320 ص همان،)« کنم
در مورد اصالح پوشـش سـنتی    گرشیدمهرتاج رخشان در مورد ابتکارهای 
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-البته بالفاصله می« .من اولین زنی بودم که چاقنور را کنار گذاشتم»: نویسدمی

هـای اعیـان و اشـراف و روشـنفکر آن     و جوراب پوشیدن را بـین خـانم  » : افزاید
بردنـد و رئـیس    بـار نیـز بـه همـین علـت مـرا بـه کالنتـری        یـک . دوره مُد کردم

مـن  . رومحجـاب بـه کوچـه مـی    کمیسری مرا مورد مواخذه قرار داد که چرا بی
ای از گوشت بـدن مـرا دیـده کـه شـما      درجوابش گفتم چه کسی تا به حال ذره

. من تمام بدنم پوشیده است و حـرف شـما را قبـول نـدارم    . حجابگویید بیمی
ود مرا مسئول عواقب کـار  خالصه هر طور بود رئیس کمیسری مرا رها کرد و خ

همـانطور کـه از    (323 ص همـان، )« من هـم قبـول کـردم و بیـرون آمـدم     . دانست
توضیحات مهرتاج رخشان مشخص است، در آن زمان برای فعاالن جنبش زنـان  

ای محـوری بـه   مسـئله ( که چیزی فراتر از حجاب بـود )« چاقنور»کنار گذاشتن 
تر از حجاب هایی که حتا پوشیدها لباسخواستند بصرفا  میها آن .رفتشمار می

زنان محجبه امروز ایران است در بیـرون از خانـه ظـاهر شـوند نـه بـا چـاقنور و        
کـرد و مـانع   روبنده که اصال حضور آنان را در کوچه و خیابان کامال محـو مـی  

مهرتاج رخشان در پاسخ به این که در همـه  . شدتحصیل و سوادآموزی آنان می
بلـه بـا   »: گویـد اش قبل از کشف حجاب، چادر داشته یـا نـه مـی   دوران مبارزات

حتما بنویسید بدون چاقنور، چون نپوشـیدن چـاقنور   . چادر ولی بدون چاقنور
 (325 ص همان،)« .را من در تهران رواج دادم

آزادی و »اما همین فعاالن جنبش زنـان همنـون صـدیقه دولـت آبـادی کـه       
سـتودند و در مجمـوع   را مـی « تن حجـاب مختار بودن در مورد داشـتن یـا نداشـ   

آمیز عملکردشان در مورد حجاب عمدتا  حول رفورم و تغییرات آرام و مسالمت
تمرکز داشت، پس از اعالم کشف حجاب توسط رضاشاه، از اعمال فشاری که 

بسیاری از آنان در همـان ابتـدا از   . کنندمینشود انتقادی وارد میمحجبه بر زنان 
پـروین اعتصـامی شـاعر بلنـدآوازه     کنند، نمونـه آن  حمایت می« کشف حجاب»

« تحریر المرئـه »ی که پدرش میرزا یوسف خان، کتاب تحسین شده)ایران است 
ترجمـه و در تبریـز   « تربیت نسـوان »ی قاسم امین مصری را به فارسی با نام نوشته
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اب پروین اعتصامی یکی از زنان جوانی بود که از کشف حجـ (. چاپ کرده بود
زن در »: دی یعنی روز کشف حجاب چنین سرود 07دفاع کرد و در مورد روز 

اش جـز تیـره روزی و پریشـانی    پینـه / ایران پیش از این گویی که ایرانـی نبـود   
چادر پوسیده بنیـاد مسـلمانی   / بایست اما از عفاف چشم و دل را پرده می... نبود
 (25. ص بامداد،). «نبود

بینـیم  دیگر فعاالن جنبش زنان نیز رجوع کنـیم مـی   اگر به عملکرد و زندگی
که گرچه روش و منش آنان با زور و سرکوب مخالف بوده است امـا اکثرشـان   

نـاجی  »نه تنها از اقدام رضاشاه برای کشف حجـاب حمایـت کردنـد بلکـه او را     
در ( جیدبدرالـ )در شـرحی کـه از زنـدگی مهرتـاج رخشـان      .  دانستندمی« خود

در چـادر  »بدرالـدجی کـه   : عمرش نوشته شده چنین آمده اسـت  روزهای پایانی
یـک پیـانوی قـدیمی     و نامرتـب  یکوچکش یک تختخواب کهنـه بـا رختخـواب   

روی پیانو یک تابلو بزرگ که عکس او را در دوران جـوانی  [ ... وجود داشت]
قاب عکس بزرگی از شاهنشـاه و  . بوددهد گذاشته و در حال پیانو زدن نشان می

کسـی بـه آن    بودبه دیواره چادر سنجاق کرده و با عالقه عجیبی مواظب شهبانو 
خاندان پهلوی زن ایرانـی را از اسـارت و بـدبختی نجـات     : گفتمی. دست نزند

 ص ،یآبـاد  نجم و یسالم)« رگ زنان مملکت ماستزدادند و رضاشاه کبیر ناجی ب

307 -302) 
سـتی رادیکـال شـناخته    نیز که در آن دوره به عنـوان فمینی « زندخت شیرازی»
را تاسـیس نمـود و در   « مجمـع انقالبـی نسـوان   » 0313شده است و در سـال  می
از ایـن  کـرد و  منتشر مـی « دختران ایران»ای با نام نشریه 0300-0301های سال
 7از   پـس   اش هینشـر )   گرفتمی قرار  یدیشد  یو نقدها  مورد حمالتمدام  رو
کـه در  طـوری  بـه بسـیار داشـت،     عالقـه  با این حال به رضاشـاه  ( شد  فیتوق  ماه

زنـدخت بـه رضاشـاه کبیـر     »: خـوانیم کـه  کتابی که در مورد او نوشته شده، مـی 
دانسـت و  ناجی زنـان مـی   خصوصبه ای عجیب داشت و او را ناجی ایرانعالقه

 .(24 ص بصـاری، )«بسیاری از سـروده هـایش شـاهدی صـادق بـر ایـن مدعاسـت       
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زنــدخت شــیرازی در زمــان اعــالم کشــف حجــاب در یکــی از مقــاالت خــود، 
کنـد و  را محکوم میزنان و کاله پهلوی برای مردان معترضان به کشف حجاب 

شورش و  ،در بسیاری از نقاط وطن ما برای تغییر لباس و شکل کاله»: نویسدمی
در انظـار  شود و این ملت شش هزار ساله و مملکـت شاهنشـاهی مـا    اغتشاش می

 (017-013 ص همان،)« .گرددگر میمقدار جلوهعالم ناالیق و بی
شاید یکی از دالیـل موافقـت فعـاالن جنـبش زنـان بـا اقـدام رضاشـاه بـرای          

آن بود کـه فعـاالن جنـبش    شان ، به رغم روش و منش مصلحانه«کشف حجاب»
در و افـراد  زور و اقتدار پـ حتا متوجه شده بودند که شان زنان در زندگی روزمره

بــرای آن کــه دختــران جــوان بتواننــد از روبنــده و چــادر و نیــز ذکــور خــانواده 
اند که در مقابـل  از این رو ناگزیر بوده. چاقنور و پینه به در آیند، کافی نیست

حد و مرز بنیادگرایـان مـذهبی، از اقتـدار و هیمنـه     افراط و خشونت و تعصب بی
همـانطور کـه   زیـرا  . پشـتیبانی کننـد   ان،شدولت برای حمایت از چاقنوربرداری
بـه رغـم موافقـت    هـا  آن آمـده اسـت   کنشگرانپیشتر در خاطرات برخی از این 
باز هـم بـا خطـر ضـرب و شـتم و تهدیـد بـه         شان،پدرشان برای تغییر در پوشش
شـدند و بارهـا   روبـرو مـی  متعصـب  گرایان و سنتمرگ از سوی جامعه مذهبی 
فشـارها و تهدیـدها، و خطـرات جـانی، در نهایـت       دیده بودند که به واسطه این

خطـر جـانی و   )مخـاطرات   لیـ دلهم عقب نشینی کرده و آنـان را بـه   شان پدران
، به بازگشت به همان پوشش سـابق،  (خطر ریختن آبرو و رسوا شدن در مالءعام

 . کنندترغیب می
آنـان  و شاید هم یکی دیگر از دالیل همراهی فعاالن جنبش زنان این بود که 

ی دو جبهـه جنـگ و زورآزمـایی    پس از کشف حجاب، خود را در خـط میانـه  
میان مردان تجددگرا با مردان سنتی و روحانیون یافتنـد کـه هـر کـدام بـه دنبـال       

خواسـتند بـه   آل خود برای جامعه بودند و ایـن سـاختار را مـی   ساختار ایدهایجاد 
برای فعـاالن جنـبش زنـان،    شک وقتی بی. سازندمستقر وسیله نوع پوشش آنان، 
و چنـین انتخـاب   « دو راهـی »ای پـیش رفـت کـه چنـین     روند حـوادث بـه گونـه   
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اند فعاالن جنـبش زنـان سـر    دشواری در میان بوده و حق انتخاب دیگری نداشته
انـد از ایـن فرصـت پـیش آمـده اسـتفاده کننـد و در نتیجـه بـه          آخر ترجیح داده

نوشتن در میان زنان پرداختـه و از   گسترش آموزش و تحصیل و سواد خواندن و
« پدری که اجازه کارهایی را داد که پـدران خودشـان ندادنـد   »رضاشاه به عنوان 

قدرشناسی نموده و با حمایت از او تالش کردنـد کـه در حـوزه آمـوزش زنـان      
هـای  را چندین برابر کنند و نظام آموزشـی زنـان را بـا نقـد و فعالیـت     شان تالش

هـا و نشـریات مسـتقل    حتا وقتـی رضاشـاه تشـکل   . نمایند گسترده خود، تصحیح
« کـانون بـانوان  »آنان را توقیف کرد، باز هم از امکانات موجود بهره بردند و در 

آمیـز خـود را روشـن    های جنـبش مسـالمت  خود را سازمان دادند تا بتوانند شعله
 .نگه دارند

پـدران  )« رانپـد »فعاالن جنبش زنان در خط میانه جنـگ  : اعتراف به این که
تاحدودی منفعل عمل کردند البته کـه هـیچ امتیـازی    ( سنتی و پدران تجددخواه

شاید آنان با توجه بـه بیسـوادی   . کاهدمینرا از روش و انتخاب هوشمندانه آنان 
سـایه  « اقتـدار مـرد  »و در شـرایطی کـه    شـان، اکثر قریب به اتفاق زنـان مملکـت  

توانستند به مینفعاالن جنبش زنان نیز  سنگینی بر زندگی زنان داشت و حتا خود
( رضا شـاه )« اقتدار پدر دولتی»کردند حضور راحتی از آن رهایی یابند، فکر می

ها و اهـداف زنـان پیشـرو، در    که قدرت و توانمندی آن را داشت که از خواسته
 . گرا و بنیادگرایان مذهبی، حفاظت کند، مغتنم استبرابر اکثریت مردان سنت

دهد که آنان بـرای  ع عملکرد فعاالن جنبش زنان در آن دوره نشان میدر واق
آرایش قـوا  در نظر گرفتن ، بسیار مصلحانه و با «کشف حجاب»پیشبرد خواست 

ای هوشـیارانه بـرای   و شرایط آن روز جامعه، عملکردی بسـیار ظریـف و برنامـه   
ه دور از در جامعه داشـتند ولـی وقتـی بـ    گرایان جلوگیری از واکنش منفی سنت

کـه  شـد  بـه جـایی کشـیده    « درگیری مردان سنتی و تجددخواه»اراده آنان روند 
پیش آمد آنـان بـه رغـم رویکـرد مصـلحانه و      « کشف حجاب اجباری»سرانجام 

در واقـع در  . صلح آمیزشان، از رضاشاه و روش اقتدارگرایانه او حمایت کردنـد 
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توانسـتند از تیـغ   مـی ند آن زمان فعاالن جنبش زنان، حتا بـا روش مصـلحانه خـو   
و کـار  حمالت اکثریت جامعه مذهبی کـه توسـط بخشـی از روحانیـت محافظـه     

شدند رهایی یابند و این بخـش از روحـانیون بنیـادگرا حتـا در     بنیادگرا بسیج می
انعطـافی  گونه های حداقلی زنان نیز هیچمورد آموزش و تحصیل زنان و خواسته

کردند هرگونه فعالیت به نفـع زنـان   تالش میداند و در عوض میناز خود نشان 
-برخـورد تعصـب   ۀایـن نحـو  . وار مردم عوام، در نطفه خفه کنندرا با بسیج توده

خواسته کوچـک و حـداقلی زنـان،    گونه در برابر هرکار آلود روحانیت محافظه
اگر این کلیشه تکرار شده را در واقع . کردپیوسته  فعاالن جنبش زنان را فلج می

نتیجـه واکـنش جامعـه    « 57 حجـاب اجبـاری در زمـان انقـالب    »قبول کنیم کـه  
بود، البد باید این را هم قبول کنیم که « رضاشاه کشف حجاب»مذهبی در برابر 

نتیجه واکنش و مقاومت جامعه روشنفکر و آزادیخـواه  « کشف حجاب اجباری»
بـه سـد غیرقابـل نفـوذی بـود کـه روحانیـت         آن زمان، برای ایجاد تغییـر نسـبت  

تغییـر بـه نفـع زنـان     گونـه  به همراه بسیج توده وار مردم در برابـر هـر  کار محافظه
 . ایجاد کرده بود

هایی چـون  در واقع فعاالن جنبش زنان که با انعطاف و احتیاط بسیار، خواسته
 وجـات و آموزش زنان و محدود کردن سرکوب زنان در خانواده با نقد تعـدد ز 

بردند، باز هم با مانعی غیرقابل نفـوذ در  را پیش می باال بردن سن ازدواج دختران
ای بـود  چنـین شـرایط پینیـده    وجودشدند از این رو شاید برابر خود، روبرو می

« کشـف حجـاب اجبـاری   »از  شـان، که سبب شد آنان بـه رغـم مـنش مصـلحانه    
در نهایت تغییر و تحوالتی که برای جامعه زنان ضـروری  . رضاشاه حمایت کنند

از سـوی   گـری جامعه مذهبی ـ بـه رهبـری و بسـیج     عدم انعطافتوجه به بود، با 
و هم کار تمام شد هم به ضرر خود این نیروهای محافظه ـ  کارروحانیت محافظه

اخــتالالت بســیار جــدی را در رونــد طبیعــی دســتیابی زنــان بــه وضــعیت بهتــر و 
همانطور که امروز نیز عـدم انعطـاف پـذیری حاکمیـت در     . عادالنه، ایجاد کرد

حتا در قالـب مقـررات مربـوط بـه     )شان و نوع پوشش« سبک زندگی زنان»برابر 
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توانـد بـه   ، می(حجابیو نه لزوما  بی)« بدحجابی»و سرکوب ( قانون فعلی حجاب
 . واکنش غیرمنطقی دیگری در آینده بیانجامد

 
 گفتمانی در اقلیت « کشف حجاب»گفتمان

کـار آمـدن رضاشـاه پهلـوی فعـاالن جنـبش زنـان و        گفته شد که در زمان روی
وقفـه از سـوی جامعـه    مردان حامی آنان، در جامعه ایران در اقلیـت بودنـد و بـی   

گرفتنـد و بـه   ، مورد آزار و اذیت قرار میافراطیگرایان و سنت بیاکثریت مذه
حجاب اجبـاری وجـود نداشـت ولـی اکثریـت مـردم،       برای  یرغم آن که قانون

 گـاه هـای  را از پـایین و بـا شـدت و حـدت بیشـتر و بـا روش      « حجاب اجبـاری »
قـانون  »از ایـن  گـران  و تخطـی  آوردنـد میدرنسبت به امروز، به اجرا تری خشن

در واقـع در آن دوره فعـاالن   . رسـاندند را خـود بـه مجـازات مـی    « مردم نوشـت 
ای حتـا در جامعـه زنـان نیـز پایگـاه تـوده      شـان  جنبش زنان و گفتمـان فمینیسـتی  
جامعـه رو بـه    اساسا  موضوع جدیـد « مسئله زن»وسیعی نداشت زیرا در آن زمان 

در بافـت فرهنگـی، اقتصـادی و    اش نیـز  های مادی الزمبود و زمینه مدرن شدن 
بیشتر » و  اقلیت بود ی دربنابراین جنبش حقوق زنان، جنبش .فراهم نبوداجتماعی 

تبلیغ و ترویج حقـوق مسـاوی   ... پیشگامان این جنبش از اقشار مرفه جامعه بودند
زنان تحصیل کـرده  . درصد بسیار دشوار بود 35سوادی در میان زنان با میزان بی

در عـین حـال کـه     .حامیان انـدکی در میـان تـوده مـردم داشـتند      در جنبش زنان
هـای زنـان مـانع    همواره رهبران مذهبی نیز در شهرهای مختلف در برابر فعالیـت 

  (001 ص ،0324 ان،یساناسار)« .کردندایجاد می
در حقیقت بخش روشنفکر جامعـه در زمـان رضاشـاه، بـه دلیـل آن کـه در        

کـه  کـار  سوی جامعه مذهبی و روحانیت محافظه اقلیتی کوچک قرار داشتند، از
بـرای  . قدرت گسترده و نفوذ بسیار در جامعه داشت، دائما  مـورد تهدیـد بودنـد   

به علت آزادیخـواهی و  »: نویسدنمونه زندخت شیرازی در شرح احوال خود می
مهـری یـاران و   خواستن آزادی نسوان بارها مورد تحقیـر و تکفیـر مالیـان و بـی    
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هـای  زن»: خـوانیم و در جای دیگـر مـی   (20 ص ، یبصار)« رار گرفته امآشنایان ق
عضو جمعیت نسوان وطنخواه از جمله فخرآفـاق پارسـای و نورالهـدی منگنـه و     

ها و صدور فتوای کافر بـودن،  میرفخرائی و خواجه نوری از ترس تحریم کالس
چـادر را از   توانستند علنا  بگوینـد کـه بایـد   مینحتا در جلسات جمعیت خود نیز 

-سر برداشت و نقاب از چهره زن برانداخت چرا که اگر فکر خود را علنـی مـی  

  (32 ص ،0323 ا،یرنیپ)« .شدندکردند لعن  و نفرین و سنگسار می
. از این دست تجربیات تلخ برای فعاالن  جنبش زنان در آن زمان بسیار است

ای در خـاطر چـاپ مقالـه   فخرالسلطنه فروهر بـود کـه او نیـز بـه      ،نمونه دیگر آن
کـه  طوری بهروزنامه شفق سرخ در مورد حجاب، با مشکالت عدیده روبرو شد 

را (  سـردبیر روزنامـه شـفق سـرخ    )انتشار آن مقاله باع  شد کـه علـی دشـتی    » 
بیست روز به قم تبعید کردند و در تمام روزهـای مـاه رمضـان وعـاظ در بـاالی      

  .(32 ص همان،)« .گفتندبیراه میمنبر به خانم فخرالسطنه فروهر بد و 
تـوان بـه زنـدگی    می از این فشارها اشاره کنیمدیگر ای نمونهاگر بخواهیم به 

-را منتشـر مـی  « جهـان زنـان  »فخرآفاق پارسای و همسرش که در مشـهد مجلـه   

ای نوشت که سر و مقاله «جهان زنان»فخرآفاق پارسای در . ، رجوع کنیمکردند
ناشـر و سـردبیر نشـریه بـا مخالفـت روحـانیون       » و نداختصدای زیادی به راه  ا

والی خراسـان، دوسـتانه از فخـر    ( قوام السلطنه)قشری مواجه شدند و احمد قوام 
 ،0323 ا،یـ رنیپ)« آفاق پارسای و فرخ دین پارسای خواست تا بـه تهـران برگردنـد   

کـس  ع»: گرفتنـد اما این زوج در تهران هم مورد آزار قشریون قرار مـی  .(22 ص
العمل انتشار شماره پنجم جهان زنـان در تهـران، عـالوه بـر در تنگنـا قـرار دادن       

افراطی بنای فحاشی و گرایان سنتای از اوباش و دولت، به جایی رسید که عده
بدگویی مخصوصا به فخر آفاق پارسای را گذاردنـد تـا جـایی کـه وقتـی مـادر       

که مبادا مردم نادان بـر ضـد   جان، خود و فرزندان را در خطر دید و از ترس آن 
اش بریزند و بالیی بر سر بنه هایش بیاورنـد مـدتی در   او شورش کنند و به خانه

 .(24 ص همان،) «منزل آشنایان در پایتخت مخفی شد
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بـه منظـور   « کشـف حجـاب  »در این میان حتا اقداماتی هم که پیش از اعـالم  
میان اکثریت مردم حتـا  گرفت با بن بست  و واکنش تبلیغ میان مردم صورت می
برای نمونه صدیقه دولت آبادی در کانون بانوان پـیش  . شدخود زنان روبرو می
حجـاب از   تـدریج بـه های بازرس مدارس مقرر کرد که خانم»از اعالم این روز 
حجاب به ای بر تن کنند و بیهای بلند و آبی رنگ پوشیدهسر بردارند و پیراهن
هـا و مـأمورین اطـالع داده بودنـد کـه      ه کالنتـری ضمنا ب. مدارس سرکشی کنند

کـه  ( مفتشـه )یکـی از بـانوان بـازرس    . مراقب حفظ امنیت این بـانوان نیـز باشـند   
های کلفت سیاه به بازرسی مدارس آن هـم در  معموال با چادر و نقاب و جوراب

رفت در یکی از آن روزها کـه بـدون حجـاب بـرای تفتـیش بـه       جنوب شهر می
کنـد کـه   مـی  رفته بود در راه به آخوند روضه خوانی برخـورد مدرسه مخدرات 

رفت و به مح  دیـدن خـانم بـازرس بـدون     سوار بر االغ خود تند و تند راه می
حجاب، افسار االغ خـود را کشـیده و نزدیـک زن آمـده و سـینه صـاف و سـپر        

انـدازد و سـپس شـروع بـه ناسـزا      کرده و اخ و تف غلیظی بر سر و روی زن مـی 
خواهـد  کند و در ضمن مردم را نیز برای رویارویی با زن به کمک مییگویی م

و چیزی نمانده بود که خانم بازرس را تکه تکـه کننـد کـه مـامورین بـه کمـک       
رسـد و امـا عجیـب    دهند و سالم به مدرسه میآمده و بانوی بازرس را نجات می
چـادر خـود    شود، خانم مدیره مدرسه فـورا آن که تا زن بازرس وارد مدرسه می
حجـاب اسـت و از   زنی که بی: گویدگیرد و میرا بر سر انداخته و از زن رو می

دهد کـه دخترهـای مدرسـه    گیرد نامحرم است و سپس دستور میمردها رو نمی
-هم چادر نماز خود را بر سر کنند چون به عقیده خانم مدیر، زن بـازرس و بـی  

دلخوری به وزارت خانه برمـی   خانم بازرس با ناراحتی و. حجاب، نامحرم است
-بار قرار بر آن مـی کند و اینگردد و مشاهدات خود را طی گزارشی تقدیم می

شود که خانم بازرس به اتفاق آقـای اعتصـام جهـت بازرسـی بـه همـان مدرسـه        
آقای اعتصام الذاکرین هم روضه خوان بـود هـم در اداره تعلیمـات    . سری بزنند
روند عود به همراه بازرس به مدرسه مخدرات میدر روز مو. کردنسوان کار می
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موظف بودند که درباره برنامه کشـف حجـاب بـا خـانم مـدیره مدرسـه       ها آن و
بار خانم مدیر چادر سیاه بر سر و نقاب بر چهره، بازرسـین  این. گفت و گو کنند
خـانم  : گویـد پذیرد و آقای اعتصام به طور شوخی و جـدی مـی  را به حضور می
اید و زانو به زانوی مـن نشسـته   دیدم که شما کشف حجاب کرده دیشب خواب

-خانم مدیر مدرسه که زن سخنور و حاضر جوابی نیـز بـود در جـواب مـی    . اید

البد دیشب اشگنه و ترشی بادمجان خـورده بودیـد و سـر دلتـان سـنگین      : گوید
ر صنا»: گویداید و سپس با همان لحن استهزاآمیز میشده و خواب پریشان دیده

اگـر خـانم   . پینه و نقاب ببینیچادر و بیبده آشی به همین خیال باش که مرا بی
 .(32 ص همان،)« خواهی که بغل دستت نشسته استحجاب میبی

از سـوی اکثریـت مـذهبی    هـا  در مجموع ایـن فشـارهای گسـترده و واکـنش    
حجابی، که گروهـی اقلیـت محسـوب    جامعه سبب شد که روشنفکران مدافع بی

قـدرت و قهـر   »ند، به دولـت فشـار آوردنـد تـا بـرای حمایـت از آنـان از        شدمی
های زنان از عالقه حکومـت جدیـد بـه    گروه»در واقع . بهره ببرد« مشروع دولتی

های طوالنی به تنهایی و بدون هـیچ  مدتها آن زیرا. مسایل زنان استقبال کردند
ت که قدرت اجرایی بنابراین حمایت بخشی از دول. حمایتی فعالیت کرده بودند

از همـین    (000 ص ،0324 ان،یساناسار)« .داشت مایه مسرت و خوشحالی آنان بود
بینیم اقلیت بودگی بخش پیشرو جامعـه آنـان را بـه ایـن سـمت      روست که ما می

کشاند که نه تنها در برابر اعمال فشـار رضاشـاه ایسـتادگی نکننـد بلکـه سـعی و       
اش بین اکثریت انهگراینقش میانجی»رضاشاه  از تالش بسیاری به خرج دادند تا 

اعمال زور با شان ها و آرزوهای، به سوی نقش پیاده کننده آمال«و اقلیت جامعه
 . سوق یابدگیری زور و فشار دولتی، کاربهو 
 

 امروز ما های چالشو کشف حجاب 

 تخمـین زده »در تهـران   ی در اولین روزهای اعـالم کشـف حجـاب   بنا به گزارش
زن،  4111هزار نفر جمعیـت مـرد و زن تهـران، نزدیـک بـه       311شد که از می
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دهـد  مـی  نشان( یید نشدهأالبته ت)این آمار ( 033صالح، )« رفع حجاب کرده باشند
که در زمانه کشف حجاب، هنوز بخشی از زنان جامعه که به دنبال تغییـر سـبک   

 ۀواهمـ  ۀ، نشانر داشتند، حال چه این آمار بخشا زندگی خود بودند، در اقلیت قرا
و  باشـد و چـه از سـر تـرس     یا مردان خانواده جامعه سنتی خشن زنان از برخورد

تعبیـر   ۀ عدم اعتقـاد بـه آن،  و یا نشاناکراه از ترك عادت و تغییرسبک زندگی، 
مباح  مطرح شـده در ایـن   مجموعه رخدادها و با توجه به از سوی دیگر  .شود
ی شخصـی و اقـدام فـردی    نه فقط خواسته ،توان گفت کشف حجابمی فصل،
ی ی نیروهای روشنفکری پیشرو در جامعـه بلکه خواسته« پادشاه اقتدارگرا»یک 

اندیشانه امـا  ی روشناین خواسته. آن روز ایران هم بود که در اقلیت قرار داشتند
فرمـان از بـاال و دسـتوری    »یـک، نهایتـا  بـه    دموکرات و قواعد در نبود سازوکارها

 و متعصـب  رفتـار خشـن اکثریـت مـردان سـنتی     »تبدیل شـد تـا در برابـر    « نظامی
در واقع شاید بتوان گفت که یکـی از مشـکالت   . بپیونددحقق به تبتواند « جامعه

اش همـواره  جامعه ایران در طول صدسـال اخیـر ایـن بـوده اسـت کـه حاکمـان       
 (در اقلیـت بـودگی  )اند و با توجه به این موقعیـت  بوده« جامعه اقلیتی از»نماینده 

بـه  انـد،  اش را داشـته ای کـه نماینـدگی  هـای اقلیـت جامعـه   برای پیشبرد خواسـته 
 .اندمتوسل شده« زور»استفاده از 

ی اسـت و اکثریـت یـک جامعـه    « اقلیـت »خواسته و گفتمانی در هنگامی که 
در  شـک گروهـی کـه حامـل آن گفتمـانِِ     کند، بیمیمعین در برابر آن قد علم 

ای بلندمـدت  اقلیت است یا باید امیدوار باشد که آن گفتمان تازه و نو در پروسه
مقبولیت عام به دست آورد و سـپس  آمیز، و صلح گسترش آرام رواداری و و با

یـا  . شـود به بخشی از قرارداد اجتماعی میان مردم و یا میان مردم و دولت تبدیل 
شود آن مسـیر طبیعـی   یعنی با اعمال زور می. راه دوم، اعمال قدرت و زور است

حمیـل  زد و ـ در کوتـاه مـدت ـ آن را بـه جامعـه ت      « میان بُر»و البته درازمدت را 
« قهـر و قـانون  اعمـال  »تنها از طریق  همانطور که امروز نیز حجاب اجباری. کرد

اکثریـت جامعـه   چون و  .قرار دارد اقلیت درنیز خواسته  این میسر است، چرا که
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پـذیرد، پـس حاکمیـت بـه عنـوان نماینـده اقلیتـی از        میبه طور داوطلبانه نآن را 
  .متوسل شود « قانونو  قهر»اهرم  به ،جامعه، ناچار است برای تحقق آن

در یـک  « اقلیـت و اکثریـت  »بی شک بح  من در اینجا در چارچوب بح  
به آن سـامانه   دستیابی «روش»معطوف به  بلکه عمدتا دموکراسی پیشرفته نیست، 

ای دستیابی به چنـین سـامانه   کراتیک و معطوف به بنیادها و زیربنای اولیه یدمو
 امعنـ  بتوانـد  حقوق اقلیت و اکثریت گاهستون، آنپس از تثبیت این پی است که

 دولـت  دخالـت  عدم» ادها،یبن نیا از یکی طبعا  .به دست آورد و جایگاه خود را
 کـه  اصـل  نیـ ا بـر ای جامعـه  یوقتـ  حقیقـت  در. است افراد «یخصوص حوزه در
 و رسـد مـی  توافـق  بـه  «ندارند را افراد یخصوص حوزه در مداخله حقها دولت»

 کـه  افتـد مـی  فکر به تیاقل نه آنگاه سازد،می مبنا، نیا بر را اش یاجتماع روابط
اکثریـت   یخصوصـ  حوزه در دخالت به مثال از طریق دولت یا جناحی از دولت

 . خواهد بودها حوزه خصوصی اقلیتدنبال دخالت در به  و نه اکثریت یاندیشدب
 هابزنگاه در ما، یجامعه تیاکثر و تیاقل یروهاین ،معاصر خیتار طول در اما
 و قواعـد بــازی  سـازوکارها  یرو متأسـفانه  سـاز سرنوشـت  و مهـم  یهـا سـرپُل  و

 یعیوس توافق منازعه، نیطرف نیب یستیهمز و تفاهم به دنیرس یبرا کیدموکرات
 گریکـد ی حضور ،(ها یرخودیغ رشیپذ) یروادار با که آن یجا به و اندنداشته
 را خود یازهاین و مطالبات شانکدام هر متأسفانه بشناسند تیرسم به و تحمل را
 نیـ ا کـه  آمـده  شیپـ  گـاه  و کردنـد یمـ  مطـرح  ـ «جامعه کل» از یندگینما به ـ

 آن، یحتمـ  تحقـق  و شـبرد یپ یبرا حتا کهاند دانسته «برحق» آنننان راها خواسته
  .اندداده تیمشروع زین افراد یخصوص یزندگ در «دولت» دخالت به
های خـود  فقط خواسته و انقالبی متأسفانه دیگر این نیروهای سیاسی یسو از

حقانیتی برای نیروهای مخالف خـود، قائـل    اند و در نتیجه،دانستهرا مطلقا  برحق 
مانـد  ها پنهان میدر حالی که پاشنه آشیل قضیه ــ که اغلب هم از دیده. اندنبوده

گـذار بـه دموکراسـی و    های ــ این است که در پروسه جستجو  برای کشف راه
گـذار  پروسه ها نیست، بلکه  در خواسته« حقانیت»ر مدرنیت، اتفاقا  موضوع بر س
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-و روش تحقق خواسـته « چگونگی»دموکراتیک،  یسامان سوی تحقق جامعه به

تیـک  در یـک   دموکرا رونـد کـه  اسـت  های اجتماعی گروهشار و قمتنوع اهای 
گرچه ممکن است مطالبـات اقشـار مختلـف    . زندمی جامعه چندفرهنگی را رقم

یکدیگر در تعارض و تضاد قـرار بگیـرد ولـی در یـک سـامان      اجتماعی، گاه با 
ــک ــاعی دموکراتی ــکلیکــی از موضــوعات  قضــا از، اجتم ــم،  اریبســ و یدی مه
هاسـت و نـه حـذف و سـرکوب     این تضادها و تعارضآمیز صلحچگونگی حل 

 .این تضادها از یریجلوگیک طرف منازعه به بهانۀ 
هنـوز اسـت پـس از ایـن همـه تجربـه در       می خواهم بگویم که ما هنـوز کـه   

دولـت ایـده   »بـوده و هسـتند، بـاز هـم     « هایی که نماینده اقلیتدولت»مواجهه با 
های ما را تحقق بخشد و دانیم که صرفا  خواستهرا دولت و حاکمیتی می مان«آل
باشد، و نه دولتی کـه بـین نیروهـای مختلـف و گـاه متضـاد در       « ما»نماینده فقط 

-های گاه متضـاد گـروه  را بازی کند و بتواند میان خواسته« میانجی»جامعه نقش 

یعنـی نهـادی باشـد کـه بـا قراردادهـای       ! همزیسـتی ایجـاد کنـد    ،های اجتمـاعی 
ی و انتخابـات و  أصـندوق ر »بـا  ( و ناشی از توافق جمعـی )طرفانه اجتماعی و بی
از همـین  . کنـد  گـری میـانجی  ،میان نیروهای گوناگون و گـاه متضـاد  « رفراندوم

معمـوال بـر سـر    و انقالبی های سیاسی در میان گروه« سیاست»روست که محور 
 آرزوهـا  ،هـا پیـاده کـردن خواسـته    ه منظـور اجـرا و  ب« کسب قدرت و هژمونی »

است و نه بر سر مکانیزم  و جناحی و ایدئولوژیک گروهی وآرمانشهرهای صرفا 
ــه  » ــدرت در جامع ــه ق ــع عادالن ــر و توزی ــوعای متکث ــونگی و روش « متن و چگ
که به نفع هیچ گروهی  ایو شیوه نیروهای متضاد در جامعه به شکل« همزیستی»

 . روا نشودو حذف، بر گروهی دیگر ظلم و خشونت 
توانـد نمونـه   مـی « کشف حجـاب »کنم تجربه برای همین است که تصور می

بخـش اقلیـت     بسیار خوبی برای جامعه امـروز مـا باشـد چـرا کـه دیـدیم وقتـی       
شود نه تنهـا در پشـت اقتـدار    جامعه، ناتوان میسنتی روشنفکر، در برابر اکثریت 

کنـد کـه بـا    گیرد بلکه حتا رضاشاه را تشویق و مجـاب مـی  رضاشاهی سنگر می
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خواسـته ایـن   تحقق اعمال زور و اقتدار، و به هر وسیله شده، وظیفه خود را برای 
رویکـرد، فقـط روشـنفکران سـکوالر را     روحیـه و   ایـن  البته. گیرد کاربه، اقلیت
« دسـتیابی بـه قـدرت   »از شـان  نیـز هـدف   گرااسالمشود بلکه نیروهای مینشامل 

بـا اسـتفاده از   « خـود  آرمانشـهر اثبات و تحقـق آرزوهـا و   »پس از انقالب، برای 
همگـانی   بـرای  قهـر و قـانون و مجـازات    اهرم قهر حکومتی بود و از این رو بـه  

سیاسـی در  هـای  گـروه  ای بسا امروز نیـز  و. دست زدند« اسالمیحجاب »ن کرد
-برای کسب خواستهد که شته باشنوجود دا اپوزیسیونبخش رادیکال و انقالبی 

را « اقتـدارگرا هـایی  و حکومـت هـا  دولت»ی خود، حاضرند دوباره آرزوها وها 
  .به حاکمیت برسانند

 
 یدموکراس به گذار ندیفرا میتحک در ،«یخصوص میحر» از حفاظت نقش

کشـف  »امروز مـا در رابطـه بـا بحـ      های همانطورکه گفته شد، یکی از چالش
گیری گفتمانی به نقش دخالت دولت در حریم خصوصی و عدم شکل« حجاب
از « اسـتقالل حـوزه خصوصـی و عمـومی    »در رابطـه بـا    و دموکراتیک مشخص

هـای  چـالش  یمبرای آن که بتوان. گرددمی بردولت در طول یک صد سال اخیر 
-کشـف  هـای و روش اسلوبرا در رابطه با  کشورمانامروز جامعه روشنفکری 

ــیم حجــاب ــر درك کن ــه بحــ   ، بهت ــوان ب ــاید بت ــا، ش ــدها ه ــاره یو نق  ای ازپ
 .رجـوع کنـیم   «ممنوعیـت برقـع در فرانسـه   »ایران در رابطه با قـانون   انروشنفکر

قـانون  »بـه   نسـبت  روشـنفکران ایرانـی  و نقادی نگاه  ۀرسد نحوچراکه به نظر می
بـیش   کهباشد ایهمان حلقه مفقودهتواند بازتاب می 1«ممنوعیت برقع در فرانسه

                                                                    

قانون ممنوعیت برقع، قانونی است که در فرانسه به تازگی به تصویب رسیده است که طبق  1
ن ها آن در صورتی که زنان بالغ و بزرگسال در اماکن عمومی در فرانسه برقع بپوشند، پلیس آ

این قانون با قانونی که پیش از آن در مورد ممنوعیت استفاده از . را جریمه نقدی می کند
سمبل های مذهبی در مدارس دولتی در فرانسه به تصویب رسید متفاوت است وماهیتا نیز با 

و نیز صرفا در مراکز ( افراد نابالغ)آن فرق دارد چرا که قانون قبلی در رابطه با کودکان 
ی بود، ولی این قانون معطوف به انتخاب زنان بزرگسال و بالغ است و در اماکن آموزش

 . عمومی اجرا می شود
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مناســباتی بــرای گــذار بــه    ایــران را صدســال  جامعــه روشــنفکری  یــک از
دانـم بحـ  و گفتگوهـا    نمـی  البته من به راستی. است ، ناتوان کردهدموکراتیک
در میـان خـود فرانسـویان و دیگرکشـورهای     « قانون ممنوعیت برقـع »در رابطه با 

و استناد من به نظـرات و مقـاالتی    اما بح  شته استغربی چه سمت و سویی دا
-مـی  تصـور زیرا  .اندنتشرکردهزبان، در نقد برقع، ماست که روشنفکران فارسی

چـه   کـه روشـنفکران ایرانـی در رابطـه بـا ایـن قـانون در فرانسـه        این بسته به کنم
و موضـوع   بـر آینـده جامعـه ایـران    بـه طورغیرمسـتقیم    کننـد موضعی اتخاذ مـی 

 .گذاردمی اثر حجاب ما زنان در داخل کشور،
نکات، در ادامه به یکی از مقاالت جدی کـه در زمینـه    این با توجه بهاکنون 

-مـی  توسط یک روشنفکر ایرانی نوشـته شـده  « قانون ممنوعیت برقع در فرانسه»

یکـی از مـدافعان دخالـت دولـت در قـانون      نویسنده مقالـه، در جایگـاه    .پردازم
بـه مثابـه    ـ  مداخله دولت دموکراتیـک و قـانون   »: نویسدپوشان می         مجازاتِ برقع

  هـا  جـایی کـه ارزش  . در حوزه خصوصی در همین جاستـ برآیند خرد جمعی   
به بهانـه اسـتقالل حـوزه     .شوند    واصول دموکراتیک دستاویز ستم و سرکوب می

خـورد و مکانیسـم قـدرت بـدوی در نشـانه          خصوصی، زنی وکودکی کتک می
برقع، قانونی اسـت  [ یتمنوعم]قانون . دهد    برقع، سرکوب را نمایشی عمومی می

ی فــردی و  هــا     ی دموکراتیــک و اهمیــت آزادی هــا     در جهــت مراقبــت از ارزش
تـوان آن را انعکـاس خـرد جمعـی در حـوزه عمـومی در           در واقـع مـی  . شخصی

آقـای   1(امـین بزرگیـان، رادیـو زمانـه    )«.ی زن در جامعه دانست ها    جهت حفظ ارزش
ستدالل خود، به توجیه دخالت دولت در امـر پوشـش   برای پشتیبانی از ابزرگیان 
بسیاری از منتقـدان سـکوالر قـانون برقـع،     »: نویسدپردازد و در ادامه می   زنان می

بحـ  دربــاره جـدایی حــوزه خصوصـی از حــوزه دولـت را بــه عنـوان یکــی از      
این قانون، آزادی افـراد در    از نظر آنها. کشند     دستاوردهای دموکراسی پیش می

                                                                    

1. http://zamaaneh.com/idea/2010/10/post_826.html 
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حقوق بشر در جامعه دموکراتیک بـر  . شناسد     حوزه خصوصی را به رسمیت نمی
  هـا      این تأکید دارد که افـراد در انتخـاب پوشـش و نـوع لبـاس آزادنـد و دولـت       

گوینــد      ایــن منتقــدان مــی. تواننــد بــرای حــوزه خصوصــی قــانون بگذارنــد     نمــی
حجاب در کشوری مثـل ایـران نقـ     که مجبورساختن زنان به داشتن همانگونه

حجابی اجباری و به        آزادی بشر در انتخاب پوشش است قانون برقع نیز نوعی بی
 (همان) «.همان میزان تجاوز به آزادی زنان است

، قانون ممنوعیـت برقـع را از زاویـه    این مقاله نویسندهبینیم، طور که می   همان
در « مداخله دولت»سازد و در نهایت مطرح می« های زن در جامعهحفظ ارزش»
. کنـد توجیـه مـی  « اصول دموکراتیـک جامعـه  »را برای حفظ « حوزه خصوصی»

که جوامع غربـی بـر پایـه آن،    « اصول دموکراسی»ترین درحالی که یکی از مهم
همین اصـل عـدم مداخلـه دولـت در      اتفاقا  اندبه چنین رشد دموکراتیکی رسیده
و شاید بتوان گفت هـیچ جامعـه دمـوکراتیکی     حوزه خصوصی شهروندان است

ای، به دموکراسی شود که بدون رعایت این اصل مهم و پایهمیندر جهان یافت 
عکس این قضیه هم صادق است که اگر جامعه مـا تـاکنون بـه    . دست یافته باشد

اش ایـن بـوده کـه شـأن و     دموکراسی دست نیافتـه اسـت یکـی از دالیـل عمـده     
و ممنوعیت مداخله دولت در آن، تاکنون به رسـمیت   «حوزه خصوصی»حرمت 

بـار دولـت            رابطه اسارت ،آننه در جوامع مدرن»: در حقیقت. شناخته نشده است
کنـد، اسـتقالل حـوزه    ای دموکراتیـک و آزاد مـی  و شهروندان را بدل به رابطـه 

خصوصی است، یعنی آزادی این حوزه از قدرت دولت و حتـا نهادهـای حـوزه    
به واسطه این تمـایز، شـهروند آزاد و مسـتقل، هـویتی فـردی، یگانـه و       . ومیعم

ــدا مــی ــیم کــه در کشــورهای و مــی. (0322 ،یرسپاســیم) «کنــدخودمحــور پی دان
انـد  بوده« مذهبی متعصب نیروهای»و « کارانمحافظه» دموکراتیک غربی، عمدتا 

همـواره خواهـان   انـد و  که عدم دخالت دولت در حوزه خصوصـی را بـر نتافتـه   
 .اندمداخله دولت بوده

نـد بهتـر از مـا     ا   مردمانی که نسل بعدِ نسل در کشورهای دموکراتیـک زیسـته  
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، تـا چـه حـد در زنـدگی     «حـوزه خصوصـی و عمـومی   »داننـد کـه تفکیـک       می
دموکراتیک آنان نقـش داشـته اسـت و از ایـن رو در مقابـل هـر نـوع تجـاوز و         

کنند، ولـی مـا کـه نسـل بعـدِ         گیری می   ت موضعخدشه وارد شدن به آن، به شد
ایــم اولــین گزینــه بــرای حــل معضــالت          نســل در کشــورهای اســتبدادی زیســته

ببنـیم و بـه جـای آن کـه ماننـد         مـی « دخالـت دولـت  »مـان را اغلـب در           اجتماعی
حکمـران  »معیارهایی که  ضوابط و یکی از بیندیشیم که شهروندان دموکراتیک

عـدم مداخلـه در حـریم    » اصـل  کند همـین متمایز می« حکمران خوب»را از « بد
کنیم مشروعیت مداخله دولـت در حـوزه   ، برعکس تصور می«خصوصی ماست
یعنـی اگـر   . کنـد حاکمان تعیین مـی « بد بودن»یا « خوب بودن»مان را، خصوصی

تحقـق  توانیم بـرای  می( ماستهای که موافق ارزش)داشته باشیم « دولت خوبی»
، از مداخله آن حاکم خوب، در حوزه خصوصی شهروندان بهره «مانهایآمال»

راه متوسل شویم و  مـثال  ترین مان به راحتو برای رفع مشکالت اجتماعی ببریم
مجوز بدهیم کـه   ،«خوبهای دولت»به « حل و فصل یک موضوع امنیتی»برای 

یعنـی جـدایی حـوزه خصوصـی از     )ی اصلی دموکراسـ های بنیان ،به طور موقت
و « بد بـودن »شهروندان جهان دموکراتیک، اما . را زیر پا بگذارد( مداخله دولت

-را بر اساس عدم مداخله آنـان در حـوزه خصوصـی   شان حاکمان« خوب بودن»

شـاید یکـی از دالیلـی کـه سـبب شـد در اوایـل        . سنجند و نـه بـرعکس  میشان 
ر مداخلـه دولـت د  »مشروعی برای جلوگیری از  هیچ ابزار« مای ایرانی»انقالب، 

همین ذهنیـت بـود کـه فکـر      اتفاقا  شته باشیمندا( حجاب)« حوزه خصوصی زنان
را از مملکـت بیـرون   « حـاکم بـد قـدیم   »کـه  « حاکم انقالبـی جدیـد  »کردیم می

خطـرات احتمـالی و   »بـرای حفـظ انقـالب از    دارد « مشـروعیت »کرده، بنـابراین  
مـان  زنـدگی  خصوصـی  حوزهحتا به  ،«حاکم بد سابقهواداران »از سوی « امنیتی

  !وارد شود
دولـت  »یـک  توسـط  حتا و مداخله در حوزه خصوصی « قهری»برخوردهای 
 به طور موقـت، که  ممکن استای که صورت گیرد، به هر بهانهو « دموکراتیک
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هـا  به ضرر بنیان در بلندمدت تواندمی حال را حل کند اما در عین« معضل»یک 
اش نیز روشن است زیرا مداخله دولـت در  دلیل .خاتمه یابدو اساس دموکراسی 

خــود »ی دموکراســی را توســط مایــه       و بُــن« اســاس»حـوزه خصوصــی، در واقــع  
دهـد و ایـن   ، مورد پرسش قرار مـی «(دولت)نمایندگان آن ساختار دموکراتیک 

هـای  ممکـن اسـت گـروه   ای اسـت کـه   تر از ضربهتر و کاریعمیق ضربه، واقعا 
معنـی ایـن سـخن    . به جامعه وارد کنند( برقع پوشان)« غیردموکراتیک»کوچک 

هـا و اسـاس بـه    آن است که وقتی خود حاکمیت دموکراتیـک، قـوانین و ارزش  
زنـد بسـیار   ای کـه بـه دموکراسـی مـی    وجود آمدن خـود را نقـ  کنـد، ضـربه    

توانـد بـه آن جامعـه    مـی  یا یک حزبای است که یک گروه تر از ضربهمهلک
 .وارد نماید

-شک مانند هر نظام دیگـری چـالش  می خواهم بگویم نظام دموکراتیک بی

هایی را نیز با خود به همراه دارد، ولی خردمندانه نیست که برای رفع این چالش 
هـای همـان نظـام دموکراتیـک را زیـر      ها، نخبگان و تصمیم گیران بیایند و بنیان

کـار نابخردانـه اگـر صـورت بپـذیرد اتفاقـا  بـه جـای رفـع           سئوال ببرند، که ایـن 
: مثـالی بـزنم  . کنـد های بزرگ و بنیادین بـرای جامعـه ایجـاد مـی    چالش، چالش

المللی را نفی المللی را در نظرآورید که قوانین بینکشوری منزوی در سطح بین
 جهـانی  حثر و فعـال در سـط  ؤکند، حال اگر یک کشور قدرتمند و مو نق  می

پاسداشـت  »داند بخواهد به بهانه که خود را سمبل و آیینه و حامی این قوانین می
روشی »، آن کشور کوچک را مجازات کند و برای این کار به «المللقوانین بین

مثال حمله نظامی یا هر روش دیگـری، بـدون در نظـر گـرفتن     )« غیردموکراتیک
شـود کـه   توسل جوید، در نهایت سبب می( متحد سازمان ملل قوانین و مقررات
ی المللـی در افکـار عمـومی و در پهنـه    های قوانین و مقـرارت بـین  اساس و بنیان

 . بسیار وسیعی، مورد پرسش و تردید قرار بگیرد
چـه بسـا    اسـت  المللـی ناق  مقـررات بـین   که «یاغی»حمله نظامی به کشور 
مجـازات خـارج از   »المللی را موقتا  کاهش دهد، امـا  های بینممکن است چالش



 73/ فصل اول 

شود که اساس ساختار و کل قـوانین  سبب می« المللیمعیارهای دموکراتیک بین
ی شـک ضـربه  و مشروعیت سازمان ملل متحد، مورد تردید قرار گیرد و این، بی

 .آوردالملل فرود میتری بر قوانین و روابط بینسنگین
بـرای نمونـه وقتـی مسـئوالن و     . در سطح ملی نیز همین مسـئله صـادق اسـت   
-انـد را بـه راحتـی نقـ  مـی     حاکمان یک کشور، قوانینی که خود وضع کرده

و به کل مملکت شان ای که آنان به اساس و بنیان حاکمیتشک ضربهکنند، بی
ی تــر از از نقــ  همــان قــوانین از ســوتــر و مخــربزننــد بــه مراتــب عمیــقمــی

را نقـ   « قـوانین »چرا که مسئوالن و حاکمان یک کشور فقط . شهروندان است
زیربنـای  »و « مشـروعیت آن قـوانین  » شـان، کنند بلکه با این اعمال فرا قانونیمین

 .برندی خود، به شدت زیر سئوال میرا نیز در بین مردم جامعه« امنیت عمومی
دخالـت  دهد کـه  نشان میبه ما  نیز ایران ی همنون کشورزندگی در تجربه 

بسیار خطرناك و زیانبار به حال زنان و »تواند ی خصوصی میدر حوزه« دولت»
و  که هنـوز اسـاس  جامعه و فرهنگ سیاسی ما  آن هم در .باشد« اقشار فرودست
ــت ــردم     » حرم ــی م ــوزه خصوص ــت در ح ــه دول ــدم مداخل ــا « ع ــوی حت از س

در ثانی اگر . هایششناخته نشده چه برسد به دولت به رسمیت« اشروشنفکران»
به دخالت دولت در حـوزه خصوصـی مشـروعیت     برابر نیز زنان مدافع حقوق ما

مطمئن باشـیم کـه دیگـر، مهـارکردن ایـن دخالـت، و نیـز ایـن کـه          پس بدهیم، 
نتـرل  بینـی وک    واقعـا  قابـل پـیش   « دولت درکجا و چه موقع دخالت خواهـدکرد »

حضـور و   شـده از پذیرفتـه تصـویر  ایرانـی،   که در جهانِخصوصبه .نخواهد بود
 . است گستر بودهررنگ، فراگیر و سایهپُتصویری بزرگ، دولت همواره  هیمنۀ

خطـرات  »، تأکید و پافشاری بر هاو مثال ام از این بح در هر صورت هدف
در جامعـه   مـان ی دخالت دولت در حوزه خصوصـی    حساسیت قضیهو « احتمالی
 «دخالـت دولـت در حـوزه خصوصـی    »طرح رسد می چرا که به نظر. استایران 
، حتـا در میـان روشـنفکران اروپـایی     (از جمله دخالت در امر پوشش و حجاب)

ایـن سـهولت و سرراسـتی در    کـه برخـی از ایرانیـان بـه     چنـان آن)نیـز   اشمدافع
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-بـه  .شده نیستو پذیرفته مطرح به این غلظت و شدت ،(رانندش حکم میتأیید

برای ما ایرانیان که به نظرم با این همه فجایع پُر درد در زنـدگی تـاریخی و    ویژه
حـوزه  بـر تفکیـک   « کید حتا بیش از انـدازه أت»ها محتاج    مان، حاال حاالاجتماعی

های دموکراسـی  ترین پایهخصوصی و عمومی هستیم تا بلکه بتوانیم یکی از مهم
جامعـه،   افکـار عمـومی   مـان را در «عدم مداخله در حریم خصوصی»یعنی همین 
در زنـدگی  ( هـا حـداقل )شاید به وضعیت معقول و طبیعی  درآینده پی بریزیم تا
بـیش  مان هایکنیم که دولتمیما درکشوری زندگی . مان دست یابیماجتماعی
« مداخله دولت در حوزه خصوصـی »صد سال است از همین مشروعیت اصل از 
انـد، و آن چنـان جامعـه را    هـا بـرده  بهـره ( مـان پذیرفته شده در فرهنگ سیاسـی )

-بـی  نـاامنی،  حـس تلـخ   اند که امروز ما بـا مردمـانی سرشـار از    کردهدستکاری

وکـار   ای بیمـار سـر  و در نهایـت جامعـه   بینـی، توطئـه خوردگی، ترس اعتمادی،
 .داریم

 

  



 
 
 
 

 

 
 دوم فصل
 

 «کشف حجاب»بر سر دوباره بندی در جنبش زنان و کشمکش قطب

 

 جامعه در تلخ عیوقا یبازخوان ریتأث

زندگی اجتماعی خـود، در  مسیر های مختلف همواره در مردمان ساکن سرزمین
تـاریخ اغلـب جوامـع    . انـد ها و دستاوردها، نقاط تاریکی هم داشتهکنار پیشرفت
و نه  کمتر ـ مملو از وقایع دردناك هایی معین ـ گاه بیشتر وگاهی انسانی با نسبت
امـا ایـن کـه مردمـان و نخبگـان یـک جامعـه چگونـه          یفتخارآمیز اسـت چندان ا

ایـن  هـایی  و با چه انگیـزه  را بازخوانیشان آور تاریخیهای رنجحوادث وکانون
در  طبعـا   کنندمی آفرینیبازشان زندگی اجتماعی ی جمعی وحافظه دروقایع را 

.  اسـت  اثرگـذار  شـان، جامعـه  هـای پیشـرفت  هـای انسـانیِ  هزینه باالرفتن یا تقلیل
هنگـام  ( به خصوص در جوامع غیردموکراتیـک )بسیار پیش آمده که یک ملت 

ــاریخ    ــک ت ــاط تاری ــخ و نق ــایع تل ــازخوانی وق ــب ــان خــوانش  ی جمع خــود، چن
سـفانه بـه نتـایج وارونـه و     أد کـه مت نـ دهاز آن ارائه می یعاطفو غیردموکراتیک 

هایی از این نوع بـازنگری، در کشـور   نمونه. شودنقاط تاریک دیگری منجر می
توسـط  « کشـف حجـاب  »واقعـه   ازخوانیی بخودمان فراوان است از جمله نحوه

رسـد کـه خـوانش دوبـاره و     زیـرا بـه نظـر مـی    . استگوناگون نیروهای سیاسی 
در  ویـژه بـه در حافظـه تـاریخی جامعـه ایـران ـ      « کشـف حجـاب  »تولید واقعه باز
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ـ به جـای  منجر شد   57و به انقالب جنبشی که علیه محمدرضاشاه شکل گرفت 
تبـدیل  « حق انتخاب پوشش زنان»آن که به نقطه اتکاء مهمی برای نهادینه شدن 

تـر  گستردهاتکایی برای حذف به نقطهاز قضا را طی کرد و ای مسیر وارونهشود 
پـس از انقـالب رهنمـون    « حجـاب اجبـاری  »های دموکراتیک و نهایتا  بـه  ارزش
 . شد

بینـیم در برخـی از جوامـع دموکراتیـک،     این درحالی است کـه معمـوال مـی   
هـای  حوادث تلخ و دردناك، اتفاقا  به مستندی تاریخی در خدمت تعمیق ارزش

تواننـد  شود و از همین روست که مـی تبدیل میو نفی اقتدارگرایی دموکراتیک 
جوامع خود را به رغم رخـدادهای تلـخ و غیردموکراتیـک همننـان تصـحیح و      

ای نمونـه  . دارنـد  نگـه  زنده و خواهانه را در آن بازتولیدهای دموکراسیگفتمان
پـس از  . توانیم در جامعه امروز نـروژ ببینـیم  از این خرد جمعی و مسئوالنه را می

 (1) گذاری و کشتار جوانان توسط یک بنیادگرای مسـیحی در نـروژ   واقعه بمب
بـه   ،شنویم کـه افکـار عمـومی جامعـه نـروژ     ، از گوشه و کنار می0331در سال 

فرهنـگ و  بطـن  خود آمده و به دنبـال یـافتن نقـاط کـور و اشـکاالت نهفتـه در       
اولـین  . اسـت  بوده انسانی تلخ فاجعه نیا بسترساز انا یاحگردد که جامعه خود می

از ایـن کـه   هـا  آن خونبـار ایـن بـود کـه     ۀواکنش جامعه نروژ در برابر ایـن واقعـ  
بـه شـکلی خشـن    انتقادات خود را به جامعه مهاجر این کشور در چند ساله اخیر 

و آن را بسترساز وقـوع چنـین    کردندگسترش داده بودند احساس شرمندگی می
ایــن نشــاندهنده آن اســت کــه جامعــه نــروژ و . دا نســتندمــی واکــنش خونبــاری

ای روشـن بـرای   روشنفکران این کشور قصد دارند این فاجعه تاریک را به نقطه

                                                                    

 2100جـوالی   22نـروژی، عصـر جمعـه    ی سـاله  32، مـرد  «آندرس بهرینـگ بریویـک  ».  1
ابتـدا مقـر دولـت    . انسان را به قتل رسـاند  77میالدی در دو اقدام تروریستی جداگانه مجموعا 

نروژ را در اسلو با یـک بمـب جاسـازی شـده در اتوموبیـل ویـران کـرد کـه در ایـن عملیـات           
حدود دو ساعت بعد به کمـ  تابسـتانی سـازمان    . نفر جان خود را از دست دادند 2تروریستی 

رشان نوجوان بودنـد ـــ   نفر را ــ که بیشت 33حمله کرد و ( حزب حاکم)جوانان حزب کارگر 
 .به گلوله بست
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در رونـدی دموکراتیـک تبـدیل    « چنـد فرهنگـی  »چگونگی برخورد بـه جامعـه   
ای در جامعـه نـروژ بـازخوانی    به گونـه  ستتواندرحالی که این واقعه می .سازند

علیـه مهـاجران   « هـا و تروریسـم گسـترده تـر    گسترش خشونت»شود که اتفاقا  به 
 .بیانجامد

و « سـپتامبر  00»هـم باشـد واقعـه     آمـوز توانـد درس که مـی  یاما نمونه دیگر
انفجار برجهای دوقلوی تجارت جهانی در نیویورك است که بـه مـرگ تعـداد    

طـی یـک دهـه کـه از آن واقعـه      . بیگنـاه منجـر شـد   هـای  بسیار زیادی از انسـان 
آمریکا تالش دارنـد تـا   ایاالت متحده بینیم که دو نیروی سیاسی در گذشته، می

که اولی رو به خشونت و دیگری )گیری کامال متفاوت این واقعه را با دو جهت
. در حافظـه تـاریخی مـردم آمریکـا بازسـازی کننـد      ( داردو تعامل رو به گفتگو 

سال گذشـته سـعی    01در طول  این کشور ش تندرو در هیئت حاکمه گراییعنی
در جامعــه « دموکراســی»ســپتامبر در جهــت محدودســازی  00کــرده از واقعــه 
گرایش اعتدالی و دموکراتیک سعی کـرده از آن واقعـه    لیآمریکا بهره ببرد، و

 ،برای رواداری و گفتگو با جوامعی با دین و فرهنگ متفـاوت بسازد ای دستمایه
 .  عه آمریکاو تثبیت دموکراسی موجود در جام

بـار تـاریخی، تـالش    با این مقدمه از شیوه برخورد به وقایع تلخ و گاه فاجعـه 
« کشـف حجـاب  »خواهم کرد که در این فصل از کتاب، به چگونگی بازخوانی 

از سوی نیروهای سیاسی « کشف حجاب»لغو خروج رضاشاه از کشور و پس از 
دهم کـه بازتولیـد واقعـه    در طول دوران سلطنت محمدرضاشاه بپردازم و نشان بـ 

بـه شـکلی انجـام     0357تا انقالب سال  0321های در بین سال« کشف حجاب»
گرفت که نه تنها تأثیر منفی این واقعه را در جامعه کاهش نـداد بلکـه بـازخوانی    

پـس از  « حجـاب اجبـاری  »جهت دار این واقعه در جنبش ضدشاه، در نهایت بـه  
 .انقالب کمک کرد
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 کشور از رضاشاه خروج از پس «یحجابیب/  حجاب» آتش یهاشعله

همانطور که خـود   ،، شش سال بیشتر طول نکشید«کشف حجاب»اجباری بودن 
پـس از خـروج رضاشـاه،      .سـال دوام نیـاورد   03حکومت رضاشاه نیز بـیش از  

دگرگون شـد  ای شرایط به گونه»که طوری بهحجاب دوباره به جامعه بازگشت 
اعـالم داشـتند کـه بـه     هـا  د و بسیاری از فروشگاهرنیز تغییر کها که عبارت مغازه

هـا  ایـن واکـنش   (212صـالح، ص  ) «...فرشـیم نمـی  حجـاب جـنس  بـی  هـای خانم
 محمدرضـا شـاه،   پسـرش  وقتی  ،رضاشاهگرفت که با رفتن می درحالی صورت
الـزام در مـورد حجـاب بـرداری، از میـان رفتـه بـود و        گونه هر جای پدر نشست

کــه برخــی از ) بوجــود آمــد بــیش از یــک دهــه آزادی کامــل آن نیــزمتعاقــب 
 .(نامنـد را نه آزادی که هرج و مرج مـی  0332تا  0321 ۀپژوهشگران، آن دور

گـویی سـد   »: از میـان رفـت  به کل طبعا  در آن دوره، اجبار برای کشف حجاب 
 بزرگ لبالبی ناگهان فرو ریخته باشد، تمـام مـردم متوجـه شـدند دیگـر از نظـام      

اند بر زبان بیاورند یا توانند آزادانه هر چه مایلپلیسی رضاشاه خبری نیست و می
زنان هم که به زور چادر از سرشان برداشته شده بـود، دوبـاره همـان    .... بنویسند

چادرهای سیاه را بـر سـر کردنـد و از آزادی دوبـاره بـه دسـت آمـده در مـورد         
 . (053-052 ص ان،ییفرمانفرما)« ...پوشش خودشان، شادمان بودند

حـاج آقـا حسـین    هـای  در همین زمان است کـه دو تـن از روحـانیون بـه نـام     
بروجردی و حاج سید محمدتقی خوانسـاری در مـورد لـزوم حجـاب و تحـریم       

موران شـهربانی  أاز رفتـار مـ   هم کاشانی اهللآیتکنند و می حجابی فتوا صادربی
از  شـکایت  زارکـار  .(022صـالح، ص  ). کنـد مـی  کایتنسبت به زنان محجبـه شـ  

-مـی  مورانیأخواستار محاکمـه مـ  حتا ای گیرد که عدهمی تا بدانجا باال مأموران

. شوند که در جریان کشف حجاب،  زنان محجبه را مورد آزار قرار داده بودنـد 
از  ،و بـه محـ  ورود   آیـد مـی  از عراق به ایراننیز در همین زمان اهلل قمی آیت

که چادر را برای زنان ایـران آزاد اعـالم کنـد و مـدارس      خواهدمی دولت ایران
مختلط را هـم تعطیـل نمایـد و از همـه مهمتـر آمـوزش شـرعیات مـذهبی را در         
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  .ان دختر بگنجاندآموزهای ابتدایی و متوسط دانشبرنامه
ر سراسر کشـور  دولت وقت هم به خاطر جو ضد رضاشاه که در آن شرایط ب

کشـف  »امـا بحـ    . هـا تـن داد  بـه همـه ایـن خواسـت    به ناگزیر بود شده حاکم 
 «اقدامات ننگـین »ادامه یافت و توسط نیروهای مذهبی به عنوان یکی از « حجاب

روح اهلل  اهللآیـت بـرای نمونـه   . در جامعـه بازتولیـد شـد    حکومت رضاشاه مرتبـا  
ایـن  »: منتشـر شـد، نوشـت    0323که در سال « کشف االسرار»خمینی در کتاب 

کشف حجاب ننگین برای کشور ضررهای مادی و معنوی دارد و به قانون خـدا  
 (203 ص االسرار، کشف)« و پیغمبر حرام است

حجـاب فراگیرتـر شـد و    »و خروج رضاشـاه،   0321در حقیقت پس از سال 
حجـاب مـورد آزار و   گـرا زنـان بـی   با حمایت و تحریک عناصر مذهبی راسـت 

 (007 ص ،0324 ان،یساناسار)« .ت قرار گرفتنداذی

اولین جامعه اسـالمی در تهـران بـه همـت حـاج      » 0322در این میان در سال 
این جمعیت که به نام راهنمـای تعلیمـات   . شیخ عباسعلی اسالمی تاسیس گردید

« اقدام به تاسیس مدارس اسالمی دخترانه و پسرانه نمـود ... اسالمی شهرت یافت
 0327بـود کـه در سـال    « جامعه اسالمی»از سوی دیگر همین  .(022صالح، ص )

شد که می کید بر لزوم حجاب، به شاه نیز یادآورأضمن ت»فتوایی صادر کرد که 
نسبت به حفظ شعائر اسالمی قسم یاد نموده و حفظ حجـاب یکـی از آن جملـه    

 (023همان، ص )« شعائر است
اندازی به حقـوق زنـان   و دستحجاب نگرانی نسبت به آزار و اذیت زنان بی
در میـان فعـاالن جنـبش زنـان      0321پس از برکنـاری رضاشـاه، از همـان سـال     
زبـان  »سال کـه از توقـف مجلـه     21آنننان بود که صدیقه دولت آبادی پس از 

اش را از از سـر گرفـت و هـدف    0320گذشت، انتشار آن را در سـال  می« زنان
اینک یک عامل مهـم، وظیفـه،   »: نوان کردانتشار مجدد نشریه زبان زنان چنین ع

-مـی نمگر : گویدبا یک صدای مهیب زبان زنان را به میدان مبارزه کشیده و می

بینی آزادی زنـان دسـتخوش ایـن و آن شـده و در پیـرو آزادی، حیثیـت بـانوان        
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 (0320 آذرماه ،0 ش زنان، زبان)« دانشمند ایران در خطر است
بـه ریاسـت   « رضاشـاه »کـه توسـط   )لـت آبـادی   نه تنها زنانی مانند صدیقه دو

هـای رضاشـاه در رابطـه بـا     از سیاسـت و  برگزیده شده بـود « کانون بانوان ایران»
بودنـد بلکـه   « آزادی زنان»نگران  0321های پس از سال (کردزنان حمایت می
از بنیانگذاران تشکیالت زنان حزب تـوده ایـران     یکیکه   یعلو زنی مانند نجمه 

سـیس ایـن   أهای مطرح شده در اولین نشسـت ت در خاطرات خود دغدغهبود نیز 
بازگشــت در گرایــان متعصــب ســنتفشــار  (0322در خــرداد )گــروه زنانــه را 

  تیـ فعال»: نویسدبرد و میتحصیل دختران نام میجلوگیری از حجاب و اجباری 
  لیو تحصـ   یحجاب یب  مجددا  مسئلۀ  که  یریگ قدرت  درحال  در برابر ارتجاع  زنان
  یهـا  صـحبت .. دانسـتند و  یمـ   اسـالم   را خـالف   و دانشـگاه   رستانیدر دب  دختران
 .(53.  ص ، یعلو)«  بود  جلسه  آن  یمقدمات

ای از متعصـبان بـا هـدف    کـرد عـده  صدیقه دولت آبـادی کـه احسـاس مـی    
کشـف  »سرکوب دوباره زنان، بر شعله ور کردن آتش کینـه و خشـم نسـبت بـه     

دانسـت کـه ایـن رویکـرد انتقامجویانـه و      زنند، و به تجربه مـی دامن می« حجاب
-بـه  تواند صـدمات و خطـرات زیانبـاری بـرای جامعـه و     بسا میای  گستر، کین

قلـم بـه دسـت     0323سـال   خردادمـاه  برای آینده زنان داشته باشد در خصوص
سال است بانوان ایران  3»: نویسدمی« زبان زنان»ای در نشریه گیرد و در مقالهمی

سال زنان ایران فقـط    3در مدت.... از آزادی و حقوق اجتماعی بهره مند هستند
از آزادی برخوردار شدند، ولی شخصیت حقوقی و اجتماعی آنان معنـی واقعـی   

ای کـه آزادی را بـه طـور    خودش را در بر ندارد، به دلیل آن کـه وقتـی آن قـوه   
اول  ،لـزل شـده، طبقـه مخـالف، مـردان خودپرسـت      اجبار به زنان ایران داد، متز

منکر نیستم که .... شان قلب آزادی زنان بودتیری که در ترکش گذاردند هدف
نشـده و  خـارج از    العـاده هـای فـوق  در مدت به دست آمدن آزادی بانوان ترقی

دانم در هـر انقالبـی اغتشاشـی اسـت،     اما چون می. انتظارها به وجود نیامده است
اغتشاش به نوبت خود باید پرداخـت، نـه آن کـه سـبب ترقـی را از میـان       به دفع 



 27/ فصل دوم 

در صـورتی کـه در   »: دهـد و سپس ادامـه مـی   (0323 خرداد زنان، زبان).  «برداشت
حجـابی را در  بـی / یک موقع بسیار باریک و خطرناکی هسـتیم، آتـش حجـاب    

ن پـدران و  نـزاع میـا  . زننـد میان طبقه بانوان منـورالفکر و زنـان نـادان دامـن مـی     
بسـیار  »: اسـت او در ادامـه چنـین نوشـته    . «انگیزنـد دختران، زنان و شوهران برمی

از قبیـل  . هـا اقـدام نمـود   کارهای الزم داریم که ممکن اسـت بـرای اصـالح آن   
ــی ... جلــوگیری از فحشــاء -حفــظ نظافــت اجتمــاعی، جمــع آوری کودکــان ب

ی از رشـوه دادن و  سرپرست، منع وافورکشی در تمام قهـوه خانـه هـا، جلـوگیر    
ها مخالف با مذهب اسالم همه این... های علنی و مخفی ورشوه گرفتن و دزدی

است اما کوتاه نظران و تاریک بینـان تمـام ایـن امـور مهمـه را روا داشـته، فقـط        
در صـورتی کـه در دیـن مبـین اسـالم آزاد      . انـد حجاب را مورد بح  قرار داده

را به داشتن حجاب عفت و عصمت امـر   بودن صورت و دست زن، مجاز و زنان
 (همان)« .اندداده

ــی   ــه ترق ــد   روزنام ــک مــاه بع ــاه )ی ــی (0323در تیرم ــدم از دوره »: نویس
شـود  می گناهان شاه سابق محسوب ۀدیکتاتوری دو چیز باقی مانده بود که کفار
س و کشـف حجـاب و ایـن دو هـم در     ایکی تعلیمات دخترانه و یکی اتحـاد لبـ  

 نیـز  صدیقه دولت آبادی (0323، تیرماه 5ترقی، ش )« ی از بین رفتدوره دموکراس
در  0323مهرمــاه  3در  ایــن مطلــب در روزنامــه ترقــی،  انتشــارسـه مــاه بعــد از  

ــانوان    ــانون ب ــود در ک ــخنرانی خ ــر  س ــار دیگ ــر از  ب ــورد خط ــفدر م دادن  ک
اکنــون روز بــه روز تحریکــات در »: داردمــی چنــین اظهــاردســتاوردهای زنــان 

-موضوع برگشت حجاب بیشتر است و مرتجعین دارند به مقاصد شوم خود مـی 

بدبختانـه زنـان از همـه جـا     . روندهای تندرو به کجا میاقدام ادانند بمینرسند و 
دهـم کـه   به شما قول مـی . گذارندقدم میها آن خبر، کورکورانه به جای پایبی

ان یعنی نیمی از بـدن  های مختلف برای خفه کردن زناشخاص مختلف در مکان
انـد  های گشـاد را بـاز کـرده   های فراخ را باال زده و در جیبافراد ایرانی، آستین

 (0323 زنان، زبان)« ...که شما و مرا خفه کنند
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هـای اولیـه خـروج رضاشـاه کـه      صدیقه دولت آبادی برخالف فضـای سـال  
رابطه بـا زنـان   بود، از کارهای رضاشاه در جوی علیه او و سیاست هایش عموما  

. کـرد کسـب شـده حمایـت مـی    « آزادی زنان»دفاع و از آننه در آن زمان برای 
 بـود  معتقـد  یولـ  دانستیم زنان یبرا یاجبار یآزاد را آن که، نیابه رغم  وی
یـک  »: نویسداز همین روست که می .آزادی اجباری را باید پاس داشت نیا که

یکدیگر افتاده و نیمی دیگر حکم این میـز را  ملت که  نیمی با قلم و قدم به جان 
دارند که روزی من که بر آن مسلطم میل دارم این رومیزی را از روی آن برمی 

-کنم، چه حق دارند و با چه لیاقتی مـی چینم و روزی دیگر به روی آن پهن می

 خواهند در ردیف مردمان زنده دنیا باشند؟
دانـد کـه نیـروی انـدك     می تجربهاما صدیقه دولت آبادی به از سوی دیگر  

خواهـد  مـی  زنان برای مقابله با این سیل مردساالر کافی نیست و اگر زن ایرانـی 
مـردان روشـنفکر و   اوال آزادی اختیار پوشش خود را نگه دارد مجبور است که 

 جـاد یا بـه  یثـان  در و کند جذب مقاومت، و نیز به سنگر ایستادگی تجددخواه را
 نیـ ا همـه  دانـد مـی  امـا . بپـردازد  خـواه،  حـق  زنـان  خود انیم اتحاد و یهمبستگ
 اسـتوار  جنجـال،  بـدون  و خردمندانه و زیآم صلح مبارزه اسلوب بر دیبا اقدامات
 .هسـتند  زنـان  ز،یآم خشونت یفضا انیقربان نیاول که داندمی یخوب به رایز باشد

. خشونت سـوق دهـد  بیای رگه مبارزهکند مبارزه زنان را به جمی در نتیجه سعی
 عـده  امـروز . اهویه نه ،یعقالن مبارزه ؟یا مبارزه طور چه...»: دیافزامی جهینت در
 شـما  ایـ آ. اسـت  ادیـ ز خـورده  بیـ فر و پرسـت  کهنـه  زنـان  عـده  و کم اریبس ما

 (همان) «د؟یشو خرد جهال یپا ریز دیحاضر
 متعصـبان  از یبرخـ  کـه  یکـ یزیف حمالت و یریدرگ خطر به نسبت سپس او
 هشـدار  ندازنـد یب راه جامعـه  یعمـوم  یفضـا  در حجابیب زنان هیعل خواهندیم
اگـر روزی رسـید کـه تاریـک نشـینان و پسـت طینتـان        » : گویـد دهـد و مـی  یم

ــا را     ــد و آزادی ده ســاله م ــام کنن ــر ضــد ترقــی و تعــالی زن قی ــا  ب بخواهنــد علن
ن ایـن کـه پشـت    برگردانند و حیثیت زن ایرانی را لکه دار نمایند، باور کنید بدو
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درنگ با یک عالمت سـفید بـه   ام را پیش بکشم، بیسرم را نگاه کنم یا در خانه
فهمنـد کـور و کـر کـردن مـادر،      مـی ننام آزادی زنان در میان جمع مردانی کـه  

خواهنـد بفهمنـد کـه اگـر     مـی نخواهر، و زن و دخترشان جنایتی عظـیم اسـت و   
مانـد و ایـن   میناسالم هم محفوظ  عاقل و تربیت شده نباشند عفتها آن مادران

عفتی است کـه بـه روی اعمـال    خواهند بر سر زنان بکنند پرده بیچادری که می
آن وقتی کـه  ... اندبرای خودشان مذهب ساختهها آن کشند، نه آننهفواحش می

قبرستان در مقابل حـرم  در در موقع چادربرداری در قم بعد از قضایای خراسان، 
ه باالی کرسی به پا ایستادم و زنان را بـه وظیفـه خودشـان    مطهر حضرت معصوم

دادنـد و  حاضر و سخنان مرا گوش می آنجاآشنا ساختم، عده کثیری آخوند در 
آیـم نداشـتم و از   امید به این که از کرسی خطابه زنـده بـه زیـر مـی     ،من شهداهلل

بـه   اکنون هم مطمئن باشـید کـه مـرگ آنـی را    .... کشته شدن هم هراسان نبودم
 و یصـنعت )« ...دهممی لیاقتی زن ایرانی ترجیححسی و بیمردن تدریجی در اثر بی

 (7-373 ص ،یآباد نجم
 قـم  در کـه  یاهیاطالع به اشاره با یترق روزنامه که است امیا نیهم درباز هم 

و در آن از مردم درخواست شـده دختـران خـود را بـه رعایـت      »اند کرده عیتوز
 آن را یک سیر قهقهرایی و ارتجاعی تلقی کـرده، از مـردم  حجاب ملزم نمایند، 

در آذرماه سپس این روزنامه ( 212صـالح،  )« .خواهد مواظب این جریان باشندمی
بسته شدن مـدارس جدیـد توسـط طرفـداران حجـاب و      »به ( 0323)همین سال 
 ،چنـد روز پـیش  : افزایدمی حجابی در شهرهای کشور اشاره کرده وبی مخالفان

همننـین در  . سه دخترانه آنجا را بسـتند رداز خرمشهر اطالع دادند که آخرین م
مـدارس دخترانـه بسـته شـده و یـا در شـرف بسـته شـدن           کاشان و یـزد و غیـره  

 (213همان، ص )« ...است
کـه در برخـی از   ای گریختـه تقادهـا و هشـدارها و مطالـب جسـته و    به رغم ان

در پوشـیدن چـادر و چـاقنور و بسـته     نشریات آن زمان در نقد بازگشت اجبـار  
انگـار بنـای ایسـتادن    « بازگشـت »شد امـا رونـد   می شدن مدارس دخترانه، منتشر
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 در( 0324 خردادمـاه ) بعـد  سال در یآباد دولت قهیصد لیدل نیهمبه . نداشت
: کنـد مـی  منتشردر همین رابطه « دیروز و امروز»زبان زنان مطلبی با عنوان  هینشر
حجاب نـزد مـردان عـادی، مثـل کاسـب، درشـکه       متین و موقر بیدیروز بانوان »

چی، شوفر و مستخدمین جزء ادارات احترامی داشتند و اگر برحسـب اتفـاق بـه    
در حـدود  )کردند، همان مـردان بـا کمـال ادب    کمکی در معابر احتیاج پیدا می

حجاب مورد طعن و لعـن  های محترم بیامروز خانم. کردندکمک می( فکرشان
دیروز تنهـا ترقـی نهـایی و بـا     ... چرا؟. تربیت هستندسخره این قبیل مردان بیو م
و تشـویق و ترغیـب   ... ای که حاصل شده بود آزادی بانوان از قید حجاب نتیجه

فکر نشـان  ثبات و بیاما امروز برای بی. کردن ایشان به تحصیل علوم و فنون بود
گذارنـد تـا   خبر از عـالم انسـانیت مـی   های بیدادن ایرانی نه تنها چادر بر سر زن

بازار عوامفریبی رواج گیرد بلکـه اشـخاص دانشـمندی کـه بـانوان را بـه وسـیله        
کنند، مورد طعن و لعن کنفرانس و مقاالت مفید آگاه به حقوق مشروع خود می

 (0324 خرداد زنان، زبان)« ...چرا؟. دهندقرار می
هـای  دولـت آبـادی در سـال   در مجموع محتوای مطالب متعددی که صدیقه 

هـا یکـی از   به نگارش درآورده نشان از آن دارد که در ایـن سـال   0321پس از 
بـه   «بازگشـت »و فشار بـرای  « حجاب زنان»های اصلی در جامعه، بح  درگیری

حجـاب مـورد   در این دوره زنان بی. است« کشف حجاب»همان دوران پیش از 
فضــای رعــب و وحشــت شــوند و بــه گرفتنــد تــا تســلیم آزار و اذیــت قــرار مــی

برخی از روحانیون مذهبی و متعصب در این میان نیروهای . باز گردند« حجاب»
ی از دیکتـاتوری  و سـمبل  نمـاد  را به «کشف حجاب»کنند تالش می کارمحافظه

حجـابی،  و با پیوند زدن استبداد رضاشاهی بـا بـی   تبدیل کنندحاکمیت رضاشاه 
دیگـر   ،را نشانه بروند و از ایـن طریـق  در جامعه « آزادانه پوششانتخاب »اساس 

 . خنثا سازند« انتخاب پوشش زنان»در برابر نیز را نیروهای سیاسی 
رود امـا از  از میـان مـی  « کشف حجاب اجبـاری » 0321در واقع پس از سال 

انتخـاب  حـق  » اساساصل و  شود کهتالش میگفتمان جهت دار طریق بازتولید 
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چرا که نیروهای روشنفکر و پیشرو جامعـه  . مورد تعرض قرار بگیرد« در پوشش
، «حجـابی حجـاب و بـی  »در مـورد  شـان  نیز همانطور کـه قـبال گفتـه شـد بحـ      

نبـود، بلکـه در آن دوره نیـز    « انتخاب آزاد زنان»افزایش قدرت موضوعی حول 
ی ساختار سـنت  و تحول برای تغییر« تجویزی»عمدتا  بحثی « کشف حجاب»بح  

شـکل گرفـت،   « حجـابی حجـاب و بـی  »گفتمانی که حول  ، در نتیجه،جامعه بود
بـر   عمـدتا   نشانه نرفتـه بـود بلکـه   « آزادی انتخاب زنان»تحقق اش بر نوك پیکان
 یهنگـام  رو نیـ ا از. داشت نظر جامعه یساختارها یده سازمان و ینوسازنحوه 
 نیـ ا پرتـو  از و آمـد  وجـود  به رانیا در یاسیس باز یفضا 0321 سال از پس که
 منطبـق  یگفتمان متاسفانه شد فراهم زین «انتخاب یآزاد» ۀنیزم ،یاسیس باز یفضا

و مـرز  زیـرا  بر آن در میان نیروهای سیاسی برای حمایـت از آن وجـود نداشـت    
بـه  هـای  سـمبل و « مخالفت با رضاشـاه »نیروهای سیاسی آن زمان را عمدتا   معیار

حتا صدیقه دولت آبادی که از مـدافعان آزادی  . کردتعیین میجای مانده از او، 
کند ولـی  صحبت میانتقاد و « اجبار در آزادی زنان»زنان بود، هر چند در مورد 

-مـی ن« آزادی زنـان »در مـورد  « دولتـی  اعمـال زور »این روش و محتوای به نقد 

 .داندقابل دفاع میآن « مترقی بودن»را تنها به دلیل « کشف حجاب»پردازد و 
گفتمان سیاسی غالب در پـیش از کشـف حجـاب نیـز     می خواهم بگویم که 
دوری بـا  / نزدیکـی »و سـپس  « مترقـی / ارتجـاعی »گـرای  حول گفتمـان ثنویـت  
بیـرون  شکل گرفته بود، از این رو تفکیک نیروهـای سیاسـی   « حکومت رضاشاه
مترقـی انجـام    بر مبنای نیروهای ارتجاعی و نیروهـای  عمدتا نیز از ساختار دولت 

بنابراین سنت نقـادی و یـا گفتمـان جـدی و قابـل پـذیرش از سـوی         ،گرفتمی
از )و حقـوق شـهروندی   « هـای دموکراتیـک  روش»نیروهای مختلـف در مـورد   
انتخـاب  »گفتمـان  بـر مبنـای آن   تـا  وجـود نداشـت    (جمله انتخاب نـوع پوشـش  

-هـا و نـزاع  درگیـری  بنابراین تعیین و تکلیف. محلی از اعراب پیدا کند« آزادانه

نیروهای گوناگون، متأسفانه حول میزان « روش»های سیاسی نیز با نادیده گرفتن 
به همین دلیل است کـه  . گرفتشکل میو قدرت بسیج آنها، نیروها « زورمندی»
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نهایتا صدیقه دولت آبادی و دیگر فعاالن جنـبش زنـان در آن دوره، بـه منظـور     
( دی 07)« روز کشـف حجـاب  »ه پاسداشت دفاع از حق انتخاب پوشش خود، ب

 زیـ ن گـرا اسالم یروهاین مقابل، در و شوندمی متوسل« روز آزادی زنان»به عنوان 
 . پردازندمی« روزی ننگین»این روز به عنوان تحقیر  و حیتقب به
 

 روز کشف حجاب « دی 07»تأکید بر 

انتخـاب   و خروج رضاشـاه از کشـور،   0321همانطور که گفته شد پس از سال 
حجـاب دوبـاره گرفتـار فشـار از سـوی      پوشش برای زنان آزاد شد اما زنـان بـی  

از این رو بخشی از فعـاالن جنـبش   . مذهبی در جامعه شدندگرای سنتنیروهای 
زنان برای از دسـت نـدادن دسـتاوردهای دوران رضاشـاه، تـالش کردنـد تـا بـا         

بــه زنــان یــادآوری کننــد کــه ( «کشــف حجــاب»روز )دی  07پاسداشــت روز 
، 0320در آذرمـاه  . از بـین بـرود  بـه راحتـی   تواند اند میدستاوردهایی که داشته

 07در نشریه زبـان زنـان در مـورد روز    « کردماز مادرم فکر می»مطلبی با عنوان 
عـه  افتادگی زن را بـدبختی بزرگـی بـرای جام    ،نکته سنجان»: دی نوشته شده بود

ایرانی تشخیص داده و رفع حجاب را آرزومند بودند، تا زنـان شـجاعت فطـری    
خود را به دست آوردهی در میدان زندگی تکیه گاه شوهر شـوند و همـان زنـان،    

در نتیجـه مـادر دانشـمند، افـراد     . مادر فرزندان خانواده و مربـی اجتمـاع گردنـد   
حد کمـال رســید،  خالصـه چــون مـالل بـه سـر    . نیرومنـد بـرای کشـور بپرورانـد    
هــا را روشــن ســاخت، تــاریکی ،دی طلــوع 07خورشــید ســعادت روز مقــدس 

مأیوسان را امیدوار کـرد و در میـان امـواج بـدبختی، یـک خوشـبختی غیرقابـل        
راه منـزل مقصـود بـه دسـت آمـد، پرتـو آزادی       . تصوری نصیب ایرانیان گشـت 

یده اسـت،  بالیـد کـه اکنـون موقـع عمـل رسـ      هر کسی به خود می. نورافکن شد
بانوان در سایه علم و عمل خواهند فهماند که حجاب مسبب شرافتمندی نیستی 
« .بلکه عقل و دانش و تـدبیری عفـت و عصـمت مشـخص ذات پُربهـار زن اسـت      

دی  07روز مقـدس  »: افزایددر این مقاله سپس می (322 ص ،یآباد نجم و یصنعت)
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قرون متمـادی نصـیب جامعـه    و تنها سعادتی است که در  0304که یادگار سال 
 همـان، )« .اش بسته به فداکاری و نیک رفتاری بـانوان اسـت  ایرانی شدهی پایداری

 (323 ص
دی، روز  07ای بـه مناسـبت   در نشـریه زبـان زنـان بیانیـه     0324در فروردین 

 07کـانون بـانوان روز   : شود که در آن نوشته شده بـود کشف حجاب منتشر می
و  22هـای  در سـال »داشـت ولـی   ساله جشن برپا می دی این روز مقدس را همه

را [ دی 07]به احترام ایام عزاداری حضرت سیدالشـهدا علیـه السـالم جشـن      23
«  باشـد دی همیشه برای ما محترم می 07متروك داشته است، ولی روز پُرافتخار 

از سـی سـال پـیش خـوب بـه      »: در ادامه این بیانیه آمـده بـود  (. 414ص همان، )
سر و ته و یک هیجان غیرمستقیمی در موضوع مانده که یک انقالب بی خاطرها

عاشـقان ترقـی بـانوان    . حجاب زنان در میان مردان و زنان آن هنگام پدیدار شـد 
ها پینیـدگی در ردای سـیاه مـردان    که تنها عالج خمودگی آنان را به علت قرن

-صـواب مـی   دانستند مانند تشنه آب حیـات در تقـالی جسـتن راه   خودخواه می

فـرد ایرانـی را از حالـت     جشدند، تا از این انقـالب اسـتفاده کـرده نـیم بـدن فلـ      
بردنـد، هیـوالیی از جهـل در کمـین     اما به هر دری پناه مـی . فالکت نجات دهند

-ت و شهامت را بـه اعلـی  عدو شخصی که جر که اتفاقا تا آن ...دیدندنشسته می

آن دو . عصر واقع شدند و بلکه با یکدیگر روبرو گشـتند درجه رسانده بودند هم
نفر احکام و قوانین دین مقدس اسالم را ورق زدند و دیدنـد زن کـه مـادر پـدر     
در . است همان حق را در عالم انسـانیت دارد کـه جـنس مـذکر آن را داراسـت     

ت پیشـوایان  همین اوان بود که در ترکیه و ایران نهضت مهمی روی داد و به هم
را از نعمت آزادی برخوردار نموده با مـردان مسـاوی و    انزنان مسلم ،دو کشور

بدیهی است چون از اغتشاش اولیـه کـه نتیجـه هـر انقالبـی      . همدوش قرار دادند
است گذشتیم، زنان در سایه استقالل فکر و عمل توانا و دانا خواهند شد، حـس  

خـود   ،رای پایندگی ایـران و ایرانـی  شود و بپرستی در وجود آنان قوی می وطن
دانند که خانه را زن باید آباد کنند و این نکته را یک اصل مسلم میرا مجهز می
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  (413-412 ص همان،)« ..کند
و ابهـام و  نگرانـی  در واقـع از  « دی 07به یاد »این بیانیه کانون بانوان با عنوان 

وجـود آمـده بـود صـادر     حجاب در کشور بـه  از وضعیتی که علیه زنان بیترس 
دهد که همین نگرانی و ترس از شعله ور شدن کینه و دشـمنی و  شده و نشان می

را هرچه بیشتر به سـمت  ها آن حجاب در کوچه و خیابان،کتک زدن به زنان بی
. کشـاند مـی « پاسداشت مجدد روز کشـف حجـاب  »های رسمی و بویژه مناسبت

بال هم ذکر شد، صدیقه دولت آبادی در چرا که پیش از این بیانیه همانطور که ق
های زنان را تشوق بـه اتحـاد در   سخنرانی خود در کانون بانوان، ابتدا خود گروه

حجاب کرده بود ولی سه ماه بعد از آن اسـت  ها علیه زنان بیبرابر بروز خشونت
« دی 07روز »که این بیانیه از سوی کانون بانون برای پاسداشت مناسبت رسمی 

کنـیم آیـا اعطـاء    حـاال پرسـش مـی   »: در  این بیانیه آمده است. ده استصادر ش
چنین نعمت پربهایی شایسـته سپاسـگزاری نیسـت؟ بـدون شـک هسـت و شـاید        

بنابراین زنان ایران موظفند به پاس ... کتمان آن باع  از کف دادن آزادی است
ای به دست آوردن این نعمـت گرانبهـا بکوشـند تـا اسـتقالل فکـر و تقویـت قـو        
روحانی و جسمانی را به دست آرند و در سایه علم و عمل بـه دنیـا ثابـت کننـد     

ما را عقیده بـر  ... ؟...اند نه قابل پیناندن در جوال سیاهکه ایشان الیق بروز لیاقت
ایم و اگر تاریک نشـینان و مـرتجعین   این است که ما هنوز کامال حقشناس نشده
ده، مثـل مارهـای گزنـده سـر از گوشـه و      از این کفر نعمت کردن ما استفاده کر

-دهند، و الی لفـاف مـی  کنار درآورده و زنان عوام را مانند کودکان فریب می

 (413 ص ،یآباد نجم و یصنعت)« .نیست، بلکه تقصیر ما استها آن پینند، این گناه

 

 زنانمسئله  بر جانیآذربا عیوقا ریتاث
پیونـدد کـه   در جامعه ایـران بـه وقـوع مـی     یدر این میان، وقایع و اتفاقات دیگر

سـوی  ه بـ  تـدریج به« حجابیبی  /حجاب»زنان را از فعاالن جنبش بح  کانونی 
  حـزب   0323در واقـع در سـال   . کشـاند می« حق رأی برای زنان»موضوع مهم 
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  کیـ دموکرات  یجمهـور »بـود،    شـده   سیتأسـ   یتازگ  به  که  کردستان  دموکرات
ز در یـ ن  آن   و مشـابه   ییـک حکومـت جمهـور   . دهـد یل مـی را تشک« خودمختار
، خواسـتار  0324در   جـان یآذربا  دمـوکرات   حـزب . شـود مستقر مـی   جانیآذربا

  انتخـاب   یالتیا  یشود و دولتمی  رانیاز ا  یبخش  عنوان به  جانیآذربا  یخودمختار
آذربایجـان    دمـوکرات   حـزب . کنـد می  را اشغال  جانیدر آذربا  ینظام  و مواضع
را در   یو کنفرانسـ   سیتأسـ   » جـان یآذربا  زنـان   التیتشـک »   را با نـام   زنان  بخش
  از کنفـرانس   یا در مصـوبه ». کندبرگزار می 0324در   زن 311  ز با شرکتیتبر
تـا    کـه   میخـور  یم  قسم  جانیآذربا  مان نیسرزم  مقدس  خاك  شد که ما به  اعالم
  نیمـا تـا آخـر   ...  میبجنگـ   یآزاد  حفـظ   یبـرا   مان در کنار برادران  نفس  نیرآخ
  و اسـارت   یعـدالت  یبـ   یرهـا یدر زنج  کـه   رانیا  دۀید ستم  زنان  ییرها  یبرا  نفس
 . (74.  ص ،4.  ج ، دوم  جنس)«  میکن یم  کنند مبارزه یم  یزندگ

بار  نیاول  یبرا  جانیآذربا  زنان» 0324در   جانیآذربا  یمل  حکومت  لیبا تشک
  حقـوق   جـان یآذربا  یملـ   کردنـد و حکومـت    شـرکت   یملـ   مجلس  در انتخابات
کـارِ برابـر     یاعطا کرد، و برا  آنان  به  یاجتماع  شئون  را در تمام  با مردان  یمساو
از   دهاسـتفا   ، حـق  زن  کـارگران   شـد و بـه    ، مزد برابر در نظر گرفتـه  و مردان  زنان
در ایــن میــان فعــاالن جنــبش زنــان در  (همــان). «شــد  هــم داده  مــانیزا  یمرخصــ

فاطمـه سـیاح یکـی از    . کردنـد مـی  پایتخت ایران نیز وقایع آذربایجـان را دنبـال  
ــه    ــان در مقال ــذار آن زم ــاالن تاثیرگ ــوان  ای فع ــا عن ــرت از وقــایع  »ب درس عب

ر آذربایجـان رخ داده افکـار   حوادثی که در این اواخر د»: نویسدمی «آذربایجان
صرف نظر از نفوذ بیگانگـان  ... تمام ایرانیان میهن پرست را مشوش ساخته است

بایـد  ای باید با کمال صداقت به این حقیقت باز اعتراف نمـود کـه در هـر ناحیـه    
زمینه و کم و بیش برای استماع و پذیرفتن تبلیغات سازگار باشد زیرا در فقـدان  

خالصـه هـر   . گونـه نفـوذ مثمرثمـر واقـع شـود     نیست هـیچ  شرایط مساعد ممکن
شورش و انقالبی که تا حال به ظهور پیوسته است همیشـه در اثـر موجـود بـودن     

آن شرایط همان ناراضی بودن ترین مهم. زمینه مساعد توانسته است آشکار شود
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از یک رژیم سیاسی، اجتماعی و اقتصـادی اسـت کـه در بـین طبقـات مختلـف       
محققا  بعضی از ایـن اشـکاالت از منبـع خـارجی     ... باشدمی توده ملت حکمفرما

ناشی بوده و به علل حضور قوای اجنبی در مملکت و اختالل وضعیت اقتصـادی  
توانستند بـر ایـن مشـکالت    نمی ماهای در دنیا و غیره پیش آمده است که دولت

کاالت بـه علـل   ولی آننه که کامال محقـق اسـت قسـمت عمـده اشـ     . فائق آیند
-مـی  داخلی و ناشی از معایب و نواقص داخلـی خودمـان بـوده بنـابراین دولـت     

اسـاس   0317انقالب مشروطیت سال ... را برطرف نمایدها آن توانسته به خوبی
را بنا نهاد ( تشکیل مجلس شورای ملی و طرح قانون اساسی جدید)رژیم جدید 

ی یـک کشـور فالحتـی و    بدون آنکه یک مشی صحیح اقتصادی و سیاسـی بـرا  
اینجانـب  »: افزایـد مـی  ادامـه  در احیسـ فاطمـه  « ...الطوایفی ما مستقر سازدملوك

را چنـین  هـا  آن اعضای حزب زنان ایران عقایدهای افتخارا  از طرف جمیع خانم
دارد که دولت باید تغییر اساس کشاورزی را با توزیـع عادالنـه اراضـی    می ابراز

این اقدام بایستی به همان سرعتی که اینـک در  . مورد اجرا گذاردبین زارعین به 
تـوان از  می آذربایجان به اجرای آن شروع شده است عملی گردد و بدین وسیله

اشاعه تبلیغات مضر در سایر نواحی کشور جلوگیری به عمـل آورد و از توسـعه   
-330 ص ،گلـبن ). «دامنه اغتشاشات داخلی میان طبقات توده ملت ممانعت نمـود 

هـای  بینیم که فعاالن جنبش زنـان در ایـن دوره بـه بحـ     می به این ترتیب  (333
-کـه یکـی از مهـم   « حزب زنان ایران»کالن سیاسی روی آورده و حتا از طرف 

زنان در آن زمان است، به دولت پیشنهاد اصالحات ارضی بـه  های سازمانترین 
 .  دهندمی مانند آذربایجان را
در آن و دستیابی زنان بـه حـق رأی   در آذربایجان اتفاقات این از سوی دیگر 

حـق رأی  »بحـ   سـبب شـد کـه     ،بخش از کشور که خودمختار اعالم شده بود
آغـاز شـده بـود     0320هـای  با دموکراسی کـه از اوایـل سـال   اش و رابطه« زنان
و محـل نـزاع سیاسـی در میـان طرفـداران      نظـری  هـای  چـالش شود و تر پررنگ

البته در  . کشیده شود« حق رأی برای زنان»موضوع مخالفان آن، به  حقوق زن و
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حـق رأی  »مـذهبی تـالش کردنـد کـه     متعصـب   و کارمحافظه این میان نیروهای
مسـئله حجـاب   »پیوند بزنند و بـه ایـن ترتیـب    « کشف حجاب»را به مسئله « زنان
مسبب اصلی همه تحـوالت و  را از کانون توجه خود دور نسازند، چرا که « زنان

و  «کشـف حجـاب  »در موقعیت اجتمـاعی زنـان را ناشـی از همـان     ها دگرگونی
اما در این دوره ما شاهد تغییر روند  .کردندمی تلقی یابندۀ آنپیامدهای گسترش

در در واقـع  . دیگری در جنبش زنان هستیم، یعنی ورود زنان به احـزاب سیاسـی  
بـزرگ  »جامعه که به دنبال دستاوردهای  کنشگر و زنان فعال که است این دوره
. درآوردنـد « احـزاب سیاسـی  »گشـتند، سـر از   مـی شان برای زنان و جامعه« تری

 توانسـتند در برابـر  مـی ناحزابی که پس از اقدامات رضاشاه در مورد زنان، دیگر 
 . تفاوت باشندبی ،«مسئله زن» عنوان بهای مسئله
 

 «یاسیس شهروند ئتیه در زن» گفتمان تفوّق و یاسیس احزاب به زنان ورود

پهلوی اول، فعاالن جنبش زنان هم، و غـم   ۀدر دوران مشروطیت و سپس در دور
گذاشته بودنـد و در ایـن   « آموزش و تحصیل زنان»خود را برای پیشبرد خواسته 

بردنــد حــول تغییــر تصــویر زن ایرانــی از فمینیســتی کــه پــیش مــی ۀمیــان پــروژ
از این رو آنـان  . بود« ی نسلتربیت کننده»  به« موجودی صرفا  برای تداوم نسل»

را بـه  « زن بـه عنـوان شـریک زنـدگی    »و « مادر تحصیل کرده»توانستند گفتمان 
-ملـی »در مرکز گفتمان  ،عنوان عنصری ضروری و حیاتی برای پیشرفت جامعه

الت سیاسی و عمومی آن دوره بر کرسی بنشانند و از این طریق در تحو« یگرای
اما پس از خروج رضاشـاه از کشـور   . جامعه، به ارتقاء جایگاه زنان یاری رسانند

و تغییر شرایط اجتمـاعی و سیاسـی جامعـه، رویکردهـای پیشـین فعـاالن زن نیـز        
گفتمـانی   ندبا توجه به شرایط جدید سیاسی توانست آنان. دستخوش تحوالتی شد
فمینیستی و عنصر اصلی گفتمانی جنبش زنان در این پروژه . دنجدید را پیش ببر

بـه  « تربیت کننده نسـل »بار از ی جدید، تغییر و ارتقاء مجدد تصویر زن ایندوره
 .بود« شهروندی با حقوق سیاسی»
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مــدافعان رویکردهــای آن دوره، روی آوردن  نیتــرمهــم از ایـن رو یکــی از 
ره بافـت و ترکیـب فعـاالن    در ایـن دو . احزاب سیاسی اسـت سوی به حقوق زن 

جنبش زنان نیز تغییر کرد چرا که زنانی که در خارج تحصیل کرده بودند و نیـز  
های داخل کشور، به صف فعاالن جنـبش زنـان افـزوده    فارغ التحصیالن دانشگاه

ــد  ــدند مانن ــز     :ش ــروز، مهرانگی ــاهی،  صــفیه فی ــز دولتش ــیاح، مهرانگی ــه س فاطم
که سـبب  ( 0332تا  0321)فضای باز آن زمان و از سوی دیگر ... منوچهریان، 

را به نهـاد  « انتخابات»و « صندوق رأی»حضور احزاب سیاسی شده بود، موضوع 
در آن دوره  جنـبش زنـان   . اصلی درگیری و چالش سیاسـی تبـدیل کـرده بـود    

ــر تمرکــز خواســته ــان در مــدیریت »و « کســب حــق رأی»اش را ب مشــارکت زن
یـن خواسـته را در ارتبـاط مسـتقیمی بـا احـزاب       متمرکـز کـرده بـود و ا   « سیاسی

فمینیسـتی کـه فعـاالن    پروژه   بنابراین،. تدوین کرد« دموکراسی»سیاسی و بح  
و دارای حقـوق  « زن بـه عنـوان شـهروند   »بردند، تبیـین  زن در این دوره پیش می

هـا و  تـوانیم در بسـیاری از مقـاالت و مصـاحبه    سیاسی بود که بازتاب آن را مـی 
بـه  « فاطمـه سـیاح  »از جمله در گفتارهـای  . ای این دوره، مشاهده کنیمهگزارش

، که وی به نمایندگی از این حزب زنانه، در «حزب زنان ایران»عنوان سخنگوی 
 کند می اشارهیکی از مقاالتش صراحتا  به طرح مسایل و مطالبات زنان کشورش 

سیاسی مداخله نماینـد و   ها نباید در مسائلاگر به ما بگویند که زن»: نویسدو می
دهیم کـه حـزب مـا در    چنین جواب میما به زمامداران کشور نصیحت بنمایند، 

بـا  . سرلوحه برنامه خود تساوی حقوق و آزادی و ترقی زنان را ذکر نموده است
ایم به تجربه به مـا ثابـت شـده    جمعیت اقداماتی که ما نزد دولت و مجلس نموده

ئون سیاسی و اجتماعی کشور رابطه مستقیم دارد و که آزادی و ترقی با جمیع ش
اگر واقعا  یک دموکراسی حقیقی در مملکت ما حکمفرما نشـود منظورهـای مـا    

 .(333 ص گلبن،)« برآورده و عملی نخواهد شد
-های نظری و اجتماعی است که جنبش زنان در آسـتانه در سایه چنین تالش

، مطالبات خـود را، و چگـونگی ورود   «نهضت ملی شدن صنعت نفت»ی برآمد 
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ی ورود بـه  و حتـا نحـوه  )، از زاویه حقوق زنـان  «دموکراسی خواهی»به گفتمان 
کنـد و بـه سـازماندهی    را با هوشیاری و خردِ جمعی، تبیـین مـی   (احزاب سیاسی

 .گماردای در این زمینه همت میهای گستردهائتالف
حـزب تـوده   »و همینطـور  « حزب دموکرات ایـران » 0322 – 0320در سال 
، دو حزب لیبرال و چ  بودند که فعاالنه به جـذب زنـان و ایجـاد بخـش     «ایران

« حزب زنان ایـران »( 0322)در همین سال . پرداختند شان زنان وابسته به احزاب
دها کـه بعـ  « حـزب زنـان ایـران   » نقش. به وجود آمد« فاطمه سیاح»نیز به رهبری 

گیـری تمرکـز بـر    تغییر یافت در جنبش زنان و در شکل« شورای زنان»به اش نام
بنام تری این سه حزب در کنار تشکل با سابقه. نقش کلیدی بود« حق رأی زنان»
فعالیـت  « صدیقه دولت آبـادی »که از سالها قبل با مدیریت « کانون بانوان ایران»
بـا محوریـت   )هـای اصـلی   وان سـتون به عنـ  ،های زنانکرد و نیز دیگر تشکلمی
حـق رأی بـرای   »های ائتالفی وسیعی را به نفع کسب فعالیت( «حزب زنان ایران»
 .به ثمر رساندند«  زنان

بـه  »را   تهـران   یالتیـ ا  کنفـرانس   رانیـ ا تـوده   حـزب   0320مهر  07در  :الف
  از جملـه  وداد   لیتشـک   مبـارزه   یبـرا   حـزب   یمشـ   و خـط   ی برنامـه منظور ارائه 

  بـه   یاسیس  حقوق  د دادنیگرد  اضافه  ی حزببرنامههای خواست  به  که  یموارد
یکـی از زنـان شـاخص در    کـه  مریم فیروز . ( 53.  ص ، کامبخش)«  کشور بود  زنان

: گویـد در مورد نحوه ورودش به این حزب مـی  ،تشکیالت زنان حزب توده بود
در این سـازمان، زن مثـل   : یدم که نوشته استرا د[ توده]وقتی من برنامه حزب »

یک مرد، حق دارد و باید برای حقوق زن کوشش کرد و از آن دفاع کرد، ایـن  
برای من انگیزه مناسبی بود، زیرا من یک هدف داشتم و آن یافتن جایی بود که 

دیدم این تنها جایی اسـت کـه بـرای زن ارزش وجـود     . ها دفاع کنمبتوانم از زن
رزا، ما یاسکندرم  بعد از فوت»: افزایداو سپس می (32- 30 ص روز،یـ ف میمر). «دارد
  نـدارد و بـه    یمعن  حضور زن  بدون  حزب  کی  که  میرا بقبوالن  نکته  نیا  میتوانست
دو،   بـا گذشـت  ... شـدند   رفتهیپذ  ها در حزب از خانم  یگروه  بود که  بیترت  نیا
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 .(33.  ص  روز،یف میمر)«  میداد  لیتشک " زنان  سازمان"  نام  به  یسازمان  ،سال  سه
پــس از پایــان یــافتن دوره « مهرانگیــز دولتشــاهی»در آن ســوی دیگــر،  : ب

حـزب  »آید و برای فعالیت در حـوزه زنـان بـه    تحصیالت عالیه خود به ایران می
  رضاشـاه   تر توسـط شیالسلطنه که پ  احمد قوام 0320در . پیونددمی «دموکرات

  نیـ ی اکنـد و در برنامـه  را تاسـیس مـی   دمـوکرات ایـران    بود، حزب  د شدهیتبع
مهرانگیـز دولتشـاهی در   .  شـود گنجانده می  در انتخابات  زنان  نیز شرکت  حزب

: دهـد خاطرات خود چگونگی ورود خود را به حزب دموکرات ایران شرح مـی 
حـزب  . رکردنداشـتم کـه شـروع بکـنم بـه کـا       یدر آن موقع مـن هـم آمـادگ   »

صـحبت  . دمیـ من آنجا قوام السـلطنه را د ... ل شده بودیران تازه تشکیدمکرات ا
بعـد معلـوم شـد    ... زهاین چیام و از ال کردهیام و تحصشد که من از آلمان آمده
مـن اول  ...ک سـازمان زنـان درسـت بکنـد    یخواهد می رانیکه حزب دمکرات ا
حقـوق   یالت زنـان و تسـاو  یبه تشکرمردها ین پیان و این آقایتعجب کردم که ا

الت را درست کننـد و بـه مـن هـم همـه      ین تشکیخواهند امی ده دارند ویزن عق
هـایی  دم که فـالن روز خـانم  یو شنیک روز در رادی.... دهندمی جور امکانات را
ای از همه طبقـه ... من رفتم. ایبه من هم تلفن زدند که ب. ندیایاند بکه عضو حزب

ران ارغـون،  یـ ، فخـر ا ید فخرائـ یـ خانم عصمت الملوك دولت داد، ناه... بودند
 (خاطرات ،یدولتشاه زیمهرانگ)« . اح آمدیبعدا  هم خانم فاطمه س

روز به همراه صدیقه دولت آبـادی  یف  هیو صف  احیس  زمان فاطمه  نیدر هم : ج
شـدند کـه    زنی که گرد هم آمـده بودنـد، انتخـاب    051و هاجر تربیت، از میان 

گروهـی چهـل نفـره از     0322در مرداد » :را بنویسند   رانیا  زنان  اساسنامه حزب
گـرد هـم    0321زنان نگـران از سـیرقهقهرایی نهضـت بـانوان پـس از شـهریور       

 ه،یـ اتحاد)« .کردنـد ریـزی  های تشکلی به نام حزب زنان ایران را پـی آمدند و پایه

  شی، افـزا  زنـان   یاجتمـاع   تیرتقاء موقعد بر ایتأک  حزب  نیا  از اهداف (027 ص
  داشـت    رانیـ ا  زنـان    نـام   ای بهنشریه  حزب  نیا. بود  زنان  نیب  یو آگاه  آموزش

ــا . در آن فعالیــت داشــتند... کــه کســانی همنــون ســیمین دانشــور و  بعــدها حت
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هـا تاسـیس   که خود جمعیـت زنـان ایـران را در همـان سـال     )بدرالملوك بامداد 
( زن امـروز )اش ای داشت و نشـریه در حزب زنان ایران فعالیت عمده( دکرده بو

همـاهنگی در  »در واقـع  . را به صورت غیررسمی، بلندگوی این حزب کرده بود
 0322های انجام شـده در جمعیـت زنـان و حـزب زنـان ایـران در سـال        فعالیت

 .(005 ص  ،0324 ان،یساناسار)« وجود داشته است
« حـزب زنـان ایـران   »و « حـزب دمـوکرات  »های مشـترك  در رابطه با فعالیت

ن یـ ن ضـمن صـحبت از ا  یدر ا»: گویدمهرانگیز دولتشاهی در خاطرات خود می
از جمله مـا بـا حـزب    . گر به حزب ملحق بشوندیدهای تیاز جمع یشد که بعض

 یعنـ یک روز آمدند با معاون قـوام السـلطنه،   ینها یم و ایزنان ایران صحبت کرد
خواسـتند کـه   مـی  هاینشد چون حزبشان صحبت کردند، ام،ا معامله روز،یمظفر ف

خواسـتند کـه اسـتقالل    مـی  زنـان  امـا زنان کامال جزو حـزب دمـوکرات بشـوند    
 ین که بعضیا یبعد برا. با حزب بکنند یخودشان را حفظ بکنند و فقط همکار

شـد  الت هستند بتوانند در حزب عضو بشـوند قـرار   یکه درآن تشکهایی از خانم
هـا گرفتـه   ن خود خانمیبود که ب یمین تصمیا. را عوض بکنندشان اسمها آن که

شان، مثل یها یبعض. زنان یشد شوراشان م، نام سازمانیشد و بر اساس آن تصم
 زیـ مهرانگ)« .اح کـه عضـو شـورای زنـان بـود، عضـو حـزب هـم شـدند         یخانم سـ 

 (خاطرات ،یدولتشاه
« حق رأی زنان»تنها برای پیشبرد خواسته جالب است که حزب زنان ایران نه 
د بلکه از سوی دیگر بـا تشـکیالت زنـان در    رکبا حزب دموکرات همکاری می
کـه در مجلـه بیـداری مـا، کـه ارگـان       طـوری  به شتحزب توده نیز همکاری دا

 ی بـین ائتالفـ »خبر از تشـکیل   0324تشکیالت زنان حزب توده بود در مردادماه 
جبهـه آزادی نیـز    .ساخترا منتشر « و جبهه آزادی ،انتشکیالت زن ،حزب زنان
ی سیاستمداری کـه توسـط رضاشـاه    بیوه)« ایراندخت تیمورتاش»حزبی بود که 

روزنامــه  0320کــرد و در ســال در آن فعالیــت مــی( مــورد غضــب گرفتــه بــود
 یو عضـو جبهـه آزاد  « هنیحـزب مـ  »ران را به عنوان نشریه وابسته به یز ایرستاخ



 حجابروشنفکران و /  012

 .ردکمنتشر می
های مشـترك زنـان در ایـن دوره، عمـدتا  اعضـای      نقطه وصل اغلب فعالیت 
که صدیقه دولت آبادی از همایشی بـا عنـوان   طوری به ندبود« حزب زنان ایران»
دهد که در آن همایش، ایرانـدخت تیمورتـاش نیـز    خبر می« اتحادیه زنان ایران»

ی اتحادیـه زنـان ایـران    اولین جلسه عموم 0323پنجم تیرماه »: کندسخنرانی می
. دو ناطق مبرز ما از طبقه فاضل و جوان بانوان بودنـد . در دارالفنون تشکیل یافت

 ص ،یآبـاد  نجـم  و یصـنعت )« خانم ایران تیمورتـاش و خـانم مهرانگیـز منوچهریـان    

351).  
های راسـت و  گروه»مهرانگیز دولتشاهی نیز در مورد برنامه مشترکی که بین 

، قـرار گذاشـته   یک شـب یـ ا یـ ک روز، یـ »: گویـد چنین می برگزار کردند« چ 
-کـنم محـل  می فکر. ندازندیراه ب یبودند که گروه زنان چ  و زنان راست بحث

همـان  ]هـا  یزنـان  یم کـه شـورا  یدیـ م دیما رفت یوقت. اش در تاالر گراندهتل بود
م یهـا و مـر  یالت زنـان یطرف راست سالن نشسته بودند، تشـک [ ایران حزب زنان

هـای  دم کـه آن زن یـ بـار د نین جا تازه اولـ یمن ا. ز طرف چ  نشسته بودندرویف
ک یـ واقعـا  . نـد یگومی چه یدست چپهای ند و آن زنیگومی چه یدست راست
ز یـ م چنـد جـور چ  یتوانسـت نمـی  مـا کـه  . میخواسـت مـی  یزیک چیمان مقدار همه
 (خاطرات ،یدولتشاه زیمهرانگ)« .میبخواه

که پیش از برآمدن نهضت ملی شدن صـنعت نفـت،    بینیمبه این ترتیب ما می
بـه شـکلی   « حـق رأی بـرای زنـان   »هـای زنـان حـول    همگرایی و همراهی گـروه 
هـای زنـان   که در نهایت هنگامی کـه گـروه  طوری بهگسترده وجود داشته است 

هـای  حرکـت  0330بینند، در سال خود را به دستیابی به این خواسته نزدیک می
هـای  ائتالفـی از گـروه  »: گسـترانند پهنه جامعه هرچه بیشـتر مـی  را در شان جمعی

.... ای مبنی بر تقاضای حقوق سیاسی و اقتصادی صادر کردندمختلف زنان بیانیه
هـایی از ایـن   نسـخه .  که در حمایت از این بیانیه، صدها هـزار امضـاء جمـع شـد    

و حتـا   بیانیه به نخست وزیر وقت دکتر محمد مصدق و نیـز نماینـدگان مجلـس   
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 .(002-007. ص ،0324 ان،یساناسار)« .سازمان ملل فرستاده شد
حزب زنـان  »فعاالن برجسته جنبش زنان در  0332-0320های در طول سال

-از پرنفوذترین و تاثیرگذارترین تشـکل  این تشکل،. کردندهمکاری می« ایران

حـق  »کسب برای وسیعی های زنان این دوره از تاریخ ایران بود که پیکار مدنی 
به . دادسازمان می (های دیگرفی با گروهائتال ۀویش و شکل به البته) را« رأی زنان

در طـول  « رابطه مسـائل زنـان را بـا دموکراسـی    »این ترتیب جنبش زنان توانست 
بـه   0332-0331هـای  کـه در سـال  طـوری  بـه . کنـد تـدوین   تدریجبهیک دهه 
، «نهضـت ملـی شـدن صـنعت نفـت     »گیری خیزش عمومی در قالـب  هنگام اوج

جنبش زنان در این دوره کارنامه درخشـانی را از فعالیـت در حـوزه زنـان ـــ در      
بـه رغـم آن کـه    . به جای گـذارد پیوند با یک جنبش ملی و سراسری ــ از خود 

 در این دوره به احزاب سیاسی روی آورده بودند اما گفتمانی مسـتقل فعاالن زن 
هـای  توانسـتند در همپوشـانی بـا نهضـت     در نتیجـه . بردندرا به نفع زنان پیش می
از زاویه تعهد فمینیسـتی  ( «نهضت ملی شدن صنعت نفت»مانند )سراسری و ملی 
 .دست به عمل بزنند

بـه عنـوان دو   )همانطور که در خاطرات مهرانگیز دولتشاهی و یا مریم فیروز 
عالیت خود را با دغدغه زنان از دو حـزب  سمبل از دو طیف مختلف فکری که ف

فعـاالن جنـبش زنـان در ایـن دوره بـا       ،آمده است( سیاسی مختلف آغاز کردند
تعهـدی فمینیســتی بـه احــزاب سیاسـی روی آوردنــد و    خــواه و نگرشـی برابـری  

بـه خصـوص کسـب    )ی احقاق حقوق زنان قصدشان از ورود به احزاب، دغدغه
« بیـداری مـا  »ی در مورد جمع زنانـه « نجمه علوی»حتا . بود( حق رأی برای زنان

  کـدام  چیهـ   موقع  در آن»: نویسدبه حزب توده ایجاد شده بود میدر نزدیکی که 
  یـ فکـر    یاسـ یس  خـط   البته. نبودند  توده  ما  عضو حزب  یداریدر  ب  فعال  از زنان
  کـه   یلیو مسـا   تـوده   حـزب   یکل  استیس  چون  داشت  ما جاذبه  یبرا  توده  حزب
  یمترقـ   زنـان   بـا مطالبـات    یرتیتنها مغـا   کرد نه یم  مطرح  زنان  با حقوق  در رابطه
  میمـر   مثـل   یشـمار   بعدها اندك... داد ید قرار مییرا مورد تأها آن  بلکه  نداشت
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. ، ص علـوی )«  . میشـد   تـوده   عضو حزب[ ما  یداریب]  بیترک  از آن  روز و منیف
31-52.) 

 
 « دکتر مصدق»حمایت از : 0332-0331های سالدر جنبش زنان 

اگرچه در مسایل »تغییر داده بود « شورای زنان»اش را به حزب زنان ایران که نام
هـای  در سـال امـا  گذشته تنها خواستار اعطای حق رأی به زنـان بـود،   در سیاسی 

 0331ملی شدن نفت به دفاع از دولت ملی دکتر مصدق پرداخت و در خـرداد  
 مسـئله  ریـ درگ سخت نفت، صنعت کردن یمل منظور بهایران هنگامی که دولت 

و مذاکره با نمایندگان دولت انگلیس بود با فرستادن پیامی بـه  از بریتانیا خلع ید 
کشـور درخواسـت کـرد     51یش از از نماینـدگان بـ   «المللـی زنـان  اتحادیه بـین »

-023 ص ه،یـ اتحاد)« .های خویش برسـانند به گوش دولترا دعاوی دولت ایران 

ای خطـاب بـه ایرانیـان    نیـز بیانیـه   0331حزب زنان ایران در مهرمـاه سـال    (031
حـزب زنـان   . صادر کرد و همگان را به پشتیبانی از دولت مصـدق دعـوت کـرد   

شـعبه شـیراز    .ایجاد کرده بود از جمله در شیراز هایی در دیگر شهرهاایران شعبه
هنگام سفر دکتر مصدق به شـورای امنیـت،    0331حزب زنان ایران نیز در سال 

ای صادر کرد و خطاب به شورای امنیت سـازمان ملـل بـه صـراحت اعـالم      بیانیه
هـای آزادی کـه   ملت ایـران از دولـت  : پیام زنان فارس به شورای امنیت»: داشت

امنیت عضویت دارند انتظار دارد که جانب انگلستان را رهـا کـرده و    در شورای
-های آزاد دعوت مـی ملت ایران از دولت... دنجانب صلح و حقیقت را نگه دار

 .(همان)« دنکند که به خاطر حفظ صلح، بازوی دکتر مصدق را تقویت کن
صـدق،  دکتـر م های ملی سیاستهای مختلف زنان از عالوه بر حمایت گروه
اوراق قرضـه ملـی را منتشـر کـرد،     وی، دولـت   0331هنگامی کـه در دی مـاه   

ــه   گــروه ــان، خریــد اوراق قرضــه ملــی را بــه حرکتــی زنان ــاگون زن و هــای گون
که کانون بانوان ایران به رهبری صدیقه دولت طوری به. تبدیل کردندشورانگیز 

ریـد اوراق قرضـه   آبادی، چندین جلسه و گردهمایی به منظور تشویق زنان به خ
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جمعیـت  ». برگزار کرد و به طور مستقیم در خرید اوراق قرضـه مشـارکت کـرد   
به رهبری بدرالملوك بامداد نیز که همکاری نزدیکی با حزب زنـان  « زنان ایران
شـد از همـه   ای از آن محسـوب مـی  داشت و به نوعی شـعبه ( شورای زنان)ایران 
بـر  کـه  طـوری  بـه . رضه پیشـی گرفـت  های زنان در رابطه با خرید اوراق قگروه

دکتـر  وقت آن زمان منتشر شد، درحالی که های اساس گزارشی که در روزنامه
، جمعیـت زنـان   ه بـود مصدق دویست و پنجاه هزار ریال اوراق قرضه ملی خرید

ایران در عرض چند روز توانست یک میلیون و صدو شصت هـزار ریـال اوراق   
ایـران، بـرای خریـد اوراق قرضـه توسـط      اعضای جمعیـت زنـان   . قرضه بفروشد

را اعـالم کردنـد و از زنـان    ( «یعنی روز کشف حجاب)« دی ماه 07»روز  ،زنان
خواستند در این روز به جلوی بانک ملی اجتماع کنند و ایـن اوراق قرضـه ملـی    

 (033 ص همان،). خریداری کنندرا 
و آنـان تـالش   زنان صرفا  حمـایتی نبـود   های اما در این میان مشارکت گروه

خـود  و منافع تـاریخی  انه، حقوق گرایحمایتهای ی این حرکتکردند در میانه
« حق رأی زنـان »هنگامی که بح   0330در سال که طوری بهرا نیز پیش ببرند، 

هـای  شـود، گـروه  در الیحه انتخابـاتی توسـط دولـت دکتـر مصـدق مطـرح مـی       
به طور گسـترده تـالش   ( شورای زنان)ران حزب زنان ای ویژهبهگوناگون زنان و 

د و بر آنان نهای مخالفان علیه حق رأی زنان را به چالش بگیردیدگاهتا د نکنمی
در الیحــه انتخابــاتی « حــق رأی زنــان»فشــار بیاورنــد و از ایــن طریــق از حــذف 

کـار مـذهبی و   محافظـه برخـی از روحـانیون   چرا کـه  . جلوگیری به عمل آورند
« حـق رأی زنـان  »کـار سـکوالر درون جبهـه ملـی بـا      همینطور نیروهای محافظـه 

از این رو دکتر محمد مصدق به دلیل این فشارها که تا حـد  . کردندمخالفت می
را از   زنـان   یرأ  ی پیشـنهادی حـق  تهدید به مرگ او پیش رفـت، بـاالخره مـاده   

 . حذف کرد  ی انتخاباتحهیال  سینو شیپ
حـق رأی  »در برابـر حـذف    :زناان  یأر حا   حذف برابر در متفاوت کردیرو دو
 آن برابـر  در زنـان  جنـبش  در کردیرو دو مصدق، دکتر یانتخاباتاز الیحه « زنان
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-که شاید بتوان این دو رویکرد متفاوت را به طور مشخص در موضـع  شد اتخاذ

، و در مواضـع  «بـانوان کـانون  »گیری صـدیقه دولـت آبـادی بـه عنـوان مسـئول       
 : یافت« تشکیالت زنان حزب توده ایران»

حـق رأی  »نسـبت بـه حـذف       تـوده   حـزب   زنـان     التیتشک  0330  یدر  د
کند و اعتراض خود را به صـورت  می ، اعتراضدر الیحه انتخاباتی مصدق« زنان

  رانیــا  زنــان  ســازمان  تلگــراف»: فرســتدمــی بــه مجــامع بــین المللــی ای اطالعیــه
  ، زنـان  د انتخابـات یجد  قانون: متحد ملل   سازمان  به[ تشکیالت زنان حزب توده]

  و مادران  زنان  نام  ما به. دینما یم  محروم  شدن  و انتخاب  کردن  انتخاب  را از حق
متحـد    ملـل   ، از سـازمان  ابراز داشته  قانون  نیا  هیخود را عل  یجد  اعتراض  یرانیا
بشـر را مصـرا  از     حقـوق   یجهان  هیمتحد و اعالم  منشور ملل  به  اماحتر  میخواه یم

-272. ص  هـا،  دگاهیـ د و اسـناد )«  رانیـ ا  زنـان   سـازمان : امضاء. بخواهد  رانیا  دولت

277) . 
ناشـی از  « سـرخوردگی »این درحالی است که صدیقه دولت آبادی در برابر 

ای به دکتر مصـدق، خـود را   در نامه ،در الیحه انتخاباتی« حق رأی زنان»حدف 
در   خـواهم  یم  محترما  اجازه»:  نویسدناچار به پذیرش سکوت دانسته و چنین می

  محرمانـه   از حضـورتان   زنـان،   تیـ محروم  و موضـوع   انتخابـات   قـانون   خصوص
  امـروز در مقابـل    زنـان   که  نستیا  یعال  حضرت  شخص  دۀیا عقیآ. استفسار کند

  ید معرفـ یبا  گانگانیتر و محدودتر در انظار ب پست  تیمشروط  ی اولدوره  قانون
،  نمـوده   اطاعـت   ، بنـده  است  نیچن  مملکت  و صالح  ید بلییبفرما  شوند؟ چناننه

  هـا را بنابـه   آن  هستند با منت  نجانبیی ادر حوزه  که  یمتجاوز از دو هزار نفر زن
  (037.ص ،یآباد نجم و یصنعت)«. . ارمدمی  نگاه  ، ساکت وقت  مصلحت

بینیم رویکرد صدیقه دولت آبـادی در برابـر نادیـده گـرفتن     همانطور که می
« نهضت ملی شدن صـنعت نفـت  »حق رأی زنان توسط دکترمصدق که در رأس 

است، درحالی که تشکیالت زنان حـزب  بوده قرار داشت، اعالم سکوت و صبر 
 ، علنـا  به اقدام دولت دکتـر مصـدق  « بین المللیمجامع »توده، از طریق رجوع به 
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 . زده استاعتراض  دست به 
از الیحـه  « حـذف حـق رأی زنـان   »در رابطـه بـا اقـدام    بینـیم کـه   می در واقع

 اندامواری های مستقل زنان که ارتباطگروه انتخاباتی دولت دکتر مصدق، اتفاقا 
ت درحـالی کـه مـثال    سکوت و صبر اسـ شان اند، موضعبا احزاب سیاسی نداشته

گیـری شـدیدتری   تـر هسـتند، موضـع   سازمان زنان حزب توده که طبیعتا  سیاسـی 
در اعتـراض بـه   حـزب تـوده   که در همـان موقـع تمـام نشـریات     طوری بهدارند، 

-پُر بوده و حتا بـه مجـامع بـین   از مطالب انتقادی  ،از الیحه حذف حق رأی زنان

در حالی که در بین اسـناد بـه جـای    . کنندمی المللی به خاطر این مسئله اعتراض
 غیـر حزبـی و   هـای گـروه »مانده از آن دوران، اسناد زیادی در اعتـراض شـدید   

البته تا جایی کـه نگارنـده بـه اسـناد ایـن دوره      ) خوردمینبه چشم « مستقل زنان
هـای  یکـی از دالیـل چنـین موضـع گیـری     به هر صورت  .(دسترسی داشته است
از زنـان کـه   هـایی  آن باشـد کـه گـروه   شاید دو گروه از زنان،  متفاوتی از سوی

مستقل از احزاب سیاسی بودند در مجموع وجود و حضور دولت دکتر مصـدق  
دانستند و از این رو تمایـل زیـادی نداشـتند کـه بـه      می به نفع زنان مجموع دررا 

را برای دستیابی زنان به حـق رأی، دولـت مصـدق    شان رغم فشارهای همه جانبه
زنان وابسته به احزابی همنون حزب تـوده  های درحالی که گروه. تضعیف کنند

بودنـد تمایـل داشـتند از ایـن      مصدقدر رقابت با دولت  خاص، مقطع آن درکه 
هـر چنـد دولـت دکتـر مصـدق پـس از آن،       . مسئله به نفع حزب خود بهره ببرند

ن را در درازمـدت  زنـا های دوام زیادی نیاورد که بتوان چگونگی برخورد گروه
 .از سوی دولت مصدق، مورد سنجش و داوری قرار دادگیری با چنین تصمیم

تــاریخ جنــبش زنــان یعنــی از ســال  ۀ مــتالطمآننــه در مجمــوع از ایــن دور
های زنـان در ایـن دوره بـا ورود بـه     گروه :که مشخص است آن 0321-0332

ت هایشـان در  پردازنـد و حرکـ  عرصه سیاسی به دفاع از حقوق خاص خـود مـی  
در اما بـه شـدت   مختلف، و احزاب های سیاسی این دوره به رغم تمایل به گروه

پـس از   ولـی . جهت احقاق حقوق مستقل زنان، بسیار همگرایانه و ائتالفی اسـت 
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احزاب و و سرکوب و غیرقانونی کردن  0332مرداد  22رویدادهای حوادث و 
ای سیاسـی وابسـتگی کامـل    هـ های سیاسی، بخشی از زنانی کـه بـه گـروه   گروه

 یحـال  در، پی گرفتنـد شان های سیاسیگروهاحزاب و داشتند به راهی رفتند که 
صـرفا  بـه خـاطر    احـزاب سیاسـی را   همکـاری بـا   بخش از فعاالن زن که  آن که

برگزیده بودند، دوباره پس از یـک   ،خودمستقل طرح مطالبات تسریع و تسهیل 
خـود و پیگیـری   هـای  به تجدید سازمان تدریجبهدوره رکود ناشی از سرکوب، 

  .پرداختندمطالبات زنان 
موضوعی که شاید در این میان برای ما نسـل معاصـر جنـبش زنـان حـائز      اما 

بـه بعـد، مـا دیگـر شـاهد چنـین گـرایش         0341از سـال  کـه  اهمیت اسـت ایـن   
 های فکری گوناگون برای کسـب حقـوق  بین زنان از گروه و ائتالفی همگرایانه
های سیاسی نه تنها بـرای بـه   احزاب و گروه 0340چرا که در سال . نیستیم برابر

به نـوعی  زنان نبودند، بلکه های گروهکرسی نشاندن حق رأی برای زنان، همراه 
قـرار گرفتنـد و بـه ایـن ترتیـب آن      زنان برابری خـواه  های اغلب گروهدر مقابل 
حـذف حـق   »ر مصـدق بـرای   دولت دکتـ به گرایشات سیاسی که زمانی دسته از 
خواسـت بـاالخره حـق    کرده بودند، وقتی محمدرضاشاه میاعتراض « رأی زنان

عـوام  »این حـق را نـاچیز و   کم و بیش رأی زنان را در قانون به رسمیت بشناسد، 
از این روست که باید به طور جـدی و مسـئوالنه ـ و بـدون     . تلقی کردند« فریبانه

هـا و اتفاقـاتی سـبب شـد کـه      که چه گفتمـان پیش داوری ـ جستجو کرد و دید  
بخشی از همین زنـان فعـال کـه تـا یـک دهـه قبـل بـرای احقـاق حقـوق خـود،            

کردنـد، ناگهـان رو   دوشادوش یکدیگر تالش و پیکار و همدلی و مقاومت مـی 
 . در روی یکدیگر قرار گرفتند

 

 «حجاب کشف»و «زنان یرأ ح  با تیضد» وندیپ

« حجـاب زنـان  »بـا مسـئله   « حقـوق زنـان  »در طول هشتاد سال اخیر همواره بح  
 انـد، بـوده  یمطالبـات  تحقـق پیوند خورده است، یعنی هرگاه زنان ایران خواسـتار  



 013/ فصل دوم 

زنان، آن خواسته را با پیوند زدن به مسئله پوشـش زنـان   حقوق نیروهای مخالف 
حـق رأی بـرای   »بحـ   گسـترش  بـا   0330در سال برای نمونه  .اندتخطئه کرده

، باز در الیحه اصالح قانون انتخابات که دکتر مصدق به مجلس ارائه کرد« زنان
به بحـ  پوشـش   زنان حقوق توسط نیروهای مخالف « حق رأی زنان»هم مسئله 
نهضـت   رهبـران  از یبرخـ در آن زمـان  . پیونـد خـورد   «کشـف حجـاب  »و زنان 

نمـاز جماعـت در ادارات و    فداییان اسالم از دکتـر مصـدق خواسـته بودنـد کـه     
ــه هــا برگــزار شــود و حجــاب در سراســر کشــور اجبــاری گــردد و   وزارت خان

هـای دولتـی اخـراج    مشروبات الکی نیز ممنـوع و کارمنـدان زن هـم از سـازمان    
ایـن  در ادامـه   ، امـا  های آنـان تـوجهی نکـرد   دکتر مصدق به خواستهالبته . شوند
فـداییان اسـالم در راسـتای فشـار بـه      سید عبدالحسـین واحـدی نفـر دوم    فشارها 

« های مخفی اسـالم جمعیت پلیس»دولت و تضعیف اقتدار آن، گروهی را به نام 
-هـا و زنـان بـی   ایجاد آشوب و حمله به مغـازه شان به راه انداخت که کار اصلی

بـا  همزمـان  . حجابی و مشروبات الکی بودحجاب، زیر عنوان مبارزه با فحشا، بی
-بهنیز مخالف اسالم خوانده شد « حق رأی زنان»جاب زنان، گسترش فشار بر ح

تعداد زیادی از روحانیون رده باال، مصدق را از مخالفت شدید خود »که طوری 
درباره حق رأی و حق انتخاب شـدن زنـان، مطلـع سـاختند و حـق رأی زنـان را       

  (002 ص ،0324، انیساناسار)« .ضداسالم اعالم کردند
ــا مطــرح شــدن   0340در ســال  ــاره ب ــان »دوب ــرای زن از ســوی « حــق رأی ب
-بـه ، پیوند خـورد « کشف حجاب»به مسئله  زنانباز هم حق رأی محمدرضاشاه 

قیـام  »: سخنان خود چنین بیان داشتخمینی در  اهللآیت که در همین سالطوری 
ن های عفیف مسلمان برداشـت و اال برای نفس است که چادر عفت را از سر زن

هم این امر خالف دین و قانون در مملکـت جـاری اسـت و کسـی بـر علیـه آن       
 (43 ص ،ینیخم امام کالم در زن یمایس)« گویدمینسخن 

های ایالتی و والیتـی و طـرح شـدن حـق     در پی اعالم الیحه انتخابات انجمن
از   ها چنان باال گرفت کـه ایـن الیحـه لغـو شـد و پـس      مخالفت ،رأی برای زنان
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  مناسـبت   بـه   رانیا  مردم  به  یامیدر پ  ینیروح اهلل خم  اهلل تیآ  حۀیلغو این ال  اعالم
  هیـ علم  حـوزۀ   آغـاز دروس   روز ضمن  تشکر کرد و در همان  از مردم  حهیلغو ال
 .ایراد کرد  یسخنران ، مناسبت  نیهم  به  قم

حـق رأی زنـان    هم طرفداران و هـم مخالفـان  میانه این چالش سیاسی، اما در 
« کشـف حجـاب  »های ایالتی و والیتی، مرتبا  این حق را با واقعه در الیحه انجمن

-چنین اظهـار مـی   0340آذرماه  00خمینی در  اهللآیتکه طوری به. آمیزندمی

. وسـیله منفوریـت اسـت   هـا  اینگذارنـد؟ چرا جشن هفده دی را آزاد مـی »: دارد
کنیم، این هفـده دی را بـه وجـود    حت میما نصی. منفور نکنید سلطان مملکت را

. «حفظ کنیـد، ایـن مملکـت بـه هفـده دی نیسـت      . دانیمما مفاسد را می. دنیاوری
د یـ نیشـما بب »: دهـد و ادامـه مـی   (44ص ارشاد، وزارت ،ینیخم امام کالم در زن یمایس)
  د چـه یـ کن  ، حساب است  گذشته  مفتضح  حجاب  کشف  نیاز ا  و چند سال  ستیب

وارد شـدند،    که  یا د در هر ادارهینی، بب د در اداراتیها را وارد کرد د؟ زنیا کرده
هـا   اسـتان   د، بـه ینده  ند توسعهیگو ی، علما م فعال  محدود است. شد  فلج  اداره  آن
د یـ خواه یزنـد، مـ   یمـ   هـم  را بـه   شـد، اوضـاع    یاگـر وارد دسـتگاه    زن. دینفرست
  د، دارند بـه یکن ید میتقل  شما از آن  که  یکسان! کنند؟  نیها تأم را زن  تان استقالل
هـا   نیـ ، ا اسـت   ییهـا دردهـا   نیـ ا... د؟یـ رو یهـا ور مـ   پرند، شما با زن می  آسمان
باشـد،    یکسـ   اگر هم. ستندید بشنوند نیبا  ها که آن. سود  چه  ی، ول است  حتینص
 .(002.  ص ، امام فهیصح) « درد دارد، نخواهد رساند  ما از آن  قلب  را که  چه آن

از پــای  ، فعـاالن زن نیـز   یتـ یو وال  یالتیـ ا  انتخابــات  نامـه  بیامـا بـا لغـو تصـو    
 را زنـان  یرأ حق مسئله زین آنان اما. برخاستنددفاع از حقوق خود ننشستند، و به 

  یعـال   یشـورا »کـه  طـوری  بـه . زدنـد مـی پیونـد  « کشـف حجـاب  »روز  مسئله به
در دی گونـاگون زنـان بـود،    هـای  که شامل ائتالفی از گروه  «زنان  یها تیجمع

و در   میرا تحـر   یاجبـار   حجـاب   سالگرد کشف  جشن  کند کهاعالم می 0340
  تحصـن   یریـ وز نخسـت   در کاخ  د انتخاباتیجد  لغو قانون  به  در اعتراض  عوض
  ینـ یروح اهلل خم  اهلل تیـ ، آ40 سـال  آذر 21هـا، در   هیـ انیب  نیـ ا  یدر پـ . کننـد  یم
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در »:  گفـت   زنـان   ی اقـدامات بـاره  در  شـاه   میـ رژ  یاعزامـ   نـدگان ینما  به  خطاب
در بدهنـد و    ید 07را در   یو امـروز   سـابق   زنـان   شیقصد دارند نمـا   ونیزیتلو

  یتـ یو وال  یالتیـ ا  یهـا  انجمـن   حـۀ یال  یاجـرا   عدم  ز در مقابلین  نروز مزبور، زنا
مـا    هـا بـه   و شهرسـتان   تهـران   یاز اهـال   یا حـاال عـده    نیاز همـ . نـد ینما  یتظاهرات
روز   در همـان   رد، مـا هـم  یـ گ  صـورت   یعملـ   نیاگـر چنـ    انـد کـه   نموده  مراجعه
مسـجد    شـدگان  کشـته   یبـرا   یادبودیـ   داد و مجلـس   میخواه  نشان  العمل عکس

  ، دسـتجات  فیـ لط  از جـنس ای  دسته  در مقابل  چه ا چنانیآ.  میریگ یگوهرشاد م
  یخواهـد شـد؟ رو    ییشـامدها یپ  د چهییفتند، تصور نمایب  راه  و چاقوکش  اوباش
  انجـام   یعملـ   نیچنـ   سـت ین  معلـوم   که  میرا ما داد  اشخاص  نیا  فکر، جواب  نیا

روز   مراسـم   دهنـد کـه    خود گزارش  یمرکز  ادارات  به  انیآقا  است  بخو. شود
  شـان  اعصـاب   را کـه   یندهنـد و مردمـ    جلوه  هست  که  چه از آن  شیرا ب  ید 07
. ص همـان، )« نـد یننما  جیـی هـا ته  ییبها  ونیزیتلو  دستگاه  لهیوس[ به]،  ک شدهیتحر

 .(023 و 022
ــان  ــا زن ــاه  ید 07در   ام ــاخ  تحصــن  ضــمن« روز کشــف حجــاب»  م   در ک
  نظـر بـه  »: صـادر کردنـد    یا هیـ انیر بیـ وز نخسـت   شخص  به  خطاب  یریوز نخست
ــان  مشــروع  انکــار حقــوق  تــداوم   یدر برگــزار  دولــت  و خصوصــا  شکســت  زن
  یعــال  یبــود، شــورا  شــده  داده  زنــان  بــه  یرأ  حــق  در آن  کــه  یمحلــ  انتخابــات
  نشـانه   بـه   کنـد کـه   یشـنهاد مـ  یپ  و زنـان   مـردان   عموم  به  رانیا  نزنا  یها تیجمع

اعتراض فعاالن حقـوق  . (007.  ص بامداد،)«  برگزار نشود  ید 07  ، جشن اعتراض
  شـش   طـرح   ، هنگـامی کـه شـاه   0340  ید 03زن، البته دو روز بعـد، یعنـی در   

کنـد، چـرا   کند، فروکش میمی  را اعالم« دیسف  انقالب»  به  خود معروف  یا ماده
گذارد و از همـین  که یکی از مواد این طرح به نوعی بر حق رأی زنان صحه می

شاه را مورد « ماده ای 3طرح »روست که پس از آن، اپوزیسیون ضدشاه، کلیت 
دی، محـل   07و روز « کشـف حجـاب  »دهند، اما همننـان بحـ    حمله قرار می

های مختلـف  ماند و به بهانهون باقی مینزاع و کشمکش بین حاکمیت و اپوزیسی
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 . شودمی و در هر فرصتی شعله ور
 

  0342 حوادث از پس زنان جنبش از تیعامل سلب

با توجه به گسترش فضای امنیتی در  0342خرداد سال   05خونین پس از واقعه 
داخل کشور و گسترش گفتمان جنگ سرد در سطح جهانی، و تحت تـأثیر ایـن   

در ایـران، غلبـه   « انقالبـی گـری  »سیاسـی، سـرانجام، گفتمـان    عمده دو رویکرد 
ی دیسکورس انقالب قهرآمیز، در مجموع باع  شد که جنبش زنان غلبه. یافت

بنـدی کـه در جامعـه    نیز مرعوب جو انقالبی شود و نتوانـد در برابـر ایـن  قطـب    
. دگفتمـان مسـتقل خـود را پـی بریـز     ( و رو بـه گسـترش نهـاده بـود    )ایجاد شده 

گسترش فضای امنیتی از سوی حاکمیت از یـک سـو و تسـلط گفتمـان انقـالب      
قهرآمیز در سطح جهانی از سوی دیگر، نهایتا  سبب شد که جنـبش زنـان نیـز بـه     

در واقــع در ایــن دوره، . دو پــاره متخاصــم و رو در روی یکــدیگر تبــدیل شــود
زنان و منافع آنـان  ای را که بتواند جنبش زنان نتوانست گفتمان واحد و یکپارچه

و را حول آن سازمان دهد، شکل و قوام بخشد و در افکار عمـومی روشـنفکران   
 . بگستراندنیروهای طبقه متوسط مدرن شهری، 

تـا   0342یعنـی از سـال   )بینیم از ایـن دوره بـه بعـد    میکه هم از این روست 
ت حقـوق و موقعیـ  بـه نفـع    ،های مختلف جنبش زنـان گروهبه رغم آن که (  57

پردازند، اما گفتمان مستقل و تاثیرگـذاری کـه نـه    می گستردههای زنان به تالش
تنهــا از بــاال، بلکــه در پــایین و در میــان جامعــه نیــز بــه انــدازه کــافی مشــروع و  

در  سـتیزانه زنرویکـرد  و تسـلط  ق تفـو، چـرا کـه   . تاثیرگذار باشد، وجود نـدارد 
، برای «زن بودن»اساسا  ه ک شودمی سبب 0342های پس از سالجنبش ضدشاه 

از  .را از دسـت بدهـد   خود بخشیهویتمشروعیت و کنش اجتماعی و سیاسی، 
بـه  « جنـبش زنـان  »شـود کـه از   مـی  دست رفتن این مشروعیت، به تدریج باعـ  
. گـردد اعتبـار   سـلبِ  در میان اپوزیسیون، عنوان یک نیروی اجتماعی تاثیرگذار

زن » یـا  ،«زن اصـیل / مدرن  زن» ،«زنان مبارز/ زنان مزدور» گرایثنویتگفتمان 
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و امثـال ایـن   « کـارگر  مقدس زن/ کارمندفاسد زن »یا  ،«روستاییزن / شهرنشین
 ساخته و پرداختـه « حقوق زنان»که در مقابله با  ایدئولوژیکهای انگاریدوگانه
فاعل و عامـل مسـتقل   »به عنوان « زن»سفانه جای مفهومی یکپارچه از أمت شد،می

  .نشست« اجتماعی
کـه  )بندی در سطح جهان و در سطح ملی قطبروزافزون نیرومندی و تسلط 
و نیـز گسـترش   ( است« پیکار مدنی»به جای « انقالبی گری»سبب تفو،ق رویکرد 

و انباشته کرد ضدفمینیستی روی ویژهبه ،در جنبش ضدشاه ستیزانهزنهای دیدگاه
را در آن « مسـتقلی بـرای زنـان   حرکـت  »که اساسـا   )در دیدگاه چ  از سوءظن 
 گـرا اسـالم ستیزی حاکم بـر نیروهـای   زندر کنار ( شناختمینبه رسمیت زمان 
ساالر آن زمـان نسـبت بـه افـزایش حضـور      پدرجامعه شدید که بر بستر نگرانی )

شـود کـه   ، جملگـی سـبب مـی   (بود درآمده انیغل و واکنش بهزنان در اجتماع، 
اپوزیسیون ضدشاه در کل، اصل وجودی جنبش فمینیستی را به عنوان پایگـاهی  

وجـود و ضـرورت    ،برای حفظ منافع مشترك زنان به چالش بکشد و در نهایت
 . زیر سئوال ببرد« کل واحد»به عنوان یک جنبش زنان را 

بـر جنـبش   « تفـاوت میـان زنـان   »میل گفتمـان  و تح از هم پاشیدگی گفتمانی
بر خالف غـرب، بـه نفـع     جنبش ضدشاه،نیروهای انقالبی فعال در زنان از سوی 

 و طبقـات  هـا کـه نماینـدگی منـافع گـروه    )« هـای گونـاگون زنـان   جنبش»ایجاد 
بلکه متأسـفانه اصـل و اسـاس    خاتمه نیافت  (گوناگون زنان ایران را داشته باشند

به عنوان پایگاهی برای حفظ منـافع مشـترك زن ایرانـی را    « انجنبش مستقل زن»
 یطـ کـه  « فاعل مسـتقل اجتمـاعی  »به عنوان « زن بودن»به این ترتیب . برداز بین 
 نهضت و تیمشروط جنبش در جمله از رانیا یسراسر یهاجنبش در دوره چند
 در 0342 سـال  از پس گرفت،یم نضج جیتدربه داشت نفت، صنعت شدن یمل
 به «یاسیس حتا ای و یاجتماع فاعل» از ،یادرجه هشتاد و صد آرام چرخش کی
 پـس  کـه  آن طُرفه. شد فروکاسته یعموم یهاجنبش یبرا  «یاسیس سوژه» کی
 از زنـان  انیـ م اشتراك نقطه کی عنوان به «بودن زن» ،41 دهه لیاوا یهاسال از
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 گفتمـان  و عمـل  اشـتراك » از کـه  «زنـان  جنبش تیکل» آن تبع به و رفت دست
 کـره یپ از یمهمـ  بخش و شد دهیکش ریز به تیفاعل از کرد،یم هیتغذ «زنان انیم
 نیشهرنشـ  متوسـط  طبقـه  زنـان  انیم از همواره که) زنان یجمع حرکت موتور و

ب سیاسی اپوزیسیون، منحل احزا زیقهرآم یهاگفتمان در ،(هستند و بوده مدرن
 . شد

الزم به یادآوری است که در غرب و کشورهای دموکراتیک سـرمایه داری  
 تـدریج بـه فعاالن جنبش زنان پس از دسـتاوردهای مهـم در مـوج اول فمینیسـم،     

را پیش کشیدند، این تحول، بر خـالف ایـران، از   « تفاوت میان خود زنان»بح  
جنبش فمینیستی غرب بیرون آمد یعنـی پـس از  طـی کـردن      یدرونمتن بطن و 

هـای متفـاوت زنـدگی    یک مرحله مهم، در خود جنبش زنان و بر اساس تجربـه 
تفـاوت میـان خـود    »از ایـن رو ظهـور گفتمـان    . صورتبندی شد جوامع نیا زنان
هــای جنـبش » وشـد  خیـر  سـبب   ، در نهایــت در جنـبش فمینیسـتی غـرب   « زنـان 

  .فرارویید، «تفاوت»از دل این بح  « نانز دیجد و گوناگون
 51 و 41 دهـه ی هاسال آنیعنی در . اما در ایران قضیه یکسره متفاوت است

نـه بـر   ( بندی در میـان زنـان  قطب)و « تفاوت در میان زنان»کید بر أت ،یدیخورش
ــدگی    ــه زن ــاس تجرب ــتقل  اس ــارزات مس ــای    و مب ــا معیاره ــه ب ــان بلک ــود زن خ

واهمـه و وحشـت   ایدئولوژیک و زیر تأثیر القائات اپوزیسـیون مردسـاالر و نیـز    
از همـین رو   .اتفاق افتـاد  ،جامعه مردان از حضور گسترده زنان در حوزه عمومی

زن »بندی میان زنان یعنی تصویر سـیاه و سـفید   ترین قطببود که از دل آن، مهم
رو گفتند برساختۀ حکومت پهلـوی و دنبالـه  می مدرن که زن)« زن اصیل/ مدرن

از دل « حجـابی بی/ حجاب»های به وجود آمد و سمبل( غرب و امپریالیسم است
 . ظهور یافتاین تصاویر سیاه و سفید 

هـای  بسـتر ظهـور جنـبش   « تفـاوت میـان زنـان   »به این ترتیب اگر در غـرب،  
افزایی با یکـدیگر، کنشـگری   با هم شان،یگوناگون زنان شد و به رغم گوناگون

امـا در ایـران گسـترش ایـن      ،کردنـد تقویت می« زن بودن»در مقام و فاعلیت را 
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میـان زنـان فعـال در     آمیـز سیاسـی   و تخاصـم  های غیرواقعـی گفتمان، به تفاوت
  .جامعه دامن زد

در جنـبش ضدشـاه حـول گفتمـان     « زنـان »می خواهم بگـویم کـه سـرکوب    
نضـج  « کنشگری در مقام زن»نفی پردازی علیه ضرورت وجودی جنبش زنان و 

ــت ــه،ینت در یگرف ــا سرمنشــاء و اســاس ج ــن نی ــم در را ازی  در زن فعــاالن انی
نظـام  چرا که زنان در احـزاب سیاسـی مخـالف    . بنیاد، منتفی کرداز  ،اپوزیسیون
با هـدف  « کنشگر زن»، دیگر به عنوان 0332-0321برخالف دوران پادشاهی، 

 ن،یبنـابرا   شـدند مـی نخودشـان بـه رسـمیت شـناخته      «مستقل»دستیابی به حقوق 
در جنبش انقالبی ضدشـاه  بود که « زنان حقوق خاصِاحقاق »ضرورت توجه به 
 . زیر سئوال رفت
مشروطه و چه پس از زمان فعاالن زن و مدافعان برابری، چه در می دانیم که 

و جایگاه زنـان  به نوعی  ،های عمومیدر گفتمانکردند تا می همواره تالشآن، 
-حرکـت  در«  زنی کنشگر»در مقامو و از آن زاویه  کرده تعریف را منافع آنان 

احسـاس  عدم  تدریجبه، 0342های ، اما پس از سالمشارکت کنندعمومی های 
به گفتمـان   ،های عمومیبه رسمیت شناختن جایگاه زنان در جنبشدر ضرورت 

 مقـام  در رانیـ ا خـواه حـق  اگـر تـا پـیش از آن، زنـان    در نتیجه . غالب تبدیل شد
بـه مبـارزه علیـه اسـتعمار و مبـارزات      هـویتی زنانـه   زیـر لـوای    و «زن کنشگران»

مشترك و هویت پرداختند، در جنبش ضدشاه این چتر گرایانه میملیعمومی و 
 خـود  و هویـت جنسـی   « جنسیت»از ابراز حتا باید آنان از سر زنان برداشته شد و 

-یمـ  یپوشـ  چشـم  انقالبـی  احـزاب   کیهای سیاسی و ایـدئولوژ خواستهبه نفع 
-مسئله این نبود که زنـان در مبـارزات عمـومی شـرکت مـی      قتیحق در. کردند

منـافع  »گـر  که تـداعی « زن بودن»ها با هویت «زن»کردند بلکه مسئله آن بود که 
  .نداشتندانقالبی سفانه جایی در این مبارزات أاست مت« مشترك میان زنان

 «حـذف » ر،ییـ تغ خواهـان  یاجتماع یروهاین و ونیسیاپوز گاهیجا در شکیب
 عـدم » و یسازگفتمان قیطر از ابتدا دگاه،ید کی حامالن زیآمخشونت و یینها
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 مشـارکت  به نبودن قائل بعد، قدم در و گرددیم آغاز هاآن «شناختن تیرسم به
 حـذف  جهـت  در گـر ید گـام  سازنهیزم بهتر، یزندگ به یابیدست ندیفرآ در آنان
 انـد داده نشـان  معاصر خیتار طول در متعدد و فراوان یهاتجربه. هاستآن یینها
 اسـت ( و خشـونت زبـانی   یگفتمان حذف) نامبارك و شوم آغاز نیهم اتفاقا  که
 زیـ نفیزیکـی   حـذف  تـا  زد،یـ آمیمـ  قـدرت  گرید یابزارها با یوقت ندهیآ در که
 از یمزدورسـاز » و «مدرن زن» با تیضد گفتمان که همانطور. است افتهی میتعم
 زنـان، بخشی از  حذف شکل به انقالب از پس سرانجام ،«شاه زمان در فعال زنان
 هـم  زنـان  نیهمـ  از یبرخ یکیزیف حذف به حتا یموارد در و دادی نشان را خود
 .شد یمنته

در هر صورت چرخش و تغییر گفتمـان در اپوزیسـیون ضدشـاه کـه نیـاز بـه       
 و کــرد، خــواه نــاخواه پیامــدهای عملــیرا از اســاس منتفــی مــی« جنــبش زنــان»

در مقـام  بـه کنشـگری   بخشی عدم رسمیت :از جملهداشت،  همراه به قصدناشده
 هـم در نهایـت   تقابل و تضاد میان فعاالن زنان کهبه دامن زدن ، و نیز «زن بودن»
یکـدیگر  را در برابـر  زنان فعال در جامعه های مختلف سفانه بخشأمت که میدید

 . قرار داد
-ایجـاد و گسـترش قطـب   ساز سبب« کشف حجاب»واقعه ها در اکثر تحلیل 

« کشـف حجـاب  »رسـد  می شود درحالی که به نظرمی دانستهبندی در میان زنان 
ولـی در  هـایی کـرد   هایی از تـوده زنـان ایجـاد محـدودیت    با این که برای بخش

تفرقـه و  نتوانسـت ایـن   ( زنـان های به عنوان نمایندۀ خواسته)« جنبش زنان»بافت 
و « تفـاوت میـان زنـان   »گفتمان غلبه درحالی که  .را ایجاد کندتقابلی بندی قطب

 از یدور و یکـ ینزد بـر  را ارشیـ مع کـه ) آنـان عدم وجـود مشـترکات در میـان    
 بعـد  بـه  41 دهـه  از( بـود  گذاشـته  «مـدرن  زن» یعنی آن یهاسمبل و شاه دولت
 و کنـد،  جـاد یا تقابـل  و یبنـد قطـب   جامعـه  در فعال زنان انیم در که شد سبب
 جلوه  بالموضوع تا ینها و ،یفرع ،زیناچ عمال را زنان جنبش نام به یمفهوم اساسا 
-خـاص  حقوق کسب یبرا زنان گسترده تیفعال و هاتشکل ب،یترت نیا به. دهد
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 یبـرا  یا«ابـژه » بـه  ،یعمـوم  جنـبش  در «مسـتقل  فاعل و یاجتماع سوژه» از شان
 .افتی تنزل ،یانقالبیاسیس یروهاین اهداف و یعموم جنبش
 

  «داده شاه/  یمزدورساز» گفتمانِ یغلبه

، سـه  «وجـودی جنـبش زنـان   ضـرورت  اضـمحالل  »بـه بعـد و بـا     0342از سال 
گســترش گفتمــان  :کاامیحــاکم شــد،  تــدریجبــهگفتمــان در میــان فعــاالن زن 

ــه  « مزدورســازی» ــان کــه در  کنشــگرانو نســبت دادن ایــن تهمــت ب جنــبش زن
بـر  جنـبش زنـان   کیـد فعـاالن   أت :دوم. کردنـد مـی  های قانونی حرکتچارچوب

دسـتاوردهای شـاه   »تفوی  و حواله کردن دستاوردهای جنبش زنان، بـه عنـوان   
که پـیش  « مسئله زن»در اپوزیسیون ضدشاه نیز  :سومو (. اعطایی شاهنشاه)« داده
ــه فعالیــت »از آن،  ــزار عاملیــت بخشــیدن ب ــان اب و « هــای اجتمــاعی و سیاســی زن

 (زنـان  نهضـت )یک گروه اجتمـاعی همبسـته و مشـترك    شیدن به مشروعیت بخ
هـای اجتمـاعی و سیاسـی در جنـبش     فعالیـت « ابـژه »سفانه تبـدیل شـد بـه    أبود مت

تنـزل  تبـدیل و  « ابـزاری بـرای افشـاگری علیـه حاکمیـت     »به صرفا  ضدشاه یعنی 
 .یافتمرتبه 

ــ کـه در دســت   « افشـاگری »صــرفا  بـرای  « مسـائل زنـان  »اسـتفاده ابـزاری از   
اپوزیسیون انقالبی قرار گرفته بود ـ تا بدان حد پـیش رفـت کـه حتـا بـرای نفـی        

ــزار و اســلحه   ــه اب هــای گــروهو همکــاری )« حجــاب»حکومــت شــاه، توســل ب
ل دهـه  درحـالی کـه اوایـ   . نیز مشروعیت یافـت ( گرااسالمبا نیروهای غیرمذهبی 

از مسائلی کـه فعـاالن جنـبش    « یکی» و پس از خروج رضاشاه از کشور، 0321
هـای فکـری مختلـف، بـه اتحـاد و      زنان را حتا با وجـود تنـوع عقیـده و مشـرب    

 حـق همکاری وامی داشت از قضا خطـر بازگشـت حجـاب و سـرکوب مجـدد      
 چ یدگاه با دکه حتا در میان  زنان طوری به. آزادی پوشش زنان، بود و اریاخت

. شـد تلقی می یحجاب، زنگ خطرنیز بازگشت حجاب و اذیت و آزار زنان بی
جنـبش زنـان متمایـل     کنشگرانو با رفتن رضاشاه،  0321در واقع در اوایل دهه 
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در ( از جملـه صـدیقه دولـت آبـادی    )به حزب توده با دیگر فعاالن جنبش زنـان  
شونت نیروهـای مـذهبی   مورد حفاظت از حق انتخاب پوشش در برابر فشار و خ
، در همـین  0342هـای  محافظه کار، همدل و هم عقیده بودند، اما پـس از سـال  

گیری سـمبل  کـار بـه درجه چرخش در رویکردشـان،   021احزاب اپوزسیون، با 
، تبدیل یپادشاه نظام مخالفگرای اسالمبا نیروهای همبستگی حجاب  به نقطه 

 . شد
بــود کــه بــه « شــاه داده/ مزدورســازی»تقــابلی گفتمــان  ۀغلبــعامــل بعــدی، 

صـف متحـد   هـر چـه بیشـتر    و دوقطبـی شـدن   « زنانجنبش  اضمحالل وجودی»
های در جهت تحقق خواسته« همگرایی»کمک زیادی کرد و سنت حسنه  زنان،

 . زنان را که از زمان مشروطه رایج بود، در سایه قرار داد
 

 کردیرو دو با سمبل دو: «روزیف میمر» از «یدولتشاه زیمهرانگ» ییجدا

« مریم فیـروز »)مدافع حقوق زنان اگر به خط سیر زندگی و فعالیت اجتماعی دو 
دو »بینیم که این دو زن بـه عنـوان   نگاهی بیاندازیم، می( «مهرانگیز دولتشاهی»و 

بـرای احقـاق    0332هـای  ، چگونه تا سال«سمبل متفاوت فکری در جنبش زنان
بـا  که مهرانگیز دولتشـاهی  طوری بهکردند، همکاری می حقوق زنان با یکدیگر
اش در حـزب دمـوکرات   در خـاطرات خـود از فعالیـت    ،اشاره به این همگرایـی 

کـه الزم   یزدم از لحـاظ اصـالحات  مـی هایی ن دوستان حرفیب»: گویدمیچنین 
-مـی  .ها را نـزن ن حرفیگفتند امی هاآن .ن در مورد مسائل زنانیاست و همنن

ن یـ چـه، ا  یعنـ یگفـتم  مـی  .یهسـت ای ند تـوده یگومی گفتندمی چرا نزنم؟گفتم 
شرفت زن الزم است، یپ یشرفت اجتماع، برایپ یاست که برا یزهاییها چحرف

-مـی  هـم درسـت  هـا  آن زننـد پـس  مـی  ن حـرف را یها هم ایخوب اگر توده ا

 . (خاطرات ،یدولتشاه زیمهرانگ)« .ندیگو
مهــاجرت شــماری از رشــتاب پُدر رونــد  ، مــریم فیــروز0332پــس از ســال 
هـایش  رود و عمـدتا  فعالیـت  به خارج از کشـور مـی   ، او نیز اعضای حزب توده
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کمـک بـه   »و یـا  « المللـی هـای بـین  افشاگری علیه حاکمیت در کنفـرانس »حول 
وی در خـود  کـه  طـوری  بـه  .شـود می محدود... و« های زندانیان سیاسیخانواده
داده چنـین  هایی کـه در خـارج از کشـور انجـام مـی     از نوع فعالیت اشخاطرات
های حزبی زمانی که جریانات ایران تغییر کرد و کارها و فعالیت»: دهدشرح می
در این هنگام رادیو پیک ایران که در بلغارستان مسـتقر بـود، تمـام    ... شروع شد

ی دو روز از طریـق  ای در ایـران پـس از یکـ   هـر حادثـه  ... کرد،وقت ما را پُر می
مـا اخبـار را جمـع آوری، تنظـیم و     ... رسـید رادیو پیک ایران به گوش مردم می

هـای اروپـا   کـردیم و بـه روزنامـه   های مختلف ترجمه مـی تدوین و نهایتا  به زبان
مـریم فیـروز در مـورد     (73- 72 ص روز،یـ ف میمر)« .کردیمارسال می ،جهت انتشار
بـه   ،سـوادی عنوان رئـیس سـازمان مبـارزه بـا بـی     ای که اشرف پهلوی به کنگره
کرد چگونگی افشاگری هـایش را علیـه   المللی گزارش ارائه میهای بینسازمان
در کنگـره هلسـینکی کـه مـا هـم حضـور       »: دهـد شرح مـی  گونه ، اینحاکمیت

ئه های اراو ادعاهای آنان را در گزارش ،داشتیم، من با نمایندگان ایران درافتادم
و از طـرف مـدعوین هـم مـورد تحسـین قـرار       . اساس خوانـدم شده به کنگره بی

 (همان) «گرفتم
جمعیـت راه  » 0334در سـال  »مهرانگیز دولتشاهی در همین زمان بود که اما 
آرا، قمـر    الملـک  نهـر شـمس   ی، پر یزنجـان   دهی، سع یآه مهری :را به همراه «نو
  یو مهـر   یاضـ یر  ، شـکوه  شـهاب   فـروغ ،  یخـانلر   نی، پـرو ( کوب نیزر)  انیآر
جمعیـت راه  ». (0337  ید ،23.  ش ، بـانوان   اطالعـات )« .کنـد می  سینژاد تأس  یصادق
نقــش کلیــدی در اتخــاذ رویکــرد جدیــد   0342 -0334هــای  طــی ســال« نــو
بـر تغییـر و اصـالح قـوانین مربـوط بـه زنـان، آگـاهی         اش رویکردی که کانون)

... مختلف به زنان، پررنگ شدن بح  حقـوق بشـر و  رسانی و گسترش خدمات 
این جمعیـت در کنـار بسـیاری از    . کنددر جنبش زنان داخل کشور ایفا می( بود
-دوباره تالش مـی  0332های های زنان، پس از سرکوب سالها و انجمنگروه

. جدید، همننـان ادامـه دهنـد   و موقعیت های خود را در شرایط کنند که فعالیت
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بـه  « جمعیـت راه نـو  »از آن، مهرانگیز دولتشاهی افـزون بـر فعالیـت در    البته پس 
ای کـه در سـال   همراه تعدادی از فعاالن جنبش زنـان، احتمـاال بـا همـان انگیـزه     

پیوستند تا  «ایران نوین»، به حزب بپیونددبه حزب دموکرات سبب شد تا  0320
ی در گـذار ونقـان بتوانند از طریق این حزب، کاندیـدای مجلـس شـوند و بـرای     

هـای  در واقـع فعالیـت  . مجلـس اقـدام کننـد   طریـق  حوزه زنان به طور مستقیم از 
و قوانین مربـوط   از جمله تهیه و توزیع جزوات آموزشی حقوق)گرایانه آگاهانه
، و سپس در مقـام نماینـده   «جمعیت راه نو»بوسیله اعضای ( زنان در میان زنان به

مجلس و تالش جانفرسا از طریق ارائه الیحه حمایت از خانواده به مجلـس بـود   
الیحـه  »جنبش زنان به یکی از آرزوهایش رسید و  0343سال  درکه در نهایت 

بلکـه در سـطح منطقـه نیـز      ، نه تنها در ایـران زمانآن که در « حمایت از خانواده
در مجلـس شـورای ملـی بـه تصـویب       شدمی و به نفع زنان قلمدادقانونی مترقی 

 . رسید
 ( مـریم فیـروز  مهرانگیز دولتشاهی، ) خواهفعال و حقاین دو زن در خاطرات 
 دو از شـاخص  نـده ینما دو عنـوان  بـه  ـکنشگرـ این دو توان دید که به خوبی می

 را زنـان  یرأ حـق  یبـرا  مبارزه 0332-0321 یهاسال خالل در که  فکرـ طرز
 کـه  یوقتـ  امـا  بردنـد،  شیپ زنان گرید یهاگروه یهمراه به و اتحاد و یهمدل با
« زیـ قهرآم انقالب» راه و شده جدا( او همفکر زنان و روزیف میمر) آنان از یبخش
 کردنـد  تالش بعد به 0332 سال از  او همفکر زنان و یدولتشاه کردند، شهیپ را

تا بار دیگر جنبش حق خواهی زنان را با توجه به شرایط جدید سیاسی حاکم بر 
دستاورد عظیمی هم داشتند از جملـه تصـویب   البته که کشور، بازآفرینی کنند و 

زنانی همنـون  از سوی  مشخصا که )  0343در سال « الیحه حمایت از خانواده»
 1«طرح تنظیم خانواده»پیشبرد و یا ( م گرفتانجااش مهرانگیز دولتشاهی و یاران

                                                                    

واحد جدیدی به نام تنظیم خانواده در وزارت بهداری افزوده  0345به طوری که در سال  1
مرکز بهداشت و تنظیم خانواده در  005تعداد  0343تا  0345ماه در سال  01شود و طی می

 (053. ستوده، ص)شود کشور ایجاد می
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برای ارائه خدمات  «نینومددکاری »و نیز ایجاد سیستم  ،برای اولین بار در ایران
 ...سـتاره فرمانفرمائیـان و  زنـانی همنـون   که از سوی ) فرودست های به خانواده

و هـای حقـوقی   و به عنـوان تاثیرگـذارترین طـرح   ( پیش رفت و شد ادگذاردهیبن
یکـی   نیـز  0341در سال  ینطورهم. به نفع زندگی زنان ایران عمل کردخدماتی 
اتحادیه یعنی )وکالی مدافع حقوق زنان  یمجموعهترین بدیلو بیترین از قوی

. بـا همـت مهرانگیـز منوچهریـان و یـارانش تأسـیس شـد       ( زنان حقوقـدان ایـران  
بـه شـکلی گسـترده و نیـز تبیـین حقـوق زنـان در        هـا  مهدکودكایجاد  نیهمنن
برابـری   تـأمین ، زنـان مـزد و حقـوق بگیـر     به منظور تأمین رفاهشغلی های محیط

هـای  تیـ موقع کسـب  یبـرا  زنـان  یتوانمندساز و حقوق زنان در هنگام طالق، 
که از سوی زنانی همنـون مهنـاز افخمـی و یـارانش     ... )یادار تیریمد و یشغل
و یا ایجاد تغییراتی در سیسـتم آموزشـی بـه منظـور      ی(سازمان زنان پیش رفتدر 
پـیش  رو پارسـای  توسط زنانی همنون فرخ)درسی های زدایی در کتابتبعی 
بهبـود  همه این زنـان کوشـنده، پیکـار مـدنی عظیمـی را بـه نفـع         ...و( گرفته شد
  .پیش بردندان و احقاق حقوق آنزنان شرایط 
سوی دیگر اما خود این زنان کوشنده، به رغم آن همه دسـتاوردهایی کـه    زا

تر بـه  و چه بسا برای دسترسی سهل)حاصل تالش رنج خیزشان بود نیز ناآگاهانه 
توسـل بـه خانـدان    »، از ابزار نادرسـتی بهـره بردنـد کـه همانـا      («خواسته هایشان»

-مـی  و آنان به خوبیفرمالیته بود  ،سلطنتیبه خدان هر چند توسل . بود« سلطنتی

ی خودشـان در جامعـۀ مردسـاالر آن    روز شبانه همت ودانستند که بدون تالش 
 در میـان  وجـود،  نیـ ا بـا قادر به نهادینه کردن حقـوق زنـان نبودنـد    هرگز زمان، 
کردنـد ایـن   هـای قـانونی فعالیـت مـی    جنبش زنـان کـه در چـارچوب    کنشگران

« شـاه داده »ردها بـه خانـدان سـلطنتی یـا همـان گفتمـان       رویکردِ تفوی  دسـتاو 
درحـالی کـه در    .رشد کرد و حق اهلیت کسب کرد تدریجبه( اعطایی ملوکانه)

آن سـوی مـاجرا یعنـی در میـان زنــان در احـزاب انقالبـی اپوزیسـیون، گفتمــان        
هـر روز  از زنان فعال در هر نوع حرکت و پیشرفت به نفـع زنـان،   « مزدورسازی»
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و دومـین   «سـازمان زنـان ایـران   »مهناز افخمی، رئیس . گرفتمی یشتریقدرت ب
در مورد عملکرد و نقش خود در رابطه با مسـئله زنـان    ،وزیر زن در تاریخ ایران

 در میـان فعـاالن زن در داخـل کشـور    « دسـتاوردهای شـاه داده  »و تفوق گفتمان 
اسـتقالل کامـل و بـا    م مـا بـا   یوه مرسوم آن زمان آن چه را که تیبه ش»: گویدمی

کـرد و بـه مرحلـه    مـی ریزی برنامه یاد و با همفکری و همبستگیانرژی و عشق ز
 اگـر گفتـه  . میکـرد می شود مطرح« امر و مقرر»گذاشت به عنوان آننه می اجرا
ا یـ ای عالقمند هسـتند و  حضرت به مسئلهیا اعلیشد که واالحضرت اشرف و می

-می الیا ما خیداشت و یش پای ما برمیز پاز سدها را ا یدارند برخ ینظر خاص

 یری از هرنـوع کارشـکن  یجلوگ یهم برا یبعد از مدت. شودمی ن طوریم ایکرد
 یبود کـه برخـ   ین اشتباه بزرگیکنم امی تصور. میکردمی ن کار رای، ایاحتمال

ن یم، را نسـبت بـه سـازمان بـدب    یـ روشنفکران مخالف رژ خصوصبه از گروه ها،
: گویـد رابطـه مـی  همین مهرانگیز دولتشاهی نیز در . (خاطرات ،یافخم مهناز)« .کرد
 زی را دسـتور یـ ک چیـ ن جوری شـاه  یال بکنند که همیها خیممکن است بعض»
 ،یدولتشــاه زیـ مهرانگ)« ...ن جـور نبـود  یــا یشـد، ولـ  مـی  داد کـه فـوری انجــام  مـی 

از خانـدان   هـای خـود بـرای گـرفتن امتیـاز     در خاطراتش به تالشوی . (خاطرات
 . کند، اشاره می«الیحه حمایت از خانواده»سلطنتی به نفع تصویب 

از هایی از هیئت حاکمه یعنی همراه کردن بخش)هایی چنین تالش شک یب
همـواره در  ( یرانـ یا زن منـافع  وبرای پیشبرد حقوق سوی کنشگران جنبش زنان 

 ه اسـت ضروری بود ا اتفاق های زنان در سراسر جهان امری پذیرفته شده وجنبش
 و ضرورت نداشـت انتصـاب ایـن همـه تـالش      واقعا  آننه که رسدمی نظر بهاما 
بـه خانـدان   ( و دسـتاوردهایش )فعـاالن جنـبش زنـان     یخودگذشـتگ  از و همت

 .سلطنت بود
 
 ابدیمی برتر دست زنان، انیم یتقابل کردیرو

گفتمان مزدورسـازی و دیـالوگ    0342از سال  الذکر،ی فوقروندها به توجه با
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کشـد کـه بـه    مـی نکند و طـولی  تقابلی در جنبش زنان ایران، دست برتر پیدا می
 تدریجبهیابد و تسلط میبر فضای سیاسی و فکری آن دوره طور انکارناپذیری، 

 . شودها و احزاب سیاسی اپوزیسیون، تثبیت و نهادی میدر سازمان
 حـاکم  نیقـوان  چـارچوب  در که یزنان تیفعال از «یمزدورساز» گفتمان البته
-سـال  از شیپ را کنند تالش زنان حقوق نفع به کردندمی یسع کشور درون در

ــن 0342هــای  ــوانمــی زی ــبگ ســراغ میت ــرا. میری ــه یب  0323 -24ســال در نمون
 یحـاو  حا یتلو که ردیگمی در یآباد دولت قهیصد و روزیف میمر نیب ییگفتگو
دهـه   در برخـورد  ۀنحـو  وها الوگید نیچن اما است،« یمزدورساز» یمعنا نیهم
 گفتمـان  ،0342 سـال  از پـس  که یدرحال استای حاشیه اریبس خورشیدی، 21
 سـبب  و افتـاد  جـا  ،زنفعـاالن   اتیادب در غالب ترم کی عنوان به «یمزدورساز»
 . شدها آفت از یاریبس
 کـرده  رادیـ ا زنان حزب در 0324 رماهیت 02 در که یسخنران در روزیف میمر
 «بـانوان  کـانون » هیـ عل بـر  و شده انجام رضاشاه زمان در که ییکارها نقد در بود
 یزمامـدار  از قبـل »: گفـت  بـود،  یآبـاد  دولـت  قهیصـد  برعهده آن استیر که

 بـانوان  یآزاد و حجـاب  رفـع  یبـرا  خـواه یآزاد روشنفکر مردان و زنان رضاشاه
 کـه  افسـوس . بودنـد  زنان یآزاد کار مشغول نسوان، یداریب با و نموده یاقدامات
 ،یشـاهنگ یپ و شـنا،  یاسـتخرها  بـانوان،  کـانون  ،یکتاتورید حکومت دوران در
 بـه  پاسـخ  در یآباد دولت قهیصد اما (نشریه فرهنگ و توسعه)« .شد زنان یترق مانع
-بـی  جا همه از زن مشت کی ،یدار رقیب یبرا که یکسان»: نوشت روزیف میمر

هـا  آن که اندازندمی یمردان دنبال و آورندمی تهران به کرج از ونیکام با را خبر
 نیـ ا ملتفت اند،شده جمع مختلفهای عالمت ریز منظور چه یبرا دانندنمی هم
شـان  یابـد  اسـارت  به منجر یمعنبی تظاهرات نیهم است ممکن که ستندین نکته
 راه در برداشـتن  قـدم . اسـت  اسـارت  مـا  یبـرا  گـران ید لهیوس به یآزاد... بشود
صنعتی )« ...دارد الزم یمل روش و رنگ خواهد،یم متانت و تعمق تامل، ،یآزاد

 میمـر  بـه  خطـاب  یآبـاد  دولـت  قهیصد سخنان نیا (444 -440 ص ی،آباد نجمو 
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و  آینـده نگـری   یـک  بـه عنـوان   توانـد مـی  مـا  یبرا گذشته از شیب امروز روزیف
 .شد متحقق 57 سال در اتفاقا  که شودتعبیر  دوراندیشی،
 «یـی همگرا» گفتمـان  غلبه لیدل به زمان، آن در الوگید نیاکه  است جالب
 مختلـف هـای  گروه انیم یهمکار و تعاون هیروح استحکام و کنشگران انیم در

 نداشـت،  زنـان های گروه انیم تفرقه انا یاح و ییجدا بر یادیز ریتاث زنان، جنبش
ــا  0342 ســال از و آن از پــس امــا ــا 0357ت ــوع نی ــد ن  طــرد و یتقــابل الوگی
-یبعض»: دیگومی یدولتشاه زیمهرانگ کهطوری به. افتی کامل تفوق گر،یکدی
 کـه  دیـ دانمـی  یولـ  بکننـد، هـایی  یهمکـار  کیـ  جادیا که بودند فکر نیا بهها 
 بعدها خودم من. کنندنمی یهمکارها ستیکمون ریغ با جا چیه درها ستیکمون
 جـاد یا کـردم  یسع یلیخ زنان یالملل نیب یشورا راه ازام یالملل نیب یکارها در
 یهمکارها آن .شدنمی یول ست،یکمونهای دستگاه با بکنمهایی یهمکار کی
 .(مهرانگیز دولتشاهی، خاطرات)« .کنندنمی

حتـا بـه هرگونـه تمـاس بـا       تـدریج بـه ی گفتمـان مزدورسـازی،   در واقع غلبه
یابـد، بـه طـور نمونـه مـریم فیـروز کـه در        اعضای خاندان سلطنتی هم تعمیم می

ای روحیــهبــا « انجمــن روابــط فرهنگــی ایــران و شــوروی»در  0325هــای ســال
 جملـه  از) داشـته  تماس گوناگون یهاگروه همه با ،ییروگشاده و انعطاف پذیر

، زنانی را که حتا در خود حزب 0342های پس از ، اما در سال(پهلوی شمس با
بـه شـدت   را ند شـت توده تماسی کوچک با یکـی از اعضـای خانـدان سـلطنتی دا    

-حدود سـال »: گویداش میمریم فیروز در خاطراتمثال برای . کندمحکوم می

توسط نوشین به انجمـن روابـط فرهنگـی ایـران و شـوروی راه       24-0323های 
اولـین  ... بـا همکـاری مـن   .... یافتم و فعالیتم را در زمینه معرفی ایران آغاز کردم

ور ظـ بـرای ایـن من  . نمایشگاه نقاشی در ایران از طریق این انجمن برگزار کردیم
.... یکی از قصرهای شاه را گرفتیم و تابلوها را بـه دیوارهـای آن نصـب نمـودیم    

حتی به خاطر دارم یک روز . کرددر جلسات هر کسی تمایل داشت شرکت می
گفـتم عیبـی نـدارد،    . شمس پهلوی را دعوت کنیم ،گفتند برای یکی از جلسات
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-ولی از من نخواهید که جـزو پـذیرایی کننـدگان باشـم، در عـین اینکـه او مـی       

 روز،یـ ف میمـر )« دانست من آنجا هستم، آمد ولی برخورد خاصی بین ما پیش نیامد

اش در در خـاطرات  0342هـای  فیروز پـس از سـال  مریم همین اما  .(51-43 ص
: داردمورد شهناز اعالمی ـ یکی دیگر از اعضای حزب توده ـ چنـین اظهـار مـی     

 با دسـتگاه ایـران و  [ شهناز اعالمی]نمود ارتباط او چیزی که برای من زننده می»
در . داشـت مـی نو ایـن را خـودش هـم پنهـان     . اشـرف پهلـوی بـود    خصـوص به

اظهار داشت که وقتی برای انجام مـأموریتی از   شهنازا هم داشتیم گفتگویی که ب
ایـن   .در آسانسوری با اشراف پهلوی بودم مطرف سازمان زنان به اروپا رفته بود

« همیشه برای من سئوال بود که این ارتباط نزدیک چگونه میسر و ممکـن اسـت  
شـهناز  ]ام کـه او  من به چشم خودم دیده»: افزایداو سپس می (37 ص روز،یف میمر)

اش بیفتد چـون بـا   کرد که مبادا عکسها خودش را پنهان میدر کنگره[ اعالمی
 (32 ص همان،). «کردساواك همکاری می

هـا و  گذاری بـر گفتـه  شک، قضاوت در نوع روابط تشکیالتی و یا ارزشبی
تأکید کنم که اگر در  خواهم، در اینجا مطرح نیست بلکه میمریم فیروزمواضع 
که تشکیالت زنان حزب توده در کشور فعال بود و مریم فیروز بـه عنـوان   زمانی

ای با کرد، نشستن و برخاستن در جلسهیکی از افراد برجسته و مؤثر آن عمل می
کـرد ولـی در   مـی نتبـدیل  « مـزدور رژیـم  »حضور فاطمه شمس پهلوی، او را به 

 روی از رویکرد احزاب اپوزسیون و جو سیاسـی قهرآمیـز  لههای بعد، به دنباسال
، ایشـان نیـز هرگونـه    (ناشی از جنگ سرد بین دو ابرقدرت آمریکـا و شـوروی  )

قـرار گـرفتن در یـک    »حتـا  )دیالوگ و ارتبـاط بـا اعضـای خانـدان سـلطنتی را      
مسـئله  ایـن  . کنـد به عنوان یک خط قرمز تلقـی مـی  ( «پهلویاشرف آسانسور با 
 زانیـ م چـه  بـه  زن، کنشگران انیم یتقابل یهایبندقطب و تنفر کهدهد می نشان
 .بود شده گسترده و قیعم

های اوایل انقالب نیز رایج و مسلط بود، بـرای  تا سال« مزدور سازی»گفتمان 
ارگـان حـزب تـوده ایـران     « نشریه دنیـا »در  0352ای که در سال نمونه در مقاله
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انقالب سفید شاه که بـه دروغ خـود را   »: آن را به وضوح دید توانمنتشر شد می
کرد، جز اقدامی نواستعماری نبود که هـیچ زنجیـری   ناجی زنان ایران قلمداد می

هـای اصـیل   محمدرضـا شـاه پهلـوی سـازمان    ... را از دست و پای زنـان نگشـود  
پیکارجوی زنان را منحل کرد و سازمان زنان دربـاری را بـه ریاسـت خـواهرش     

زنـانی بـه   ... اشرف برپا داشت، تا مبارزه زنان را از مسیر صحیح به کجراهـه بـرد  
های مجلس شورا و سنا تکیه زدند که جز دریوزگی نام نمایندگان زن بر کرسی

 ،0352 سـال  ا،یـ دننشریه )« خاندان پهلوی و ثناخوانی درباریان فاسد، هنری نداشتند

ه در احـزاب انقالبـی و در اپوزیسـیون    در واقع زنان انقالبی کـ . (33 ص ،3 شـماره 
سیاسی علیه شاه فعال بودند به جای آن که پیکـار جانفرسـای کنشـگران حقـوق     
زن را تشویق و به کسب دستاوردهای بیشتر برای زنـان ترغیـب بکننـد و از ایـن     

و حقـوق زنـان   کمبودهـای  با حاکمیت شاه را با شان زاویه بخواهند مثال ضدیت
آمیـز  به پرسش بگیرند، متأسفانه تالش و پیکار مسالمتردها ناکامل بودن دستاو
 .کردندمزدوری برای حاکمیت تلقی مینشانه رفته و آن را فعاالن زن را 

های مهم و تاثیرگذار در اپوزیسیون خارج از کشور، کـه  یکی دیگر از گروه
کنفدراسـیون  »رفـت  های مطرح و فعال اپوزیسیون بـه شـمار مـی   تشکل ۀدر زمر
بـه   0342هـای  بود، که این گروه نیز از سال« نشجویان ایرانی خارج از کشوردا

صـرفا  بـه   « مسائل زنـان »سیاسی، از گرای بعد، همدوش جریان اپوزیسیون اسالم
گرفـت و گفتمـان   علیه حاکمیت شاه، بهـره مـی  « ابزاری جهت افشاگری»عنوان 
کردنـد را  که در داخـل کشـور تـالش مـی     کنشگر زنان نسبت به« مزدورسازی»

این درحالی بود که کنفدراسیون دانشـجویان خـارج از کشـور    .  کردمیتقویت 
کـه سـتاره   طـوری  بـه  ،تاثیر بسیار داشت اخل کشوردر میان جنبش دانشجویی د

هـای مـن در جلـوگیری از    کوشـش »: گویـد میدر خاطرات خود فرمانفرماییان 
هـای  ایـن ایـده  . نقالبی در بین دانشجویان ثمری نداشتنفوذ افکار و عقاید تند ا

شـد و نفـوذ   انقالبی توسط جنبش دانشجویان خارج از کشور ترویج و تبلیغ مـی 
 ص ان،ییـ فرمانفرما)« .تمام مراکز تحصیلی کشور را در بر گرفته بود ،افکار انقالبی
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323-331) 
 از کشـور،  ، از فعاالن سرشناس کنفدراسیون دانشجویان خارجحمید شوکت
تـا ایـن   »: نویسـد کنفدراسیون و سـیر تحـوالت آن مـی   این گیری در مورد شکل

های دانشجویان مسایل صنفی و اجتمـاعی بـود کـه    ، خواست[0333سال ]دوره 
با سـقوط دولـت   .... شداز جمله تقاضای اعطای حق رای به زنان را نیز شامل می
دمکراتیـک در سـالهای    امینی، هنگامی که آخـرین امکـان دسـتیابی بـه حقـوق     

ــی  ــزاب      0333 -0342برزخ ــا و اح ــرین گروهه ــم آخ ــت و رژی ــان رف از می
های سیاسی بـاز   اپوزیسیون خواهان اجرای قانون اساسی را از دخالت در فعالیت

داشت، کنفدراسیون نیز بنا بر سیر وقایع جاری در ایران و تحوالت بـین المللـی،   
ن فاصـله تـا سـقوط نظـام     یـ ده شـد و از ا ای رادیکال کشـی  مبارزه بیش از پیش به
م شـاه  یـ ون در برابر رژیسیان عرفی اپوزین جریتر ران، عمال  به مهمیسلطنت در ا
 (2101شوکت، ) .«بدل گردید

م خـارج از کشـور در   یرانی مقـ یان ایدانشجو» :یدافزاحمید شوکت سپس می
شـد،   در شـهر کلـن آلمـان برگـزار     0344خود که در دی ماه   ن کنگرهیچهارم
در سالهای اخیر هیئت حاکمه به موجب فرمـان تـاریخ و   ... ":ن اعالم کردندیچن

ضرورت زمان، بـا توجـه بـه پیـدایش و گسـترش نهضـت ملـی ایـران بـه خـاطر           
منحرف کردن نهضـت و ایجـاد شـکاف در بـین گروههـای تشـکیل دهنـده آن        

دم از  از یـک طـرف بـا ظـاهرفریبی و ریـا     . دست به مانورهای موذیانه زده است
هـای میـان تهـی و عـوام فریبانـه در داخـل و        انقالب شاهانه زده و با طرح برنامه

تجـاوز سـربازان گـارد شاهنشـاهی بـه      .. .خارج دست به تبلیغات وسیع زده است
ها از زنان مبارز نهضـت ملـی و    ان دختر دانشگاه تهران، پر کردن زندانیدانشجو
ــل ــه    ،در مقاب ــداالخالق ب ــرف فاس ــتادن اش ــام نمافرس ــان ا ین ــده زن ــن ــه ی ران ب
ئـت حاکمـه معتقـد بـه چـه نـوع       یدهـد کـه ه   المللی، نشان مـی  نیهای ب کنفرانس

 (همان). «باشد آزادی و مساوات برای زنان می
کنفدراسیون که در آغاز کـار خـود خواسـتار اعطـای حـق رای بـه       »در واقع 
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ده بود، هنگامی کـه  سوادی ش ها به روستاها برای مبارزه با بی زنان و اعزام دیپلمه
 0340این دو اصل جزو ارکان اصلی اصالحاتی قرار گرفت که در ششم بهمن 

طی یک همه پرسی در ایران به رای گذاشته شد، به مخالفت برخاسـت و اعـالم   
با وجود اینکه حق رای به زنان یکی از موارد شش گانه کـذایی اسـت،   : ... کرد

رژیـم  ... حـق اظهـاروجود نـدارد    ،ای زن خودفروخته دربـاری در عمل جز عده
ارتجاعی و ضدخلق محمدرضا شاه با طرح مواد به اصطالح انقالبی درباره زنان 

ــات"از قبیــل  ــانون حمایــت "، "تســاوی حقــوق زن و مــرد"و  "آزادی انتخاب ق
خواهـد بـه تحمیـق زنـان بپـردازد و بـا       و غیره دسـت زده اسـت و مـی    "خانواده

. «در مبـارزات خلـق گـردد   شـان  انع شـرکت جلوگیری از رشد آگاهی آنـان، مـ  
 (همان شوکت،)
در ا نیـز  یـ فرنیدر شـمال کال « رانییان ایته زنان دانشجوی انجمن دانشجویکم»

ی از آزادی زن ید کـذا یشاه در موارد انقالب سـف »: کرد اعالم همین ایام بود که 
و  "ت خـانواده یقانون حما"های دستوری مانند  حهیکی از الیدارد و  صحبت می

ــ ــش   "ا ی ــپاه دان ــران در س ــرکت دخت ــانون ش ــو غ "ق ــس  ی ــک مجل ره را از غلت
هایش در نظام نیمه فئودالی، نیمه مسـتعمره نهـاده    حکومتی که پایه... گذراند می

شـاه کـه   ... تواند در جهت ضد منافع خودش گام بردارد؟ شده است چگونه می
انواده فئـودالی پدرشـاهی،   خود در این مورد شووینیست است و مدافع نظـام خـ  

ی کـه هنـوز   یتوانـد باشـد؟ در کشـورها    چگونه خواهان تساوی زنان با مردن می
تـوان از آزادی زن   نظام فئودالی پدرشاهی با استواری برقرار اسـت، چگونـه مـی   

چ و خـم  یز با هزار پـ یساخته ن های شه ن قانونیدر پرتو قانون صحبت کرد؟ تازه ا
نسـان از نظـام حاضـر    یمی را حفظ کرده و بدیاعی قدگر، همان محتوای ارتجید

آخر چه آزادی انتخاباتی، هنگامی کـه خـود انتخابـات آزاد    . کنند نگهداری می
د صادر کنـد،  یست؟ چه قانون طالقی، هنگامی که دادگاهی که حکم طالق باین

 (همان)« ست متشکل شده است؟ینیک مشت مرتجع شویخود از 
که تاکنون چنـدین کتـاب و مقالـه    مید شوکت الزم به یادآوری است که ح
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در منتشـر کـرده اسـت     و جنـبش چـ    پژوهشی در زمینه شناخت کنفدراسـیون 
ایـن  : نویسـد مورد گرایش کلی در کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور مـی 

گـرا و روحانیـانی کـه علیـه     به حمایـت کامـل از نیروهـای اسـالم    »کنفدراسیون 
روح اهلل  اهللآیـت هـای  کردند پرداخت و تمام اطالعیـه حاکمیت شاه فعالیت می

رامـون  یپ ویـژه بـه  و مطـالبی را، ...رسـاند خمینی را در نشریات خود به چاپ مـی 
 اهلل تیـ هـای آ  هیـ انتشـار اعالم ... سـاخت مـی  ران منتشرین خلق ایسازمان مجاهد

 گـری از پشـتیبانی آن سـازمان از   یی د ات کنفدراسـیون، نمونـه  ینی در نشـر یخم
کنفدراسیون در پشتیبانی از شورش ... شد روهای مذهبی محسوب مییی ن مبارزه

ای ": اعـالم کـرد   ...اهلل خمینی، تیطی پیامی خطاب به آ 0342پانزدهم خرداد 
ون محترم و باالخص یبا نهضتی که روحان.... رانییان ایما دانشجو ،رهبر روحانی

تـا زمـانی کـه بـا همـه      ... میستد، همگام هیا شما در داخل کشور به وجود آورده
م یم، آرام نخواهیاوریبرادران مسلمان خود غول استبداد و استعمار را از پای درن

روهـای  یافـراد مملکـت و ن   ن همه ین راه همواره به اتحاد و اتفاق بینشست و در ا
روهـای  یه نیـ ی مبـارزات شـما و کل   ما برای همه. میبانی شما محتاجیمعنوی و پشت
 «...میـ دار غ خود را از آن اعالم مـی یدر بانی بییم و پشتیلیم قایی عظروحانی ارج

  (2101 شوکت،)
 یحقوق یدستاوردها فقط  ها،یریگموضع نیا انیمدر برانگیز است که تأمل
 قوانین به نفع زنان نبود که در اپوزیسیون ضدشاه تقبیح و ناچیز قلمـداد  اصالح و
بلکه حتا ورود زنان به عرصه کار و اشـتغال زنـان نیـز از سـوی انقالبیـون       شدمی

هـای  گیـری در مـورد موضـع   «شـهال الهیجـی  ». گرفـت مـی  مورد تمسـخر قـرار  
به یاد دارم کـه  »: گویدمیدر این مورد کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور 

-مورد مخالفت قرار مـی در کنفدراسیون بح  ورود زنان به بازار کار به شدت 

اش زن تمـام کـارگران  ( ابریشـم بـافی  )مـثال کارخانـه نوغـان مازنـدران     . گرفت
در آن زمان نشریه پارسـی متعلـق بـه کنفدراسـیون دانشـجویان خـارج از       . بودند

 «.وارد کردن زنان به بازار کار، اسـتثمار مضـاعف زنـان اسـت    که کشور نوشت 
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داد تـا  لفت با هر آننـه حاکمیـت انجـام مـی    در واقع مخا. (مصاحبه ،یجیاله شهال)
مهـم و  هـای  کـه یکـی از پایـه   « زنان اشتغال وکار »شد که حتا بدانجا کشیده می

از )فمینیسـتی در جهـان   هـای گونـاگون   استقالل زنان در اکثر دیـدگاه ضروری 
بود از سـوی اپوزیسـیون   شناخته شده ...( گ ورزا لوکزامبوتا رُ 1سیمون دوبووار

بنابراین اغراق نخواهد بـود اگـر گفتـه شـود کـه       .شدنفی می سهولت بهضدشاه 
 همــه ۀتخطئــ و ینفــ بــه مهابــابــی کــه دســت نیــا از ییهــایریــگموضــع مبنــای

 بـود  شـده  سبب را شرفتیپ یبرا زهیانگ نوع هر خوارداشتِ و زنان یدستاوردها
 مـدافع  کنشگران به که بود یمزدور اتهام و برچسب یمزدورساز دگاهید همان
 یقرمزهــا خــط تیــرعا بــا و نیقــوان چــارچوب در کــه یفعــاالن) زنــان حقــوق
 اسـت  زیبرانگ تأملباز هم  شدی ومی زده( کردندیم تالش زنان نفع به تیحاکم
 زیـ ن کردیرو نیا شودمیتر کینزد 57 انقالب به جامعه که گام هر نسبت به که

بسـیاری از انقالبیـون، هرچـه بیشـتر مـورد پـذیرش       و از نظر تر یجد ،ترگسترده
 . گرفته استمی قرار

در مقالـه   57در آسـتانه انقـالب   جبهه ملی ایـران   ناصر تکمیل همایون عضو
مـدارس دخترانـه   «  می خواستند زن ایرانی عـروس فرنگـی باشـد   »خود با عنوان 

 ای غربـی سـنتی، ابـزاری بـر   هـای  آمـوزش  ملی و دولتی را به دلیل دور بودن از
 پهلـوی را بـا هـدف غربـی     عصـر هـای  کردن زنان ایرانی دانسته و اغلب فعالیت

سـاز و چپـاولگر و   ایـن گـروه ویـران   »: نویسدمی و بردمی کردن زنان زیر سوال
شـرکت دادن آنـان در    نام آزاد کـردن زنـان و  ه که کوشش کردند بهرزه با این

                                                                    

1

 ی            به عرصـه  انزن ودور ـ فرانسه مثل یصنعت یکشور در هم آن ـ دوبووار مونیس برای نمونه 
بـه عنـوان   »: دیـ گوو مـی  نـد دامی آنان ییگام در رها نیاولرا  ینِ اقتصادیتأمو  دیو تول اشتغال
ها مهـم بـه شـمار     آن یاستقالل واقع یآننه برا... خارج از خانه کار کنند دیزنان با ،گام نیاول
. کـنم  یمـ  هیتوص پرسند، یباره م نیکه در ا یرا به تمام زنان نیمن ا. داشتن شغل است د،یآ یم
. از همسران خود جدا شـوند  از،یدر صورت ن دهد یها اجازه م است که به آن یشرط الزم نیا

 ینـد و بـدون وابسـتگ   نمای نیشـان را تـأم   خـرج خـود و فرزنـدان    تواننـد  یبا داشتن شغل آنان م
بخـش   یینه تنها رهـا  یامروز  که کار در جامعه دانم یم یبه خوب... ببرند شیخود را پ یزندگ
دو نوع از ـ   نیاز ا یکی انیم دیزنان با تیاما در نها. کند یم گانهیب ،بلکه انسان را با خود ستین

 « !...از خانه رونیاشتغال ب ای یدار خانه :بزنند انتخاب ی، دست بهگانگیخود ـ ب
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اختنـاق و   زن در همـان سیسـتم رسـتاخیزی   انتخابات قالبی و وکیل ساختن چند 
ترور و عدم آزادی و دموکراسی، به نوعی نیرنـگ دسـت یازنـد و بـه اصـطالح      

انـد امـا   ی بیـرون آورده یوسـطا قرونهای چالدارند که زنان ایران را از سیاه بیان
م آنان که تشکیل پروسه غربی کردن حیات اجتمـاعی زنـان آن هـ    هدف اصلی

بود، خوشبختانه به یمن حرکت عظـیم اجتمـاعی و    در سطح بسیار مبتذل فرنگی
و مسـلما   ناتمام ماند ،دلیر و هوشمند سیاسی ملت ستمدیده ایران و شرکت زنان

کشور را تهدیـد  ( و مردان)های ایرانی و زنان خطر تزلزل بدفرجامی که خانواده
فرهنگی برطـرف  های زید پیکار ملی و خودسایکرد در شکل و ترکیب جد می

 (57بهمن  03 ،کیهان)« .خواهد شد

ها که توسط نیروهای انقالبی علیـه حقـوق بـه    مخالفت خوانی یبه رغم همه
زنان گرفت و انقالبیون، همه دستاوردهای حقوقی زنان، صورت می ۀدست آمد
دانسـتند  دادند و آن را باطل و مضر به حال زنـان مـی  شاه نسبت میشخص را به 

الیحــه »تصــویب مهرانگیــز دولتشــاهی در خــاطرات خــود در مــورد چگــونگی 
 و بیتصـو  بـرای طی چندین سال هایی که ها و تالشو رنج« حمایت از خانواده

که رفتـه   یاول یهاهمان ماه» :دهدپیشبرد این الیحه انجام شده شرح مفصلی می
م کـه حـاال چـه    یا هم مشورت کردم بیت راه نو نشستیم به مجلس، در جمعیبود
ک نامـه بـه   یـ م کـه  یم گـرفت یتصـم . ت خانوادهیم با قانون حمایعمل بکن یجور
ک نسـخه هـم از   یـ  یعنیل زن، یم و شش تا هم به شش وکیسیس مجلس بنویرئ
ن امـر  یـ م کـه بـه ا  یخـواهش بکنـ  ها آن م و ازیشان بفرستیحه برایا الین طرح یا
نشان نداد، آسان  یس و او هم به اصطالح سختیش رئیم پیرفت... بکنند یدگیرس

 بـا  ین کار تقریا... میل بدهیتشک یون خصوصیسیک کمیقرار شد ما ... کنار آمد
مجلـس را دعـوت    یهاندهیکه نما یونیسین کمیابتدا در ا... دیسه سال طول کش

بعـد  . پختـه شـد   یاتا انـدازه  ن طرحید، ایطول کشهم م، که سه سال یکرده بود
م یچـون راه تقـد  . م بـه مجلـس  یبـده  ین شد که طرح را چه جـور یصحبت از ا

-مـی  حیحه بدهد و ترجیخواست الیدولت هم نم... حه به مجلس سه تاستیال
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ن مدت هم حزب یدر خالل ا. بشودانجام له خود وکال و حزب یدادند که به وس
 ونِین شـد کـه پـس فراکسـ    یـ حـاال صـحبت از ا  .. .ن درسـت شـده بـود   ینو         رانیا
ن کار در حزب مذاکره شد که یا یبرا . حه را بدهد به مجلسین الین اینو          رانیا

، آن وقـت از  یمسائل زنان بـه طـور کلـ    یبررس یم برایل بدهیتشک یناریما سم
 یدر تــاالر فرهنــگ دعــوت یک روزیــمــا ...دیــایحــه در بین الیــنار ایدرون ســم
ن کـار بشـود و   یشان بود که ادستحضرت هم راهیاعل... م و شهبانو آمدندیکرد
نفـر بودنـد،    2در سـنا هـم  ... ن کـار ید پشت ایایت شهبانو بیحما یک صورتیبه 

شـه  یهمان یـ خـانم منوچهر .... انیـ ز منوچهریـ صـاحب و مهرانگ الملـوك مُ شمس
او . ن مربوط به زن هـا ینوشته بود راجع به قوان یداشت و کتاب ین جوریت ایفعال

زها بود ین چیت خانواده همیحما یه ما داشت، چون باالخره برایشب یاتیهم نظر
هـا  آن .ه هـم اسـت  یم هردو شبیدیم دیباهم صحبت کرد یوقت. شد گفتمی که
. (خـاطرات  ،یدولتشـاه  زیمهرانگ) «...میدهمی دهند که مامی شنهادیزها را پین چیهم هم
اهمیت کردن آن و در مقابل، بی اش،های مهرانگیز دولتشاهی و یاراناین تالش

ــیون   )توســط اپوزیســیون  ــان کنفدراس ــه زن ــز کمیت ــه برخــورد تحقیرآمی از جمل
دهد کـه تـا   نشان می( زنانحقوقی دانشجویان خارج از کشور نسبت به مبارزات 

 و شکاف میان فعالیت زنـان کنشـگر در آن دوران وجـود داشـته    چه حد، فاصله 
 کـه  بـود  شـده  سـبب  ،«یبنـد  قطـب  و تخاصـم » گفتمـان  تفـو،ق  واقع، در. است

ها به راحتی نادیده گرفته شوند و سرنوشت زنان، قربـانی ایـن   بسیاری از واقعیت
 . گردد ،تخاصم ایدئولوژیک و غیرواقعی

همـین اسـت کـه     اتفاقـا  یکی از مشکالت فرهنگ غالب سیاسی در کشور ما 
شـکاکیت و  همواره بـا   ای،و تالش برای احقاق این حق پایه« حقوق شهروندی»

 نیـ ا ریتأث تحت. استمورد تردید قرار گرفته « انگیزه یابی»بح  بینی و با توطئه
ایـن حقـوق بـه عنـوان حقـوق انسـانی ـ و         طبعا  ،(نگرش توطئه) مرسوم قضاوت

 مـا  نیبـ  در. نهادینـه شـود  در جامعـه مـا   نتوانسـته  سیاسی ـ  های فراتر از درگیری
دسـتیابی  مسیر دشـوار   که یننیروهای سیاسی گوناگو و افراد ستندین کم ان،یرانیا
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چنـد  بـا   اغلبهای مختلف جامعه را گروهمدنی و سیاسی ها و حقوق به خواسته
به عنوان . زنندمی گره یاسیس احزاب ای های  هیئت حاکمهانگیزهرباره و چون د

پـس   ،«شـهروندی  وقحقـ »برای مبارزه مسیر که در  به جای آن مثال، این نیروها
ســکویی  ،یمقطعــ یروزیــپ ن، از آ«ی از حقــوق شــهروندییکــ»از دســتیابی بــه 

دیگــر حقــوق  کســبو مبــارزه بــرای  ورود بــه گــام بعــدیبســازند بــه منظــور 
هیئـت  « هـای انگیـزه  »دربـاره  چنـد و چـون   شـکاکیت و  بـا   متأسفانه شهروندی،

آن حق، مبارزه را نه تنها به سطح باالتر کـه بـه   احتمالی حاکمه در مورد اعطای 
و به جای نهادینه ساختن آن حق، با وابسته ساختن  .اندفروکاستهتر سطحی پایین
ایـن   .انـد میت، آن را نفـی و تخطئـه کـرده   ۀ حاکزیانگ« خوب یا بد بودن»آن به 

 حــال حاضــر در فرهنــگ غالــب سیاســی چــه در اپوزیســیون ضدشــاه و چــه در
 .همننان بازتولید شده است ،اپوزیسیون حاکمیت فعلی

 
 کمک به قطبی شدنِ هرچه بیشتر جنبش زنان: «سازمان زنان»پروسه ایجاد 

در « چـارچوب جنـبش زنـان   کنشـگری در  »، ضدشاههمانطور که در اپوزیسیون 
گفتمـان مزدورسـازی از   »و  شـد مضحمل می ستیزانهزنبازتولید گفتمان  یسایه

 کردنـد فعالیت میبه نفع حقوق زنان « چارچوب نظم سیاسی حاکمزنانی که در 
  بــاور و ذهـن  بـر  و ضدشـاه  جنـبش  یفکـر  یفضــا بـر  گـام بـه  گـام  و تـدریج بـه 

 یریـ گشـکل  ینحـوه  زیـ ن گـر ید یسـو  در افتیییم طرهیس یانقالب روشنفکران
 ی متشـکل از ائتالفـ » کـه از دل بلکه نـه بـه شـکلی مسـتقل     )« سازمان زنان ایران»

سـبب  بـه طـور غیرمسـتقیم    ( ظهور کـرد « های جنبش زنان در جامعه مدنیگروه
سـازمان  »شـک ایجـاد   بـی . جنبش ضدشاه شددر  ی تقابلیهاگفتمان آنتقویت 
، نـه تنهـا بـرای    یدولتـ هـای  با حمایت سراسری به عنوان یک تشکل« زنان ایران

خـواهی  نهضـت حـق  به نفـع   باشد بلکه اتفاقا نساز توانست مشکلجنبش زنان می
سـازمان  »گیـری  ی شـکل سفانه نحوهأبود، اما مت و گسترش هرچه بیشتر آن زنان

بـه تقویـت و مشـروعیت گفتمـان جبهـه      خواسته ناای بود که به گونه« زنان ایران
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چـرا کـه سـازمان    . درکمـک کـ  ( زن کنشگران حقوقمزدورسازی از )مخالفان 
نزدیـک بـه حاکمیـت    هـای زنـان   توانست به شکل طبیعی از دل دغدغهزنان می

نقش و تأثیر مثبت خـود  باتوجه به ابزارهایی که در اختیارش بود، شکل بگیرد و 
هـای ائـتالف   ایـن سـازمان از دل  ویرانـه    ولینان بگذارد، زبهبود وضعیت را بر 
شـکل گرفـت و ایـن    ( هـای زنـان  شورای عالی جمعیـت )های جنبش زنان گروه
 . بگذاردسبب شد که در بلندمدت، تأثیر منفی « شروع ناخوشایند»

 رونـد  و میگردمی باز عقب به که بار دیگر سال 45 گذشت از پس حاال اما
دهـیم  مـی  ورد مطالعـه قـرار  مدر فضایی متفاوت،  را زنانه سازمان نیا یابی شکل
سـازمان  »از دل  کـه  «سـازمان زنـان ایـران   »پروسـه تشـکیل    کـه  شویممی متوجه

ای توطئـه »و ، رونـدی محتـوم و مقـد،ر    آمـد  رونیـ ب« زنانهای همکاری جمعیت
تصـور   تـوان می قرن، مین به کینزدای فاصله با اکنون نبود و« سازمان دهی شده

-ائتالفـی از گـروه  نهاد و به عنوان « های زنانسازمان همکاری جمعیت»کرد که 

مثبـت و  های بماند و فعالیتخود بر جای توانست می های زنان در جامعه مدنی 
بـه صـورت   )« سازمان زنان ایـران »خودش را ادامه بدهد، و در کنار آن نیز مؤثر 

در نهایت این دو نهـاد  را آغاز کند و ، تأسیس و کار خود (مستقل از این ائتالف
 . بـه یکـدیگر کمـک کننـد      ـ  شـان اما هم جهـت ـ  با حوزه تاثیرگذاری متفاوت

ــی  ــین م ــر چن ــان  اگ ــت گفتم ــد آن وق ــازی»ش ــاالن زن « مزدورس ــط از فع توس
امکـان  ، زنـان  یحقوق یدستاوردها همه خوارداشتِمحمدرضاشاه و  اپوزیسیون
جـای امیـدواری وجـود     بسا چهوآورد به دست میکمتری در جامعه مشروعیت 
توانست به عنوان نیرویی میـانی، نگـرش   میدراین حالت جنبش زنان داشت که 

 . واقعا  تعدیل کند زنانحقوق را حول اش تقابلی حاکمیت و اپوزیسیون
 
یـابی زن  و دسـت  0340پس از واقعه تاریخی سـال   :«زنان سازمان» یریگشکل

هـای  در جنبش زنان بح  همـاهنگی میـان گـروه    تدریجبه، «حق رأی»ایرانی به 
بـه طـور    تـر، هـای منسـجم  گوناگون زنان به منظور تاثیرگذاری بیشـتر و فعالیـت  
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 رای ایجـاد تمایل حاکمیت ب»، رویکرددر کنار این . گسترده و جدی مطرح شد
هـای  و گـروه  دادمـی  بـه طـور مشـخص نشـان    خـود را   نیز« تغییراتی به نفع زنان

کـرد کـه از ایـن تمایـل حاکمیـت بـه ارتقـاء        مختلف جنبش زنان را وسوسه می
تمایـل  ایـن  بهره بردن از شک بی .جایگاه زن ایرانی به بهترین وجه استفاده کنند

آن هــم در ( در زمــان رضاشــاه داشــت نیــزروشــنی و دســتاوردهای کــه ســابقه )
... حافظـه کـار مـذهبی بـه همـراه اپوزیسـیون انقالبـی و       شرایطی کـه نیروهـای م  

توانسـت  مـی  کردنـد، گیـری مـی  موضـع « هر تغییری بـه نفـع زنـان   »همننان علیه 
بهره بردن از فضای مثبت »اما . زنان باشدخواهی نهضت حقفرصت خوبی برای 

جنـبش  میـان کنشـگران   در « بهبود شـرایط زنـان  موجود در هیئت حاکمه به نفع 
بـه  .  بروز یافت «بهره بردن از موقعیت زنانِ خاندان سلطنتی»زنان عمدتا  به شکل 
-به ریاست صوری شوراهایی متشـکل از گـروه  « اشرف پهلوی»این ترتیب ابتدا 

بـه   این ریاست صـوری،  0345سپس در سال  . های گوناگون زنان انتخاب شد
بیشتر در حاکمیت بـود و  اش نهادی یاری رساند که پشتوانهگیری ایجاد و شکل
در جامعه مدنی بـود   عمدتا اش به اضمحالل نهادی کمک کرد که پایگاهالجرم 

  .گذاشت تاثیربر آرایش نیروهای درون جامعه مدنی زنان و به این ترتیب 
  مجمع  نیاول  لیبا تشک)  «زنان  یها تیجمع  یعال  یشورا»  0345  آبان 22در 
  سازمان  هزار نفر از سراسر کشور، به  با حضور پنج  یانتخابات  یو برگزار  یعموم
این تغییر و تحول اما به یـک  . شد  لیتبد   «رانیا  زنان  سازمان»   نام  به  یتر بزرگ

یعنـی از سـال   . باره انجام نگرفت بلکه به مرور و طی چندین مرحله اتفـاق افتـاد  
کـه   0345اد شـد تـا سـال    ایجـ  «های زنانسازمان همکاری جمعیت»که  0335
سـال بـه    01اش را آغـاز کـرد،   به طور رسـمی فعالیـت   «سازمان زنان»سرانجام، 
ساله، چهار گفتمان در میان خود فعاالن جنـبش   01پروسه در این . طول انجامید

ائـتالف  بـه اضـمحالل   ناخواسـته   «سـازمان زنـان  »گیری زنان سبب شد که شکل
شـکل   ور آن است که این روندظمن. کند کمکزنان در جامعه مدنی های گروه
 تجربگـی خـود  بـی  و از دل اشـتباهات  توطئه و محتـوم نبـود بلکـه بخشـا      گیری،
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 : اما این چهار گفتمان چه بودند. فعاالن جنبش زنان بیرون آمد
ساله، بـه چنـین     01اولین گفتمانی که کمک کرد تا این پروسه  :اول گفتمان
خاندان سلطنتی برای گسترش فعالیـت  زنان از  بهره بردن »بح   برسد،ای نتیجه

-ریاسـت »بـه   تدریجبهمتاسفانه ، «بهره بردن»اما این گفتمان بود،  «در حوزه زنان

  .تبدیل شد «خاندان سلطنتیزنان گرایی 
« بـه منظـور فشـار مـوثرتر     های زنانگروه ی میانهماهنگ»بح  ، دوم گفتمان
کاستن از اهمیت گروه »تبدیل شد به   نیز در طی زمان این بحکه متأسفانه بود 
همـاهنگی میـان   »از سوی دیگـر ایـن بحـ     .  و تفوق امتیاز کنشگری فردی« ها

 بـه  «یـی تمرکزگرا» یعنی. دیانجام «ییتمرکزگرا» تفو،ق به تدریجبهنیز « گروه ها
  .نشست «یهماهنگ» قیتعم و گسترش یجا

-جـوان »دیگری که در این پروسه پـیش رفـت، بحـ     گفتمان  :سوم گفتمان

بـه جنـبش    هـم افزایـی نیروهـای جـوان    »به جـای  « یگرایجوان»اما  .بود« یگرای
به کاهش سرمایه اجتماعی جنبش منجر شد و پـس از مـدتی، بـه    سفانه متأ« زنان

در « منـزوی سـاختن افـراد باتجربـه    »ابزاری فروکاسته شد برای تسویه حسـاب و  
افـراد  ( یـا کمبـود  )برخی کسان با این ابزار و در نبـود  .  زنانخواهی نهضت حق

 بودنـد  کرده تجربه دهه، دو از شیبهای جنبش زنان را طی باسابقه که پینیدگی
-تجربـه  بـا  «تیشخصـ  شیکـ » بـه  نسبت جوان کنشگران انیم توانستند یراحت به

 طــوربــه ،ییفضــا نیچنــ در طبعــا . آورنــد جــود بــه واکــنش و تیحساســ ترهــا،
منـدی  قـدرت »نیروهای جوان بر علیـه   سرشت درطلبی عظمت حس ک،یاتومات
-عظمـت  ریتـأث  ریـ ز ،تـر فعاالن جوانبه غلیان درآمد و ، آرام، آرام «ترهاباتجربه

ــ ــاجراجو و یطلب ــایییم ــن ه ــوان نیس ــه ،یج ــور ب ــاتومات ط ــیری   کی ــه مس ب
-شـکل و به این ترتیب  یافتندغیردموکراتیک برای حذف رقبای با تجربه، سوق 

 . تر شدسهل« های زنانائتالف گروه»از دل  «سازمان زنان»گیری 
سـاله   01دیگری که سبب شد این پروسه گفتمان و باالخره   :چهارم گفتمان 

حضور و تاثیرگذاری در »به نتایج بهتری نیانجامد، بح  تأکید بیش از اندازه بر 
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-فضای بـین  یثیر قدرت و جاذبه، تحت تأاین بح زیرا . بود« عرصه بین المللی

بیـرون از  افراطـی نسـبت بـه فضـای     گـرایش  »سفانه تبـدیل شـد بـه    أمت اما المللی
المللـی و تأثیرگـذاری از   در مجـامع بـین  حضور گرایش روزافزون به . «مملکت
 و یانـرژ  ازای مالحظـه قابـل  بخـش  سبب شد کـه به نوبه خود ، «بیرون به درون»

بـه   یعنـ ی. ردیـ بگ فاصله جامعه، یدرون یفضا از زنان، جنبش کنشگران تیخالق
 و در داخل کشور هرچه بیشتر عمق و ریشه یابـد و پیکار مدنی جای آن که کار 

هـای  هیال در زنان خصوص به) جامعهتر عیوس یقشرها بتواند ابتکار و تیخالق با
اندك فعاالن  و انرژی نیرو سازد، ریدرگ ش،یخو حقوق کسب در را( فرودست
هـا  کشـمکش در فضای عمدتا  ( ی مخالف و موافق حاکمیتاز هر دو جبهه)زن 

همننین باعـ  شـد کـه    . شودصرف المللی بینعرصه مابین در های فیو چالش
 ۀوسوسـ  با صرفا  را بودند برابر حقوق کسب یبرا زهیانگ فاقد که زنان ازای عده
 .بکشاند زنان جنبش سمت به ،یالمللنیب امکانات و تیموقع از بردن بهره

را اش چهارگانـه و تـأثیرات  های اگر بخواهیم چگونگی عملکرد این گفتمان
 تـر قیـ دق طـور  بـه دهی و آرایش نیروهـای جنـبش زنـان در آن دوره    در سازمان
 ۀشـد مکتـوب  وخـاطرات  یشـفاه خیتار یگفتگوهاکنیم باید به درك و بررسی
مهرانگیز دولتشاهی در مـورد  برای نمونه . رجوع کنیمزن در همان دوره، فعاالن 
زنـان در آن  هـای  که ائتالفی از گروه« هاسازمان همکاری جمعیت»گیری شکل

در  تبـدیل شـد،  « سـازمان زنـان  »دوره بود و بعدها در طی چند مرحله زمانی، بـه  
ت راه نـو  یـ س جمعیبـود کـه از تأسـ    یک سـال ید یشا»: گویدخاطرات خود می
ن یـ هـای مختلـف زنـان بـه فکـر ا     تیبود، جمع 0335د درسال یگذشته بود، شا

ن هـم، آن  یـ مقدمـه ا . میکنـ یک همکـار یجاد یم و ایافتادند که با هم جمع بشو
-چـون دکتـر نصـر کـه دلـش مـی      . میالتی شد که ما با وزارت کـار داشـت  یتشک

کـار،  در کنـار وزارت  یزیـ ک چیک کارهایی بکشد، یها را به خواست که زن
جه مـا آن جـا   یدرنت. کرده بودها هم دعوتتیی جمعدرست کرده بود و از همه

ن یـ بـه ا بعـد    .کـار وزارت یم البته با همکـار یکردهایی میهمکاری یک سری
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م، کـه همـان   یدرسـت کنـ   یک سازمان همکـار یم یاییم که خودمان بیفکر افتاد
ن وسـط  یـ ا... هـا تیـ ونی باشـد از جمع یا هست، فدراسـ یجاهای دن یلیجورکه خ

امـد در سـازمان   ی، کـه ن ید 07ت یـ ت هـم درسـت شـد بـه نـام جمع     یک جمعی
او بـه  ... م قمـر ناصـر بـود   اش خـان سیرئـ . ...امدیچ خوشش نیهمکاری و حتی ه

کـه   یسـال ... بـرود  یالمللـ نیخواست به مجامع بر بود، مییکه خانم وزنیاتکاء ا
مفصـلی   ید 07ک جشـن  یـ م یخواسـت ل شـده بـود مـی   یتشـک  یسازمان همکار

م یمقدماتش فراهم شده بود و صحبت کرده بود. م به نام سازمان همکارییریبگ
س ین طرف گفتم رییاز ا. کرده بودو او هم قبول ،د به جشنیآا مییملکه ثرکه 
او رفتـه بـود بـا    . روی خوشـی نداشـت   ،همکارین سازمان یبا ا ید 07ت یجمع

کانون بانوان هم . رندیبا هم بگها آن کانون بانوان صحبت کرده بود که جشن را
تی داشـت، مخصوصـا  چـون    یمـوقع  کیـ بـه وزارت فرهنـگ    یاز لحاظ وابستگ

ک احترامـی  یـ اش بود همه برای کانون بـانوان  سیری یخانم صدیقه دولت آباد
و صحبت شده بود  یدی بود در سازمان همکار 07ای درباره جلسه. قائل بودند

م یاتفاقا  آن روز من حضـور نداشـتم، تصـم   . میکنمی که جشن را چگونه برگزار
ت راه نـو در  یـ من از طرف جمع. باشم ید 07روز  گرفته بودند که من سخنران

کـار،  نیـ ا یکه در وزارت فرهنگ جلسه بود بـرا  یروز. بودم یسازمان همکار
انی کند کـه  یخواست پا درموزارت فرهنگ می  .رفتم هم من. قرار شد من بروم

کمـال  گفتم بـا  . میگر، همکاری کنیو کانون بانوان و ما با همد ید 07ت یجمع
م، یـ ات، اقدام کردهیم از چهارده جمعیهست یک سازمانیما . ندارد یل، اشکالیم

خانم ناصـر  . میکنگر کار مییولی، خوب، البته با همد. میاملکه را دعوت کرده
 ،یدولتشـاه  زیـ مهرانگ)« .خواست کاری بکند که اسم سـازمان همکـاری نباشـد   می

 (خاطرات
  نشـان   محمدرضا شـاه   یبود که  از سو  دی 07ت یجمع  سییر ،ناصر  قمرتاج
.  بـود  وقـت   یـی ر دارایـ وز ش نیـز  بود و همسر  کرده  افتیرا در  چهار تاج  درجۀ
د ییـ تأ  بـه   ،از ثبـت   قبـل حتا   ی آناساسنامه  بود که  تییتنها جمع   ید 07  تیجمع
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شاهنشـاهی برگـزار     سـازمان   هـای  قاز اتـا   کییدر   آن  بود و جلسات  دهیرس  شاه
ــانوان  اطالعــات) . شــد مــی ــت 21 ،003.  ش ، ب همــانطور کــه در خــاطرات  . (0332 ری

قمرتاج ناصر از جمله کسانی بود که ابتدا با جمعیـت   مهرانگیز دولتشاهی آمده، 
امـا شـاید بتـوان گفـت کـه ایـن       . کـرد های زنان به شدت مخالفت مـی همکاری

را به جنبش زنان « زنان خاندان سلطنتیگرایی ریاست»ه پای قمرتاج ناصر بود ک
بـه  « سـازمان همکـاری جمعیـت زنـان    »تغییـر  مهرانگیز دولتشاهی قضـیه  . بازکرد
-را ایـن انجامیـد  « اشـرف پهلـوی  »که به ورود « زنانهای شورای عالی جمعیت»

های زنـان مبـدل   تیحاال چه شد که سازمان همکاری جمع»: دهدشرح میگونه 
ن سـازمان همکـاری را وقتـی مـا     یـ چون ا. های زنانتیشد به شورای عالی جمع

ا از ملکـه، از خواهرهـای شـاه،    یم که آیگر مشورت کردیم با همدیدرست کرد
اش را کـه  یهای مثبت و منفـ جنبه. ا نهیاستش را قبول بکنند یم که ریدعوت بکن
هـا  آن ک جهـت یـ  از.  ن کـار را یـ م ایهـا گفتنـد کـه فعـال نکنـ     م، خانمیدیسنج
ا یـ . میکنـ دا مییجایی پبی یک طرف ما تعهدهایاز ولی کنند هایی میبانییپشت

هـایی  از مردهـا، مداخلـه   خصـوص به ک اشخاصی،یها آن ممکن است به خاطر
م، روی پـای  یم و صبر بکنـ ین کار را نکنیبکنند در کار ما، پس بهتر است فعال ا

م کـه  یت خاصی توانسـت یها بدون حمازن م که مایم که نشان بدهیستیخودمان با
امـا در ادامـه    (خـاطرات  ،یدولتشـاه  زیـ مهرانگ)« .میبـده [ سـازمان ]التی را یک تشکی

های زنـان در رقابـت بـا قمرتـاج     بینیم که گروهخاطرات مهرانگیز دولتشاهی می
مشکل را برای حرکت مستقل خـود بـه    ندهند و اولیناصر به این کار تن در می

خـانم  »: گویـد که مهرانگیـز دولتشـاهی در ادامـه مـی    طوری به. ورندآوجود می
دی را درست کرده بود رفت و تقاضا کرد از واالحضـرت  07ت یناصر که جمع
. شـان هـم قبـول کردنـد    یا. ت را قبـول بکننـد  یـ ه آن جمعیاست عالیاشرف که ر
ها گله کردند کـه خـوب واالحضـرت    ن خانمیها و بعضی از اتیبعضی از جمع

اگـر  . کننـد تی را قبـول مـی  ین جمعیک چنیاست یکنند، چرا رن جور مییا چرا
ن یـ آقای عـالء ا ... باشد یز بهتریچ یستیبان کار را بکنند، مییخواستند اهم می
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کننـد کـه   مـی  گـر گلـه  یدهـای  د کـه خـانم  یـ گوهـا را بـه شـاه مـی    ی خـانم گله
هم گفتند که حضرت یاعل. ت را قبول کردندیه آن جمعیاست عالیواالحضرت ر

د همـه را قبـول   یـ کننـد با می ، اگر قبولگذارند  بید که تبعیبله واالحضرت نبا
ک روز دعـوتی از مـا شـد، از    ی. را هم قبول بکنند یسازمان همکار یعنی. بکنند
همـه آن افـراد در سـازمان     یت ها، دعوت بـه اسـم اشـخاص بـود ولـ     یهمه جمع

واالحضـرت اشـرف   . یپهلـو  همکاری بودند، در سالن مدرسه پرستاری اشـرف 
اسـت را قبـول بکـنم،    ید کـه مـن ر  یلی خوب، خواسـت یهم آمدند و گفتند که خ
 (همان)« .کنممتشکرم و قبول می

تـا پـیش از آن،    .خـتم شـد  « سـازمان زنـان ایـران   »این آغاز راهی بود که بـه  
و اهـرم  به عنوان ابزار « زنان خاندان سلطنتی»کردند از های زنان سعی میسازمان
توانسـت کـاربرد   برای فعالیت هایشان استفاده ببرند که مـی « تبلیغاتی و حمایتی»

خوبی هم داشته باشد و برای آنان در آن زمـان، و در مواجهـه بـا قـدرت عظـیم      
در بیرون و درون حاکمیت، حتا راهگشا باشد، اما قمرتـاج  کار نیروهای محافظه
-جشـن مجـدد  ود نه تنها برگزاری را تاسیس کرده ب« دی 07»ناصر که جمعیت 

را بـه عنـوان   « خانـدان سـلطنتی  »دی را به نوعی نهادینه کرد بلکـه پـای    07های 
البته این که بعـدها قمـر   . های زنان باز کردبه درون سازمان« سرپرست و رییس»

 . های زنان چه کرد، خیلی مشخص نیستناصر در فعالیت
بــه  «هــای زنــانکــاری جمعیــتســازمان هم»ی جــایگزینی در پروســهو امــا، 

در « جنبش زنـان »که به نوعی سبب شد که ) 0345در سال « سازمان زنان ایران»
، بـه  (دو گروه از زنان بپیمایـد « تر شدنقطبی»آن دوره، مسیری به سمت هر چه 

برخـی از  رسد یک مرحله مهم دیگر نیز اتفاق افتاد و آن منـزوی کـردن   نظر می
، زنـانی  بـود « سـازمان همکـاری جمعیـت زنـان    »در  با تجربـه  و شکسوتیپ زنان
کـه در جنـبش زنـان سـابقه     ... ، مهرانگیز منوچهریـان و فرخ رو پارسای :همنون

زیادی داشتند و در مقابل تبدیل شورای عالی زنان به سازمان زنان ایران واکنش 
 . دادندمی نشان
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  شـش »: دهد می  شرح  گونه نیا   ی ماجرا راساالر زنان   ا در کتابیرنیپ  منصوره
، انتقادهــا و  عــالی زنــان  یی شــوراانهیی ســالکنگــره  انیــدر جر  از آن  قبــل  مــاه
  زن  حقـوق   حـامی   اتیبود و نشر  شده  شورا شروع  یاثر بی  نۀیها در زم تیینارضا

  سـت ین  یموجود، سازمان  ئتیو ه  در شکل  زنان  عالی  شورای  صراحتا  نوشتند که
را در مـورد    شـاه   تـز مترقـی    انیـ باشـد و بن   یرانـ یا  محـروم   زن  د پناهگاهبتوان  که
  یاجتمـاع   رفـاه   یبرا  ییها کند و طرح  تیو مرد تقو  زن  حقوق  و تساوی  یآزاد
از عناصـر و اعضـای     جمعـی   نوشتند که  صراحت  به  زنان  اتینشر. دهد  ارائه  زن
بـاال    هـای سـال   سـال   تشخصی هستند کههای م شورای عالی، خانم  دهندۀ لیتشک
  حکـم   کـم  کـم   و مشـاغل،   مناصـب   خـود در رأس   قـدمت   علـت   اند و بـه  نشسته
شورا   میحر  و روشنفکر را به  جوان  و زنان  اند و دختران دا کردهیرا پ  یباش متولی
  نهضـت    کـه  آن  و حـال . نفوذشـان محـدود شـود     رۀیـ مبـادا دا   دهند کـه  ینم  راه
تـا    از داشتین  زانیسرباز و پارت  ، به" متولی"از   شیب  رانییا  زن  یی آزادخاستهنو

ی نهیر، سـ یبـا تـدب    تـوأم   شخصی بـا جـرأت    و بغ   و حب  کاری دور از محافظه
  را بـه   زن  حقـوق   و تسـاوی   آزادی  نهضـت   را بشکافد و چرخ  و موانع  مشکالت

  موجـود کـه    و سـوء تفاهمـات    سـم یو فنات  بتعصـ   بـه   آلـوده   طیجلو براند و محـ 
  و آزادگـی   ییروشـنا   سـوی  بـه   بـود راهـی    رانی را محصـور کـرده  یا  زن  زندگی
 .(003 و 005. ص ،0374 ا،یرنیپ) « .دیبگشا
سـازمان  »گیـری  شـکل  ۀبا نحـو کامل  تموافقدر ا یرنیپ  منصورهدیدگاه   البته 
  ی اشـرف کنندهنقش تعیین  ای بهاشاره از این رو بدون کمتریناست  «ایران زنان

  انتقاد مطبوعـات »: نویسدمی  این سازمان، در ادامهگرایی ریاستپهلوی در روند 
  مــورد توجــه ،عـالی   شــورای  تیــدر اقل  ولـی   مترقــی  جنــاح  بــا انتقـادات   همگـام 

ــت  اشــرف  واالحضــرت ــرار گرف ــو   ق ــتیه  کی   نفــری از کارشناســان  شــش  ئ
و   زنـان   عـالی   یشـورا   التیتشـک   وضـع   مأمور مطالعـۀ   طور محرمانه روشنفکر به
مـأمور    ئتیه  گزارش]  قیتحق  ئتیه  آن  شدند و گزارش  آن  ضعف  نقاط  بررسی
د یـ با  حـق   به  که[  0345، خرداد  رانیا  زنان  های تیجمع  عالی  یشورا  بر مطالعۀ
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خـرداد    ، روز اول صـد صـفحه  یداد در س  عنوان " نیب و روشن  شجاع"  ئتیرا ه آن
  لـرزان   انیـ بن  گـزارش   شـد و همـان    میتقـد   اشـرف   شاهدخت  به 0345  سال  ماه

و در   را آشـکار سـاخت   آن  و ضـعف   اثـری  و بـی   کوفـت   شورای عالی را درهم
  از آن... کـرد   را فراهم  یرانیا  زنان  یمجهز و حزب  سازمان  سیتأس  مقدمات  جهینت
در   شـد کـه    یو اجتمـاع   یاسیس  بزرگ  التیتشک  کی  یدارا  رانیدر ا  ، زن پس
او و   انیـ کـرد و م  دا مـی یـ را پ  میاظهار نظر مستق  و حق  تیفعال  رأی، حق  حق  آن

  اسـی و حزبـی  یس  مقامـات .  ای وجود نداشـت  واسطه  چی، ه حزب  رهبری  دستگاه
ارتقـاء    آن  ندارد و هدف  اسییس  جنبۀ  زنان  سازمان  کردند که می  ز دائما  اعالمین

  مـاه   کیـ   کـار آن   و برنامـۀ   رانیـ ا  زنان  سازمان  اساسنامۀ  تا اعالم.  است  زن  مقام
در برابـر    زنان  عالی  یکار و متنفذ شورا محافظه  ، جناح مدت  نیدر ا. بود  فرصت
  هـای  نفر از خـانم  23. کرد  ییآرا صف  ی زنانجامعه  طلب و اصالح  جوان  گروه

 " منحله"خود را   زنان  شورای عالی: کردند  اعالم  مییقد  گروه  به  متنفذ و وابسته
  ونیسـ یکم  ینفـر   شـش   ، گروه عالی  شورای  همگانی  نشست  کیداند و در  نمی
. ندادنـد   خـود راه   جلسـۀ   بـود بـه    سیدالتأسیجد  زنان  سازمان  طراح  را که  قیتحق
. شـورا   اعضـای   دو سوم  شود مگر با رأی نمی  منحل  زنان  عالی  گفتند شورای می
زدنـد و    دست  مانور و مقابله  خود به  ازاتیو امت  تیموجود  حفظ  یبرا  گروه  نیا

  دادند و در برابر سـازمان  قرار می  بیا  مورد تکذیرا قو  عالی  شورای  خبر انحالل
  قبـل   یاز مـدت   که  پنهانی  ای مبارزه  بیترت  نیا  بودند و به  کرده  دعلمق  رانیا  زنان
بـود    در گرفتـه   مییقـد   و صـفوف   رانیـ ا  زنان  نهضت  و جوان  مترقی  جناح  انیم
دکتـر    کننـدگان  مقاومـت   گـروه   رهبـر و سـخنگوی  . شـد   بار علنـی  نینخست  یبرا
  خبـر انحـالل    بـود کـه    وقـت   پـرورش و   آمـوزش   وزارت  معاون  رو پارسای فرخ
  دییـ جد  اساسـنامۀ   کرد و معتقـد بـود کـه    می  بیا  تکذیرا قو  زنان  عالی  شورای
کرد د مییشورا باز شود و تأک  و بال  دست  قولی به  که  شورا خواهند نوشت  یبرا
  یسـواد  بـا بـی    مبـارزه   جشـن   یبـرا   هیـ در امجد  کـه   یروز  اشرف  شاهدخت  که
  ینفـر از اعضـا    کند و سـه  شورا کار خود را می  اند که او گفته  داشتند به  فیشرت
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را مـأمور کردنـد تـا      گـانگی ی  سیو فرنگ  یآه  و مهری  دکتر پارسای  عنییشورا 
د یـ جد  اساسـنامۀ   کنند و نظر خود را بدهند و تـا وقتـی    د را مطالعهیجد  اساسنامه
  یرو  چنـان  عالی هـم   شورای  یاعضا. اجرا کنند را شد آن  رفع  و اشکاالت  آماده
  دهیرسـ   ثبـت   به  یعال  یگفتند شورا کردند و می یم  خود پافشاری  و عمل  حرف
از   دو ثلـ    بید بـا تصـو  یـ با  اساسـنامه   طبـق   در آن  یرییـ تغ  ا هرگونهی  و انحالل

مـا  .  پابرجاسـت نشـود شـورا     لیتشک  یعال  شورای  عمومی  اعضا باشد و تا مجمع
کــار را   نیــهنـوز ا   یولــ  میهسـت   و اساســنامه  عــالی  در شـورای   راتییــطرفـدار تغ 
  تید عضـو یـ با  ها هستند کـه  آن. رندیرا بگ  میتصم  نید ایها با تی، جمع میا نکرده

  رانیـ ا  زنـان   سازمان  نیمخالف  بیترت  نیبد... ا رد کنندی  د را قبولیجد  در سازمان
  شـاهدخت   لۀیوسـ   به  آن  لیبود و خبر تشک  شده  عیتوز  در تهران  آن  مۀاساسنا  که
خـود    موافقت  و اکراه  بود با ناباوری  دهیرس  مردم  اطالع  به  رانیو ایاز راد  اشرف

داشـتند و    د اعـالم یجد  در برابر سازمان  شدن  میو تسل  عالی  شورای  را از انحالل
  تخـت یدر پا  حضور شاهدخت  و عدم  و چکسلواکی  انیروم  به  مسافرت  علت  به

  نیبـ   علنـی   مـه ین  کشـمکش . خواهـد شـد    چـه   ییـ آرا صـف   ثمرۀ  نبود که  معلوم
از سـفر    شـاهدخت . دیکشـ   طـول   مـاه   کیـ   ک بـه یـ د نزدیـ و جد  میقـد   صفوف
هـا و   دها و کشـمکش یـ و ترد  شـک   بـه   مطبوعـاتی   مصـاحبۀ   کیو در   بازگشت
تـر و   بـزرگ   دسـتگاه ... ":  حا  گفـت یداد و صـر   خاتمـه   نـامریی   های ییآرا صف

  یتیگـر فعـال  ید  یعـال   شود و شورای میتری کوچک  دستگاه  نیجانش  مجهزتری
 ( همان)« ...ندارد

با توجه به شرح مبسوطی که منصوره پیرنیا از پروسـه انحـالل شـورای عـالی     
شود که بـا تغییـر   می کرده است مشخصارائه « سازمان زنان ایران»زنان و ایجاد 

هـای  که در  واقع نهادی برآمده از گـروه )  زنان  عالی  از باال، شورای  تحوالتی و
از   برخــی  اعــالم شــد و چــه بســا خشــنودی  منحــل( زنــان در جامعــه مــدنی بــود

  شـان  یبـرا   ییظاهرا  جا« ترها مییقد»  که)به همراه داشته است را نیز « ترها جوان»
کـه   ی ـ تغییراتـ  نیچنـ   فاهـد ا از یبخشـ  کـه  رسـد می نظر بهاما  (بودند  نگذاشته
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هـا در   تیـ فعال  متمرکـز کـردن   ـ  بـود قرار گرفته « گراییجوان»پشت سر دفاع از 
جایگـاه و موقعیـت    آن، در کـه  یالتیتشـک . قدرتمنـد بـود    التی منسـجم و یتشک
و بیشـتر از آن کـه بـه جامعـه مـدنی       گرفـت مـی  قرار« گروه ها»از  فراتر ،«افراد»

با این همه . و افزایش داده بود پُررنگرا اش حکومتیهای نزدیک باشد پشتوانه
« همـاهنگی »به جای « تمرکز»بر سر جایگزینی  ، صرفا اما در نهایت باز هم بح 

-یمـ  «رانیـ ا زنـان  سـازمان » ماننـد  بـه  یسـازمان  که است نیا ،نیست، بلکه بح 
را هـا  به شکلی مستقل شـکل بگیـرد بـه جـای آن کـه ائتالفـی از گـروه       توانست 

 . یابد شکل ،منحل، و به جای آن
  مییبا تصـم   هم  ، آن و انجمن تیجمع 41حدود  عضویت با  ییشورا  انحالل
در آرایش نیروهای جنبش زنان تاثیر بسیار ، در بلندمدت  یپهلو  اشرف  از سوی
زنان در جامعـه مـدنی بـود طـی     های برگروه چراکه نهادی که مشتمل. گذاشت

و « افـراد »کـه عمـدتا  مشـتمل بـر     « سازمان زنـان »این پروسه منحل و به جای آن 
یـک نهـاد   »بـود تـا   « یـک سـازمان منسـجم   »پُر نفوذ بـود و بیشـتر   های شخصیت
جنـبش زنـان بـه ایـن     تـر  فعاالن شـناخته شـده و باتجربـه   . ، شکل گرفت«ائتالفی

امـا واکـنش آنـان    . کردنـد مـی  نشان دادند چرا که احساس خطرپروسه واکنش 
  .نکرد دایپ یدرخور بازتاب

 کـه  سـابقه بی و دیجد  ، یک حرکت نکته قابل تأمل اینجاست که این پروسه
  نبـود، بلکـه    باشـد  کـرده  بـروز  گـزارش   کیانتشار   در پییا و   چند ماهی ط مثال
  بخشـی از همـان    در حرکـت   تـوان  را مـی   روش تغییـر از بـاال    نیـ و سـنت ا   انیبن
از اعضـای    کـی ی  بـا انتخـاب    وجو کـرد کـه   جست 0337در سال « ترها مییقد»

  ارتیاخت  جییتدر  شیو افزا ،سو  کیاز   ه،یعال  استیر  عنوان  به  سلطنتی  خاندان
را بنــا    حرکتــی  انیــگــر ســو، بنیشــورا از د  التییدر ســاختار تشــک  هیــعال  سیــیر

 . در دوره بعد، خودشان نیز در آن گرفتار آمدندکه بودند   گذاشته
مـوازی  ( «هـای زنـان  جمعیـت همکـاری  »و  «ایران سازمان زنان»شک اگر بی

 ، بـر کردند و به جای انحالل یکی بـه نفـع دیگـری، هـر دو    یکدیگر حرکت می
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در جامعـه  زنـان  مختلـف  هـای  ماندند، احتمال این که گـروه باقی می خود یجا
 عمـوم  را در میـان شـان  ای الزم از حاکمیـت، مشـروعیت  بتوانند بـا فاصـله  مدنی 

حفـظ  نیـز  ایـن امکـان را    توانسـتند مـی  دیشـا  جامعه زنان حفظ کنند بیشتر بود و
، نقـش و   و افکار عمومی جامعه با«  سازمان زنان»کنند که به عنوان واسطه میان 

 بـر  بـا  بسـا ای  وآمد برعهده بگیرند نمی سازمان زنان بری که مثال از عهده ثیرأت
حقـوق  » ،«جنـبش ضدشـاه  »گذاشـتند  نمـی  چنین نقـش و مـوقعیتی   گرفتن عهده
سیاسـی خـود کـرده و دسـتاوردهای زنـان را کـه       هـای  خرج درگیـری  را« زنان

در سازمان زنان و دیگر نهادهـا بـود بـه حسـاب      زن کنشگرانهای حاصل تالش
همه ایـن هـا، صـرفا     البته بدون شک  .جلوه دهندنامشروع مخالفت با حاکمیت، 

 یرو معمـوال  یخیتـار  تحوالت رایز است یزن گمانه و «آرزو و هیفرض»در حد 
 گمانـه  بخواهیم دربـارۀ روی دوم سـکه تحـوالت،    اگر دیشا و دارد هم یگرید
رفـت و جنـبش   نمـی  که اتفـاق افتـاد پـیش   ای پروسه بود ممکن اساسا  میکن یزن

 .کردنمی کسبرا نیز در آن دوره  ی حقوقیزنان همین دستاوردها
قضـاوت و داوری در مـورد    بـاز هـم   منظورم از طرح ایـن مسـائل،   وانگهی،

و محکـوم کـردن ایـن یـا آن      داده رخ( شیپـ  سـال  45) اتفاقاتی که در گذشـته 
 شکسـوت یپ زنـان  بغـرنج  و دشـوار  اندوزی از مبارزاتتجربهنیست، بلکه قصدم 

-نکتـه  و تیحساس رخدادها، نیا یبازخوان و طرح رهگذر از تا است کشورمان

 در را اسـت  شـدن  حـال  در زنان جنبش در اکنون که ییروندها به نسبت یسنج
موقـع بـروز حـوادث و    در بتوان  خودمان افزایش دهیم و از این طریق شاید انیم

مسیر کسب حقـوق برابـر بـه وجـود خواهـد آمـد بـا         در آیندهکه در از موانعی 
  .و هزینه کمتر، عبور کردبیشتر پختگی 

 
 پهلوی محمدرضاشاه دوران در «ید 07 روز» یهاجشن

موضوع دیگری که در روند دو قطبی شدن جنبش زنان بروز کرد، چالش میـان  
کشـف  »البته مخالفت بـا  . بود( دی 07)« روز کشف حجاب»موافقان و مخالفان 
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راجـع  هـای متعصـب مـذهبی،    عمدتا  به گـروه  0332های پیش از سال« حجاب
بـه  نیز ( هاچ  الییک ها، ملیون، و)های اپوزیسیون اکثر گروه تدریجبه، اما بود

که نیروهای مذهبی با حاکمیت پهلویـان از همـان سـال کشـف     نوعی در چالشی
مشــارکت کردنــد و جانــب جــذب شــدند و در آن  داشــتند، 0304حجــاب در 
بـه ایـن ترتیـب گفتمـان مخالفـت و       .و روحـانیون را گرفتنـد   گرااسالمنیروهای 

سـمبل تضـاد سیاسـی بـین دولـت و      »به عنـوان  « کشف حجاب»دشمنی با واقعه 
. شـد ور نگه داشته وقفه شعلهبی  57و تا پیروزی انقالب  شد تبدیل « اپوزیسیون

هـا بـا سـلطنت وی، مـا     گیری مخالفـت در حقیقت در زمان محمدرضاشاه با اوج
بـودیم کـه در   « کشـف حجـاب  »واقعـه  ( سیاه و سفید)نی دو قطبی شاهد بازخوا

عنـوان روزی  کشف حجـاب بـه   ، (گرااسالمو از سوی اپوزیسیون )« قطب»یک 
ساخته و پرداختـه کـردن   « قطب دیگر»بر باد رفته است، و در « ناموس مردم»که 

نی و تثبیـت  آفریبـاز  ،از سوی حاکمیت« روز آزادسازی زنان»این روز به عنوان 
 . شد

 یسـو  از «حجاب کشف» رخداد به تاختن ،0332 عیوقا از پس قت،یحقدر 
 و مهـم  یهاسمبل از یکی گاهیجا به ضدشاه جنبش درون در گرااسالم یروهاین
 بـه  زیـ ن ونیسـ یاپوز یرمذهبیغ یروهاین و افتی ارتقاء شاه تیحاکم هیعل نینماد

برای نمونـه مطبوعـات حـزب تـوده  و     . کردندنوعی از این رویکرد حمایت می
  رضاشـاه   یسـت یفاش  اصـالحات   کردنـد کـه   یمـ   استدالل  همواره»بخش زنان آن 
  هـا، بـه   در خانـه   زنـان   داشـتن  نگـه   بلکه  یقیحق  یبرابر  نه  از آن  و هدف  نامناسب
  زۀیانگ»در واقع . (403.  ص  ، انیـ آبراهام)«  دار و آشپز بود  همسر، مادر، خانه  عنوان
  مسـئلۀ   بود نه  ها با سلطنت آن  خصومت  ،حجاب  ها با کشف چ   مخالفت  یاصل
 (33 ص ،0324 ان،یساناسار)« . زنان  حقوق
-های قانونی فعالیت مـی دیگر، فعاالن جنبش زنان که در چارچوب یسواز 

برانگیـز   به جای آن که نقاط تضاد ،کردند برای از دست ندادن دستاوردهایشان
کید افراطی و بیش از اندازه بر روز أخارج سازند، با تسیاسی را از کانون منازعه 
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برای نمونـه  . دی ـ به عنوان روز رهایی زنان ـ بر آتش این منازعه دامن زدند   07
اش ، یکی از اقـدامات دهدمی تشکیل را« جمعیت راه نو»مهرانگیز دولتشاهی که 
اش در خاطرات ایشانکه طوری بهدی بود،  07های دوباره برگزار کردن جشن

هـا بـود کـه جشـن     س شد سالیت راه نو تاسیکه جمع 0334در سال »: گویدمی
ده یگـر ترسـ  یشـده بـود و د   یآخوند باز 0321بعد از . گرفتندنمی را یهفده د
م کـه جشـن   یم گـرفت یما تصـم  0334سال . گرفتندنمی را جشن ید 07بودند و 

 زند، سـنگ یرمی د که اوباشیگفتند مواظب باشمی هایبعض. میریرا بگ ید 07
ت راه نـو در اجتمـاع بـا    یـ جمع یاصال  معرف. م نهیما گفت. نهایاندازند، فالن و امی
هـای  تیـ م و جمعیگرفتمی را ید 07گر جشن یاز آن سال د. شد ید 07جشن 
هـا همـانطور کـه    در ایـن سـال   (خاطرات ،یدولتشاه زیمهرانگ)« .گرفتندمی گر همید

 . تشکیل شد« دی 07جمعیت »گفته شد، حتا سازمانی به نام هم پیشتر 

  57به عنوان سمبلی علیه حاکمیت تا انقـالب  « کشف حجاب»بازتولید واقعه 
روح اهلل خمینـی پـیش از    اهللآیـت کـه  طوری به. و حتا تا پس از آن تداوم یافت

دانـد  خـدا مـی  »: گویـد یدر مورد کشف حجاب مـ  0353دی  03انقالب و در 
حجاب انسانیت را پـاره  . که به این ملت ایران چه گذشت در این کشف حجاب

علمـا را وادار  . هتک کردنـد ها اینداند که چه مخدراتی راخدا می. کردند اینها
کردند با سر نیزه که با زن هایشان در مجالس جشن، یـک همنـون جشـنی کـه     

مردم دیگر هـم بـه همـین    . شد، شرکت کنندبا خون دل مردم و با گریه تمام می
کردنـد کـه بـا زن هایتـان بایـد      کردند و الزام میترتیب دسته دسته را دعوت می

کردند با سر نیـزه  کردند، اجبار میآزادی زن این بود که الزام می. جشن بگیرید
و پلیس مردم محترم را، بازگانان محترم را، علما را، اصناف را، به اسـم ایـن کـه    

آنقـدر  ( بـه اصـطالح خودشـان   )هـا  در بعضـی از جشـن  . خودشان جشن گرفتند
-از آن جشن شاید اگر حیایی داشـتند پشـیمان مـی   ها این گریه کردند مردم که

 (43 ص ،ینیخم امام کالم در زن یمایس)«  .شدند
نیـز در   0353اسـفند   23خمینی بـه مناسـبت چهلـم شـهدای قـم در       اهللآیت
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شـود یـک نفـر    مگـر مـی  »: دهـد کشف حجاب رجـوع مـی  اش باز هم به سخنان
هـای ایرانـی   مسلمان باشد و با این سطور کشف حجاب مبتذل موافق باشـد؟ زن 

خواهیم اینطـور چیـزی   مینهم قیام کردند بر ضدش و تودهنی به او زدند که ما 
گوید آزادید، لکن باید حتما  بدون چادر ما باید آزاد باشیم و این مردك می. را
 (همان)« این آزادی است؟. دون روسری توی مدارس برویدو ب

بـه نـوعی در    0304های که در همان سال« کشف حجاب»بدین ترتیب روز 
کـه همـواره تحـت سـرکوب اکثریـت      تجـددخواه  میان زنان و مردان روشنفکر 

مذهبی به رهبری متعصبان تنـدرو قـرار داشـتند توافـق ایجـاد      کار محافظه ۀجامع
ها در بـازخوانی آن در جنـبش ضدشـاه، سـبب همـدلی زنـان و       کرده بـود، بعـد  

چه آن زمـان کـه   )اما در این میان . مردان روشنفکر با همان نیروهای مذهبی شد
نیروهای پیشرو جامعه از کشـف حجـاب حمایـت کردنـد و چـه در زمـانی کـه        

و  گــرااســالمنیروهــای پیشــرو جامعــه علیــه کشــف حجــاب در کنــار نیروهــای 
حقـوق  »و « حـق انتخـاب زنـان   »، بـه نـدرت از زاویـه    (کار قـرار گرفتنـد  حافظهم

طـور کـه   در واقـع همـان  . پرداخته شـده اسـت  مسئله حجاب زنان به « شهروندی
 ز،یـ ن ضدشـاه  جنبش در نداشت،کشف حجاب ربط زیادی به حق انتخاب زنان 

 . کردمینربطی به حق انتخاب زنان پیدا  کشف حجابمخالفت با 
 

 تاریخی مختلف ۀدور دو در یعمومهای جنبش با زنان جنبش مواجه

جنـبش زنـان در دو   تـوان گفـت   مـی  با توجه به مسائلی که در ایـن فصـل آمـد،   
بـین  : ، و دیگـری 0332-0321هـای  ی سـال دوره: یکی)ی تاریخ معاصر دوره
عمومی و ملی مواجهه شـده اسـت کـه ایـن     ، با جنبش (0357-0342های سال
در . ی ناگزیر، دو تجربه متفاوت را برای ما زنان بـه ارث گذاشـته اسـت   مواجهه

دوره اول، جنبش زنان توانست به رغم حضـور در احـزاب و مشـارکت فعـال و     
را در این جنـبش پـیش   « گفتمان مستقلی»تنگاتنگ در یک جنبش فراگیر ملی، 

در حالی که در دوره . به بار نشست 0340جام در سال ببرد که دستاوردش سران
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 ،«جنـبش عمـومی ضدشـاه   »جنـبش زنـان در مواجهـه بـا     ( 57تـا   42سـال  )بعـد  
واقع در این جنبش عمـومی  در . زیر سئوال رفتاش ماهیت وجودیضرورت و 

ایدئولوژیک برقـرار کـرد    کشیخط« منافع زنان»با مسلط شدن گفتمانی که بین 
منـافع مشـترك   »و  به عنوان کلیتی که نماینـدگی زنـان  « جنبش زنان»از بازتولید 
توان گفت عـدم  می مجموعدر . را برعهده داشت جلوگیری به عمل آورد «آنان

بـه ایـن خـاطر نبـود کـه       41دهـه  هـای  جنبش زنان در سـال  به رسمیت شناختن 
چرا کـه    جذب احزاب سیاسی شدند، 0342های جنبش پس از سالاین فعاالن 
روی سیاسـی  نیز بخش بزرگی از فعاالن زن بـه احـزاب    0332-0321ر دوره د

زنـان  هـای  احـزاب را بـه خـدمت خواسـته    توانسـتند  اتفاقا  فعاالن زن و آوردند، 
  .درآورند

آن نبود که فعـاالن  ی دیخورش 51جنبش زنان در دهه  شکلاز سوی دیگر م
عمــومی در یــک جنــبش  0342هــای جنــبش  پــس از ســالایــن و کنشــگران 

نهضـت ملـی شـدن    »در نیـز از جملـه   تـر  چرا که پیش  مشارکت فعاالنه کردند،
شـرکت کـرده    نـه به عنوان یک جنبش عمومی و ملی به طور فعاال« صنعت نفت
و این مشارکت فعال سبب دنباله روی جنبش زنان از جنـبش عمـومی آن    بودند

دنبـال  و  51ر دهـه  دوانگهی مسئله اصلی در این تغییـر گفتمـان   . زمان نشده بود
هـم  این  ،جنبش زنانروی بخشی از کنشگران زن از جنبش عمومی و تخاصم با 

های مسـتقل زنـان سـرکوب شـدند، چـرا      تشکل 0332های نبود که پس از سال
-از آن در بین سـال پس که بارها و بارها در دوران مشروطه، در زمان رضاشاه و 

گرفتنـد،  ن مورد حملـه قـرار مـی   های مستقل زنانیز تشکل 0332تا  0321های 
شـد، و فعـاالن و   ها و نشریاتشـان بسـته و پلمـ  مـی    محل کارشان و دفاتر مجله
بـا  هربـار  امـا   ،گرفتندشدند یا تحت پیگرد قرار میسازمان دهندگانش تبعید می
همان اعضـای قـدیمی، بـه اشـکال دیگـر      و همراه با نیروهای جدید و تازه نفس 

« عاملیت بخش»و به دلیل  ،دادندادامه میشان و به فعالیت روییدنددوباره فرا می
امـا اتفـاقی کـه پـس از     . نـد کردخود را بازسـازی مـی  دوباره بودنِ جنبش زنان، 
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خـواهی  نهضـت حـق  از  بودن بخشداد این بود که عاملیت  رخ 0342های سال
از سـوی گفتمـان   شد و ربوده مسلط در جنبش ضدشاه های زنان توسط گفتمان

مورد هجمه به شدت و به طور پیوسته این عاملیت، سیاسی غالب در اپوزیسیون، 
کـه نیروهـای جدیـد و تـازه     وجـود نداشـت   بستر مناسبی  جه،ینت در گرفت قرار

 .بپردازنـد « جنـبش زنـان  »نفس بتواننـد بـه بازتولیـد جنـبش خـود تحـت عنـوان        
ها و نهادهای گونـاگون زنـان   که گروهبخش از فعاالن جنبش زنان  آنهمننین 
و بـه   در داخل کشـور دوبـاره شـکل دادنـد     0332های پس از سرکوب سالرا 

و الییـک،  گـرا  اسـالم از سوی اپوزیسیون  نیز همت کردنداین نهضت بازسازی 
این دوره تأکید بـر  چرا که در . به رسمیت شناخته نشدند« جنبش زنان»تحت نام 

در « نداشتن وجوه مشترك» و تأکید بر « های گوناگون زنانتخاصم میان گروه»
را از جنبش زنـان سـلب   « عاملیت»باالخره در عمل و اندیشه،  بود که  زنانمیان 
 .کرد
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 ضدشاهدر جنبش « حجاب»احیای 
 

 0357پـس از انقـالب    «حجـاب اجبـاری  »تا  0304در سال  «کشف حجاب»از 
واقعـه دوم، واکنشـی در برابـر     بـر ایـن باورنـد کـه     پژوهشـگران  از که بسـیاری )
دو  مطالـب  همـانطور کـه در  . دهـه بـه طـول انجامیـد     4بیش از ( داد اول بودرخ

 دورهدرآن پیشـرو جامعـه    انروشـنفکر تجـددخواه و  فصل گذشته آمد، مـردان  
 یالبـ  برای یمؤثر و عامل مهم بودند« شریک زندگی مدرن» خواستارکه گویا 

اما نسل  آمدندمی به شمار «کشف حجاب» شدنِ یعمل فشار بر رضاشاه جهت و
داشـتن   و« شـریک زنـدگی سیاسـی   »بعدی این مردان روشنفکر، تحمـل دیـدن   

زن مدرنی که وزیر و وکیل شده بود را نداشـتند  همتراز و برابرحقوق با  موقعیت
همـان  )« زنـان فقیـر شـهری   »و تازه به یادشان افتاده بود کـه کشـف حجـاب بـر     

 تخطئـه  و دنینکوه مستحقدلیل،  همین و بهفشار آورده ( پرولتاریا ای مستضعفان
بـه کشـف حجـاب بـه      نسـبت  دهه، گفتمان واکنشـی  4بدین ترتیب طی   .است

که در میان روشـنفکران پیشـرو   « زداییحجاب»شکلی ساخته و پرداخته شد که 
 حامل و نماد وشد می تلقی ،«عامل رهایی بخش»در زمان مشروطه و پس از آن 

 در شـرکت  و یعمـوم  حوزه در حضور توان کهنیز  («حجاببی زن مدرن») آن
ایرانـی،  جامعـه  و ترقـی  پیشـرفت   معـریف  بـود  کـرده  دایپ را دانش و کار ۀعرص

 51و  41در دهــه  ) روشــنفکران در نســل بعــدی  از قضــا  شــد   مــی قلمــداد 
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دوری از اصـل و  »و « عامل بیگانه و امپریالیسم»به   مدرن زن نیهم ،(خورشیدی
 !تبدیل شد« ریشه
 4در ایـن   یبغرنجـ  و چینـاپ یپ ندیفرآ ستیبامی ما جامعه که رسدمی نظر به
 ستیمدرن و هاگراسنت) جامعه یاصل یروین دو یمنازعه تا ه باشددکر یط دهه
 یسـنت  زن نیـ ا نمـای و خصلت سمبل که) «یسنت» صفت سر بر دعوا یجا به( ها

-بـی  مـدرن  زن» در برابـر  قـد تمـام  و( بـود  چادر و حجاب هم از زمان مشروطه،

در ایـن   کـه  بدهد یدیجد فرمول به را شیجاباالخره  دادندمی شقرار «حجاب
 «یعروسـک  زن» زیتمسـخرآم  ۀواژ و ندیبنش «یتسن» یجا به «لیاص» ۀواژ فرمول،
/ زن اصیل»مفهوم دعوا بر سر  ل،یدل کی هزار به ،یآر!  «مدرن زن» یجا به هم

جـای  انجام موفق شد بـه  سر، («حجابیبی /حجاب»با سمبل البته )« زن عروسکی
 دورۀ همـان  از کـه  ییروین دو انیم از و چالش، تضاد نیا و فرمول پیشین بنشیند
بـه تضـاد میـان     بودنـد  شـده  مشـهور « مترقـی »و  «ارتجـاعی » بـه  انقالب مشروطه
 با مگر شدنمی این موفقیت حاصل و د،تغییر کن« حاکمیت» و« انقالبی»نیروهای 
 افکـار  در شانتیمقبول و تفو،ق یبرا سال، چهل از شیب که ییهاگفتمان کمک
 .بود شده کار ،یعموم

تـا سـال   اش ادامهدوران کشف حجاب و وقایع به  عمدتا  پیشینهای در فصل
 طـور بـه  های جدایی و تفرقه در جنـبش زنـان،  و سپس ریشه شد پرداخته 0332
 از فصـل  نیـ ا مطالـب  ۀعمـد  امـا   قرارگرفـت  یبـازخوان  مورد موجز، و مختصر
 57تـا انقـالب    0342از سـال  « جنبش ضدشـاه »مسلط در های بر گفتمان کتاب

پـس از  « حجاب اجبـاری »بسترساز  بسا چه هایی کهمتمرکز خواهد بود، گفتمان
 . انقالب بودند
 هـر  یبـازخوان  مثابـه  بـه  «حجـاب  شـدن  یاجبـار  دادیـ رو» خـوانش  و بررسی

توانـد حـداقل از دو منظـر و    در روند یک تحول بزرگ اجتماعی، مـی  یادهیپد
سـطح اول، ارزیـابی   : دو سطح تحلیلی و مرتبط با هم، مورد ارزیابی قـرار گیـرد  

بررسی و : پیوندد، و سطح دومآن رویداد در همان مقطعی است که به وقوع می
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-ای مـی به پروسـه  هایی کههای فرآیندی از آن رویداد است یعنی تحلیلتحلیل

 .پردازد که طی سال ها، بسترساز و آبستن بروز و ظهور آن رویداد شده است
قـانونی شـدن   »چگـونگی  در رابطـه بـا    هـای مرسـوم در جنـبش زنـان    تحلیل

که عمدتا  به همان مقطـع زمـانیِ   است هایی از آن دست تحلیل« حجاب اجباری
شـود و در نتیجـه، پروسـه    میمحدود  52و  57اولیه انقالب یعنی سال های سال
سازی و بسترسازی که پیش از پیروزی انقالب، طی حداقل یک دهه در گفتمان
کنتـرل  »سـاز مشـروعیت یـافتن    شکل گرفت و به نـوعی زمینـه  « جنبش ضدشاه»

 . بود، کمتر مورد توجه قرار گرفته است«  دولتی بر پوشش زنان
ه در رابطـه بـا پوشـش و    دهـ بیش از یـک  هایی را که طی زمانی اگر دیدگاه

شـکل گرفـت را   « جنبش ضدشـاه »های متشکل و فعال در حجاب در میان گروه
بـزنیم و فقـط   « میـان بُـر  »بررسی نکنیم، و بخـواهیم  دقت و حوصله منصفانه و با 

مقطع دو سال اول بعد از پیروزی انقالب را ارزیابی کنیم شاید متوجه نشویم که 
بـدل  م« قـانون »توانسـت در سـرزمین مـا، بـه      چگونه به راحتـی « سالمیحجاب ا»
های شکل گرفته در جریان یک جنبش اجتمـاعی،  بررسی فرآیند گفتمان . شود

های مسـلط و مـؤثر   تا ثمرات و تاثیر گفتمان بخشدمی این امکان راحداقل به ما 
امروز در جنبش زنان را بـرای فـردای ایـران، تاحـدودی پـیش بینـی کنـیم و یـا         

. آورند حساسیت الزم را به خرج دهیمبار میه نتایجی که فردا بهحداقل نسبت ب
حساسیت نسبت به ایـن نـوع گفتمـان پـردازی رایـج در مـورد        تأکید و در واقع
و گفتمانی که )بسا ناشی از این نگرانی است که نکند این نقد رایج ای  حجاب،

یار تلخ و پُر هزینـه در  ، بار دیگر به نتایج ناخواسته و بس(شودبر این نقد سوار می
 .آینده منتهی گردد

 
 «ضدشاه جنبش» مهم ینمادها از یکی عنوان به حجاب

نگـریم کـه پـس از    ای مـی بسیاری از ما در جنبش زنان، با اندوه و ابهام، به دوره
به وقوع پیوست و سرانجام باع  شد تا کنتـرل بـر پوشـش و لبـاس       57انقالب 
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یابد و با اجبار دولتـی همـراه شـود و هنگـامی کـه       ی راهگذارقانونما، به حوزه 
های نه چندان پُر شـمار از زنـان کـه در    کنیم در مقطع انقالب، گروهمشاهده می

ثر سیاسی ؤمتنها ماندند و هیچ نیروی  ، معترض بودند ولیمقابل حجاب اجباری
شـویم و همـین   حمایـت نکـرد، بـه نـوعی سـرخورده مـی      ها آن به طور جدی از

به هر جنبش عمـومی بـا شـک و بـدگمانی و      که نسبت شودگاه سبب میتجربه 
ملتهـب   ۀآن دوربـه   (چهارم فصل) هرچند در فصل بعدی کتاب. تردید بنگریم
 ی اسالمیکه مسئله حجاب برای اولین بار از سوی حاکمیت نوپا پس از انقالب

آن ت اتفاقـا  محدودۀمطرح شد، خواهم پرداخت، اما در این فصل قصد دارم از 
و « حجـاب »و بـه آننـه پـیش از انقـالب در رابطـه بـا        بگذارمفراتر  گامی دوره
طی بیش از یـک دهـه   رسد می به نظرچرا که . بپردازمزنان اتفاق افتاد « پوشش»

در زیـر پوسـت   « کنتـرل بـر پوشـش زنـان    »قبل از انقالب، گفتمانی در رابطه بـا  
ای بسـا   که نهایتـا  ـ و  نضج گرفت « جنبش ضدشاه»مبارزات ضد امپریالیستی در 

بود و یا حداقل سبب شد که هیچ گروهی « حجاب اجباری»ناخواسته ـ بسترساز  
را  خیابـانی  چندین اعتـراض حتا خود همان زنانی که علیه اجباری شدن حجاب 

سازمان دادند نیز ابزار الزم و مشروعی برای مخالفت بـا حجـاب    0357در سال 
های پیش از انقـالب در مـورد حجـاب    در واقع بسترسازی .اجباری نداشته باشند

-آیـت که طوری به. کرد« خلع سالح»بود که همه نیروها را در برابر این پدیده، 

ــی در مصــاحبه اهلل ــال  روح اهلل خمین ــه در س ــارگورد   0357ای ک ــت ت ــا الیزاب ب
تجربـه کنـونی   »: خبرنگار روزنامـه انگلیسـی گـاردین انجـام داد، اظهـار داشـت      

های ضدرژیم شاه نشان داده است که زنان بیش از پـیش آزادی خـود را   عالیتف
 (52. ص ،ینیخم امام کالم در زن یمایس)« اندگوید یافتهدر پوششی که اسالم می

م شـدن زنـان بـه رعایـت حجـاب      ترل دولت در امـر پوشـش زنـان و ملـز    کن
 سوی جامعـه آن هم بدون واکنش درخوری از ـ انقالب  پیروزی از اسالمی بعد 

پوشـش  »دو دهـه در زمـان محمدرضـا شـاه تجربـه      حـداقل  برای کشوری کـه   ـ
و نمایـد  می طبیعینه چندان موضوعی  ،را پشت سرگذاشته بود، به نظر« اختیاری
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مان در رابطه با اجباری شدن حجاب را فقط به همـان دو سـال   هایاگر ما تحلیل
زور و داغ و درفـش  »فا  آن را بـه  خالصه کنـیم و صـر  ( مقطع انقالب) 52و  57

 حیتوضـ برای ای همه جانبهتوانیم پاسخ مینمحدود نماییم طبعا   «حاکمان جدید
 . بیابیمکشورمان در آن یریگشکل ۀنحو و یقانون نیچن استقرار

کننـد  آن طور که برخـی ادعـا مـی   « پوشش اسالمی برای زناناجباری شدن »
از سـوی مـردان روشـنفکر، بـه       ،موضـوع این آن رخ نداد که  یاتفاقا  به واسطه
بلکـه اتفاقـا  چـون    ( به نظرم این ظاهر قضیه بـود )شد قلمداد می« فرعی»اصطالح 

جنـبش  مسـلط در  هـای  سـمبل به عنوان یکـی از  « کنترل بر پوشش و رفتار زنان»
ی ـــ و  ضدشاه بود، نهایتا  سبب شد که توسط حاکمان جدید به سهولت و سادگ

به عبـارتی  . راه پیدا کند« یگذارقانون»بدون پرداخت کمترین هزینه ــ به حوزه 
به هـیچ   57کنترل بر پوشش زنان در انقالب : تعارف، باید گفت کهروشن و بی

جنـبش  »وجه موضوعی فرعـی نبـود بلکـه یکـی از نمادهـای اصـلی و رمزآلـود        
بود و برای همین هم بـه سـرعت در نظـام نوپـای سیاسـی، حـق اهلیـت        « ضدشاه

کسب کرد و به راحتی و بدون واکنش جدی از سوی جامعه، به قـانون و اجبـار   
 . نی، تبدیل شدقانو

کـه بـر    انه داشـت سـتیز زن ابعادی به شدتتوان گفت جنبش ضدشاه حتا می
گیـری بـود   فعال زنان درحـال شـکل   ۀبستر تنفری مردانه نسبت به آننه در جامع

بـار در تـاریخ معاصـر ایـران بـه      زنـان در آن دوره بـرای اولـین   . کردحرکت می
 .یافتنـد الن در جامعـه راه مـی  های باالی مدیریت کپستمناصب قانونگذاری و 

هـایی کـه   حـوزه )هـا  ممنوعیت ورودشان به بسیاری از حـوزه  ه شدنبرداشتطبعا  
-مـی  ، واکنش جامعـه مردسـاالر سـنتی را بـر    (پیش از آن در انحصار مردان بود

آن زمان، بـه جنـبش   در های جامعه مردساالر ی این واکنشو همهاست انگیخته 
 .بخشیدمی یزانهستزنضدشاه ابعادی 

یابنـده زنـان در عرصـه اجتمـاعی و ارکـان مهـم       حضـور شـتابان و گسـترش    
-مـی  بسیاری از مردان جامعـه  زدۀلکتی باع  احساس ضعف و واکنش یأسمم
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از مردان ادیب و هنرمنـد تـا مـردان    احساسی مشترك بود که  چه بسا همین. شد
داسـتانی،  در ادبیات  ها، خود را آزردگی آزرد و همه اینکوچه و بازاری را می

-بـه  و ،سینمای معترض، در موسیقی آلترناتیو، در نظام سـخن در  ،در شعر و هنر

بـیش از آن کـه در جامعـه    « غرب». دادمبارزات ضدغربی بروز می در خصوص
 نـاموس بربـاد  » فاقـا  ات استثمار را تداعی کند (که پُر از درآمد نفتی بود)آن زمان 
کـه  « زن مـدرن »از این رو خشمی مردانه علیـه  . کردمردان را تداعی می ی«رفته
شـد، بـیش از آن کـه بـه راسـتی از احساسـات       مـی تلقـی  « نظـام پهلویـان  »سمبل 
از ولــی در بــاطن ( نمــودمــی در ظــاهر، البتــه چنــین)برخیــزد « ضدامپریالیســتی»

ی بینـیم عمـده  همـین روسـت کـه مـی    از . گرفتنشأت می« ضد زن»احساسات 
به )« زن مدرن»هایی آمیخته با تنفر و ضدیت با های جنبش ضدشاه، سمبلسمبل

، «اسـالمی  حجاباحیای »است که صدالبته ( زن عروسک فرنگی: قول خودشان
  .بودواکنش پدرساالر بهترین مأمن بروز آن 

 41ن در دهـه  گوناگوهای ، در عرصه«اصالت و بازگشت به اصل»نوستالژی 
 زن» پنـاه  در اتیادب در نمونه یبرا اصالت، و رواج یافت و این بازگشت به اصل

 ،«شـاغل  و یشـهر  و مـدرن  زن» بـا  تقابـل  در و «مـادربزرگ  چادر» و «ییروستا
 کـه  یسـنت  یقیموسـ  بـه  بازگشـت  پنـاه  در ،یقیموسـ  عرصه در ای افت،ییم نمود
 و مـدرن  زنـان  آن، در کـه  «مـدرن  یقیموسـ » مقابل در و) مردانه یقیموس عمدتا 
-عرصـه  نیا همه در. دادیم نشان را خود...( و داشتند یشتریب درخشش یامروز

 از تنفـر » از یاجنبـه  ،(بکر و لیاص یگذشته) »موضوعه اصل» به بازگشت زین ها
در  عمـدتا   سمبل  و محور آن نیـز  کرد ومی حمل را با خود« مدرنیسم»و « غرب

 زن نیـ ا مـدافع  کـه ) و در تقابل با حاکمیـت « زن مدرن»ظاهر و شکل و شمایل 
 در هیـ چندال رونـد  نیـ ا. شـد مـی  و بـازآفرینی  در هم تنیـده ( شدمی یتلق مدرن
بـه  کـه جنـبش ضدشـاه از آن    بودسـتیز  و زنفرهنگـی  معجـونی   سـازندۀ  ت،ینها

 را سـازمان اش کرد و بر بستر آن، مبارزاتمی و نیز آن را بازتولید ،تغذیهخوبی 
 .دادمی
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 ضدشاه جنبش و حجاب

-بـه « حجـاب »و « چـادر »جامعه ایران شاهد بوده است کـه   0341ی دهه     از نیمه

شود که علیه رژیـم سـلطنتی      هایی تبدیل می برای گروه« نماد اعتراض»به  تدریج
دومـین وزیـر زن در    ،«مهنـاز افخمـی  ». کننـد    مبارزه مـی و کسب قدرت دولتی، 

کنـد و در مـورد حجـاب بـه عنـوان نمـاد          تاریخ ایران، ایـن مسـئله را تأییـد مـی    
، قبـل  یخاصهای ن گروهیدن حجاب در بیپوش»: گوید   مخالفت با رژیم شاه، می
ه اصطالح له و بیک وسیقت آن را به عنوان یدر حق... از انقالب نضج گرفته بود
کـه  هـایی  نـه یاز زم یکـ یران یچون در ا. بردند  می کاربهبه عنوان سمبل مخالفت 

ـــ   یالمللـ      نیو هم ب یشرفت کرده بود و مورد توجه ــ هم در سطح ملیدا  پیشد
درهـم   ینه حقوق زنان انجام شده بـود، بـرا  یبود که در زم یقرار گرفته بود کار

ک بـا مظـاهر   ین بود که بـه طـور سـمبل   یها ا لفتاز انواع مخا یکیم یشکستن رژ
کـه   یر از طبقـات واقعـا  مـذهب   یـ کـه غ  یالبته کسـان . شرفت زنان مخالفت شودیپ
ن سـمبل را بـه خودشـان گرفتنـد و از     یدا  ایکه شد یده خاص داشتند، کسانیعق

کـه  هـایی  بودند که از ظواهر و نشانه یاسالمهای ستیآن استفاده کردند مارکس
له یک وسـ یـ هـا  آن ین موضوع بـرا یا. کردندمی شد استفادهمی به اسالممربوط 
اعتـراض  »: گویـد ایشان در ادامه مـی  (خاطرات ،یافخم مهناز)« .بود یاسیغات سیتبل
هـای  تـه، و بـه تمـام جنبـه    یران زمـان شـاه، بـه مدرن   یـ ، به ا0357ران در سال یبه ا

ن و قابـل  یتربـارز از  یکـ یو . بـود  یالدیران در دهه هفتاد میدرا یمختلف زندگ
را در یـ چشم همه بود مسـئله زنـان بـود، ز    یکه دائم تو یموضوعاتترین مالحظه
حضور و وجود زنان محسوس بـود کـه    یروزمره به قدر یزندگهای تمام جنبه

های ست که نقشینای چ جامعهیالبته در ه... ن مسئله شدیزتریمقام زن، بح  انگ
ن موضـوع تاحـدود   یـ ر کنـد و ا ییـ واده و اجتمـاع تغ در ارتباط با زن و خـان  یسنت
چه مردان و چه )در افراد را  ینان و حس ناامنی، عدم اطمیخشم و ناراحت یادیز
هـا در زمـان   مسایل انسـان ترین و مشکلترین از مهم یکی. اوردیبه وجود ن (زنان
ز یـ و بـه همـه چ   یزنـدگ هـای  ر نقش زنان است، چـون بـه همـه جنبـه    یین تغیما ا
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در آن بـه وجـود    یرییـ شود تغنمی دارد و یمهم یشود و بُعد احساسمی مربوط
 (همان)«.دا شودیپ یاسیس یآورد بدون آن که مظاهر منف

، اولین سفیر زن در تاریخ ایـران و از اولـین نماینـدگان    «مهرانگیز دولتشاهی»
زن در مجلس، نیز در رابطه با گسترش حجاب به عنوان سـمبلی علیـه حاکمیـت    

ن یـ چناننـه ا . ق چـادر بـود  یکـه کردنـد تشـو    ین کـار یآنها اول..»: گوید  شاه می
. دید   می د چادر و چاقنوریابان تخت جمشیابان شاهرضا، درخیآخرها آدم درخ

 العـاده  غـات فـوق  یم تبلیکـرد  یکـه ماهـا مـ    ین مقـاومت یـ ن که در مقابل ایا یبرا
هـا  از خـانواده  یلـ یخ... اشـند ها چادر داشته ب شد که زن می از آن طرف یدیشد

غـات  ین تبلیـ ر، ایاخهای  ن سالیدر هم. غات قرار گرفته بودندین تبلیر ایتحت تأث
ــدر ده، دوازده ســال اخ ــود ( یدهــه پنجــاه شمســ)ر ی ــمهرانگ)« حســاب شــده ب  زی

 .(خاطرات ،یدولتشاه
در تأیید روند شـتابان چـادری شـدن زنـان در اعتـراض بـه نظـام سـلطنتی، و         

هـای آن زمـان در نظـام    تـوان بـه درگیـری   های مختلف مقابلـه بـا آن، مـی    شیوه
اشـاره   آمـوز آموزش و پرورش بر سر گسترش حجاب در میـان دختـران دانـش   

    ، اولـین وزیـر زن در ایـران،   نویسنده خاطرات  زندگی فـرخ رو پارسـای    .کرد
سـی و پـنج سـال پـس از کشـف حجـاب، دوبـاره چـادر و         »: دهد کـه شرح می
نور و روبگیری بازگشت کرده بود و این حقیقت تلخـی بـود و وقتـی مایـه     چاق

هـا و حتـا   سـر را در دبیرسـتان      شـد کـه هـزاران دختـر چـادر بـه       تأسف بیشتر می
 (021-003.ص ،0323 ا،یرنیپ)«...رفتند   دیدیم که با چادر به مدرسه می   ها میدبستان

م کـه تـا چنـد سـال پـیش یـک شـاگرد        بینـی     مدارسی را مـی »: افزایدو سپس می
رو     ی دوران وزارت خــانم فــرخهــای میانــهچــادری هــم در آن نبــود و در ســال

... ان آن کـم کـم چـادری شـدند    آمـوز    پارسای بیش از نیمی از دختران و دانش
هایی در میان مردم در کار بود که چادر را بـه صـورت نمـاد مخالفـت در     دست

  (022 ص ن،هما). «.جامعه رایج کنند
از طریـق   بایسـت نمـی  رو پارسای معتقد بود که    اما به رغم آن که خانم فرخ 
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فشار دولت مسئله جلوگیری از گسترش چـادری شـدن زنـان را پـیش ببـرد امـا       
شـود کـه در آن،      ای بـه تمـام مـدارس ابـالغ مـی            نامه         توسط وی بخشسرانجام، 

مبـارزه بـا چـادر در دسـتور     »: به سر کنند« چادر»دختران نباید در داخل مدارس 
نه مینـی ژوب،  »گیرد و با شعار مترقی   قرار می[ رو پارسای   فرخ ]کار خانم وزیر 

کنـد کـه     تر آن کـه رسـما  اعـالم مـی     موافقت خاص دارد و از آن مهم« نه چادر
رم و ایــران در محــیط مدرســه حــق ندارنــد غیــر از اونیفــو آمــوز   دختــران دانــش

خـانم  ( همـان ) «.ژوپ، چـه چـادر      روپوش رسمی، لباس دیگری بپوشند چه مینی
آمـوز در     اگر دختران دانـش »: دارد که   اعالم میفرخ رو پارسای در این بخشنامه 

ژوپ یا چـادر و یـا مـدهای افراطـی حاضـر شـوند، مـدیر            محیط مدرسه با مینی
« .وزش و پـرورش خواهـد بـود   دبیرستان آنهـا، مسـئول و جوابگـوی وزارت آمـ    

 .(004همان، ص )
خـانم  »هـای زنـان بـه    مهناز افخمی صدور این بخشنامه را حاصل فشار گـروه 

ران شـعب سـازمان زنـان،    یـ از دب یتعداد قابل تـوجه »: گویدداند و میمی« وزیر
خواهد بتوانند آزادانه و بدون می شانگفتند که دلمی معلم مدرسه بودند و به ما

دهـد کـه رأسـا     نمـی  اجازهشان و خانوادهشان طیمح یبه مدرسه بروند، ولچادر 
آمد که در داخـل  می اگر دستورالعمل از وزارت آموزش. رندیم را بگین تصمیا
ن را یتوانند چادر به سـر بگذارنـد، کـار معلمـ    نمی شاگرد و معلم ،ط مدرسهیمح
ن یـ ا یم، بـرا یرح کردن موضوع را با خانم پارسای مطیما ا. کردمی آسان یلیخ
 ط کـار را ید، چون، به هرحال، لباس مناسـب محـ  یرسمی به نظر یعیطب یلیکه خ
 یادیـ راد زیـ نبود که بشود به آن ا یزین کند و چییتع یتوانست هر کارفرمایمی
ط یشد، مربوط به محـ نمی افراد یخصوص یی زندگ  ن مربوط به حوزهیا. گرفت

ن موضـوع بـود و دسـتور    یـ رو پارسای موافق ا    خانم فرخ ... شدمی داخل مدرسه
بـود کـه موجـب     یاز مـوارد  یکـ ین هـم  یـ تمام مـدارس و ا  یالعمل فرستاد برا

 (خاطرات ،یافخم مهناز)« .شان شدیمجازات خانم پارسا و موجب از دست دادن ا
در مـدارس نیانجامیـد   « چـادر »نه تنها به حـذف   این بخشنامه در هر صورت 
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هـم  های حتـا غیرمـذهبی   ه عنوان نماد اعتراضی در میان گروهبحجاب بلکه حتا 
بـه  غیرمـذهبی جامعـه    روشـنفکران  وگرا اسالمنخبگان در واقع .  گسترش یافت
با این )واقعه کشف حجاب دار خود های جهتآفرینیباز سازی وکمک مفهوم

که نزدیک به سه دهه از آن واقعه گذشـته بـود و دیگـر هـیچ اجبـاری از سـوی       
 به عنوان نمـاد شان در تبلیغات، آن را (شدمیندولت برای نپوشیدن چادر اعمال 

 آخرسـر  ،و ایـن تلقـی و تبلیـغ   کردند میمطرح  پهلویان قدرت حکومتی منفور 
ی آن روز ـ کـه از حضـور    ی فرهنـگ مردسـاالر جامعـه   مـاده توانست بر بستر آ

روزافزون زنان در اجتماع به واکنش افتاده بود ـ سوار شود و در نتیجه  در اکثـر   
مـورد  (  در مخالفت با آن نماد حکومتی)« چادر»های جامعه در آن دوره، بخش

دان جـا  ، تـا بـ  هم تبدیل شود« سمبل مخالفت و اعتراض»پذیرش قرار گیرد و به 
های چ  و مارکسیسـتی نیـز نـه    با گسترش آن، حتا برخی از گروه تدریجبه که

 . دادندهمراهی نشان با آن تنها هیچ نوع مخالفتی با آن نداشتند بلکه 
های انقالبی چ ، هر چند اسـتفاده از چـادر در آن دوره را بـه        در واقع گروه

و بـرای فـرار از دسـت مـأموران     « امنیتـی اسـتتار  »خودشان صرفا  به منظـور  گفته 
پوشـش   بـر کنتـرل  »کردند، ولی واقعیت آن است که بح     ساواك محدود می

در واقع احزاب سیاسـی یـک نـوع     .در احزاب چ  نیز به شدت رایج بود« زنان
فاصـله داشـت   « الگوی زن عروسـک فرنگـی  »یونیفرم مردانه را برای زنان که از 

 . کردندتبلیغ و ترویج می
 بعـد  رانِیـ ا در زن ناشـران  شقدمانِیپ از و زنان حوزه پژوهشگر شهال الهیجی

در هـا  آن گویـد کـه  آورد و مـی مثـال مـی    نیز از بسیاری از زنان چ  انقالب از
وژ لـب، بـه جلسـات    های چ  حتا بـه خـاطر یـک گوشـواره و یـا یـک رُ      گروه

« .محکوم شده بودنـد  («بورژوایی»های به دلیل خصلت)« انتقاد از خود»زجرآور 
های چ ، زنان را از هـر  کنترل بر پوشش زنان در سازمان( مصاحبه ،یجیاله شهال)

حتـا خـود شـهال    . کـرد داشـت منـع مـی   « زن عروسک فرنگـی »آننه شباهتی به 
 بـا  اشهای چـ  تعلـق نداشـت در مصـاحبه تـاریخ شـفاهی      الهیجی که به گروه
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ای لبـاس بپوشـم کـه    کردم بـه گونـه  من هم خودم سعی می»: افزایدمی نگارنده،
« شـد نباشـم  اش بـه شـدت تبلیـغ مـی    یک موقع شبیه آن زن عروسکی کـه علیـه  

که حجاب اجباری شد  57یل بود که اتفاقا ، بعد از انقالب و به همین دال (همـان )
انقالبـی بـرای مخالفـت بـا آن، هـیچ نـوع ابـزار               های سیاسـی کدام از گروه     هیچ

ای فـی البداهـه و      مسـئله « حجـاب »چنتـه نداشـتند، چـرا کـه ظهـور      مشروعی در 
ناگهانی در زمان پس از انقالب نبود بلکـه حـداقل یـک دهـه پـیش از انقـالب،       

در جامعه ایرانی رو به گسترش نهـاده بـود   «  نمادی اعتراضی»به عنوان « حجاب»
 شـان، های انقالبی، به رغـم تفـاوت در مشـی سیاسـی و ایـدئولوژی     و همه گروه
 . کردنداش میتقویت

گیـر  برای نمونه ستاره فرمانفرمائیان در خاطرات خود در مورد افزایش چشم
در بازگشت »: گوید، چنین می«شاه»دختران روسری به سر، به عنوان مخالفت با 

در میان دانشجویان، یک گروه سیاسی بـه نـام   . تر دیدمبه ایران، کشور را آشفته
بسـیاری از دانشـجویان ریـش    . های اسالمی نفوذ زیادی کرده بودندمارکسیست
پوشـیدند و  یقـه مـی  هـای بـی  زدنـد، پیـراهن  مینتراشیدند، کراوات مینخود را 
بستند و بدین وسیله خود را مخـالف تظـاهرات غربـی    های آن را تا باال میدکمه
روسـری داشـتند   در دانشگاه ها، بر تعداد دانشجویان دختری که . دادندنشان می
خـود را حـامی   هـا  آن .شـد پوشیدند، هـر روز افـزوده مـی   های تیره میو یا لباس

های درس دختران دانستند و جداسازی کالسسازمان آزادی بخش فلسطین می
 . (347 ص ان،ییفرمانفرما)« .دیدنداز پسران را الزم می

ها و سخنرانی ما پیش از»: گویدمذهبی هم می –ی ملی یکی از زنان برجسته
حجاب بودیم اما شریعتی بـه  دکتر شریعتیی بی« فاطمه فاطمه است»انتشار کتاب 

پـس از آن بـود کـه پوشـیدن     . ردیمما هویت سیاسی بخشید و ما روسری سر کـ 
روسری به همـراه لباسـی سـاده بـه شـدت در میـان زنـان مـذهبی طبقـه متوسـط           

   .«گسترش پیدا کرد و نمادی از مخالفت با شاه شد
از خاطرات خود، از تحصـن و تجمعـی کـه پـیش از      یمهناز افخمی در بخش
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انقالب در دانشـگاه بـا هـدف مجبـور کـردن مسـئوالن مملکـت بـه جداسـازی          
 ،، رخ داده بـود هـا  اتوبـوس در دختران و پسران دانشجو در رستوران دانشگاه و 

راجـع   حضرت با مـن یران، اعلیدر مقابل صف وز یدر مراسم رسم»: کندیاد می
د کرده بودند که یتهد یان اسالمیکه در دانشگاه شده بود و دانشجو یبه اعتصاب

ک یـ ا در یـ ا غذا بخورنـد،  یک کافه تریتوانند در نمی دختران و پسران دانشجو
-ن سازمان زنان که ما سالیاتوبوس با هم باشند، صحبت و گله کردند که پس ا

اش م و همـه یش را گـوش کـرد  یام و تمـام شـعاره  یده ایش را شنیها سر و صدا
هـای  ن زنیـ زنان کرده، پـس کجـا هسـتند، ا    یصحبت از قدرت و نفوذ و آگاه

 یولـ   ؟دهنـد نمـی  ن طـور اعتصـابات نشـان   یبه ا یالعملعکس چیهکه  یاآزاده
العمـل نشـان   ن موضوع عکسیبه ا  است که چرا ما یکه جالب است علت یزیچ

ا یل شده بود که آآمختلف سوهای بار هم از دستگاهن که چندیم، با اینداده بود
عکـس العمـل   .... ا نـدارد یـ دارد  یالعملداد عکسیسازمان زنان در مقابل آن رو

ن یمفتضح کردن مخالف یبرا یتین تظاهرات را دستگاه امنین بود که ایه من ایاول
 یعنــی. باشــد یتوانــد واقعــنمــی و... اســت یز ســاختگیــک چیــده و ش آوریپــ

ط یک محـ یـ ر ممکـن اسـت در   ین بود که غیم ایاز ماها داشت یلیکه خ یاحساس
فکـر باشـد کـه فکـر کنـد دختـر       ، دانشجو آن قـدر متعصـب و کوتـه   یدانشگاه

ک یـ ن یـ عتـا  ا یند، پس طبیتواند بنشیا نمیترک کافهیدانشجو با پسر دانشجو در 
 یالعملـ جه بـه موضـوع عکـس   یدر نت. است یتیز ساخته و پرداخته دستگاه امنیچ

 (خاطرات ،یافخم مهناز)« .مینشان نداد
اسـت   آن یجیتـدر  رشـد  و چنین فضایی در پیش از انقـالب خلق با توجه به 
مـردان  هـای  گـروه  توسطدر خیابان  حجاببی زنان ،بینیم پس از انقالبکه می

زدنـد و روی کـف   را کتـک مـی  هـا  آن ،گرفتنـد متعصب مورد هجوم قرار مـی 
 .کردندمور آمریکا خطاب میأکشیدند و فاحشه و لختی و مخیابان می
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 زنان طبقه متوسط علیه سبک زندگی خود

عمـدتا  دو  ، (در پـیش از انقـالب  )گرایش مسلط بـر روشـنفکران طبقـه متوسـط     
« مـذهبی  -ملـی  »و رویکـرد  « چ  مارکسیستی»، یعنی یارزش و رویکرد فکری

امـا اگـر بـه ادبیـات سیاسـی جنـبش       . بود که در رقابت با یکدیگر قـرار داشـتند  
-گرفت نگاهی بیانـدازیم متوجـه مـی    نضجبه بعد  42ضدشاه که عمدتا  از سال 

بـه دلیـل عـدم تعمیـق     های مذهبی و مارکسیسـتی  شویم که هر دوی این نگرش
ی آن ، در تلقی جامعـه «سطح فرمالیسم سیاسی»گفتمان هایشان و باقی ماندن در 
یعنی هر بخشی از جنبش ضدشـاه، یکـی   . شدندروز، یک کل واحد پنداشته می

« ضدیت با غـرب »و به این ترتیب . های تمدن غرب را هدف گرفته بوداز بخش
ی نیروهـای جنـبش   تراك میـان همـه  ی تالقـی و اشـ  و نقطـه « کل واحد»به یک 

بسـا  ای  سمبل و سیمان انسجام این مخالفت نیـز . سیاسی ضدشاه تعمیم یافته بود
. بـود « ی به اصطالح عروسک فرنگینماد زن بَزك کرده»گفتمان پردازی علیه 

اش در زنـدگی و مبـارزات روزمـره    یعنی آن شعارهای کالنِ ضدغربی، مصداق
ی که از قضـا منفـور همـه   « زن عروسک فرنگی»و تحقیر علیه شاه، حول بیزاری 

-ـ بود ساخته و پرداخته مـی سیاسی  گرای اسالمتا مارکسیستی  ها ـ از چ ِ گروه

مـزدور  » یدیگـر  و کـرد مـی  خطـابش  «یبـوم  ریـ غ وغیراصیل »ی آن را یک :شد
 .خواندشمی «امپریالیسم و بیگانه

تـوده  »به همین دلیـل،  . داشتندتوده مردم نیز اغلب تحت نفوذ روحانیت قرار 
اجباری »کرد که اش با بح  حجاب تقریبا  مشخص بود و فکر میتکلیف« زنان

 دیتشـد  مقـاطع  دربسـا  ای  و ثیری نداردأاش تدر زندگی« شدن یا نشدن حجاب
ولـی آن بخـش از جامعـه     .بـود  هـم  خشـنود اش از اجباری بودن ،یاقتصاد فشار

بـه اصـطالح   « سبک زندگی»متوسط مدرن شهری که از تحقیر  اقشاریعنی زنان 
نیـز بـه جنبشـی    خوردنـد،  زن عروسک فرنگـی و تبعـات پـس از آن ضـربه مـی     

زن »علیـه   قضـا  از اشو مرکز ثقلها پیوستند و از آن حمایت کردند که گفتمان
 از یشـهر  مـدرن  اقشـار  زنـان  خـود  کـه  شـوریدند  ییفضاعلیه  یعنی بود« مدرن



 حجابروشنفکران و /  034

 .بودند دهیبالو  رشد کرده فضا وجود و حضور آن
در مبارزات قهرآمیزشـان علیـه شـاه طـی     شهری زنان تحصیل کرده در واقع  

درن و حقـوق خودشـان در   علیـه زن مـ  پـردازی  بیش از یـک دهـه، در گفتمـان   
« تـوده زنـان  »و در نتیجه، به دنبالـه روی از   کردند شرکت فعاالنهجنبش ضدشاه 

به این ترتیب باعـ   . افتادند و نتوانستند از سبک زندگی و منافع خود دفاع کنند
پیشـتاز تـوده   »بایسـت  شد که این بخش از زنان طبقه متوسط ـــ کـه قاعـدتا  مـی    

ار قـر « پشـت سـر تـوده زنـان    »، آشکارا «حجاب»باشند ــ اتفاقا  در رابطه با « زنان
هـای  بـرخالف پـدران و پـدربزرگ   )نیـز  شـان  بگیرند و مردان روشنفکر همرزم

« آزادی پوشـش زنـان  »روشنفکرشان که در انقالب مشروطیت، آزادی زن را بـا  
، دیگـر نـه تنهـا آزادی زن را در آزادی پوشـش نداننـد بلکـه از       (زدنـد گره مـی 

بهره « کمان وقتمبارزه علیه حا»جهت « ابزاری»پوشش و حجاب زنان به عنوان 
ماه پـیش از سـقوط    7-3در دومین تظاهرات بزرگی که »تا بدان جا که . جویند

شاه انجام گرفت بح  حضور در تظاهرات با روسری، مطـرح شـد و در مـدت    
 شـهال ). «های پیش از انقالب، گسترش پیدا کـرد اندکی، به جداسازی راهپیمایی

 (.مصاحبه ،یجیاله

طبقه متوسط پایگاه داشتند دکتر علی شریعتی بـا  های مذهبی که در در گروه
ی عمومی را از در حوزه« پوشش زنان»های انقالبی و پُر نفوذ خود بح  اندیشه
ــ نوعی یونیفرم سیاسی و نماد مبـارزه ـــ تبـدیل    « سیاسی»به امری « سنتی»امری 
که این رویکرد، لزوما  در حوزه خصوصـی زنـدگی خـود آنـان، رعایـت      )کرد 
-در گـروه (.  حجاب بودندمعموال بیها آن شد و حتا برخی از زنان خانوادهمین

به شکلی دیگر رنگ و بـوی سیاسـی گرفـت یعنـی     « پوشش زنان»های چ  نیز 
بـه نادرسـت، بـه جـای زن غربـی      ( «عروسـک فرنگـی  »)زن مرفه و بَزك کـرده  

معرفی شد و در فرهنگ سیاسی داخل کشور این مدل از پوشش و آرایـش، بـه   
و عامل نفوذ فرهنگ ( غرب زده)های منحط بورژوازی لیبرال عنوان نماد ارزش
کـار  »: گویدنیره توحیدی، استاد دانشگاه، در این باره می .استعماری معرفی شد



 035/ فصل سوم 

کردن زن در خارج از خانـه، خاصـه بـرای طبقـات متوسـط و سـنتی بـه مفهـوم         
وهـای مـذهبی طـرح    ایـن اتهـام فقـط توسـط نیر    . سپردن ناموس به بیگانگان بود

شد، بلکه نیروهای ملی و روشنفکران غیرمـذهبی نیـز اکثـرا نسـبت بـه زنـان       مین
را آلـوده، دسـت   هـا  آن اعتماد و مشکوك بودند و بسیاری نیـز شاغل شهری بی

به حسـاب  « غربزده»خورده، فاقد نجابت و اصالت زنان روستایی و به یک کالم 
ن ایرانی عالوه بر مواردی که در لیسـت  در لیست گناهان زنان مدر... آوردندمی

گنـاه بزرگتـری قـرار داشـت و     ... گناهان زنان مدرن در غرب گنجانده شده بود
غربزدگـی زن  ... آن، ستون پنجم شدن برای اهداف و اغـراض امپریالیسـم بـود   

عمدتا در نحوه پوشش، میزان نمودار شدن بدن، چگونگی آرایش و پیـرایش و  
حملـه  . شـد محک زده می... و نوع و حدود حضورش  رفتار و سلوك اجتماعی
به دلیل تغییر در سلوك اجتماعی و رفتـار جنسـی   ... به زن غربزده در اکثر موارد
    (72 و 32 ص ،یدیتوح) «.بوده است... و سر و وضع ظاهری او

ـ و بدون آن که مشخصا    تدریجبهبه این ترتیب بود که موضوع پوشش زنان 
شـرق و  »عرصه مجادالت سیاسـی و حتـا مجـادالت بـین المللـی      اعالم شود ـ به  

بسـیار  آرایـش و  بـی  ،لباس ساده»و یک لباس خاص یعنی  نیز کشیده شد« غرب
در ( که مانند یونیفرم اسالمگراهای سیاسی بود، البته بدون روسری)« مردانشبیه 

ایـم کـه   بسیار شـنیده .  های مخفی چ ، تبلیغ و تحمیل شدمیان زنان در سازمان
تخطی از این نوع پوشش پرولتری، به حذف و اخراج از سازمان و یا حداقل، به 

بـه  حـال بـا توجـه    . شدمنجر می« انتقاد از خودجلسه »گیر با عنوان جلساتی نفس
های کـوچکی از زنـان   وجود چنین گفتمان نیرومندی در پیش از انقالب، گروه

در مقابـل  کـه بعـد از انقـالب    یتی قـرار بـود   با چه ابزار و چه گفتمـان و مشـروع  
خودشان نیز بـه نـوعی در   حتا قد علم کنند؟ درحالی که « اجباری شدن حجاب»

 . این روند پیش از انقالب، شریک بودند
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 تمرکز افشاگری انقالبیون بر لباس و پوشش اعضای خاندان سلطنتی

مؤنـ   زنان نوع پوشش محور علیه شاه عمدتا  بر « افشاگری»در این میان تمرکز 
چــه از ســوی نیروهــای مــذهبی و چــه از ســوی  . ی او تمرکــز داشــتخــانواده
طـرز لبـاس پوشـیدن اعضـای      ،عمـدتا  هـم  )« مظاهر غربی پوشش»ها، غیرمذهبی

اوایل انقالب با باز شـدن فضـای   . ها بودهدف افشاگری( خانواده سلطنتین  مؤ
نیروهای انقالبی علیه زنـان خـانواده سـلطنتی ماننـد     مطبوعات، تمرکز افشاگری 

فرح پهلوی و اشرف پهلوی باال گرفت و این افشـاگری هـا، اغلـب بـا انتشـار و      
یعنـی  . بـود « بـاز »هـای  های آنان مثال در کنـار دریـا، و یـا بـا لبـاس     چاپ عکس

زنان « ایپروبیلباس پوشیدن »ی اغلب اوقات بر نحوه« جنایت خانواده سلطنتی»
« افشـاگری »از : شدو از این طریق، بازنمایی مییافت می خانواده سلطنتی تمرکز

البتـه  ..... هـای بـاز اشـرف پهلـوی و    پوش فرح پهلوی تا لباس          های بیکینیعکس
ی زنـانی کـه در حکومـت شـاه، دارای مسـئولیت      ی این افشاگری بـه همـه  دامنه

ونه، مهناز افخمـی، رئـیس سـازمان زنـان و وزیـر      برای نم. بودند تعمیم یافته بود
ای که در همان اوایل شروع انقـالب دربـاره او   زنان در زمان شاه، در مورد مقاله

-مقالـه  یروز»: دهـد به نگارش درآمده بود چنین توضیح می« زن روز»در مجله 

به سـازمان زنـان و    یمقاله سراپا حمله و فحاش.. چاپ شد« زن روز»در مجله ای 
کرد که با بلوز بدن نما و چکمه بلند می و سپس مرا محکوم... ه شخص من بودب

ایـن   (خـاطرات  ،یافخمـ  مهناز)« ...امخوردهمی یسکیدر بلوچستان در جلسه زنان و
-مـی « سـازمان زنـان  »درحالی است که مهناز افخمی در مورد نحوه پوشـش در  

اسـت،   یآزاد ،سـازمان  درن بود کـه  یمان در ارتباط با پوشش اما فلسفه»: گوید
انتخـاب داشـته   حـق  خواست بپوشد، که می هرچه دلش سکه هرک ین معنیبه ا
 یدر قالـب کـار کادرهـا    یولـ . گـر یدهـای  شد تا لباسمی از چادر شروع :باشد

ی کـه ممکـن اسـت در نحـوه     ین بود کـه تـا آن جـای   یشه صحبت ایسازمان هم
م، ینپوشـ  یرعـاد یز غیـ کـه چ  ین معنـ یـ بـه ا  یم، سنتیظاهر بشو یمان سنتپوشش
اد دارد، و بــاز اســت، و یــز یاد دارد، رنــگ و رویــکــه نقــش و نگــار ز یزیــچ
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کـه   یزیـ مـوقر و چ خالصه لباسی .... ا دامنش کوتاه استینش کوتاه است یآست
م کـت و دامـن و   یکـرد می یشه سعین بود که ما همیهم یبرا... نزندچشم  یتو

 (همان)« .میداشته باش یده و بلند و معمولیلباس پوش
بینیم به رغم آن که زنانی که دارای مسـئولیت در زمـان شـاه    همانطور که می

کردنـد کـه حتـا نـوع     تالش می ،های خود به نفع زنانبودند برای پیشبرد فعالیت
در جامعه را داوطلبانه و آگاهانـه کنتـرل کننـد امـا بـاز هـم یکـی از        شان پوشش

 رونمیت در جنبش ضدشاه، نوع و پوشـش زنـان د  ابزارهای افشاگری علیه حاک
 .حاکمیت بوده است
تـوان گفـت کـه اگـر مـثال یکـی دو تظـاهرات علیـه حجـاب          در مجموع می

، یکی از «ژیال شریعت پناهی»اجباری کاری از پیش نبرد و یا همانطور که خانم 
گویـد پـس از اجبـاری شـدن     زنان برجسته مـذهبی کـه در خـاطرات خـود مـی     

ایـن اقـدام او   دارات، به اعتراض به این مسئله، استعفا داده است ولی حجاب در ا
-مـی نسفانه هیچ پشتیبانی حتا در میـان همقطـاران خـود    أمتعلیه حجاب اجباری 

ــغ    ــه، تبلی ــک ده ــه حــداقل ی ــرای آن اســت ک ــد، ب ــهی یاب ــای ارزش یکجانب ه
همــه در کــل جنــبش ضدشــاه از ســوی « زن غــرب زده»غیردموکراتیــک علیــه 

توانسـت یـک   مـی نهای سیاسی و با شراکت و همکاری خود زنـان، طبعـا    گروه
 . گرددشبه خنثا و وارونه 

شاید به خاطر همین ادبیات حاکم بر جنبش ضدشـاه بـود کـه مـثال فـرخ رو      
شـود، و  پارسای به عنوان زن نمادین غربی، بـه راحتـی محاکمـه و محکـوم مـی     

هم در مقابل این حادثه، بـه راحتـی سـکوت    بسیاری از زنان انقالبی و روشنفکر 
وزیـر آمـوزش و   )فرخ رو پارسـای، اولـین وزیـر زن در ایـران     .  کننداختیار می
ضدیت با چـادر بـه وسـیله    »، و «برگزاری اردوهای مختلط»، را به اتهام (پرورش

و « ی آمـوزش و پـرورش بـرای ممنوعیـت چـادر در مـدارس      صدور آیین نامـه 
ــابه، محکــ   ــاتی مش ــد  اتهام ــازات کردن ــرنیپ)وم و مج ــز   (0323 ا،ی ــا مهرانگی و ی

منوچهریان، اولین زن حقوقدان ایرانی و یکی دیگر از زنانی که در دوران شـاه،  
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سناتور مجلس سنا بود و نقش بسزایی در تصـویب لـوایح حقـوقی بـه نفـع زنـان       
شـود و بـه   داشت نیز  اول انقالب، بازداشت و در دادگـاه انقـالب محاکمـه مـی    

و   یآزاد  به  یمنته  در مصوبات  خاصه  مجلس،  در مصوبات  یو  که  ینقش»: اماته
در   یر ویچشـمگ   تیـ فعال  بـه   و با التفـات   فا کردهیا  و جامعه  زن  دنیفساد کش  به
کتـاب    از جملـه   مختلـف   طـرق   بـه   رانیـ ا  زنان  نیدر ب  یغرب  فرهنگ  کردن  ادهیپ
، و تأمـل برانگیـز   (31 ص اردالن، و یخراسـان  یاحمـد ) .شـود محکـوم مـی  « ..یسینو

زنـان انقالبـی و مخـالف حجـاب     »است که در این موارد از جانـب آن دسـته از   
تواند حتا انگیزه و منشـاء صـدور   مینگیرد و مینهیچ واکنشی صورت « اجباری

 .یک اطالعیه اعتراضی باشد
جـه بـه آن کـه    منجـر شـد بـا تو    57در واقع وقتی جنبش ضدشاه بـه انقـالب   

شد و با ایـن  محسوب می« انقالب»ترین نمادهای یکی از مهم« روسری و چادر»
دانستند که کسـی  سمبل به مصاف امپریالیسم و غرب رفته بودند شاید طبیعی می

 ی ممنوعیـت سـر کـردنِ   مانند خانم فرخ رو پارسای به خاطر صدور آیـین نامـه  
ضدانقالبی و طاغوتی خوانـده  ، «یپیاده کردن فرهنگ غرب»و چادر در مدارس، 

 .شود و با این اتهام، حتا اعدام گردد
کـه سـبب    ستیزانه موجود در جنبش ضدشاه بـود زنهای شاید همین دیدگاه

بـه   تهـران  در 1نـو  شـهر  یمحلـه  یآتش سـوز  0357شد که وقتی در بهمن ماه 
، برنیانگیخـت  یانقالبـ های در گروهزنان در میان حتا وقوع پیوست، واکنشی را 

                                                                    

از حدود ساعت پنج بعد از ظهـر در اطـراف   »: نویسد می ۷۵۳۱وزنامه اطالعات دهم بهمن ر 1
مـدت زیـادی نگذشـت کـه اجتمـاع افـراد بـا        . مـردم اجتمـاع کردنـد    تـدریج به« قلعه شهر نو»

هـای   هـا و مغـازه   در این هنگام با وسایلی که از قبل تهیه شـده بـود، خانـه    ...تظاهرات توام شد
نشانی که پیرو اعالمیه قبلی خود ضمن اعـالم   مأموران آتش ...تش کشیده شدبه آ« قلعه»داخل 

خواهنـد،   هـایی کـه مـردم نمـی     همبستگی با مردم اعالم کرده بودند از خـاموش کـردن آتـش   
، روزنامـه  0352ماه بعد یعنی در آبـان مـاه    3این درحالی است که « ...خودداری خواهند کرد
 .دهدتا اطالع ثانوی را می« ناممحله بد»اطالعات خبر از تعطیلی 
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و  ضـدانقالب » آنـان  نظـر  در کـه  «انییـ فرمانفرما سـتاره » ماننـد  یزن که یحال در
آتـش  »تنـه در برابـر    کیـ بـود کـه    یشد از قضا تنهـا زنـ  می محسوب «یطاغوت
آتش سـوزی شـهر   واقعه ستاره فرمانفرماییان . کرد یستادگیا« در شهر نو یسوز
روز بعد از ظهر در آبان مـاه، از   کی»: دهدمی شرح نیچناش در خاطراترا نو 

، تلفن کردنـد تـا خبـر تهـاجم     [شهرنو]ما در محله بدنام شهر یمرکز رفاه اجتماع
 ریمـد . اطـالع دهنـد  « محلـه »زنان بدنام های از مردان متعصب را به خانه یگروه

 «شـوها یر»از  ینمـود گفـت گروهـ   مـی  و مضـطرب  مهیکه سراس یمرکز در حال
آتـش   یروهـا یو ن سیو پلـ اند کرده« قلعه»ها و آتش زدن خانه بیشروع به تخر

 رونیـ مـن بـه سـرعت از دفتـرم ب    . کننـد مـی  یهم از ارائه کمک، خوددار ینشان
زدند، می را، که در مدرسه پرسه انیخواستم چند تن از دانشجو حیآمدم و از ذب

محلـه   یعت تمام به سـو و با سر میشد شنیسوار است ،جمع کند و سپس به اتفاق
در  انییـ فرمانفرما سـتاره  (3 - 330ص فرمانفرماییـان،  )« .میبدنام شهر حرکت کـرد 

کنـد و چگونـه بـا    مـی  را وادار بـه دخالـت   سیدهد که چگونه پلـ می ادامه شرح
دهنـد و سـرانجام، آتـش    می را از آتش نجات یاز زنان روسپ یشاگردانش برخ

 ینـ یخم[ اهللآیـت ]از هـواداران نهضـت    یهمگـ ام شـاگردان » : کننـد می را مهار
همفکرانـد، امـا از انجـام     نیکه کامال محسوس بود با مهاجم یبودند و با وجود

نجـات   ۀواقعـ  (333همـان، ص  )« نحو  ابـا نداشـتند   نیبه بهترشان یکاردمد فهیوظ
 نیشود و همـ می یمحمود طالقان دیاهلل ستیآ با اشییسبب آشنا ان،یجان روسپ
از مهلکه  انییستاره فرمانفرما ،یاهلل طالقانتیوساطت آ  با که گرددمی امر سبب

برخی از دیگر زنـانی کـه وابسـته بـه      سرنوشت بهو  دیایب رونیب« دادگاه انقالب»
 . گرفتار نشود شدند، می حاکمیت شاه شناخته

 بحـ   از ریـ غبرسـم کـه    جهینت نیخواهم به امی یخیتار واقعه نیا آوردناز 
و حقوق زندگی   بر یاریبس اتفاقات انقالب، دوران همان در ،«یاجبار حجاب»

در برابـر ایـن    ،انقالبـی ضـدحجاب   واکـنش زنـان   ازسفانه متأ که هوار شدزنان 
 .نیست دست در یاخبار، وقایع
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 حجاباجباری شدن  منتقدانزوای زنان 

بحـ  حجــاب اجبـاری از ســوی    اکثـر زنـانی کــه در اوایـل انقــالب در جریـان    
« شـوك آور »حتـی  شان و برای« جا خورده بودند»حاکمان تازه، از این موضوع 

بود عمدتا  زنانی بودند که در طول یک دهه قبل از انقالب، در خارج از کشـور  
کردند و به طور مستقیم و چهره به چهره در جریـان آننـه   زندگی و تحصیل می

بـرای نمونـه   . از انقالب گذشته بود قرار نداشـتند جامعه طی یک دهه قبل  وندر
-اوایل انقـالب از دل گـروه  های تشکلی که در سال)« اتحاد ملی زنان»مؤسسان 

اکثـر  »: گوینـد گیـری ایـن سـازمان مـی    در مورد شـکل ( چ  شکل گرفتهای 
مؤسسان اولیه این سازمان، روشنفکرانی بودند که در خارج از کشور بـه مبـارزه   

 ن،یمتـ )« سیاسی علیه رژیم شاه اشتغال داشتند و پـس از قیـام بـه ایـران بازگشـتند     
بخشـی از   57در سـال   در واقع در تظاهرات ضدحجاب اجباری. (00 ص ،0373
از حضـور داشـتند کـه    ( تحاد ملـی زنـان  از جمله برخی از اعضای ا) چپگرازنان 

بعضی از این زنان، دانشـجویان دختـر شـاغل بـه     . خارج به ایران باز گشته بودند
ی تحصیل در خارج از کشور بودند که بـه خـاطر شـرکت در انقـالب و تجربـه     

درصـد   51حـدود  »در آن زمـان  . بازگشـته بودنـد   شـان وطـن  بـه  فضای انقالبی
ساناساریان، )« .دادندزنان تشکیل می 0353کشور را در سال دانشجویان خارج از 

0325).  
های چ  در خارج از کشـور پیوسـته بـود و    یکی از همین زنانی که به گروه

، حـدود  0357در بهمن »: گویدای میبا انقالب وارد ایران شده بود در مصاحبه
نخستین سـفر مـن بـه    پس از ده سال این . یک هفته پس از انقالب، به ایران رفتم
او . «کـردم بار بود که از ایران دیـدار مـی  ایران و از ده سالگی تا آن زمان دومین

در تظاهرات هزاران زنی است که از خارج بازگشته که به گفته خودش یکی از 
اش بـه ایـن کـه تـا     ، اما همین فرد در خاطراتهضدحجاب اجباری شرکت داشت

گذشـت  ر جامعـه در قبـل از انقـالب مـی    اش نسـبت بـه آننـه د   چه حد دیـدگاه 
ایـن فاصـله دیـدگاه خـود و هـم حزبـی هـایش را        کند و متفاوت بوده اشاره می
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باختنـد،  های چ  روحیـه خـود را مـی   از نظر سیاسی گروه»: دهدمی چنین شرح
بسیاری از آنان دریافتند که تعبیرهایشان از شرایط در ایران تا چه پایـه نادرسـت   

در پایـان یـک تظـاهرات،    . اندچه حد از طبقات کارگر دور بودهبوده و آنان تا 
ای از ما برای گفتگو با کارگران درباره اهمیت تداوم انقالب تا رسـیدن بـه   عده

کـارگران بـا ادب بـه    . مانـدیم دموکراسی واقعـی در جمـع کـارگران بـاقی مـی     
کـردیم، یکیشـان   را تـرك مـی  هـا  آن هنگـامی کـه  . های ما گوش دادنـد حرف
از . بـای بـای  : ستش را برای ما تکان داد و با خنده و تفریح به انگلیسـی گفـت  د

شد بیگانه بودن ما را با آن کارگرانی کـه متحـدان طبیعـی خـویش     میناین بهتر 
  (025ص  ،0377افخمی، مهناز )« پنداشتیم، نشان دادمی

 بـا شـاه را در کنفدراسـیون   شـان  البته این زنـان خـارج از کشـور کـه مبـارزه     
هـای  ، پس از بگیر و ببندها و خشونتبردندمی پیشدانشجویان خارج از کشور 

از همـین رو وقتـی در   به خـارج از کشـور بازگشـتند و    شان ، بسیاریاول انقالب
حجاب اجباری دوباره مطرح و به قانون تبدیل شد، تنها زنان شـاغل   0353سال 

 روندنوعی همدلی داشتند، سابق به زنانی که با حکومت در ادارات دولتی و نیز 
 یرویـ ن ،ین گـروه از زنـان  در واقع هم. اعتراض به حجاب اجباری را پیش بردند

پوشـیدن لبـاس سـیاه در اعتـراض بـه      »کمپـین   یانـداز راه و یدهشکل در یاصل
خمینـی بـه اجـرا گذاشـته شـد،       اهللآیتوقتی که فرمان »: بودند «حجاب اجباری

هـا  آن .زن با پوشیدن لباس سیاه بر علیه این قانون اعتراض کردنـد  2511حدود 
. ها و هواداران شاه بودنـد شامل زنان شاغل، تحصیل کردگان غرب، غیر مذهبی

تعداد شرکت کنندگان در این اعتراض به چند دلیل از تعداد زنان در تظـاهرات  
توانسـتند کشـور را تـرك    بسـیاری از زنـانی کـه مـی     -0: یکسال پیش کمتر بود
ی متعصـبین،  احسـاس ناامیـدی و تـرس از حملـه     -2. کنند، از ایران رفته بودنـد 

فضــای  -3داشــت و ی اعتراضــات دور نگــاه مــیبســیاری از زنــان را از صــحنه
ی شـرکت در  رفـت و هزینـه  اجتماعی بسوی سرکوب بیشـتر پـیش مـی   -سیاسی

در حقیقـت در   (0325 ان،یساناسـار )« .بُـرد ی زنان را باال مییک تظاهرات اعتراض
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زن در  2111تا  5111حدود »مارس  2اولین تظاهرات ضد حجاب اجباری در 
در صورتی کـه در   (همان)« .دانشگاه تهران دست به گردهمایی و تظاهرات زدند

این درحالی است که حکومـت  . تن رسید 2511سومین تظاهرات، این تعداد به 
بـرای حمایـت از    ،تظـاهراتی بـا حـدود صـدهزار مـرد و زن بـا حجـاب       »جدید 

 (.همان) «جمهوری اسالمی به راه انداخت
بخشی دیگر از این زنان انقالبی هم کـه در داخـل کشـور زنـدگی و مبـارزه      

هــای مخفــی و ســازمان»ســانی بودنــد کــه بــه واســطه حضــور در کردنــد، کمــی
اساسـا   ....( و های فدایی خلـق مثل حزب توده ایران، سازمان چریک)« زیرزمینی

خبر نداشتند که در بطن جامعه و در روابط روزمره زنـدگی مـردم چـه اتفاقـات     
ره هـم در دایـ  ها آن یعنی. گیردعظیم فرهنگی و سیاسی و نمادین دارد نضج می

از پدیـدار شـدن اجبـار در    « بـه یـک بـاره   »شـان  های مخفی، اغلـب بسته سازمان
، شـگفت زده  (یا روسـری، یـا تـو سـری    : و سر برآوردن شعار)پوشیدن حجاب 

« اجباری شدن حجاب»از زاویه این بخش از زنان جدامانده از جامعه نیز، . شدند
الی کـه حـداقل از   کـرد، درحـ  احتماال یک پدیده جدید و خلق الساعه جلوه می

چادر و ( و نه لزوما  در دانشگاه ها)ها و خیابان« مدارس»یک دهه قبل از آن، در 
باید به یـاد داشـت   . مانتو و روسری به شکلی غیرعادی، رو به گسترش نهاده بود

بـرخالف امـروز، قشـرهای مختلـف مـردم را      « فضای دانشگاه»که در زمان شاه، 
جامعـه قـرار   « الیـت »هـای  ی گـروه در محـدوده  کرد بلکه عمدتا میننمایندگی 

، کـه  «دبیرسـتان هـا  » ویـژه بـه داشت، درحالی که فضـای موجـود در مـدارس و    
ان دختر، رو به گسترش نهاده بود در واقع آموزروسری و چادر سر کردنِ دانش

نشانه و بازتابی از واقعیت انکارناپذیری بود که در بطن و بافت جامعـه بـه وقـوع    
 . تپیوسمی
 

 حجاب اجباری در سایه عدم اتحاد میان زنان 

خواسـتند  به نسبت اندك زنان مخالف حجـاب اجبـاری مـی    اما چطور آن تعدادِ
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خواهی که پیش از انقالب و در طول بیش از یک دهه، بـه                  در برابر موج حجاب
هـم زمـانی کـه بخشـی از      آنشدت گسترش پیدا کرده بود، به مبارزه برخیزند؟ 

مسـئله مخالفـت بـا رژیـم سـلطنتی      مخـالف حجـاب اجبـاری     زنـانِ  همین تعداد
بـود  شان نوع پوشش و حق انتخاب هاتر از خواستهبرایشان اولویت داشت و مهم

چـ  بـا   هـای  ، گروه57اوال در تجمعات اعتراضی اسفند  بینیم کهاز این رو می
ائتالفـی   ،در جهت اعتـراض بـه حجـاب    دانستندمی را هوادار شاهزنانی که آنان 
« کردنــدمــی بــا هــم  عمــلای بــدون همــاهنگی و هــیچ رابطــه»نکردنــد وآنهــا 

 هـای ی از عوامل مهم فروکش کـردن تجمـع  و در ثانی یک( 0325ساناساریان، )
این نگرانی بود که طرفـداران رژیـم گذشـته بـه     »اعتراضی علیه حجاب اجباری 

کنندگان نفوذ کننـد و آن را بـه اعتراضـی علیـه انقـالب تبـدیل       درون تظاهرات 
جالب است که حتا زنانی که بـه شـدت نگـران حجـاب اجبـاری      (. همان)« کنند

خواسـتند در برابـر گسـترش آن، واقعـا  مبـارزه کننـد بـاز هـم خـط          بودند و مـی 
بـود  شـان  هـای سیاسـی  کشیخطبلکه همننان همان « خواسته خود»قرمزشان نه 

کـه  طـوری  بـه . ی قبل از پیروزی انقالب، ادامه پیدا کرده بـود ز همان دورهکه ا
نتوانستند اتحادی محکم در برابر حجاب اجبـاری را ایجـاد کننـد چـرا کـه      آنان 

ــه احــزاب مختلــف از همکــاری نزدیــک هــا آن وابســتگی تــر میــان خودشــان ب
اد بـا زنـان   هرگونـه اتحـ   ،که زنان انقالبی آن زمـان طوری به. کردجلوگیری می

بـرای نمونـه    . دکردنبه شدت رد میشاه را  و رژیم مشروطه یاساس قانونموافق 
کـه مـدافعین    انـد، بـه مـا گفتـه   »: کننـد می این تجمعات اعالم یدر همان بحبوبه

دوستان، زنانی که به نام قانون اساسی چه در دوران بختیـار  . قانون اساسی هستیم
اساسی ایـران  قانون  .اندریختند، قانون اساسی را نخواندهها و چه امروز به خیابان

بنابراین اگر زنـی بـه نـام قـانون     . داده و نه حق انتخاب شدنها ی به زننه حق رأ
از جانـب عمـال رژیـم سـابق      انـد، آمـده در گوشـش خوانـده   اساسی به خیابـان  

کنـیم  مـی  تحریک شده است و ما رژیم سابق را با تمام نهادهـا و قـوانینش نفـی   
 (331 ص، 0372 ن،یمت)« همراه با قانون اساسی اش
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ی انقالب، اتحاد و همبستگی بـین نیروهـای   بح  این نیست که در آن دوره
ای هـم وجـود داشـت و    شـکل خیلـی گسـترده    انقالبی وجود نداشـت اتفاقـا  بـه   

هـا و  و نـه بـر محـور خواسـته    )نیروهای انقالبـی بـرای سـرنگونی رژیـم پهلـوی      
 با همه نیروهایی که خواهـان سـرنگونی  ( مطالبات دموکراتیک موردی و خاص

از همـین رو زنـان انقالبـی نسـل گذشـته کـه در       . متحـد شـدند   ند،بود آن رژیم
هـا و اتحادهـای سیاسـی    ی ائـتالف احزاب اپوزیسیون ضدشاه فعـال بودنـد همـه   

با دیگر نیروهای سیاسی و مـذهبی، بـه منظـور سـرنگونی حاکمیـت      شان احزاب
معتقـد بودنـد   شـان  پهلوی را با آغوش باز پذیرفته بودند و برای رسیدن به هدف

و ولـی هنگـامی کـه پـای منـافع      « اتحاد با هیچ نیرویی را نباید از دسـت داد » که
بـا زنـان   « اتحاد و همبسـتگی »آمد و مثال موضوع عاجل خودشان به میان حقوق 

به میـان کشـیده   حجاب تحمیل به منظور ایستادگی در مقابل مدافع رژیم پهلوی 
دلیل اصلی این مخالفـت، آن  شاید . حاضر به ائتالف و اتحاد با آنان نبودند ،شد

-مـی نرا اولویـت  « هـای جنسـیتی خودشـان   خواسـته »زنان انقالبـی  خود بود که 

همننـان  را « ضدیت بـا سـلطنت و غـرب و امپریالیسـم    »دانستند بنابراین موضوع 
در واقـع بـرای ایـن    . دانسـتند موضوع محوری و اولویت اصلی، برای اتحـاد مـی  

مخـالف  هـا نیـز   آنکه )می رژیم سلطنتی زنان مخالف حجاب اجباری، زنان حا
-بـه حسـاب مـی   « غیرخـودی »را به عنـوان نیـروی   ( اجباری شدن حجاب بودند

-مـی نمتحد انقالب ضدامپریالیسـتی محسـوب    ،آوردند و از نظر آنان، این زنان

 . شدند
حال پرسش این است که با تسلط چنین دیدگاهی چطـور آن تعـداد انـدك    

توانسـتند امیـدی بـه پیـروزی     مخالف حجاب اجباری بودند مـی زنان انقالبی که 
خواهم بگویم که مسئله فقط این نبود کـه مـردان روشـنفکر در    داشته باشند؟ می

مخالف حجاب اجبـاری حمایـت نکردنـد بلکـه      انقالبی از این زنانِهای سازمان
ف خود این زنان انقالبی نیز که برای مخالفت بـا حجـاب اجبـاری ـ حتـا بـرخال      

 ـ حرکت کردند باز هم همان معیارهـای غیردموکراتیـک را  شان  احزاب سیاسی
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به صورت پُـر رنـگ و تعصـب     ،شاندر جنبش ضدحجاب اجباری برای ائتالف
گرفتنــد و هرگــز حاضــر بــه اتحــاد بــا نیروهــای ـ بــه اصــطالح    آلــود، پــی مــی

 . های جنسیتی خود نبودندـ بر اساس خواسته« غیرخودی»
خواهم به این نتیجه برسم که از آوردن این مثالها و ذکر حوادث تاریخی می

 ،«حجـاب اجبـاری  »مخـالف  انقالبـی  هـای زنـان   شاید بتوان گفت مشکل گـروه 
هـایی دموکراتیـک و   ارزش»عمدتا  آن بود که خودشان نیز حامل و عامل بسـط  

اتفاقات ناگواری که بـر  ، به مقابله با ینبودند که بتوانند با چنین ابزار« گراکثرت
کتاب »ای در نیز در مقاله« دیانا»ای به نام نویسنده. شد بپردازندسر زنان هوار می

-مـی  52در همـان سـال   ( که متعلق به نیروهای چ  و روشنفکری بـود )« جمعه

بخش وسیعی از زنان، حجاب اسالمی را به عنوان یک حرکت ضـد  ... »: نویسد
بســیاری از زنــان .. صــویر زن عروســکی پذیرفتنــدامپریالیســتی در جهــت نفــی ت

خواهند تصویر زن عروسکی، یا بطور کلی،  کرده با پذیرفتن حجاب می تحصیل
هـای   ام،ـا حجـاب، الزامـا ، جنبـه    . معیارهای فرهنگ غرب را مردود قلمداد کننـد 

بـه عنـوان یـک نمـاد نیـز       احجـاب حتـ  . زنـد  منحط فرهنگ غرب را کنـار نمـی  
 کتـاب )« .کلی،ت مبارزات ضد امپریالیستی یا ضـد غربـی باشـد    ندهِتواند بازتاب نمی

 (0352 اسفند 23 ،31 شماره اول، سال جمعه،
« حجـاب اجبـاری  »حتا پس از طرح « دیانا»بینیم، مسئله خانم همانطور که می

کلیت مبارزات ضد »تواند می« حجاب»و پس از انقالب، بر سر آن است که آیا 
 را نشان بدهد یا نه؟ « های منحط فرهنگ غربا جنبهامپریالیستی یا ضدیت ب

برای آن که نحوه نگـاه و قضـاوت زنـانی را کـه در آن زمـان حتـا در مـورد        
های دیگر همین مقالـه خـانم   نقد داشتند را بهتر متوجه شویم، به بخش« حجاب»
. رجوع کنیم« قوانین مربوط به خانواده»و قضاوت ایشان در مورد اصالح « دیانا»
شـاه و   طرح قوانین حمایت از خانواده از طرف رژیـم وابسـته  » : نویسدیشان میا

و در « انقـالب سـفید  »قوانین  واقع طرحی در حد بقیه ریزان امپریالیسم، در برنامه
امپریالیسم از یک سو بـرای جلـوگیری از   ... داری بود جهت تحکیم بنای سرمایه
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سوی دیگر برای همـوار کـردن   های آزادیبخش و از رشد اجتناب ناپذیر جنبش
راه نفوذ روابـط اقتصـاد سـرمایه داری و گسـترش سیسـتم پـولی پیشـرفته، یـک         

در ایران، . کردریزی اقدامات اصالحی را در کشورهای جهان سوم طرحسلسله 
هـای  طـرح گونـه  ایـن  قوانین اصالحات ارضی و قانون حمایـت خـانواده، از رده  

ده، در حقیقـت، در خـدمت آزاد کـردن    قـانون حمایـت خـانوا   . اصالحی بودند
تــر نیــروی ارزان کــار زن بــود تــا نیازهــای تولیــدی جامعــه ســرمایه داری ســهل

باید متذکر شد که وجود این قـوانین بـه ظـاهر مترقـی، علیـرغم      ... برآورده شود
عدم ضمانت اجرایی، نقش منفی بزرگی در زندگی سیاسی زن ایرانی ایفا کرد، 

ی را بازی کرد کـه مـورد نظـر برنامـه ریـزان امپریالیسـم       یا در حقیقت همان نقش
های مشخص مبـارزاتی  به این معنا که وجود این قوانین سبب رکود حرکت. بود

 (همان)« زنان در دوران رژیم شاه شد
خـانم  »توان انتظار داشـت بـا ایـن ابزارهـای گفتمـانی کـه       در واقع چطور می

ه و پرداختـه بودنـد، بـه نفـع گسـترش      و همفکران ایشان در آن زمان ساخت« دیانا
 ، صورت گیرد؟بسیج عمومیحق انتخاب زنان ایران حرکت و 
 0352مارس سـال   2به مناسبت که « کتاب جمعه»با رجوع به مقاالت دیگر 

تواند ابزاری بـرای  نمی را که از اساسهایی توان چنین نگرشمی شده بودمنتشر 
باشد بـه روشـنی   « انتخاب پوششحق »همنون « حقوق دموکراتیک»حمایت از 
-نویسنده تأکید مـی ، در کتاب جمعه برای نمونه در مقاله دیگری. مشاهده کرد

زنان ملت، در روز هشـتم مـارس  یـک سـال      از جنبش و تظاهرات دلیرانه»: کند
ن ما برخی از مطبوعات و نیز مسئوالن تلویزیون علیه ایـن  اما در میه... گذرد، می

تلویزیـون بـا بـردن دوربـین روی     . ، خصمانه موضع گرفتندحرکت انقالبی، زنان
 چند زن رنگ و روغن زده، واقعیت را دگرگونه جلوه داد و کوشید توده چهره

ــته      ــی، را همنــون گروهکــی وابس ــنفکر و انقالب ــتکش، روش ــان زحم ــیع زن وس
 (0352  مارس، 2جمعه، کتاب)« .اواك و ارتجاع قلمداد کندس  به

« چنـد زن رنـگ و روغـن زده   »شویم کـه واژگـان   یبا اندکی دقت متوجه م
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زن غـرب زده و  »های پیش از انقالب، نمایـانگر  همان واژگانی است که در سال
گیـری  گیری علیه آن، موضـع است و موضع« عروسک فرنگی، و مدافع آمریکا

-در واقـع ایـن همـان ارزش   . شده اسـت علیه حاکمیت شاه و غرب محسوب می

مختلف علیه شاه، نهادینـه شـده   های انقالب توسط گروهاست که پیش از هایی 
توانسـت پشـتوانه   نمـی  طبعـا  هایی بود و از این رو پس از انقالب نیز چنین ارزش

 . باشد« حق انتخاب پوشش» یایاحبرای  کیدموکرات جنبشی
« اتحاد ملی زنان»در اساسنامه توان می راها دیگری از این دست ارزشنمونه 
تـرین  های ملی، ما مبارزه علیه امپریالیسم را از اساسیبطه با حرکتدر را»: یافت
دانـیم زیـرا جامعـه سـرمایه داری و سـرمایه داری وابسـته بـه        های خود میهدف

کنـد، نـابرابری حقـوق زن و    امپریالیسم است که زنان زحمتکش را اسـتثمار مـی  
گان گــردد، و از زنــان، موجــودات تجملــی و مصــرف کننــدمــرد را ســبب مــی
سـازد و از ایـن طریـق اقتصـاد وابسـته و جامعـه مصـرفی را        کاالهای تجملی می

 . (324 ص ،0372 ن،یمت). «.بخشدتحکیم می
ای بـوده  هـ در واقـع همـان کلیـدواژه   « موجـودات تجم،لـی  » ی همنونواژگان

زن »علیـه   و غیرمـذهبی   مـذهبی هـای  شخصـیت هـا و  است که در ادبیات گروه
وجـود  « حقـوق زنـان  » ی کنشگران زن در حـوزۀ دستاوردهاو نیز تخطئه « مدرن
 .داشت

رسد زنان انقالبی و چـ  در آن دوران دو نـوع سـمبل    به نظر می در مجموع
داشتند که از قضا هـیچ کـدام   « زن عروسک فرنگی و تجملی»در برابر را از زن 
: زیـر سـئوال ببـرد   بـود  « حجاب اجبـاری »را که پشتوانه هایی ارزشتوانست مین

بعد از انقالب نیز همننان نمـاد  ها یکی، زن چریک و جان بر کف بود  که سال
  زن  ی مبـارزات مرحلـه تـرین  پرشکوه»: شودقلمداد می« زنان»ی درخشان مبارزه

  یو فـداکار   شـجاعت   دوران  نیـ در ا... شـود می  شروع  اهکلیس  با جنبش  یرانیا
 نماد و سـمبل   دوم، و (41.  ص ،0357 ، جمعه  کتاب)« . شودمی  نیحماسه آفر  زنان
زنـان هـوادار ایـن     ویـژه بـه )نیروهـای انقالبـی   . است« زن کارگر» نام به یمقدس
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هـای  که عمدتا  از طبقات متوسط و باالی جامعه بودند از منافع و خواسته( نیروها
حاکمیت شاه را که به نـوعی نماینـده   زن در های سمبلطبقه خود در گذشتند و 

بـود طـرد کردنـد و در خیـاالت و     ( حداقل در حوزه سـبک زنـدگی  )خودشان 
دانستند و از این زاویـه بـا   « نماینده کارگران و زحمتکشان»خود را  شان،ذهنیات
زنـان  »در آن زمـان  . های کارگران، خـود را تعریـف کردنـد   ها و ارزشخواسته

-واقع حجاب برایدر ( و نیز زنان حاشیه نشین شهری)« طبقه کارگر و روستایی

 شان،در زندگی فقر زده« حجاب اجباری»بود، و طبیعتا  « پوشش فقر»نوعی شان 
نـان  زشـد  از همـین رو بعـد از انقـالب،     مـی نموضوعی آزاردهنده و مهم تلقـی  

 .روشنفکر و انقالبی با تناقضی آشکار و بن بستی الینحل، روبرو شدند
که در فضای دو قطبی که در جنبش با این نشانه ها، شاید بتوان نتیجه گرفت 

زن، الگـوی  دو نوع فقط ی نیروهای انقالبی پدید آمده بود، ضدشاه توسط همه
مدلی که روشنفکران برای زن ایرانی به طـور اعـم   »: و مورد پذیرش بودشناخته 

یا زن بورژوای غرب زده و عامل نفوذ فرهنگ استعمار بود، : ترسیم کرده بودند
 . (0373 توسعه، و فرهنگ ،یشهشهان) «!قالبیو یا زن کارگر ان

به نگارش « بازبینی تجربه اتحاد ملی»ای که در کتاب عاطفه گرگین در مقاله
بعد از برگزاری برنامه اتحـاد ملـی زنـان در رشـت، مسـئله      »: نویسددرآورده می

« یا روسری، یـا توسـری  »شعار . تظاهرات زنان به خاطر حجاب اجباری روی داد
هـا آمـد و زنـان وادار بـه تظـاهرات علیـه حجـاب        حزب اهلل بـه خیابـان  از طرف 

فدایی، با عجله دختران و زنان عضو « پیشگام»ولی بنا به دستور .... اجباری شدند
و هوادار خود را به حجاب الزم دعوت نمود و خود اتحاد ملی زنـان، باحجـاب   

ا دادن روسـری بـه   ها آمد تا در تظاهرات زنان شـرکت کنـد و بـ   شد و به خیابان
های تظاهرکننده را بـه  خانم... آنان و با دادن دستمال برای پاك نمودن رژ لب و

  (234 ص ،0372 ن،یمت)« آرامش در برابر توسری دعوت نمود
را در آن « پـاك کـردن رُژ لـب   »و « حجـاب »این مسئله که اتحاد ملـی زنـان   

ثال روشـنفکران مـرد و   شـد کـه مـ   مـی نها انتخاب کرد، مربوط به این راهپیمایی



 073/ فصل سوم 

شـد بـه   دانستند، بلکه مربوط مـی را فرعی می« حجاب» شان،انقالبیهای سازمان
 شـد و یکی از مظاهر اصلی انقالب شمرده مـی « نحوه پوشش زنان»این که اتفاقا  

قد علـم کننـد و   « مظاهر اصلی انقالب خودشان»خواستند علیه یکی از مینها آن
ی مشروع و ابـزاری از  شد بدون هیچ پشتوانهمینیعنی . شوند« خارج»از انقالب 

که خودشان نیز با جانفشانی هایی ارزشو « مظاهر انقالب»پیش تدارك شده، با 
شـاید در همـین بسـتر    . تأسیس آن مشارکت داشـتند، مبـارزه کننـد   ساختن و در 

معرفتـی اسـت کـه مـثال خـانم همـا نـاطق پژوهشـگر برجسـته و نـام آور تــاریخ           
حتا باید با مجاهدین همراه باشیم، »: نویسدمی 0357اسفند  20ن نیز در کشورما

شـود و  مـی ناگر روسری به سر کنیم، به شرط آن که ما بدانیم به نـام مـا توطئـه    
جدا شدن ما از مردم همـان چیـزی اسـت    ... شودمیننظام شاهنشاهی برگردانده 

 (330 ص همان،). «خواستمی که نظام سابق
 

 از دیروز تا امروز « ح  انتخاب پوشش»فراموشی 

جنـبش  »دهـد کـه   مجموعه عوامل و رخدادهایی که شرح آن گذشت نشان مـی 
های دموکراتیک نبـود بلکـه یـک جنـبش     یک جنبش مدنی با خواسته« ضدشاه

آن نیـز  منتهی شد و در این انقـالب   57ایدئولوژیک بود که سرانجام به انقالب 
-سی درون این جنبش که نفوذ بیشـتر و مقبولیـت گسـترده   بخش از نیروهای سیا

با کنار زدن رقبای سیاسی خود، ( هواداران اسالم سیاسی)در جامعه داشتند تری 
ــد   ــکیل دادن ــالمی را تش ــوری اس ــت جمه ــی از   . دول ــه یک ــدیم ک ــین دی همنن

هـای  که توسـط اکثریـت گـروه   ( اما اعالم نشده و زیرپوستی)رویکردهای مهم 
-مـی  بازتولیـد و چه غیرمذهبی در جنبش ضدشاه گرا اسالممشارکت کننده چه 

در واقع تیر حمله ایـن جنـبش انقالبـی    . بود« زنان مدرن و متجدد»ضدیت با د ش
زن »از قلــب « هــای لیبرالــی غــربامپریالیســم و ارزش»بــرای هــدف قــرار دادن 

راضـی ایـن جنـبش نسـبت بـه      هـای اعت از همـین رو سـمبل   .کردگذر می« مدرن
بـا محوریـت   ) «صـر یق»حاکمیت شاه، برای مثال در حـوزه سـینما، فیلمـی ماننـد     
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ــا ) «دریــکل»هــایی همنــون ، یــا در حــوزه ادبیــات، داســتان(«نــاموس پرســتی» ب
 ،یاسـ یس حـوزه  در و، (محوریت تقد،س زن روستایی و تحقیر زن شهری مـدرن 

 زن»از بـا نمـادپردازی تحقیرآمیـز     «یغربزدگ» و «سمیالیامپر» اشیمحور مسئله
 زنـان  دنیپوشـ  لبـاس  نحـوه »، و افشاگری هایش نیز اغلب بـر  «یفرنگ عروسک
در این میان بخشی از زنان طبقه متوسط جدید . قرار داشت... و «یسلطنت خاندان

شهری نیز ناآگاهانه علیه منافع خود با این جنبش همراه شـدند و سـرآخر همـین    
و طـی  )، بعد از انقالب «زن مدرن»ها و نمادهای این جنبش انقالبی علیه گفتمان
بـدل شـد   « قانون»به ( رخدادهایی که در فصل بعد به آن پرداخته شده و حوادث

 . را برای آنان به ارمغان آورد... و حجاب اجباری و لغو قانون خانواده و
کـه امـروز   هـایی  و ارزش هـا رسـد، گفتمـان  از این زاویه است که به نظر می

در میان اپوزیسیون حکومت فعلی وجود دارد نیز « حجاب»حول و حوش مسئله 
آینده را نشان بدهد، هم از این روست کـه   در گیری نظم سیاسیتواند جهتمی

باید در مـورد نحـوه مواجهـه نیروهـای سیاسـی اپوزیسـیون کنـونی بـا آننـه در          
برخـورد نیروهـای    ۀگفتمـان و نحـو   رایـ ز. افتـد حسـاس بـود   حاکمیت اتفاق می

، کننـد اش مـی سیاسی و اجتماعی با آننه در حکومت به آن انتقاد دارنـد و نفـی  
آینده پی خواهند گرفت، نشـان   در نظم سیاسی شیآرا را که در سمت و سویی

 . دهدمی
اجبـاری شـدن   »هـای برآمـد   خـواهیم ریشـه  سـال، اگـر مـی    32حاال پس از 

هایی که ها و گفتمانی مؤلفهاچاریم که نسبت به همهرا بررسی کنیم، ن« حجاب
حداقل طی دو دهـه پـیش از انقـالب شـکل گرفتـه بـود و از قضـا مـا زنـان نیـز           

 ایم به طـور منصـفانه بررسـی کنـیم تـا از پرتـو ایـن        خودمان در آن شریک بوده
، حداقل بتوانیم مشخص نماییم که در کجاها اشتباه کرده ایـم، و  داوری منصفانه

ی تکـرار اشـتباهات ـــ امـا بـه شـکلی       ی بسـته آیا امروز بار دیگر در همان دایره
 وارونه ــ قرار نگرفته ایم؟ 

های گزاف گذشـته  کنند به خاطر پرداخت هزینهبرخی از زنان که تصور می
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ای و بنـا دارنـد کـه امـروز بـه گونـه      « انـد درس گرفتـه »ناشی از وقـایع انقـالب،   
-بینیم که با دنبالـه روی از برخـی گفتمـان   سفانه گاه میعمل کنند متأ« متفاوت»

، باز هم ناخواسته در برابـر  (و نه حق مدار و مدنی)های ایدئولوژیک و قهرآمیز 
بخشـی   (انقـالب  از شیپ) اگر آنان، زمانی. ایستندمی« حق انتخاب آزادانه زنان»

میـت شـاه و   مـزدوران حاک »و « زنان عروسک فرنگی»از زنان جامعه را با عنوان 
کردند و با چنین انگ هایی، مبارزات آنان را بـرای دسـتیابی   می نفی« امپریالیسم

در اوایل  مبارزه علیه حجاب اجباری به حقوق زنان تخطئه و حتا آنان را از روند
مـزدور  »را « زن محجبـه »، هـا همـان  از گذاشتند، امروز نیز برخیمی انقالب کنار

کننـد آنـان را از رونـد مبـارزه بـرای      مـی  کـرده و سـعی  تلقی « حاکمیت کنونی
 مقولـه  ،زنـان انقالبـی   راگـر آن زمـان  از نظـ   . احقاق حقوق زنان کنار بگذارنـد 

و  شـد مـی  یمعرفـ مـزدوری امپریالیسـم و غـرب     ،حیتصر ای حیتلو به ،«فمینیسم»
و عامـل تفرقـه در   « انحرافـی »بدون چون و چرا فمینیسم به عنوان یک موضـوع  

بـه عنـوان مـزدوری    « فمینیسـم اسـالمی  »شـد، امـروز   مـی  نفی انقالبیون، صفوف
ن میـان  فقـط در ایـ  . شـود مـی  و بدون چون و چرا نفـی گردد می تلقیحاکمیت 

 از شـان حملـه  کـان یپ نـوك  گـرا ینفـ  زنـان  از دسته نیامسئله آن است که برای 
یعنــی محمدرضاشــاه بــه « بــه آنبســته حکومــت وا»امپریالیســم و  گــرفتن نشــانه

 یامقولـه را « فمینیسم»تغییر یافته و بنابراین آن زمان  حکومت جمهوری اسالمی
چون )بخشی از کنشگران حقوق زن با این اتهام و  کردندمی تلقی« امپریالیستی»

 اتهـام  بـه  زنـان  از یگـر ید بخش زین و امروز ،شدندمی و طرد نفی (اندفمینیست
( کننـد مـی  اشیمعرفـ  «یحکـومت » یمفهـوم  که) «یاسالم سمینیفم» از یطرفدار
اما مشـکل اصـلی همننـان پابرجاسـت و آن هـم وجـود و        .شوندمی طرد و ینف

 . است آنان انتخاب حق و زنانمنافع غیر از « متر و معیارهایی»حضور 
« کمونیسـم / سـرمایه داری  »بندی بـین المللـی یعنـی    اگر در زمان شاه، قطب

و « سـرمایه داری »را کـه بـه    ، هـر زن کنشـگری  شـد کـه زنـان انقالبـی    می سبب
 شـاه قلمـداد کننـد و   حکومـت  داد، مزدور امپریالیسـم و  نمی فحش« امپریالیسم»
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مبارزات روشـنفکران الییـک و مـذهبی در جنـبش ضدشـاه را بـه        ییفضا نیچن
کـه  « غـرب / اسالم»سمت و سویی چنین پُر هزینه سوق داد، امروز هم دو قطبی 

سبب شده که زنان انقالبی امروز نیز هر زنی را که  المللی غلبه یافتهبین یفضابر 
ش ندانــد، مــزدور تی هــایفحــش ندهــد و آن را مســبب همــه بــدبخ« اســالم»بــه 

 . کنند قلمدادحاکمیت 
توانـد مبـارزات   می یک بار دیگر چنین نگرش ایدئولوژیک که است روشن
و بـاز هـم بـه    دهـد   تنـزل غیردموکراتیک را به سمت و سویی  زنان ماطلبانه حق
-تخاصـم  وارد این مجـادالت  ،«منافع زنان جامعه»اولویت قائل شدن برای جای 

هـای جدیـد در   یعنی با توجه به قطـب بنـدی  . یموش  (بینا دولتی)المللی بین زیآم
که به عنـوان عامـل امپریالیسـم و    « فمینیسم غربی»سطح جهانی، امروز دیگر آن 
در زمـان شـاه کـه    « زن عروسک فرنگـی »شد و دست نشانده حاکمیت تلقی می

زن »رسد این بـار، همـان   ته و به نظر میمورد نفرت جنبش ضدشاه بود، تغییر یاف
 از سوی بخشی از اپوزیسیون اش،های ظاهریبا همان ویژگی« عروسک فرنگی

ایـن بخـش از   . اسـت  شـده تبـدیل    «تـرین نمـاد علیـه حاکمیـت امـروز     مهـم »به 
اپوزیسیون ناراضی از وضع موجود امـا فمینیسـم اسـالمی را بـا قاطعیـت، دسـت       

قلمـداد  « حاکمیـت سیاسـی وقـت   » را نیز مزدور« زن محجبه»میت و نشانده حاک
طلـب را  زده، زنان مسلمان برابریکند، و با این قضاوت سیاسی و ایدئولوژیمی

 . کنندحذف می« حقوق زنان»از روند مبارزه برای کسب 
سـال از برقـراری    32و  سـال از جنـبش ضدشـاه    45پـس از گذشـت   اکنون 
، شاید موسم آن فرا رسیده باشد که یک لحظه با خودمان یاسالم قانون حجاب

تـر بـه ایـن موضـوع بیندیشـیم کـه اگـر        خلوت کنیم و به طور جدی و مسئوالنه
-بـه  بـر فضـای درونـی کشـور و    عمـال  بازهم چنین گفتمـان قطبـی و تخاصـمی    

دهـد؟ یعنـی   مـی  اتفـاقی رخ  به راستی چهجنبش زنان مسلط گردد بر   خصوص
آننـه در پراتیـک اجتمـاعی و مـدنی     ق یابـد  اگر بار دیگر چنین رویکردی تفو،

  نیست؟« حق انتخاب آزاد زنان بر پوشش خود»آیا شود کنشگران، فراموش می



 
 
 
 
 

 چهارم فصل
 

 یاسالم حجاب سرنوشت و 57 انقالب
 
 اقامت روز 22 از بعد و کشور، به مراجعت از پس ینیخم اهلل               روح اهللآیت یوقت
 کیـ دموکرات یجمهـور »: کـه  داشـت  اظهار و رفت قم هیعلم حوزه به تهران در
 (0357 اسـفند  02 هان،یک)«میکنیم یجار را یاسالم احکام و است یغرب فرم کی
 هـا وزارتخانـه  االن»: گفت نیچن یگرید یسخنران یط زین آن از پس روز چند و
 بـاز  کننـد یم نقل من یبرا که یطور آن - برسد دولت به که میگویم را نیا -

. بشـود  تیمعصـ  دینبا یاسالم وزارتخانه در. دارد را طاغوت زمان صورت همان
 باحجـاب  امـا  برونـد  هـا زن. نـد یایب لخت یهازن دینبا یاسالم یهاوزارتخانه در
 03 هـان، یک)« .باشـند  یشـرع  باحجـاب  کنیلـ  کننـد  کار بروند ندارد یمانع. باشند

( کشـور  ییاجرا قوه مسئول عنوان به) موقت دولت که بعد ویژهبه و (0357 اسفند
 از ییهاگروه کرد، دییتأ را یشرع حجاب مورد در ینیخم اهللآیت اظهارات زین

 در روز همـان  یفـردا  و شـدند  شوکه ،یدولت ادارات در شاغل زنان ژهیوبه زنان
 را شـان یاعتراض یهاتجمع و تظاهرات بیترت نیبد و آمدند ابانیخ به اعتراض،

 و هـا تجمع نیا البته. دادند سازمان( 0357 اسفندماه 20 تا 07 از) هفته کی یط
 بـود  شـده  دهید تدارك یگرید منظور به و اظهارنظرها نیا از شیپ هاییمایراهپ
-تجمـع  نیابرگزاری ( زن یجهان روز) مارس 2 مناسبت به زنان یهاگروه یعنی

ــا  ــل از راه ــازمانده قب ــه یس ــزی و برنام ــردهری ــد ک ــا بودن ــم ام ــانه ــا آن              یزم  ب
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 حجــاب رعایــت بــههمــه زنــان  الــزام مــورد در دیــجد حاکمــان یاظهارنظرهــا
 سـرعت  و تـر آسـان  ،یاجبار نیچن به اعتراض یبرا را زنان جیبس روند ،یاسالم
 . دیبخش
 

 0357 اسفند 20 تا 07 از: حجاب و پوشش در اجبار هیعل زنان مقاومت

 بـا  همزمـان  0357 اسـفندماه  07 شـنبه پنج :زنان ییمایراهپ نیبزرگتر ،57 اسفند 07
 نیا در رایز. بود یمهم اریبس روز ران،یا زنان مبارزات خیتار در زن، یجهان روز
 تهــران در «یاجبــار حجــاب» هیــعل تظــاهرات نیبزرگتــر کــه بــود یخیتــار روز
 را زنانـه  بلنـدِ  زیـ خ نیـ ا برآمـدِ  خبر زمان آن یهاروزنامه از یاریبس. شد برگزار
 یبرا. دادند انتشار گسترده طور به پوشش، اریاخت حق و یآزاد از حراست یبرا
 از زنـان  مختلـف  دسـتجات  و هـا گـروه  تهـران  در»: نوشت هانیک روزنامه نمونه
 بـه  و زن یجهـان  روز مناسـبت  بـه  یشـمال  و یمرکـز  یهاابانیخ در امروز صبح
-ییمایراهپ در. زدند ییمایراهپ به دست حجاب، درباره خود نظرات ابراز خاطر

 شـرکت  زیـ ن دخترانـه  مـدارس  انآمـوز دانـش  از یادیـ ز تعداد زنان، امروز یها
 طبـق »: میخـوان یمـ  نیچنـ  زین گزارش ادامه در (0357 اسفند 02 هان،یک)« ...داشتند
 امـروز  صـبح  از زیـ ن مختلـف  یهـا وزارتخانـه  و ادارات در دهیرسـ  یهـا گزارش
 ریـ اخ سـاعت  چنـد  یطـ  کـه  حجاب به مربوط مسائل به یدگیرس یبرا یجلسات
 یبـرا  کارهـا  واحـدها،  از یبرخـ  در و پرداختنـد  گفتگـو  و بح  به شده، مطرح
 رانیـ ا ییمـا یهواپبلـیط   فروش قسمت زن کارکنان... شد وقفه دچار ساعت چند
 او درون یپـاک  و نجابت دیبا زن یاجبار حجاب داشتند اعالم الیو ابانیخ شعبه
 نیهمننـ  زنـان  نیـ ا. باشـد  یاجبـار  دیـ نبا حجـاب  کـه  داشتند دهیعق هاآن باشد
 کـار  در یاجبار دینبا اما کنند نظر اظهار مورد نیا در توانندیم ونیروحان گفتند
 کننـد  سر چادر خواستند اگر تا شود واگذار هازن خود به دیبا مسئله نیا و باشد
 یانـده ینما خودشـان  گفتـه  به زنان نیا یسو از. کنند استفاده گرید پوشش از ای
 خـود  مـدارس ... دخترانه مدارس در امروز... اندفرستاده یطالقان اهللآیت منزل به
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 یتعداد... کردند حرکت تهران دانشگاه طرف به تظاهرات با و کردند لیتعط را
 مسـئله  بـا  شـدن  روبرو ینحوه به ییهااعتراض امروز زین تهران یهامارستانیب از

 اگـر  کـه  داشـتند  اعـالم  کارمنـد  زنـان  آوربـه  مارستانیب در... شد شروع حجاب
 زنـان .... شـوند ینم حاضر خود کار سر نشود گرفته                یاکننده قانع و قاطع میتصم
 حجـاب  مسـئله  بـا  رابطـه  در امـروز  زیـ ن 024 قسمت و 002 مخابرات در شاغل
 ییمـا یراهپ کیـ  از پـس  امـروز  هم زنان یداریب تهیکم. زدند ییمایراهپ به دست
 از شیپـ ... نمودنـد  حرکت تهران دانشگاه طرف به تهران یهاابانیخ در یطوالن
 ییپالکاردهـا  بـا  همـراه  خارجـه،  وزارتخانه در شاغل زنان از یاعده امروز ظهر
 دانشـگاه  وارد بـود  شـده  نوشـته  حجـاب  بـا  رابطـه  در ییشـعارها  هاآن یرو که
 (همان) «شدند

 بـزرگ  ییگردهمـا  در کـه  دهـد یمـ  نشـان  هـان یک روزنامـه مفصل  گزارش
 گونـاگون  یهـا گـروه  و اقشـار  از زنـان  ،0357 اسـفندماه  07 در زنان یاعتراض
 شـرکت  ،یخیتـار  ییمـا یراهپ آن در( یشـهر  متوسـط  طبقـه  از عمدتا ) یاجتماع
 شـدن  یاجبـار  اعـالم  با زن، یجهان روز مراسم یبرگزار تقارن واقع در. کردند
 یهـا گـروه  همه که سابقهیب یتظاهرات گسترده، یشکل به که شد سبب حجاب،
 داده یجـا  خـود  در شـان، یفکـر  و یاسیس متفاوت یهاشیگرا رغم به را زنان
 در یخیتـار  حرکـت  آن کننـدگان  شـرکت  تعـداد  کـه  یطـور به. شود برپا بود،

-یمـ  بـرف  که یدرحال و هنگام نیا در»: است آمده هم هانیک روزنامه گزارش
 حرکـت  بـه  دانشگاه از خروشان ییایدر چون یتهران دختر و زن هزار 05 دیبار
 ریـ ز در کـه  گـروه  نیـ ا پـارس  یخبرگزار از نقل به نیفلسط ابانیخ در. آمد در
 یریـ وز نخسـت  کـاخ  بـه  سـرانجام  ،بودنـد  زده تظـاهرات  به دست نیسنگ برف
 یسـخنران  یاجبار حجاب هیعل بر زنان از یندگینما به زن چند آنجا در. دندیرس

 یبـرا  یریـ وز نخسـت  کـاخ  یانقالب یگاردها از یاعده هنگام نیا در... کردند
 دسـت  بازرگـان  مهنـدس  دفتر یجلو در که زن هزار 05 حدود ساختن پراکنده
 آرام از پـس ... کردند ییهوا یراندازیت به اقدام بودند، زده اعتراض و اجتماع به
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 داریـ د در. شـدند  ریوز نخست با مالقات خواستار زنان ندگانینما اوضاع، شدن
 دولت سییر عنوان به که کردند تقاضا شانیا از زنان ندگانینما ر،یوز نخست با

 و قول از پس انیپا در. بازگردند ییوسطا قرون دوران به رانیا زنان ندهد اجازه
. «افـت ی خاتمـه  یآرامـ  بـه  زنـان  اجتمـاع  نیـ ا شـب،  یانیپا ساعات در ییقرارها
 .(همان)

 اسفند 07 یخیتار ییمایراهپ :مناط  مختلف پایتخت در تظاهرات : ماهاسفند 03
 طـور  به همننان یول بود شده زیبرانگ چالش و هیحاش پُر یلیخ که چند هر زنان

 هـا شهرسـتان  در حتـا  و تهـران  در زین بعد یروزها در و ابدییم ادامه خودجوش
 : شودیم تکرار
 زنـان  همراه به تهران، یهادانشگاه زن استادان ،0357 اسفند 03 شنبه روز  ـ 0  

-یم یسازمانده را یگرید یاعتراض تجمع هنرمند، زنان از یگروه و روشنفکر
-یمـ  تظاهرات یدادگستر کاخ یسو به ،یقبل یهماهنگ وریزی برنامه با و کنند
 بـه  را تظـاهرات  نیـ ا خبـر  کـه  اسـت  ییهاروزنامه جمله از هانیک روزنامه. کنند
 در زن هـزاران  صـبح،  هیاول ساعت همان در»: سدینویم و دهدیم پوشش یخوب
 محـل  در حاضـر  زنـان . افتندی حضور آن اطراف یهامحوطه و یدادگستر کاخ
  یتبعـ  رفـع  خواستار ،یآزاد ما مرام/ ینیخم ما رهبر: دادندیم شعار که یدرحال
 سـازمان  هیـ انیب تهـران  دانشـگاه  اریاسـتاد  ناطق هما اجتماع نیا در. شدند خود از
 مخـالف  مـا : بـود  آمـده  هیـ انیب نیـ ا در کـه  کـرد  قرائت را رانیا انیدانشگاه یمل

 حقـوق  بـه  تجاوز که میمعتقد ما م،یهست آن لیتحم مخالف بلکه میستین حجاب
 بـه  هرگـز  حجابیب زنان. است همگان یآزاد و حقوق به تجاوز زن، یآزاد و
... میهسـت  متقابـل  احتـرام  خواسـتار  مـا  نیبنـابرا  انـد نکـرده  نیتوه حجاب با زنان
. (0357 اسـفند،  21 هـان، یک) «شد قطع زنان تند یشعارها با بارها ناطق خانم سخنان
 . کردند صادر هم یاقطعنامه خود، اجتماع انیپا در یدادگستر در حاضر زنان
 وزارت در شــاغل زنــان از یگروهــ توســط روز نیــا در دوم، تظــاهرات ـــ 2 

 مقابـل  در هـا وزارتخانـه  گـر ید و رانیـ ا تئاتر زن شگانیهنرپ از یتعداد و خارجه
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 یطـ  خـود،  اجتماع انیپا در زنان نیا. وستیپ وقوع به خارجه وزارت ساختمان
 مـورد  5 در را شـان یها خواسـته  بازرگـان  مهنـدس  بـه  خطـاب  سرگشاده یانامه
 از  یتبعـ  رفـع  و مرد و زن یبرا کسانی حقوق هاآن نیترمهم که داشتند اعالم
 (0357 اسفند 21 هان،یک) .بود زنان
 مرجــان، دخترانـه  یهـا رسـتان یدب توسـط  روز نیـ ا در تظـاهرات،  نیسـوم  ــ  3    

 مـدارس  دختـران . وسـت یپ وقـوع  به هدف، و آذر، ،یخوارزم نصر، ،یهشترود
 را خـود  درس یهـا کـالس  صـبح  از ،یاجبـار  حجـاب  به اعتراض خاطر به فوق
... کردنـد  اجتمـاع  خـود  یهـا رسـتان یدب اطیـ ح یهـا محوطـه  در و کردند لیتعط

 صـورت  بـه  و یجمع دسته صورت به یساعات از پس فوق یهارستانیدب دختران
 دانشگاه در اجتماع از پس و شدند تهران دانشگاه رهسپار تظاهرات و ییمایراهپ
 کـاخ  بـه ... انقـالب  ابـان یخ از عبـور  بـا  تظاهرات و ییمایراهپ صورت به آنجا از

 کـه  کننـده  اجتمـاع  دختـران .... کردنـد  اجتمـاع  آنجـا  در و دندیرسـ  یدادگستر
 حضـورا   تـا  شـدند  یدادگسـتر  ریـ وز بـا  دارید خواستار بودند نفر هزار 5 حدود
 (0357 اسفند، 21 هان،یک). کنند ابراز را شانیها خواسته

 تظـاهرات  از یبانیپشـت  در :تهران در زنان از یبانیپشت در هاشهرستان در تظاهرات
 : پرداختند یبانیپشت به زین شهرستان نیچند از زنان تهران، زنان
 تـن  صـدها  و کـرد  ییمایراهپ به دعوت زنان از سنندج زنان یشورا: سنندج – 0
 در و مـاده  03 در یاقطعنامـه  تجمـع،  انیپا از پس روز نیا در دختران و زنان از
 .کردند صادر یتهران زنان مطالبات از یبانیپشت و تیحما
 بــانوان از تــن دو و یدانشــگاه و کارمنــد زنــان از تــن 51 حــدود: اصــفهان – 2
 و رفتـه  اصفهان در هانیک و ندگانیآ یهاروزنامه دفاتر به ییمایراهپ یط ،یقاض
 در زنـان  قطعنامـه  از را خـود  یبانیپشـت  حجـاب،  شـدن  یاجبار به اعتراض ضمن
 (همان). کردند اعالم تهران

 پرسـتاران  نفت، یمل شرکت کارمند زنان از نفر صد کی آبادان در: آبادان – 3
 .کردند تجمع حجاب هیعل و رفته آبادان یدادگستر به ادارات ریسا کارمندان و
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 یبرقـرار  بـه  اعتـراض  عنـوان  بـه  دخترانـه  رسـتان یدب چند هم زیتبر در: زیتبر – 4
 .کردند یخوددار کالس سر به رفتن از یاجبار حجاب

ــ 5 ــابه ـ ــا مش ــراض نی ــااعت ــهرها در ه ــ: یش ــت، راز،یش ــواز، رش ــهد، اه  مش
 دختـران  توسـط  عمـدتا   کـه  داشـت  وجـود  زین مشکیاند و آمل مان،یمسجدسل
 ایـ  و درس یهـا کالس یلیتعط شکل به و شدیم تیهدا هارستانیدب آموزدانش
 .گرفتیم صورت ها، استان پرورش و آموزش مراکز در اجتماع
 بـه  زنان اسفند، 21 در  :جم جام ساختمان مقابل در زنان تظاهرات ،57 اسفند 21
 مربـوط  یهـا گـزارش  سانسور اعمال و شانتظاهرات اخبار ینشیگز پخش لیدل
 زیــن و( یدادگسـتر  کـاخ  برابـر  در اسـفند  03 روز در) شـان یاعتراضـ  تجمـع  بـه 

 مجتهـد  محمـد  و یغـرو  مهنـدس ) ونیـ زیتلو و ویراد مسئوالن با که یامصاحبه
 بـه  دسـت  گـر ید بـار  بـود  شـده  انجـام  حجـاب  مـورد  در ونیزیتلو در( یشبستر
 کـه  شـد  سـبب  زنـان  تجمع. دادند شعار ونیزیتلو و ویراد هیعل و زدند تظاهرات
 جمـع  در حضـور  به ریناگز مایس و صدا وقت سیرئ «زاده قطب صادق» باالخره

ــ کامــل نشــدن پخــش لیــدل زاده قطــب. شــود تظاهرکننــدگان  نداشــتن را لمیف
 یراضـ  را معتـرض  زنـان  نـه، گراهیتوج سخنان نیا اما. کرد عنوان ،یفن امکانات
 داخـل  بـه  زاده قطـب  بـا  مـذاکره  یبـرا  زنـان  از یندگانینما ن،یهم یبرا و نکرد

 . کنند دارید زاده قطب با نتوانستند یول شدند فرستاده جم جام ساختمان
 اسـفند  20 روز در زنـان  :تهاران  دانشاگاه  در زنان یاعتراض تظاهرات: اسفند 20
 تـه یکم» فراخـوان  از تیـ حما در تظـاهرات  نیا. پرداختند تظاهرات به زین 0357
 یروزهـا  یشـعارها  دادن سـر  ضـمن  آنـان . شـد یم برگزار «زنان حقوق از دفاع
 در». شـدند  بودند داده وعده که آننه طبق دولت مقامات تیحما خواستار قبل،
 صـنعت  ون،یـ زیتلو ویـ راد کارکنان: از متشکل زنان، از تن هزاران تظاهرات نیا

 تیـ جمع بـا  مختلف یصنف یهاگروه و انآموزدانش ان،یدانشجو معلمان، نفت،
 در حجـاب  بـودن  یاجبار با مخالفت در زنان حقوق از دفاع تهیکم و مبارز زنان
 یآزاد دانیـ م طـرف  بـه  آنجـا  از و کردنـد  اجتماع تهران دانشگاه چمن محوطه
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-یآزاد غه،یصـ  لغـو  خواسـتار  نیهمننـ  آنان تظاهرات نیا در. کردند ییمایراهپ
 از یکـ ی در. شـدند  زنـان  حقوق یعادالنه نیتأم و مرد، و زن یبرا یمساو یها

 نیخـون  انقـالب  رزمنـدگان  مـا : بـود  شـده  نوشته روز نیا معترضان یپالکاردها
 03 و 02 ی07 یروزهـا  در نیمـرتجع  انهیوحشـ  حمـالت  و رفتار رانیا یهاخلق
 بــه آنـان  ســپس. (0357 اسـفند  22 هـان، یک) «میکنــیمـ  محکـوم  را زنــان بـه  اسـفند 
 ونیـ زیتلو و ویـ راد و زاده قطـب  صـادق  هیعل آنجا در و رفتند جم جام ساختمان
 یبـرا  کـه  بـود  تظـاهرات  نیـ ا اثنـا  در کـه  شودیم گفته. پرداختند دادن شعار به
 مشهور «خانم زهرا» گروه به بعدها که زنان از متشکل یفشار گروه بار، نینخست
 البتـه . دندیکش خشونت به را تجمع و افتندی حضور زنان یاعتراض تجمع در شد،
 و صدا سرپرست حامل نیماش تظاهرات نیا در که کرد اعالم ونیزیتلو و ویراد
 یکـ ی و کیشـل  را یریت زین زن کی و گرفته قرار معترض زنان حمله مورد مایس
 22 هـان، یک). اسـت  سـاخته  وارد نیماش نانیسرنش سمت به را چاقو یاضربه گرید

 افتـاده  اتفـاق  ا واقعـ  چـاقو  ضربه و یراندازیتحادثه  که نیادر مورد  (0357 اسفند
 اسـت  نیا اندکرده نقل ینیع شاهدان آننه یول ستین مشخص قا یدق نه، ای است
 دهیکشـ  خشـونت  بـه  گسترده یشکل به حجاب، موافقان توسط تظاهرات آن که
 . (همان) شد
 

 رفراندوم یبرگزار آستانه در حجاب طرح از دولت ینینش عقب

 زنـان  یپـ  در یپـ  تظـاهرات  و یاعتراضـ  یهاتجمع ها،ییگردهما ییبرپا از پس
-گروه و اقشار گرید تیحما سپس و تهران در حجاب شدن یاجبار به معترض

 و بـود  افتـه ی ادامـه  بعد به 57 اسفندماه 07 روز از که ها، شهرستان در زنان یها
 یبرگــزار و 52 نیفــرورد 02 آســتانه در وقــت مســئوالن کــه نیــا بــه توجــه بــا

 گرفتـه  قـرار ( نـه  ای یآر: یاسالم یجمهور مورد در یریگیرأ یبرا) رفراندوم
 حتـا . کرد ینینش عقب موقتا  ،یاجبار حجاب نهیزم در حاکمیت سرانجام، بودند
 بـه  آن در و کـرد  صـادر  یاهیـ اطالع رسـما   تهران یاسالم انقالب یمرکز تهیکم
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 هشـدار  دهنـد یم قرار تیاذ و آزار مورد شانپوشش خاطر به را زنان که یکسان
 نیاول ،یشهشهان رشمسیم  (0357 اسفند 03 هان،یک). شد خواهند مجازات که داد

: داشـت  اعـالم  آن در و کرد منتشر یاهیاطالع رابطه نیهم در زین تهران دادستان
 لبـاس  نحـوه  از اعـم  بهانـه،  و عنـوان  هـر  بـه  معـابر  ای یعموم اماکن در هرکس»
 قانون... 4 ماده و...  2 ماده طبق...  بشود بانوان مزاحم ای متعرض رهیغ و دنیپوش

 (همان) «شودیم مجازات ،یعموم مجازات
 دولـت  و خـود  نظر یامصاحبه در هم( انتظام ریام عباس) ریوز نخست معاون

 و ریـ وز نخسـت  کـه  اسـت  یهیبـد »: کرد انیب طور نیا زنان حجاب مورد در را
 و یمعمـول  حـد  در حجـاب  بـه  دیـ مق و مشـوق  و طرفدار میقد از شانیا خانواده
 و معتقـد  وزرا انیـ آقا همـه  و شـان یا یولـ . اندبوده آن یاسالم و حیصح و یعمل
 هـا خـانم  یبـرا  اءیـ اح دسـتور  و باشـند یمـ  نیالد یف الاکراه مهیکر هیآ به عامل
 تعرض حق یاحد که ینیخم اهللآیت قبل روز دو حیصر اعالم. ندینمایم صادر
 یهـا خـانم  الـزام  عـدم  بـر  دولـت  عمـل  دیمو ندارند، را هاخانم یبرا مزاحت و

 مسـئله  یجلفـ  و یانیعر و یشگرینما البته. باشدیم ادارات به نیمراجع و کارمند
 یاسـالم  دولـت  در و یاسـالم  انقـالب  از بعـد  رانیـ ا در مسلما که است یگرید
 (همان)« .باشد داشته رشیپذ و جواز تواندینم

 اظهـار  ونیـ زیتلو و ویـ راد در یامصاحبه در زین یطالقان محمود دیس اهللآیت
 هیـ فق و من ساخته ت،یشخص حجاب وقار، حجاب یعنی یاسالم حجاب»: داشت
 نه کرده، انیب دیمج قرآن که قدر آن است قرآن حیصر نص نیا ست،ین یگرید
 بـزرگ  کتـاب  نیا به معتقد که یزنان نه و میشو خارج حدود آن از میتوانیم ما

 کـه  اسـت  نیـ ا مسـئله  شود، حفظ زن خواهدیم قرآن و اسالم... هستند یآسمان
 از یکـ ی حجـاب  مسـئله  سـت، ین مطـرح  چـادر  مسئله ستین کار در یاجبار چیه

 خـواهران  ،هـا خانم ها، ییمایراهپ نیا در یکس. است یانقالب حرکت نیا مظاهر
 کـه  نیـ ا حـاال  امـا . نـد یایب حجابیب ای باحجاب که نکرد مجبور را ما دختران و

... است نکرده کار نیا در یاجبار کس چیه هم باز نکنند ای و کنند سر یروسر
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 یعناصـر ... نکردنـد  انیـ ب اکـراه  شـکل  به ای و اجبار زین ینیخم اهللآیت حضرت
 اجـازه . کننـد  جـدا  انقالب از را هازن یعنی انقالب بزرگ جناح کی کوشندیم
 مجبـور  حجـاب  داشتن به را زنان کس چیه. کند اهانت هازن به یکس میدهینم
 (0357 اسفند 21 هان،یک) «کندینم

 در را ینـ یخم اهللآیـت  نظـر  اطالعـات  روزنامـه  زین 0357 اسفند 20 روز در
 همـان »: کـرد  عنـوان  نیچنـ  ،یاجبـار  حجـاب  بـه  نسبت زنان اعتراضات با رابطه
 «.است حیصح و است من نظر مورد فرمودند، یطالقان یآقا که ینظرات

 سـت ین مطـرح  زن مسـئله »: کـرد  اعـالم  بعد روز چند زین صدر یبن ابوالحسن
 مـرد  گـر ید طـرف  و اسـت  زن آن طـرف  کیـ  که است یاجتماع روابط مسئله
 جامعـه  در مـا ... دیآیم وجود به روابط نیا از که است ینسل سوم طرف و است
 یتقـوا  و شهیاند ار،یمع و میکنیم نیتضم را مرد و زن یاجتماع حقوق مساوات
« .دارد یفرقـ  چـه  مـرد  یمـو  بـا  زن یمـو  صـورت  نیـ ا در او، جسم نه است زن
 (0357 اسفند 23 هان،یک)

 زن حقوقـدانان  هیـ اتحاد» صدر، یبنابوالحسن  سخنان انتشار از شیپ روز پنج
 یطـ  بـود  آن سیـی ر ران،یـ ا حقوقـدان  زن نیاول ان،یمنوچهر زیمهرانگ که «رانیا

 از اعـم  حقوقـدان،  زنان»: نوشت یانقالب دولت سران به یاهشداردهنده هیاطالع
ــار در لیــوک و یقاضــ  مــورخ ییگردهمــا در کــه همــوطن خــواهران هیــکل کن
 و کـرده  بلنـد  را خـود  طلبانـه  حق یصدا یدادگستر وزارت در 03/02/0357
 اتیـ آ حضـرت  از. اندداشته اعالم را خود یهاخواست صادره یهاقطعنامه یط
 و یاسـ یس تیـ درا بـا  کـه  بازرگـان  مهنـدس  یآقـا  جنـاب  موقت دولت و عظام
-یمـ  یسپاسـگزار  نمودنـد  اعـالم  را حجـاب  بـودن  یاجبـار  عدم خود، یانقالب
 قطعنامـه،  اهداف ریسا به لین جهت در حقوقدان زنان یهاتیفعال برنامه.... دینما
 (0357 اسفند 20 هان،یک)« .شد خواهد اعالم
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 جبهه دو هر در کیتاکت رییتغ سپس و مقاومت روز 5

 اسـفندماه  20 تا 07 یط گسترده تنش باع  «یاجبار حجاب» طرح هیاول شوك
 آموختـه دانـش  زنـان  و شاغل، و کارمند زنان جامعه ژهیوبه زنان انیم در 0357
بـا مشـاهده واکـنش     دیـ جد تیـ حاکم که شد باع  حال نیع در تنش نیا. شد
. دهـد  کیتاکت رییتغهای دیگر، به حوزه جمعی زنان و احتمال گسترش آندسته

 یاجبار حجاب طرفداران ابتدا. اما این تغییر روش در چند زمینه صورت گرفت
 جـاد یا بـا  را تجمعات آن زنان، تظاهرات دنیکش خشونت به با که کردند تالش
 نیـ ا کـه  اندازنـد یب تیمشـروع  از ،«انقـالب » بـودن  خطـر  در و «ینـاامن » از ترس
 اسـفند  20 تظـاهرات  در «خـانم  زهـرا  دسته و دار» ظهور در توانیم را کیتاکت

 . کرد مشاهده
 انیـ حام  رایـ ز بـود  حجاب مدافع صدهاهزارتن تظاهرات ،یبعد موفق کیتاکت
 بـه  مقابـل  در و دارنـد  مـردم  تـوده  انیـ م در یعیوس گاهیپا دانستندیم زین حجاب
 هـای تجمـع  یراحتـ  بـه  تواننـد یمـ  ،یاجبـار  حجـاب  مخالف زنان آمدن ابانیخ

 ،یانقالبـ  التهـاب  ۀدور آن در واقـع  در. کننـد  برگـزار  خـود  نفـع  به یترگسترده
 بـه  انقالب یحام مختلف یهاگروه یبرا یمردم جیبس و  «ابانیخ به یلشکرکش»
 یچنـدان  ازیـ ن ،یگـر  جیبسـ  یبـرا  جانفرسـا  تـالش  بـه  و بـود  تحقـق  قابل یراحت
 یبرگـزار  ن،یبنـابرا . «بودنـد  ابانیخ در همه» ینوع به روزها آن که چرا. نداشت
 ،یاجبـار  حجـاب موافقان  یسو ازفقط  نه ،ییروزها نیچن در تظاهرات و تجمع

 واقـع  در .شـد یمـ ن محسوب یتوجه قابل و شاق عملبلکه از سوی مخالفان نیز 
 بـا  سـت ین سـه یمقا قابـل  انقـالب  ملتهب یروزها درتجمع و راهپیمایی  یبرگزار
. بردیم بسر باثبات، و مستقر یدولت هیسا ریز به و آرامش در جامعه که ییروزها
 یبـرا  زیـ ن و) اعتراض منظور به که یتیجمع و تظاهرات کل به یوقت رو نیهم از

 نیـ ا تـوان ینمـ  میکنـ یم نگاه بودند کرده شرکت( «مارس 2 مراسم» در شرکت
 جانـب  از «گسـترده  اریبسـ  واکـنش » اشمجمـوع  در را هـا ییمایراهپ و تظاهرات
 . نکرد دایپ تداوم هاییمایراهپ نیا که یوقت هم آن کرد، قلمداد رانیا زنان
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 شیبـ  روزهـا  نیا در تظاهرات نیبزرگتر در کنندگانشرکت گر،ید یسو از
 موافقـان  مینـ یبیمـ  کـه  روسـت  نیهم از. است نشده زده نیتخم  نفر هزار 05 از

گزارش  به. دادند سازمان را یبزرگ تظاهرات اسفندماه، 25 روز در ز،ین حجاب
 تظاهرکننـدگان  داشتند، شرکت «صدهاهزارتن» که تجمع نیا در هانیک روزنامه
 تجمـع  ملـت  پـارك  در ما،یسـ  و صدا عملکرد و یاسالم حکومت از تیحما به

 زنان یاسالم انجمن ندهینما بیدستغ عهیگوهرالشر خانم اجتماع نیا در»: کردند
 قطـب  صـادق  عملکرد از تیحما زین و زنان یاسالم حجاب از تیحما در معلم
 از کـه  داد خبـر  هـم  زاده قطـب  صـادق . کـرد  یسخنران ونیزیتلو ویراد در زاده
. کنـد  روشن را یاسالم یجمهور میمفاه کرد خواهد یسع رانیا ونیزیتلو فردا،
 مـا  مسـلمان  خواهران :که بود شده دیتأک هم تجمع نیا قطعنامه دوازدهم بند در

 یانقالبـ  و مبـارز  زنـان  یتمـام  بـه  تقـوا  حصـار  و کـار یپ سنگر مثابه به را حجاب
 (0357 اسفند 23 هانیک)« .دینمایم شنهادیپ

 20 از پـس  کـه  رسـد یمـ  نظـر  بـه  :کناد              مای  فاروکش هاا           ها و مخالفت                    اعتراض
 در ینیخم اهللروح اهللتیآ زین و یدولت مقامات تیاکثر یریگموضع با اسفندماه
: شـدند  میتقسـ  گـروه  دو بـه  معتـرض  زنـان  ،«حجـاب  بـه  زنان اجبار عدم» مورد
 ممکـن  چـون  سـت ین الزم اعتـراض  و تظاهرات ادامه کردندیم فکر که یگروه
 را تظـاهرات  نیـ ا خواسـتند یمـ  کـه  یگروهـ  و ،شود یریدرگ جادیا سبب است
 بـر  ،معتـرض  زنان انیم در ییآرا صف و انشقاق نیا رسدیم نظر به. دهند ادامه
 چـه  و یمل چه چ ، چه یاسیس یهاتیشخص اکثر اوال که شد جادیا اساس نیا

 یروهــاین» کــه آن لیــدل بـه  تظــاهرات ادامــه کــه بودنـد  کــرده اعــالم یحکـومت 
 انـد، شـده  مـوج  سـوار  و کنندیم تیهدا را آن «سابق میرژ عوامل و ضدانقالب
 بـه  گـر ید که داشتند اعتقاد نیا بر تیاکثر که بود نیا هم دوم لیدل. است اشتباه
 انقـالب  مسـئوالن  گـر ید و ینـ یخم اهللآیـت  و دولـت  یوقتـ  اساسـا   که لیدل نیا

 دیگـر از  ،یرسـم  یهـا هیـ اطالع در شـده  شـناخته  ونیروحـان  از یبرخ و یاسالم
 ادامــه نیبنــابرا نــدیگوینمــ یســخن حجــاب، دنیپوشــاجبــار و الــزام نســبت بــه 
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 زمـان  آن در کـه ) هـان یک روزنامـه  کـه  بـود  رو نیهمـ  از. سـت ین الزم تظاهرات
 بـا  خـود  اول صـفحه  در( گرداندندیم را آن یرمذهبیغ چ  روشنفکران عمدتا 
 را یداخلـ  جنـگ ...خواهـد یمـ  دشـمن »: نوشـت  ست،یکاف زنان تظاهرات عنوان
 اصـابت  آن بـه  رشیـ ت سمیالیامپر اگر که اریاسفند چشم نیا. بپوشاند عمل جامه
 یصدا با و صادقانه دیبا... ردیگیم قرار رانیا مردم یرو شیپ رهیت یاندهیآ کند
 یکنـون  طیشـرا  در امـروز  از بـود  درست روزید تا زنان تظاهرات اگر گفت بلند
 (0357اسفند 23 هانیک) «است انتیخ بله انت،یخ منطقشیب ادامه و است غلط
 در زنان هیاول واکنش و التهاب آن د،یجد حاکمان ینینشعقب با حال هر در
 نـه  کـه  چـرا . شود منجر ترمنسجم و ترآگاهانه یواکنش به نتوانست بعد یروزها
 بـا  زیـ ن یاسیس احزاب در زنان یهاگروه بلکه دادند کیتاکت رییتغ حاکمان، تنها

 خــود کیدئولوژیــا ســابق یهــاکشــیخــط بــه ،هیــاول التهــاب کــردن فــروکش
 نیـ ا دوبـاره  وقـوع  از گسـترده  یائتالفـ  جـاد یا با نشدند موفق تنها نه و بازگشتند
 یادآوریـ  بـا  و کـرده  عمـل  عکـس  جهـت  در اتفاقا  بلکه کنند یریجلوگ بح 
 زنـان  ی               جبهـه  انیـ م در انشـقاق  بـه  شـتر یب هرچـه  خود، گذشته مواضع و خطوط
 ، مجمـوع  در کـه  شـد  باعـ   هـا نیـ ا همـه . زدند دامن ،یاجبار حجاب مخالفِ
 و «قـاطع » د،یـ با کـه  آنننـان  ،«یاجبـار  حجـاب » بحـ   بـه  زنـان  جامعه واکنش
 در هـم  آنخودجـوش اولیـه،    واکـنش کـه همـان    چند هر .ادامه نیابد «گسترده»
 شـود،  برگـزار  «نه ای یآر: یاسالم یجمهور یبرا رفراندوم» بود قرار که یزمان
 واکنش آن از پس اما د،یگرد یاجبار حجاب مدافع یروهاین ینینش عقب سبب
 همه یالعملعکس و نشد منجر همبسته و افتهیقیتعم یکنش به که ییجاآن از ها،
 تیـ نها در خـت یانگیبرن را زنـان  انیـ م در  یمقطعـ  تظـاهرات  نیچنـد  از ترجانبه
 کـه  یزنـان  عمدتا  ،یاجبار حجاب به اعتراض تداوم روند در که چرا. نداد جهینت
 یهـا گـروه  در کـه  یزنـان  و ماندنـد  یبـاق  شـدند یم خوانده «سابق میرژ هوادار»
 شـدن  یاجبـار  هیـ عل مبـارزه  ادامـه  بـه  قـادر  گرید اساسا  بودند فعال چ  یاسیس

 در ایـ  ،یاسیس یفضا شدن بسته و فشارها واسطه به آنان که چرا نبودند، حجاب
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 بیـ تعق مـورد  خـود،  یهـا یحزبـ هـم  همـراه  بـه  ای و بودند کشور از خروج حال
-یمـ  کـه  آن یبـرا  ایـ  و بودنـد،  گرفته قرار یاسالم ینوپا میرژ یتیامن یروهاین

 حـق  یبرا مبارزه از نشوند همراه و همگام ،«سابق میرژ هوادار زنان» با خواستند
 .شستند دست خود، پوشش
 اسـفند  07 در کـه  بزرگـی  تظـاهرات  و ییمـا یراهپ از ریـ غ بـه  گرید یسو از 
 یبرگـزار  منظور به را آن قبل، از چ ، یهاگروه در زنان واقع در و شد برگزار
 طـرح  بـا  روز نیـ ادست بر قضـا   و - بودند داده سازمان «زن یجهان روز»مراسم 
 عمـدتا   هـا اعتـراض  تـداوم  رسـد یمـ  نظر به  - شد همزمان زین «یاجبار حجاب»

 نیـ ا. گرفـت  صـورت  «مدارس» در وگاه ها وزارتخانه در زنان یهاگروه توسط
 کی طول در «رانیا زنان سازمان» که داد قرار تیواقع نیا کنار در دیبا را مسئله
 یهـا گـروه  ،یدولتـ  ادارات هـا،  کارخانه ها، وزارتخانه در انقالب، از شیپ دهه
 انیـ م هـا وزارتخانه در که دیرسیم نظر به و بود کرده یسازمانده را زنان یصنف
 زنـان  نیبـ  موجـود،  قبـل  از شـبکه  کیـ  انقـالب،  ازپیش ها مدت از شاغل زنان
 تـا  زنـان  حقـوق  نفـع  بـه  یهمـاهنگ  و یهمکـار  سـنت  وشکل گرفته بود  شاغل
 انقـالب  از پـس  کـه  شـد  باع  ،شبکه نیهموجود  دیشا. بود افتاده جا یحدود
 مختلـف،  یهـا وهیشـ  به بتوانند موجودشان، قبل از التیتشک با زنان، نیا زین 57
 چـ ،  و یانقالب زنان اما. سازند هماهنگ را خود اقدامات ،یاجبار پوشش هیعل
. نبودنـد  هـا آن با ائتالف به حاضر و شناختندینم تیرسم به را زنان از گروه نیا
 یضـدغرب  و یسـت یالیضدامپر گفتمان آمد، خواهد ادامه در که همانطور که چرا
 و خـط  دهـد  اجـازه  کـه  بـود  آن از تـر جاافتـاده  چـ ،  و یانقالبـ  زنـان   انیم در

 .کنند «پوشش انتخاب حق خواسته» یفدا را خود کیدئولوژیا یهاخطوط
 

 «یشهروند حقوق» ابیغ در یآزاد یمعنا و سم،یالیامپر ،یاجبار حجاب

ــانطور ــه هم ــتریپ ک ــاره ش ــد اش ــتغ ش ــه ریی ــان ی            روی ــجد حاکم ــه دی ــ در ک  یپ
 امیـ ا دنیفرارسـ  لیدل به زین و زنان، توسط گرفته انجام یاهفته کی های                    اعتراض
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 از «یاجبـار  حجـاب اعتـراض بـه    دیـ گرد سـبب  شد، اتخاذ رفراندوم، یبرگزار
 و یاسـ یس یهـا تیشخص و هاگروه انیم در گفتگو و بح  به آن یابانیخ شکل
 کمتـر  هـا،  رسانه در «حجاب» مورد در هابح  اما. شود منتقل هارسانه یفضا به
 پاسداشـت  بتوانـد  تـا  شـد یمـ  مطـرح  یشهروند حقوق گاهیجاتوجه به  هیزاو از

 بح  بلکه بدهد، گسترش جامعه یعموم افکار انیم در را زنان یآزاد و حقوق
 یهـا تیشخصـ  و گوناگون یهاگروه یهاهیاطالع در که «یحجابیب و حجاب»

 همنون انقالب یهاآرمان با حجاب نسبت حول عمدتا  رفت،یم شیپ مختلف،
 خود. زدیم دور...  و «شاه زمان در زنان یشینما حقوق» ،«سمیالیامپر با تیضد»
 آن در  هـا،             گفتمـان  نیـ ا بـه  توجـه  با زین یاجبار حجاب به معترض یانقالب زنان
 هرگفتمـان  فاقـد  و نداشـتند  خـود  خواسته از دفاع یبرا «یمناسب ابزار» چیه زمان
 در بتواننـد  کـه  بودند( یانقالب یروهاین انیم در مشروع)  مشروع و شده رفتهیپذ

 یبـرا . کننـد  دفاع خود پوشش انتخاب حق و یشهروند حقوق از آن چارچوب
 مـا »: سـد ینویمـ  نیچن حجاب مسئله مورد در زمان آن در «دانشور نیمیس» نمونه
 میدهـ  سـامان  و سـر  را اقتصادش میکن آباد را رانیو خانه نیا میتوانست وقت هر

 هـر  م،یسـاز  برقـرار  را یآزاد و عدل حکومت م،یبرسان ییجا به را شیکشاورز
 یبـاال  بـر  امـن  یسـقف  یدارا و دهیپوشـ  و ریسـ  نیسـرزم  نیـ ا مردم یتمام وقت
 دنـد یگرد منـد  بهـره  یهمگـان  بهداشـت  و پرورش و آموزش از و شدند سرشان
 الیـ خ بـا  و فرصـت  سـر  میتوانیم م،یبرو یفقه و یفرع مسائل سراغ به میتوانیم

ــه در و آســوده ــان وضــع و ســر بــه و مینیبنشــ محکــم، بســت یپــا از یاخان  زن
 ( 0357 اسفند 03 هان،یک)« .میبپرداز

 در یامقالـه  یطـ  هـم  «نـور  یقاضـ  یقدسـ »یکی دیگر از زنان نویسنده به نام 
 و شان خواسته فکرشان، تمام که یعروسک زنان یبرا»: سدینویم هانیک روزنامه
 کیـ  بسـتن  بـا ... اسـت؟  یینهـا  کـار  یروسر بوده، شدن باتریز صرف شانوقت
 شـوند،  یمـ  در بـه  یعروسـک  حالـت  از ما دختران و زنان که مینکن فکر یروسر
 یروسـر  کی ها لباس نینماتر بدن و نیتر زنانه با که یزنان ندارند وجود ایآ... نه
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« .باشـد  نداشته وجود زن نام به یا مسئله که میکن یکار دییایب... دارند؟ سر یرو
 آن در یانقالبــ یاسـ یس  مــردان کـه  همـانطور  واقــع در .(0357 اسـفند  20 هـان، یک)

 دایـ پ «یشـهروند  حقوق» با یچندان ربط باورشان، در «یآزاد» و «ییرها» دوره،
 آن با هاسال و بودند کیردموکراتیغ گفتمان همان تابع زین زنان اغلب کرد،ینم

 کـه  یدیـ جد گفتمـان  کیـ  طـرح  یبـرا  یابزار نیبنابرا و بودند کرده یهمراه
از جامعــه  را آن و ببخشــند تیمشــروع خــود «حقــوق» بــه آن، قیــطر از بتواننــد
 .نداشتند دست در کنند مطالبهمردساالر 
 در زیـ ن یدادگسـتر  لیـ وک تابنـده،  ینورعل دکتر مینیبیم که روست نیهم از
 ی عـده  نیهمـ  و هـا  یتهرانـ  نیهمـ  فقط یرانیا بانوان مگر»: سدینویم زمان همان
 نـده یآ یزندگ ریمس که یعادت ترك و اختناق شوم آثار طرد ایآ... هستند؟ لیقل

 کـه  هـم  تهـران  ی همه و ستین تهران که مملکت ی همه... است؟ لیتحم است،
 دهنـد  نشـان  دیبا یرانیا بانوان گذشته ها نیا ی همه از...ستندین معترض بانوان نیا
« .دارنـد  فرق بودند، ساخته او از گذشته یها سال در که عروسک -زن آن با که
 در بـود  چپگـرا  یروشـنفکر  کـه  هـم  هیـ کاظم اسالم ای و (0357 اسفند 27 هان،یک)
 آن، در و سـد ینویمـ  مفصـل  یامقالـه  ،یاجبـار  حجـاب  بحـ   یبحبوحه نیهم
 دور و روشـنفکرانه  یامر را آن حجاب، و زن مساله کردن عمده از انتقاد ضمن
-تیـ فعال اشمقالـه  در او. کندیم قلمداد یرانیا یعاد زنان یهاسنت و ازهاین از
 داردیمـ  اظهـار  و خوانـد یم یشینما را زنان حقوق حوزه در شاه حکومت یها
. شـوند  لیتبـد  یفرنگـ  عروسـک  بـه  رانیـ ا زنان بود شده سبب هاتیفعال آن که
 (0357 اسفند 20 هان،یک)

 و راسـت  از دوره آن یاسـ یس یهـا تیشخص اتفاق به بیقر تیاکثر واقع در
 از ییرهـا  ینـوع  بـه  ،یآزاد و ییرهـا  از منظورشـان  ،یمـذهب  و گـرا یمل و چ 
 یشعارها در «یآزاد» رو نیهم از و بود غرب و سمیالیامپر «نشانده دست» میرژ

 اسـتقرار  و شـهروندان  یفـرد  حقـوق  بـا  ،یدموکراسـ  بـا  یارتبـاط  چیهـ  انقالب،
 از هـم . کردینم دایپ زنان، حقوق احقاق خصوصبه و کیدموکرات یساختارها
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 5 در زیـ ن رانیـ ا یآزاد نهضت یفعل رکلیدب ،یزدی میابره دکتر که روست نیا
 یبـرا  «یشـهروند  حقـوق » از گذشـتن  دربـاره  یراحتـ  به ،0357 سال ماه بهمن
 شـود  تیـ رعا دیـ با یاسالم نظام در آننه» :دیگومی سخن «دیجد نظام» ییبرپا
 یاصول کی دیبا نباشد حجاب به معتقد یکس که نیا ولو است عصمت و عفت
 یبـرا  و( 0357 بهمـن  5 هـان، یک)« .سـت ین زنـان  بـه  مختص نیا کند تیرعا را
 یروز چنـد  هنـوز  زین رانیا یمل جبهه عضو ونیهما لیتکم ناصر که است نیهم
 ،در روزنامـه کیهـان   یامقالـه  در ،(انقـالب  یروزیـ پ روز) 57 بهمن 22 به مانده
 «حجـاب » مسـئله  رو نیـ ا از و داندیم زنان یبرا بخش یآزاد یانقالب را انقالب
 (0357 بهمن 03 هان،یک). کندیم قلمداد کوچک و یفرع یموضوع را

 نجـا یا در کـه  شـده  مطـرح  نظـرات  اتفاق به بیقر اکثر ،یبرآوردکل کی در
 در 57 انقـالب  آسـتانه  در یفرهنگـ  و یاسـ یس و ینـ ید نخبگـان  یسو از آوردم
 کـه  اسـت  نیـ ا از یحـاک  هـا  یریگ                موضع نیا مجموعه. بود شده منتشرها رسانه
 مسـئله  از را یاجبـار  حجـاب  موضـوع  ح،یتصر ای حیتلو به یرانیا نخبگان اغلب
هـای  سازمان از یبرخگیری موضع مطلب، ادامه در حال .انددهدی مجزا «یآزاد»

-هیـ ال انیم در عمدتاها سازمان نیا که میدانمی .آورممی زین را دوره آن یانقالب
 وهـا  سـازمان  نیـ ا بدنـه  اعظـم  بخـش  و بودنـد  گـاه یپا یدارا متوسـط  طبقههای 
 لیتشک یشهر متوسطهای خانواده و اقشار از یافراد راشان یالتیتشک هواداران
 حجـاب،  شـدن  یاجبـار  به یمنته عیوقا در زین یانقالبهای سازمان نیا. دادندمی
 :نمونه عنوان به اند،کردهگیری موضع زنان،های اعتراض و موضوع نیا درباره

: کـرد  اعالم حجاب مورد در یاهیانیب در رانیا خل  ییفدا یهاکیچر سازمان
 خواهـان  بلکـه  یبرابر و یآزاد نام به یبار و بندیب خواستار نه زحمتکش زنان»
 و بـزرگ  یهـا هیسـرما  بـه  وابسـته  نـدگان ینما... هسـتند  مرد و زن یواقع یبرابر

 طرفدار را خود حجاب، مسئله با مخالفت با تا کوشندیم یستیالیامپر انحصارات
 از دفـاع  ،یآزاد از آنـان  دفـاع . کننـد  قلمداد زنان، یبار و بندیب بخوان ،یآزاد
 « .است یدار هیسرما فرهنگ یمتجل و عشرتکده ییبرپا و ادیاعت از دفاع و فحشا
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-موضـع  ندگانیآ روزنامهدر  57اسفندماه  در زین رانیا یهاستیکمون هیاتحاد

دارد می اعالم یاجبار حجاب بهمعترض  زنان واکنش با رابطه در را خود یریگ
 بـه  کـه  رایز دهند انیپا یحجابیب هیعل تظاهرات به کهخواهد می رانیا زنان از و
 تـه یکم یبرجسـته  عضو روزیف میمر. «ستین کارگر زن مسئله حجاب» آنان زعم
 هماننـد  یکسـ  رانیـ ا خیتـار  در»: داردمـی  اعـالم  زیـ ن رانیـ ا توده حزب یمرکز
 ارجمنـد  اوسـت  مقـام  خـور  در کـه گونـه  آن را زن کـه  اسـت  نشده دایپ ینیخم
 گفتـه  که افتمیم امام گفته ادی به که وقت هر و هستم مادر و زن کی من. بدارد
 . «بالمیم خود به اریاختیب است سازقرآن است، سازانسان زن است
 طبقاه  ییرهاا  یبارا  کاار یپ سازمان نام به زمان آن چ  اناتیجر از گرید یکی

سازمان فداییان خلق و حزب تـوده  گیری که نظراتش تاحدودی با موضع کارگر
 امـا  سـتند ین یاسـالم  حجـاب  یدارا که زنان»: داردیم اعالم نیچنمتفاوت است 

-یمـ  هـا یراست و هاصداقت ها، نجابت نیترپاك یدارا هستند یانقالب و یمترق
 خواهــان تنهــا نــه ارتجــاع و ســمیالیامپر غــاتیتبل بــرخالف هــاســتیکمون باشـند 
 فحشـا  و یهرزگـ . کننـد یمـ  مبارزه آن هیعل بر هم شدت به بلکه ستندین یهرزگ
 .«است یارتجاع و یضدخلق یهانظام دهییزا

 خـواهران »: کنـد یمـ  اعـالم  یاهیـ اطالع یطـ  زیـ ن رانیا خل  نیمجاهد سازمان
 فرزنـدان  و بـرادر  و خـواهر  هزاران خون بهانه به یآزاد که میدانیم همه یگرام
 یتمـام  بـه  یآزاد اگـر  کـه  میدانـ یمـ  زین و است دهیگرد کسب هنیم نیا دیشه

 کـه  یلیمسـا  یریگدنبال نیبنابرا... است بازگشت قابل و مخدوش نشود حاصل
 کـه  ینحـو  هـر  به باشدینم ما جنبش و جامعه یاصل لیمسا از یکنون طیشرا در
 فرصـت  و شـده  هایانرژ و روهاین رفتن راههیب به و ریمس از انحراف موجب باشد
 جملـه  از و نمـود  خواهـد  فراهم ضدانقالب تحرکات و توطئه یبرا ییهانهیزم و
 عنوان به حجاب. شده جادیا حجاب مورد در روزها نیا که ییهایریدرگ است
 خـاطر  بـه  یاجتماع کوشش جز ستین یزیچ الواقعیف یاسالم یانقالب نهاد کی
 رشـد  اتیضـرور  از شک بدون خود که جامعه یاخالق سالمت حفظ و تیرعا
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 بـرادران  و خـواهران  کـه  میمطمئنـ  مـا  و اسـت  اجتماع یماد و یمعنو جانبه همه
 نیبهتـر  بـه  را ضـرورت  نیـ ا اندداده نشان عمل در تاکنون که                گونههمان یانقالب
 لیـ تحم یبـرا  خصـمانه  یریـ گموضع هر لذا. نمود خواهند و نموده تیرعا وجه
-یمـ  تـازه  کـه  یاجامعه در هم آن هنیم نیا زنان بر حجاب از یشکل هر یجبر
-یبـ  و یآزاد نیب یمرز چیه آن در که را یامهریآر منحط و فاسد نظم خواهد
 کـه  چـرا  اسـت  نـامقبول  و نامعقول بگذارد، سر پشت نداشت، وجود یبار و بند

 انیـ جر از جـدا  و بـاره  کیـ  بـه  تـوان ینم هرگز را یستیالیامپر فرهنگ بارگران
-چیه ما... نهاد فرو مرد چه و زن چه مردم نیا تمام دوش از یجیتدر درازمدت
. میریپذینم یاجتماع و یاسیس حقوق کامل یآزاد در را یانکار و دیتردگونه 
 مبـارزه،  موضـوع  کـردن  یفرعـ  و یاصـل  بـا  یستیبا که میکنیم دییأت مجددا لذا
 خشـم  و نمـوده  جیبسـ  یسـت یالیامپر یهـا گـاه یپا و سـم یالیامپر هیعل را روهاین تمام
 (0357 اسفند 23 هانیک)« .کرد هاآن نثار صرفا را انقالب مقدس

 چـه  و چـ   چـه  یاسـ یس یهـا گـروه  یهـا هیـ اطالعو ها بیانیه از که همانطور
 بـه  ،«یاجبـار  حجـاب  بـا  مبـارزه » یجـا  بـه  را زنـان  هاآن همه دیآیم بر یمذهب
 پوشـش  بر زنان حق و حجاب بح  در و اندخواندهیم فرا «سمیالیامپر با مبارزه»

 گفتمـان  نـوع  نیـ ا. کردنـد یمـ  دیتاک «یبار و بند یب» با «یآزاد» رابطه بر خود،
 نشـان  ک،ییـ ال و یمـذهب  یهـا گـروه یریگ       موضع و هاهیانیب در مشترك و مسلط
 زمـان  در که چه هرآن ینوع به گرااسالم و یمل تا چ  از هاآن همه که دهدیم
 و بنـد  یب» با مترادف را هبود انیجر در زنان یهایآزاد و حقوق با رابطه در شاه
را به ایجاد تفرقـه  ها و مبارزه برای آن حقوق و آزادی گرفتند،یم نظر در «یبار

 جـه، ینت در. دادنـد می نسبت اش،»مزدوران داخلی»و و خطر بازگشت امپریالیسم 
. کردنـد یمـ  گوشزد زنان به رااعتراضی های راهپیمایی و تجمع از گرفتن فاصله
 در کـه  آننـه  هـر قـاطع   ینفـ  و زنان یدستاوردها همه با مبارزه زین حال نیع در
 فرهنــگ» بــا مبــارزه ینــوع بــه را بــود گرفتــه انجــام زنــان مــورد در شــاه زمــان
 کـرد یرو گفتمـان،  نـوع  نیـ ا واقـع  در. کردندیم قلمداد ،«آمریکایی            یستیالیامپر
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 آن بـر  انقالب یروزیپ از شیپ ضدشاه جنبش که بود یاشده رفتهیپذ و جاافتاده
 گفتمـان  نیـ ا عتا یطب. کردیم حرکت آن، از تیمشروع اخذ یمبنا بر و بود سوار
و  رفتـه یپذکـامال   ونیـ انقالب یسو از و بود مسلط انقالب از شیپ دهه کی از که

 شـد ینمـ  کـه  شـبه  کیـ  چـون . افـت ی تداوم زین انقالب از پس ،بود شدهدرونی 
 .کرد وارونه درجه، 021 را یاافتهی تیمشروع و جاافتاده گفتمان نیچن
 
 شد یاجبار حجاب، ،0353 تابستان در بعد مین و سال کی

 0353 تابستان در ،«یاجبار حجاب» اعالم از ینینشعقب از پس مین و سال کی
 بـه  زیـ ن مـدارس  و بـود  شـده  هـا دانشگاه بستن سبب یفرهنگ انقالب که یهنگام
 و بودنـد  شـده  بسـته  زیـ ن منتقد و مستقل مطبوعات و بودند، لیتعط تابستان خاطر
 یآرامـ  بـه  0352 سال یط زنان مشروع یهایآزاد و حقوق از یاریبس نیهمنن
 زنـان  اخـراج  و زنان قضاوت لغو همنون) بود شده نق  یگرید از پس یکی و
 یهـا پسـت  بـه  زنـان  ورود راه شـدن  بسـته  خانواده، از تیحما حهیال لغو ،یقاض
 یفضـا  آن در یاجبـار  حجـاب  بـه  معترض زنان زین و...( و ادارات، در یتیریمد
 و پراکنـده  عمـال و  گرفتـه  قـرار  هجـوم  مورد ینوع به کی هر پُرتنش و یانقالب
 بـار، خشـونت  و ملتهب ،یتیامن نیچن ییفضا در سرانجام... و بودند شده یمتالش
 زنـان  از اعم ـ رانیا ساکن زنان همه یبرا یاسالم پوشش و حجاب شدن یالزام
 بـه  وقـت  تیـ حاکم واقـع  در. شـد  تیـ تثب و اعالم رسما  ـ مسلمان ریغ ای مسلمان
 سـال  نیفـرورد  در «یاسـالم  یجمهـور  رفرانـدوم » در مردم «یآر» یرأ پشتوانه
 آورده دسـت  به انتخابات یآرا تیاکثر کسب از که یاتوده پشتوانه با و 0352
 چـرا  و چـون  بـدون  باالخره( 0353 رماهیت در یعنی) مین و سال کی از پس بود،
 مظـاهر  از یکـ ی کـه  شـد  جامعـه  در یاسالم ظواهرتمام و کمال  ییبرپا خواهان
 .بود «زنان حجاب» آن، یمحور و یاصل
 در شـاغل  زنـان  بـه  یاسالم حجاب شدنِیالزام یرسم ابالغ از شیپ چند هر
 امـاکن  صـاحبان  به رسما ای هیاطالع یط «منکرات با مبارزه رهیدا» ،0353 رماهیت
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 خاضـعانه  یتقاضـا  خـواهران  و بـرادران  عمـوم  از»: کـه  بود داده هشدار یعموم
 مخـدر،  مـواد  پخـش  اماکن، در رقاصه و نخوا آوازه زنان از دعوت از که دارد
 زنـان،  و دختـران  انـداختن  دام به ،یعموم مراکز در قهیرف زنان با مردان رفتنیپذ

 وهــا سیســرو ســلف وهــا کابــاره در یانســان و یاســالم عفــت خــالف مســائل
 یاسـالم  ادب خـالف  و انیعر مهینهای شهیهنرپهای عکس الصاق ها، رستوران
 کرده یخوددار مجالت در شهوت محركهای عکس چاپ نماها،یس یبرتابلو
... صـورت  نیـ ا ریـ غ در. زندیبپره... رانیا قهرمان ملت انقالب به زدن ضربه از و
 اطالعـات، ) «کـرد  خواهند اقدام اماکن نگونهیا لیتعط به...  تذکر بار سه یال دو با

 سـال  مـاه  نیفـرورد  در) هـم  شتریپ که منکرات رهیداهای هیاخطار (0352 ید 22
 شـده  ابـالغ  «یاسـالم  نیمواز تیرعا» یبرا مختلف مشاغل و اصناف به (0353
هـا  رسـتوران  تئاترها، ،یعروس مجالس مسئوالن» به هشدار از و افتی تداوم بود،
 و «مــزاحم موتورســواران» یبــرا دنیکشــ نشــان و خــط و اخطــار تــا «هــا هتــل و
. (0353 نیفـرورد  31 اطالعات،) افتی ادامه «دخترانههای رستانیدب مقابل نیمزاحم»
بـه طـور    «ادارات در حجـاب  شـدن  یاجبـار » بح  هنوز زمان نیا تا حال نیا با

 اهلل روح اهللآیـت  دفتـر  0353 رمـاه یت 7 در کـه  نیـ ا تـا  بـود  نشده مطرحرسمی 
 از کـه  اسـت  مینـ  و سـال  کیـ  بـه  کیـ نزد»: کـرد  اعالم یاهیاطالع یط ینیخم

 وزارت از یبعضـ  در تأسـف  کمـال  بـا  هنوز یول گذردیم رانیا یاسالم انقالب
 و یژانــدارمر و ارتـش  و یدولتـ  یهـا شـرکت  و مؤسسـات  و ادارات و هـا خانـه 
 متعهد و مسلمان ران،یوز انیآقا که نیا با.... شودیم دهید طاغوت آثار یشهربان
 امـام  حضـرت . کنندینم برخورد موضوع نیا با قاطعانه چرا دانمینم یول هستند
 تمـام  کـه  برسـانند  مسـئوالن  اطـالع  به تا دادند دستور و ناراحتند موضوع نیا از

 مـنحط  میـ رژ یهادرجه و هانشان روز، ده مدت در تا موظفند یدولت یهاارگان
 0353 رمـاه یت 01 در ینـ یخم اهللآیـت  سـپس « .ندینما نابود و محو را یشاهنشاه
 کیـ  از بعـد  االن»: دارنـد یم اظهار نیچن پرورش و آموزش یرسسا با دارید در
 اصالح یقدر کی که اطراف از است شده تیجد که شتریب یقدر ای مین و سال
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-زن آنجـا  در کـه  دیـ گویم و زدیخ یبرم جوان یآقا نیا هم حاال را امور دیکن

 بـه  منحصـر  نـه  کـه  دانـم یمـ  و شـوند یمـ  کـذا  و کـذا  موجـب  کـه  هستند ییها
 مـن  و اسـت  بـد  اریبسـ  هاوزارتخانه از یبعض در. هاست وزارتخانه در. آنجاست
. کنـد  اصـالح  دیشـن  را هـا حـرف  نیـ ا اگـر  ریوز لکن ببرم خواهمینم اسم حاال

 «باشـد  دیـ با پـرورش  و آمـوزش  مرکـز  دانشـگاه  سـت، ین فحشا مرکز وزارتخانه
 . (0353 رماهیت 05 هان،یک)

 ادداشـت ی ستون در بود هانیک سرپرست زمان آن در که یزدی میابراه دکتر
 از قبـل  هفته سه»: نوشت «یغربزدگ و حجاب مسئله» عنوان با یمطلب در ر،یسردب
 ،آنـان  یبرا یسخنران و کارمند و کارگر بانوان ییگردهما با شانیا امام، سخنان
   (همان)« .است نموده دعوت یاسالم پوشش تیرعا به را بانوان
 تیـ تثب یبـرا  بـود  مـنظم  و هماهنـگ  برنامـه  کیـ  از یحاک اظهارنظرها همه
 یرسـم  ینهادهـا  و ادارات همـه  در تیـ حاکم نظر مورد یاسالم پوشش یالگو
 هـم  کشـور  وزارت کـه  اسـت  بودهریزی برنامه نیهم ریتأث تحت احتماال. کشور
 بـه »: بود شده نوشته آن در که کرد صادر یاهیاطالع 0353 سال رماهیت همان در
 و یقطعـ  سـنن  تیـ رعا لـزوم  بـه  توجـه  بـا  و قـدر یعال رهبر مؤکد اوامر از یرویپ

 اتفـاق  بـه  بیـ قر تیـ اکثر یآرا بـه  احتـرام  لزوم به توجه با زین و اسالم یضرور
 و هـا سـازمان  هیکل به ران،یا یاسالم یجمهور رشیپذ به ریدا رانیا فیشر ملت
 بــانوان هیــکل 0353 رمــاهیت 04 شــنبه روز از کــه گــرددیمــ اخطــار تــابع ادارات
 یاسـالم  شـئون  بـا  مناسبت که نیسنگ یهالباس و یاسالم پوشش با دیبا کارمند
 خـود  خواهنـد ینم که یافراد و... شوند حاضر خدمت محل در است کار محل
 انتظـار  تواننـد ینمـ  یاسـالم  یجمهـور  دولـت  از سازند منطبق انقالب ریمس با را

 موظفنـد  امـر  مسـئوالن  کـه  شودیم متذکر خاتمه در. باشند داشته متقابل احترام
 را اقـدامات  جـه ینت و کنند ابالغ رسما مربوطه یهاسازمان هیکل در را دستور نیا
 (0353 رماه،یت 02 هان،یک)« .ندینما گزارش کشور وزارت به عا یسر

 و حجـاب  کـردن  یقـانون  یبـرا  هماهنـگ  برنامـه  نیا ادامه در زین آن از پس
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 و آمـوزش  کـل  اداره ،یدولتـ  یسـازمانها  تمـام  در پوشـش  از شـکل  نیا تیتثب
 دنیـ برچ از آن در کـه  کـرد  منتشـر  مـاده  03 در یاهیـ اطالع زیـ ن تهـران  پرورش
 مـرد  معلمـان  و دخترانـه  مدارس یبرا زن معلمان صیتخص زین و مختلط مدارس
 از یبخشـ  در زیـ ن پوشـش  مـورد  در و بود شده گفته سخن پسرانه، مدارس یبرا
 لبـاس،  از اعـم  شـرع  میحـر  و یمذهب ظواهر»: بود شده عنوان نیچن هیاطالع نیا

 02 هـان، یک). «شـوند  برکنـار  اعتنـا یب افراد و شده مراعات دا یشد عمل و برخورد

 (0353 رماهیت
 پوشـش  تیـ رعا»: کـرد  اعـالم  هـان یک 0353 ریـ ت 04 روز در بیـ ترت نیا به
 در ینـ یخم امـام  فرمان دنبال به. شد آغاز یدولت اداره و سازمان هاده در یاسالم
 در طـاغوت  آثـار  محـو  نیهمنن و یاسالم نیمواز و یانقالب اصول تیرعا مورد
 و مؤسسـات  و هـا سـازمان  روزیـ پر و روزیـ د ظـرف  کشـور،  مؤسسات و ادارات
 خـود  پرسـنل  و کارمنـدان  از ییهـا هیـ اطالع انتشار با ادارات یاسالم یهاانجمن

 امـور  عیسـر  انجام و اجتماع یاصل یازهاین برآوردن منظور به کردند درخواست
 دیـ تأک امـر  نیـ ا بر و کرده یخوددار یانگار سهل و یکار کمگونه هر از مردم
 .«کنند ملبس یاسالم پوشش به را خود حتما  خواهران که است شده
 
 ماندند تنها شاغل زنان بار نیا: مقاومت دیجد دور

 و یدانشـگاه  زنـان  از یتعـداد  کشـور،  وزارت مـاتوم یاولت اعالم با رماهیت 04 در
 شده یعصبان و آشفته شاناغلب که یحال در و یناباور با هاوزارتخانه در شاغل
 دکتـر  رانیـ ا جمهـور  سیرئـ  از و کردنـد  اجتماع یریوز نخست مقابل در بودند

 محـل  در یاجبـار  حجـاب  اعـالم  مورد در مداخله خواستار صدر یبن ابوالحسن
 در یاسـالم  حجـاب  نفـع  بـه  و آنـان  هیـ عل هم یاعده زمان نیهم در. شدند کار
 حاضـر  زنان جمع در صدر یبن ابوالحسن. بودند شده جمع یریوز نخست مقابل
 یاسـالم  پوشـش  ما نظر از که دهمیم نانیاطم شما به»: گفت یسخنان یط و شد
... یاسـالم  جامعـه  در زن یواال تیشخصـ  بـه  ماسـت  قیـ عم احتـرام  یمقتضا به
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 یگرامـ  بـانوان  شـما  و ستین کار در هاخانم حقوق قطع و هیتصف و اخراج عهیشا
 یابهـام  و مسـئله  شـما  یبـرا  اگـر ... شـد  نخواهـد  عیضـا  شما از یحق چیه دیبدان
 قـانع  شما که دوارمیام  و کنند صحبت ندیایب دیکن نییتع را یکسان... دارد وجود
 راه از کارهـا  و امـور  تا میبکن یسالم طیمح کی را طیمح میخواهیم ما... دیشو

 ریـ ت 05 هـان یک)«شـود  فصـل  و حل شدن قانع و کردن قانع هیبرپا و بح  و گفتگو

 گـرد  درآنجا حجاب به معترض زنان هیعل که یکسان به خطاب  سپس او (0353
 یتعرضـ گونه چیه اندگفته امام که همانطور خواهم یم»: کرد اعالم بودند آمده
 و دیشـو  پراکنـده  زین شما شعار، و صدا و سر بدون و دیندار روا بانوان به نسبت
 وجـود  ینیتضـم  چیهـ  حـال،  نیـ ا بـا  (همـان ).«دینکن بانوان با یبرخوردگونه چیه

 حجاب دنیپوش به که یزنان و شود متوقف کشور وزارت ماتومیاولت که نداشت
 . نشوند اخراج کارشان از دهندینم تن تیحاکم نظر مورد یاسالم
 جملـه  از مسئوالن از یبرخ از سوی  نیتضم اعالم به شاغل زنان اعتماد عدم
 نشـدن  یاجبـار  بر یمبنهایی وعده شانیها یسخنران در که وقت، جمهور سییر

 ،نبـود  هـم  لیـ دلیبـ  کردنـد یم ابرازو اخراج نشدن زنان شاغل،  یاسالم حجاب
ــا در  رایــز ــ و صیحــ نی ــ  انقــالب کــل دادســتان صیب ــپا از قبــل روز کی  انی
 بـه  صـراحت  با ،یاسالم حجاب تیرعا به الزام بر یمبن شاغل زنان به ماتومیاولت

 نیـی تع وقـت  روز نیآخـر  چـون »: کرد اعالم ،یدولت یهاسازمان و هاوزارتخانه
 تمـام  بـه  لهیوسـ  نیبـد  اسـت  اتمـام  بـه  کیـ نزد طـاغوت  آثـار  محـو  یبـرا  شده

 از یاثـر  چناننـه  شـود یمـ  اخطار دا یشد تابع ادارات و موسسات و هاوزارتخانه
 هشـت  سـاعت  از اسـت  رانیـ ا ملـت  خواسـت  و امـام  حضرت دیتأک مورد آننه
 بـدون  یکارمنـد  یبـانو  ایـ  شـود  دهیـ د ادارات در بعد به یجار رماهیت 07 صبح
 قطـع  او یایـ مزا و حقـوق  بالدرنـگ  ابـد ی حضـور  کار محل در یاسالم پوشش
 انقـالب  یشـورا  که بانوان یاسالم کار لباس فرم ارائه از پس ضمنا .. شد خواهد
 یبـرا  لبـاس  داد خواهند ارائه را آن طرح یکینزد ندهیآ در یجمهور استیر و
 . (0353 ریت 03 هانیک)« .بود خواهد کنواختی کار، محل در بانوان همه
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 جلسـه  در بازرگـان  یمهـد  مهنـدس  اسـت یر بـه  انقالب یشورا بیترت نیبد
 ممنـوع  ادارات بـه  را یاسـالم  پوشـش  بـدون  زنان ورود ،یقانون بیتصو با خود
 یشـورا  جلسـه  در شـده  مطـرح  مسـائل  دربـاره  ینرفسنجا یهاشم یآقا و ،کرد
 بـدون  هـا خـانم  کنـد  اعـالم  رسما  انقالب یشورا شد قرار: داشت اظهار انقالب
 دارنــد اجـازه  ادارات و باشـند  نداشـته  را ادارات بــه ورود حـق  یاسـالم  پوشـش 
 (0353 ریت 03 هانیک). رندیبگ را شانیجلو

 

 یاجبار حجاب به اعتراض در «پوش اهیس زنان» نیکمپ آغاز

 حجـاب،  شـدن  یاجبـار  مـورد  در وقـت  مسـئوالن  یهایریگ            موضع و هاهیاعالم
 زنـان  انیـ م در «اهیسـ  لبـاس  دنیپوش» سمبل با بارنیا را مقاومت از یدیجد موج
 و یاجبـار  حجـاب  به اعتراض در زنان از یتعداد واقع در. آورد وجود به شاغل
 اطراف یهاابانیخ و تهران دانشگاه یجلو در «اهیس یهالباس» دنیپوش با بارنیا
 تجمـع ایـن   در را آنـان  که خواستندشان هموطن زنانهمه  از و شدند حاضر آن

 اهیسـ » دوره کیـ  آغـاز  ،نیـ ا و کننـد  یهمراه یریوز نخست برابر دراعتراضی 
 بعـد  به زمان آن از  البته. بود یاجبار حجاب به اعتراض در «شاغل زنان دنیپوش
 بـا  تیضـد  جـرم  بـه  کـرد یمـ  تـن  بـر  اهیسـ  لبـاس  ادارات در یزن هر هامدت تا

 . شدیم بازداشت تیحاکم
 اریبسـ  عمـل  شـدت  بـا  «پـوش  اهیسـ  زنـان » نیکمپ برابر در تیحاکم واکنش
 فراخـوان  هـا،  گـزارش  یاپـاره  بنـابر  که بود آن اشلیدال از یکی که بود همراه
 حرکـت  نیـ ا.. بـود  شـده  اعالم فرانسه در اریبخت شاپوردکتر  یسو از اقدام، نیا

 برابـر  در یاسالم انقالب تهیکم که شد سبب دولت ماتومیاولت اتمام از شیپ زنان
 بـه »: بـود  شـده  گفتـه  آن در کـه  کند صادر یاهیاطالع پوش، اهیس زنان اعتراض
 صـدد  در اریـ بخت عوامـل  و طـاغوت  هـوادار  و ضـدانقالب  عده کی اطالع قرار
 بارهـا  کشـور  وزارت کـه  طـور  همـان . آورنـد  وجود به یاجتماعات امروز هستند
 ضـمن  مـا . باشـد  مجوز یدارا دیبا ییمایراهپ و اجتماع هرگونه است داده اطالع
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گونـه  نیـ ا در یانقالبـ  یاریهوشـ  بـا  میخـواه یمـ  هاآن از مسلمان ملت به هشدار
 روز آن در بیـ ترت نیبـد « .کننـد  خنثـا  را توطئه نیا و نکرده شرکت اجتماعات
 هیـ عل یریوز نخست برابر در تا کرد جیبس را خود هواداران از یاعده ،تیحاکم
 هـان یک روزنامـه  بیترت نیبد و کنند مقابله ندیآیم آنجا به تجمع یبرا که یزنان
: نوشــت بـود،  داده تیــماه رییـ تغ یدولتــ یاروزنامـه  بــه زمـان  آن در گــرید کـه 
... نشد لیتشک مسلمان مرد و زن هزاران حضور دنبال به حجابیب زنان اجتماع»

 شـوند  جمع یریوز نخست یجلو حجابیب زنان بود قرار ظهر از بعد 5 ساعت
 زیــن یاســالم انقــالب بــه مــؤمن و باحجــاب زنــان از یگروهــ گــرید یســو از و

-یبـ  زنـان  اجتمـاع  صورت در که دادند لیتشک یجمهور چهارراه در یاجتماع
 مـردم  از نفـر  هـزاران  اجتمـاع  امـا . باشـند  آنـان  یهـا خواسته یجوابگو حجاب،
 اجتمـاع  نیـ ا لیتشک از یریجلوگ باع  یریوز نخست مقابل در تهران مسلمان
 بـر  و هـان، یک گـزارش  بـرخالف  رسـد یم نظر به اما. (0353 ر،یت 07 هان،یک)  «شد
 راه بـه  حجـاب  ضد بر یتظاهرات روزها نیا در گر،ید یهاگزارش یاپاره اساس
 یدادگسـتر  عمـارت  مقابـل  آن یانتها و یسعد ابانیخ در آن سر کی» که افتاد
 (221 ص ،0323 ا،یرنیپ) .«بود

 اسـت،  گـزارش  نیـ ا دییتأ دهندهنشان روز، نیا در زنان از یاعده یریدستگ
 یاهیـ اطالع روز آن یفـردا  تهـران  یاسـالم  انقـالب  یمرکز تهیکم  که یطوربه

 اشـاره  حجـاب،  بـه  معتـرض  زنـان  از یتعداد یریدستگ به آن در که کرد صادر
 بـا  مخالفـت  جهـت  در زنـان  از یادسـته  تظاهرات که نیا به توجه با»: بود کرده
 انقـالب  یمرکـز  تـه یکم و کشـور  وزارت یسو از شنبه سه روز یاسالم پوشش
 طرفدار عوامل از یاعده کیتحر به بانوان از یاعده یول بود شده منع ،یاسالم
 لیـ تحو و ریدستگ یاصل نیمحرک از نفر 2 که داشتند تظاهرات قصد سابق میرژ
 (0353 ریت 02 هانیک) .«دندیگرد یاسالم انقالب یمرکز تهیکم

 یریدســتگ بــا بودنــد دهیــد تــدارك ریــت 07 در زنــان کــه یتظــاهرات گرچــه
 حجـاب  بـه  اعتـراض  در پـوش  اهیسـ  زنـان » نیکمپـ  یول کرد فروکش گسترده،
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 سراسـر  در مختلـف  ادارات در شـاغل  زنان انیم در هامدت تا همننان «یاجبار
-یر محمـد  االسـالم حجـۀ  ،یگزارشـ  براساس که یطوربه.  داشت ادامه ران،یا

 جـرم  بـه  را یشهربان و ارتش زن کارمند 030 ارتش، دادگاه شرع حاکم یشهر
 نیهمـ  بـه  کـه  یاهیـ اطالع در. بـود  کـرده  اخـراج  کـار  از  «اهیسـ  لباس دنیپوش»

 یاهیسـ  بـه  ییهـا جامـه » دنیپوشـ  زنـان،  نیا اخراج لیدل بود شده نوشته مناسبت
 یهــاارزش ســوگ در لیاســرائ و کــایآمر یصــدا از یرویــپ» بــه و «شــان قلــب
 یاخراج زنان به خطاب هیاطالع نیا در. بود شده اعالم «یشاه ستم نظام دهیپوس
 نیـ ا  محـروم  مـردم  انقـالب  از کـه  مینـ  و سـال  کیـ  از پـس »: بود آمده یارتش
 و دهنـد  قیـ تطب یاسالم انقالب با را خود ظاهر حتا توانندینم گذردیم نیسرزم
 قهرمـان،  و فیـ عف زنـان ... باشندیم شیخو مزدور اسالف اراده بالد مقلد هنوز

ــدان ــگاهیپ در را خــود فرزن ــد ش ــرا خداون ــا یب ــت ییره ــا مل ــتعمار از رانی  اس
 ثبـت  بـه  یانسان شرف قاموس در را ینینو یهاارزش و دادند یقربان هاابرقدرت
 .(همان) «رساندند
 یجمهـور  ارتش کارمند یهاخانم از نفر 033 تعداد»: شد اعالم زین بعد روز
 یبـرا  یعـزادار  خـاطر  بـه  یملـ  عیصـنا  و ییایدر یروین در شاغل رانیا یاسالم
 (0353 ر،یت 03 هان،یک)« .شدند اخراج دن،یپوش اهیس و طاغوت

 پرسـتار  43 که شد اعالم زین مانیسل مسجد و اهواز انقالب دادستان یسو از 
 . شدند برکنار کار از یاسالم پوشش تیرعا عدم علت به

 یبـرا  شـدند، یمـ  ریدسـتگ  کـه  یهنگـام  زین «پوش اهیس زنان» انیم نیا در اما
 کـه  اسـت  آمـده  یگزارشـ  در. آورندیم مختلف یهابهانه مجازات، از یخالص
 شیخـو  و قـوم  از عمل اثبات» یبرا انقالب تهیکم در «پوش اهیس زنان» از یبرخ
 یعـزادار  لیـ دل به که دادندیم ارائه تهیکم به و کرده هیته یانامه کینزد و دور
 خـانواده  بـه  بود شده تهیکم گرفتار که یزن جمله از. انددهیپوش لباس خانواده در

 درگذشـت  روز نیچهلمـ  مناسـبت  به که شودیم متوسل کرمانشاه در عزادارش
 کـه  نیـ ا: دیـ گویمـ  یزمـان  محاسبه با دادگاه سیرئ. دارد تن بر اهیس لباس ،پدر
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 هـا بنه تعداد کرمانشاه در آخر: دیگویم و شده دستپاچه زن... روز 35 شودیم
 ( 221 ص ،0323 ا،یرنیپ)« .رندیگیم چله و کنندیم کم پدر فوت زمان از را

-یمـ  کـار،  محل در اهیس لباس دنیپوش خاطر به رشدگانیدستگ انیم در حتا
 زمـان  در جنـگ  ریـ وز عروس و یپارسا رو فرخ برادرزاده یپارسا ایسر به توان
 از ینیسـرپ  جـرم  بـه  و کـرد یمـ  کـار  کیـ الکترون عیصنا در که کرد اشاره شاه
. دیـ گرد اخـراج  سپس و بازداشت ،اهیس لباس دنیپوش و یاجبار حجاب یاجرا
 دیسـ  رمـاه یت اواخـر  در جملـه  از. اسـت  اریبسـ  دوره نیا در هانمونه دست نیا از

 در ینـ یخم اهللآیـت  و جمهـور  سیرئـ  یانتصـاب  ندهینما که یاشراق نیالد شهاب
 نیاولـ  در»: داردمـی  اظهـار  نیچنـ  هـان، یک بـا  ییگفتگو در بود، یپاکساز ئتیه
. هسـتند  اهپوشیسـ  هـا خـانم  از یاعـده  که بودم شاهد یمرکز بانک از دمیبازد
 خـارج  بانک از را اهپوشیس یهاخانم تا دادم تذکر یپاکساز ئتیه به نجانبیا

 بانـک  سیرئـ  بـه  نداشـتند  یاسـالم  پوشـش  کـه  هـا خانم از نفر 3 نیهمنن. کنند
 .(0353 ر،یت 30 هان،یک) «.شوند اخراج هاآن تا دادم گزارش
 هـواداران » ت،یـ حاکم یسـو  از که) پوش اهیس زنان هیقض که رسدمی نظر به
 آبان در که یطور به داشت ادامه زین بعد سال تا( شدندمی یمعرف «اریبخت شاپور
 یبـرا  «یخصوصـ های شرکت» به رسما  منکرات با مبارزه کل دادگاه 0331 ماه
 ابـر  تمـام »: سـد ینومـی  اش هیـ اخطار در و دهـد می اخطار یاسالم حجاب اعمال
 یاسـالم  حکومـت  هیعل ینظام و یاسیس یترفندها بردن کاربه از که تکارانیجنا
 سـابق  منفـور  میـ رژ و سـاواك هـای  مانـده  پـس  دامـان  بـه  دست اند،شده دیناام
 یاساس قانون طرفداران و زدگان غرب یآنننانهای کردن بزك با واند دهیگرد
-هیـ پا در تزلـزل  جادیا قصد یخصوصهای شرکت از یبرخ در نفوذ با و ار،یبخت
 دایشـد هـا  شرکتگونه نیا صاحبان به لذا. دارند را یاسالم یجمهور نظامهای 
-بـه  یشـرع  و یاسـالم  ضـوابط  و برداشته اعمال نیا از دست که شودمی اخطار

 طبـق  نیمتخلفـ  صـورت  نیـ ا ریـ غ در نـد ینما تیـ رعا را کامل حجاب خصوص
 .(0331 آبان 22 اطالعات،)« .گرفت خواهند قرار بیتعق تحت نیقوان
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 در ادارات در حجـاب بـی  زنـان  ورود تیممنوع اعالم از پس صورت هر در
 بـه  نسـبت  ینوع به کی هر زین گرید یعموم اماکن جیتدر به ،0353 رماهیت 04
 را الزم یهشدارها کردندمی مراجعه آنها به که یزنان به یاسالم پوشش تیرعا
 بـا  ییگفتگـو  در( اتیـ ب اسـداهلل ) مسـجدالجواد  سرپرست نمونه یبرا.. دادندمی
 شـرکت  یاسـالم  کامـل  پوشش با ختم مجالس در که کرد تقاضا زنان از هانیک
. کننـد  یخـوددار  نمـا  تـن  و نـازك  یتـور  یروسـر  و چـادر  دنیپوش از و کنند
  (0353 ریت 05 هانیک)

 انتشار با یاسالم یجمهور دولت 0353 رماهیت 24 در سرانجام که بود نیچن
 . کرد اعالم یرانیا زنان هیکل یبرا را یاسالم حجاب بودن یاجبار ،یرسم هیانیب
 

 دیرس حجاب مورد در قانون وضع به نوبت 0331 سال در بخشنامه، از پس

 یسـو  از یـی اجرا یهـا دسـتورالعمل  و هـا بخشـنامه  اقسـام  و انواع که آن از پس
 گسترش سال کی یط یاسالم حجاب اعمال یبرا گوناگون ینهادها و ادارات
 نظرشـان  مـورد  حجـاب  تیـ تثب و یگـذار قـانون  فکر به وقت مسئوالن ،ه بودافتی

 به تـن  قانون ، ردایزنان یبرا یاجبار پوششنه نچنا رایز. افتادند قانون، توسط
 یرأ رییـ تغ مـورد  نیا در هم هیمجر قوه و دولت نهیکاب اگرکرد آن وقت حتا می
 صـورت  بـه اسـالمی   حجـاب  رایـ ز ببرد شیپ از یکار توانستینم گرید دادیم
 0331 مهرمـاه  در یاسـالم  یشـورا  مجلـس  بیـ ترت نیا به. بود آمده در «قانون»
 و هـا وزارتخانـه  کارمنـدان  تیوضـع  بـا  رابطه در که رساند بیتصو به را یقانون

 موسسـات  و هـا وزارتخانـه  یانسـان  یرویـ ن یبازساز» قانون: بود یدولت موسسات
 حجـاب  تیـ رعا عـدم  قـانون،  نیـ ا 02 ماده اساس بر. «دولت به وابسته و یدولت
 و شـد یمـ  شـناخته  یعموم اخالق خالف اعمال موارد از یکی عنوان به یاسالم
 آن ای دیپوشینم کارش طیمح در یاسالم حجاب که یزن هر آن، 03 ماده طبق
 از هـا مجـازات  قانون، نیا 21 ماده طبق. شدیم مجازات دیبا کردینم تیرعا را
 از اخـراج  و دیـ بازخر تـا  و شـد یمـ  شروع یخاط پرونده در درج با یکتب خیتوب
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 .افتییم ادامه خدمت
 هـان یک روزنامـه  باای مصاحبه در انقالب کل دادستان ندهینما 0330 سال در
 نیچنـ  «اسـت  آمـده  نییپـا  زانیـ م چـه  یحجاببی سطح» که پرسش نیا مورد در
 از یکـ ی حجـاب  آمـده،  نییپـا  یلیخ تهران سطح در یحجاب یب»: دهدمی پاسخ
شـان  حرکـت  نیـ ا کـه  خـواهران  از تشـکر  بـا  هـم  بـاز  و اسـت  اسالم اتیضرور
 عـده  کیـ  بـه  ما و باشدمی اسالم یجمهور و نیمسئول به آنها ظن حسن نشانگر
 کیـ  عنـوان  بـه  را حجـاب  تیـ رعا.... که میدهمی توجه ماندهیباق شمار انگشت
 یخـدا  اگـر  و کننـد  تیـ رعا یعمـوم  امـاکن  در حـداقل  یانسان و یشرع فهیوظ
 داننـد مـی  خـواه  یآزاد را خودشـان  و  ندارنـد  اسـالم  بـه  نسـبت  یتعهـد  نکرده
 توجـه  قهرمـان  مـردم  اتفاق به بیقر تیاکثر خواست فلسفه به جاست به حداقل
 نـده ینما آنکـه  رغـم  بـه  کـه  رسـد مـی  نظـر  به اما. (0330 خـرداد  03 هان،یک) «کنند
 به اوضاع اما دهدمی را تهران در یحجاببی کاهش از خبر انقالب، کل دادستان
 یاسـالم  یشـورا  مجلـس  0332 سـال  در یعنـ ی بعد سال که است بودهای گونه
 مـرداد  02 در را راتیـ تعز قـانون   و شـود می نهیزم نیا در یگذارقانون به ناچار
 پوشـش  مـورد  در یرسـم  قـانون  نیاول  مصوبه نیا. رساندمی بیتصو به 0332
 بـدون  کـه  یزنـان » قـانون  نیـ ا 015 مـاده  طبـق . شـود یم محسوب رانیا در زنان
 شـالق  ضـربه  74 تا ریتعز به شوند ظاهر یعموم انظار و معابر در یشرع حجاب
 یهـا تـه یکم رات،یـ تعز قانون 012 ماده تبصره اساس بر و. «شد خواهند محکوم
 مـاده  نیـ ا با هاآن پوشش که را یزنان که بودند شده موظفهم  یاسالم انقالب
 دیـ جد قـانون  0375 سال در البته. کنند یمعرف دادسرا به و ریدستگ نباشد منطبق
-یبـ  زنـان  مجـازات  کـه  دیرسـ  بیتصـو  به یاسالم یشورا مجلس در راتیتعز

 332 ماده. داد رییتغ ،ینقد مهیجر و حبس تحمل به ،شالق از راشرعی  حجاب
 معابر در یشرع حجاب بدون که یزنان»: که داردیم مقرر راتیتعز دیجد قانون
 تـا  هـزار  پنجـاه  از ایـ  و مـاه  دو تا روز ده از حبس به شوند ظاهر یعموم انظار و

 .«شوندیم محکوم ینقد یجزا الیر هزار پانصد
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 «حجاب برتر»پیشبرد سیاست  :انقالب اول دهه

 یریـ گموضـع  و 57 انقـالب  در حجاب به مربوط حوادث و عیوقا مختصر شرح
 از بعــد اول یهــاســال در یتــیامن و یانتظــام مســئوالن و ونیروحــان دولتمــردان،
 نشـان  شـد  یمنتهـ  حجاب قانون تیتثب و بیتصو به سرانجام که انقالبپیروزی 
ــان پوشــش مســئله کــه دارد آن از  یموضــوع کــه آن از قبــل مــا، کشــور در زن

 یهــانظـم  یبازســاز و دولـت  و قـدرت  معــادالت بـا  باشــد یشخصـ  و یاعتقـاد 
 واقـع  در. اسـت  خورده گره قدرت، صاحبان نظر مورد خاصِ یِاجتماع ،یاسیس
 یهـا چالش از یکی ما، نیسرزم در «زنان حجاب» امروز به تا تیمشروط زمان از
 نظـر  مـورد  یاجتمـاع  نظـم  یبازسـاز  یبـرا  یاسیس منازعاتمرز پهنه بی در مهم
  را نظرشـان  مـورد  «یاجتمـاع  نظم» ساختن آنان که چرا. است بوده ،مرداندولت
 نیا از. دانستندیمامکان پذیر  «زنان پوشش» در رییتغ و یدستکار راه از همواره
 در) یو از شیپـ  و رضاشـاه  زمـان  در «حجـاب  کشـف » بحـ   کـه  مینـ یبیم رو
 مــردان یبــرا آمــد، اول فصــل در لیتفصــ بــه کــه همــانطور( تیمشــروط دوران
 از پـس . اسـت  بـوده  «نـو  ینظمـ  سـاختن » منزلـه  بـه و نخبگان سیاسـی   روشنفکر
 هـدف  بـا « یاسـالم  حجـاب » یبرقـرار  د،یـ جد حاکمـان  یبـرا  ز،یـ ن 57 انقالب
 بـا  کـه  بـود  «یرونـ یب و یانـدرون » بـر  یمبتنـ  یسـنت  یاجتماع نظم مجدد یبرقرار
سـمبل  . بـود  باختـه  رنـگ  ان،یـ پهلو ونیزاسـ یمدرن یهابرنامه و «حجاب کشف»

بــر   ،حاکمــان جدیــداز نظــر هــم  یســنتاســتقرار ایــن نظــم بازگشــت و کــانونی 
 کـردنِ یاتیـ عمل و شـتابان  یاجـرا امـا  . قـرار داشـت  ( چادر سـیاه )« حجاب برتر»

 ،57 انقالب یروزیپ پس از  حجاب و پوشش امر در الزام و اجبار یبرا هابرنامه
. خـت یبرانگ تیـ حاکم خـود  درون در حتـا  را یاریبسهای چالش ، ابتدا همان از
 شـده  آغـاز  0352 سـال  از کـه  «منکـرات  با مبارزه رهیدا» اقدامات که یطور به
 تیـ حاکم درون مسـئوالن  از یبخشـ  مخالفت با 0353 سال درچندماه بعد  بود،
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 اطالعـات  روزنامه در یمطلب یط 1وقت خارجه امور ریوز نمونه یبرا. شد روبرو
 هسـت،  و بـوده  اعتـراض  مـورد  آننه»: نوشت منکرات با مبارزه رهیدا به خطاب
 در مـن  نظـر  بـه  کـه  گرفتـه  صـورت  شـما  نـام  به که استهایی تیفعال از یبخش
 ورودانـد  لیقب آن از. است مصلحت به نه و دارد یقطع ضرورت نه یفعل طیشرا
 نیچنـ  اعمال ای و یخانوادگهای یهمانیم و یعروس از یریجلوگ و افراد خانه به

 بـدون  کـه  نیـ ا ای یاست مردم میحر به تجاوز قتیحق در کهها هتل در ییکارها
 کـار یب و مسلمان هزار هفت از متجاوز یبرا شغل و کار دادن بیترت و ینیب شیپ

 و ارشـاد  بـدون  زور اعمال. است جامعه یبرا شتریب مشکالت دیتول و آنها کردن
 وهیشـ  زیـ ن یکتاتورید و است مفاسد همه نمو و رشد یقیحق بستر غلط، روش با

 .  (0353 بهشتیارد 3 اطالعات،) «.تباهکاران
ای زه با منکرات نشـانه این دیالوگ میان وزیر امور خارجه وقت و دایره مبار

 انقـالب بـود کـه نشـان     یان مسئوالن حکومت از همان ابتدایگیری ماز بروز در
دهد مسئله حجاب و مبارزه با مظاهر غیراسالمی از همان ابتـدا نـه تنهـا سـبب     می
 زین تیحاکم درون یهایریدرگباع   بلکه( در جامعه) یرونیب ییهاچالشساز 
در  منکرات، با مبارزه رهیدا تینها درسبب شد که ها همین درگیری. ه استبود
 بـه  تـا  بدهـد  «منکر از ینه و معروف به امر سازمان» به را خود یجا 0353سال 
هر چند این . ردیبگ خود به «یارشاد» یسو و سمت «فشار و کنترل اعمال» یقول

پایـان  « برخورد قهری»با طرفداران « برخورد ارشادی»میان مدافعان ها کشمکش
 0331 نیفـرورد  23 در «منکـرات  بـا  مبـارزه  دادگـاه » مجدد ییبازگشانیافت و 

تنهـا نشـانه    (دهـد مـی  انقالب کل دادستان به ینیخم اهللآیت که یحکم توسط)
 .  پایان بودهای بیکوچکی از تداوم این چالش

 نیبـ  و تیـ حاکم درون همننـان  سـال  33 از پـس  حتـا هـا  بسـط  و قب  نیا

                                                                    

تا مردادماه  0352در آن زمان، صادق قطب زاده، وزیر امور خارجه بود که از آذرماه  1
 . این پست را برعهده داشت 0353
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 کـار » عدم از یناش راغیراسالمی  مظاهر گرید و «یبدحجاب» که ینگرش مدافعان
 را آن کـه ( یتـ یامن و ینظـام  عمـدتا  ) مسـئوالن  از دسته  آن با ،داندمی «یفرهنگ
 و قهـر  اعمـال  به معتقد رو نیا از و کنندمی قلمداد «دشمنان کاتیتحر» از یناش
 . دارد وجودهمننان  هستند، فشار
انگشـــت اتهـــام مســـئوالن بـــرای گســـترش   معمـــوال انقـــالب، لیـــاوا در
رفـت و  مـی  نشـانه  طلبان سلطنتهمنون بدحجابی، به سوی « مظاهرغیراسالمی»

مـدافعان قـانون اساسـی    هر جـا بحـ  از بـدحجابی بـود پـای سـلطنت طلبـان و        
 سـال  در انقالب کل دادستان ندهینما نمونه یبرا. شدمی به میان کشیدهمشروطه 
 خـارج  طلـب  سلطنت افراد با که هستند یخصوصبه باند کی»: دیگومی 0331
 اریبسـ  وضـع  بـا  روز از یخصوصـ بـه  سـاعات  در... و هسـتند  رابطـه  در کشور از
 مجـامع  در ییکـذا هـای  شیـ آرا و جلـف  اریبسهای لباس دنیپوش مثلای زننده
پــس از آن . (0331 وریشـهر  2 اطالعــات،) «شــوندمــی ظــاهرهــا ابــانیخ  و یعمــوم
بـه  شـدند،  مـی  شـناخته ایران در « مفاسد»مسئول گسترش « غرب زدههای گروه»

 «زده غـرب  یگروه» 0335در سال   منکرات، با مبارزه اداره مسئول طوری که 
در مقابـل، برخـی    و (0335 خـرداد   2 اطالعـات، ) دانسـت  یاقدامات نیچن مسئول را

 نیـ ا عامـل را  ،یغربـ  یکشورهار گید و لییاسرا و کایآمر نیزدیگر از مسئوالن 
 مسـئول  بـرای نمونـه   . کردنـد می قلمدادو گسترش بدحجابی و فساد  کاتیتحر
 عامــل را «لیاســرائ» مشخصــا در اظهــارنظر خــود  ،0335 ســال در جیبســ واحــد
 بهشـت یارد 04 اطالعـات ) کنـد مـی  قلمـداد  «فحشا و فساد جیترو» و «ییزدا اسالم»

و  مسـئوالن  انیـ م در تاکنون انقالب اول ازتوان گفت که می مجموع در .(0335
 ــ 0: اسـت شـده   مسئله مرتبـا تکـرار   چند« بدحجابی»دولتمردان در امر مبارزه با 

یـا شـدت عمـل در     یفرهنگـ  کار ـ2... و یبدحجاب مورد در یخارج کاتیتحر
 چـه  و سیپل چه و یمنکرات چه «ماموران استفاده سوء» معضل ـ3برابر بدحجابی 

  ی...و تهیکم
نشـاندهنده آن  به طور مستقیم گذشته از دو موضوع اول که ذکر آن رفت و 
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 زنـان جامعـه   خـود  یازهاین به یتوجه اساسا مملکتی مسئوالن برخی از است که 
مسـئله سـوم یعنـی     امـا داننـد،  مـی  دیگران« آلت دست»آنان را همواره  و دنندار
« مفاسد اجتمـاعی »در نهادهایی که قرار است به « مأموران از یبرخ سوءاستفاده»

عجـین شـده   « بـدحجابی »موضوعاتی بوده که با مسـئله   از یکی هموارهبپردازد، 
که خود قـرار بـوده   « مامورانی»در واقع مسئله سوء استفاده و فساد در میان . است
ی لی است کـه در سـایه وجـود نهادهـا    معضرا ارشاد یا دستگیر کنند، « مفسدان»
زنـان   ۀجامعـ نـه تنهـا بـرای    « بـدحجابی »مـرتبط بـا مسـئله    هـای  و ارگان نتظامیا

نیـز بـوده    تیـ حاکمیکی از معضـالت  همواره بلکه  هآمیز بود                     کشورمان مخاطره
اول انقـالب و در  های همان سال در اتفاقا  یتخلفات نیچنهای نمونه نیاول . است
 کـه  شـود مـی  سـبب  و دهدمی رخ «منکرات با مبارزه دادگاه» سیتأس سال همان
و تـا    ی(0331 آذر 25 اطالعـات، ) «کنـد  اسـتعفا  منکـرات  بـا  مبـارزه  دادگاه سیرئ»

چنـین  وقـوع  اخباری مبنی بر مملکت، هر از گاهی همین امروز از گوشه و کنار 
، سـوء اسـتفاده   0331آن در همـین سـال   اخیـر  نمونـه  )شـود  می مطرحتخلفاتی 

بود که مطرح و سر و صـدای زیـادی بـه پـا     در قزوین انتظامی برخی از ماموران 
 33حاکمـان طـی ایـن    پـیش روی  های رسد که یکی از چالشمی به نظر(. کرد

بـا فـراهم کـردن محیطـی     هـا  سال آن بوده است که همواره این نهادها و ارگـان 
« رفتـار و پوشـش مـردم   »برخورد قهـری بـا   یعنی  ناپذیر،خشونت پرور و کنترل 

زمینـه سـاز ایجـاد    (  هستندو حساس پینیده و خصوصی  العادهفوق مسائلی که)
تـوان  نمـی  رسد مسئله اصلی آن است که اساسـا می زیرا به نظر .اندتخلفات بوده
به را  انسان ضابطه ایجاد کرد و آنها میلیون« رفتاری و پوششی»های برای سلیقه
نیز که قـرار باشـد چنـین    هایی دستگاه .کرد ادهدر جامعه پیمامور، ای وسیله عده

شـوند و یـا بـا    مـی  به سمت و سـوی تخلـف کشـیده   معموال نقشی را بازی کنند 
 .شوندمی مردم و حتا خود مسئوالنموجب سردرگمی « برخوردهای سلیقه ای»

: یبـدحجاب  بـه  نسـبت  برخـورد  اسـلوب  دو سـر  بـر  کشمکشدر هر صورت 
. ابـد یمی ادامه انقالب اول دهههای سال ۀهم در ،«یفرهنگ کار» ای  «زور اعمال»
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 بـا  مبـارزه  دادگـاه  مـورد  در یدادگسـتر های هشعب از یکی سیرئ 0330 سال در
 قـوه  کیـ  ،منکـرات  بـا  مبارزه دادگاه که است نیا ما اعتقاد»: گویدمی منکرات
 شـود  رفتـار  نیمجـرم  با شفقت و عاطفه با دیبا منکرات مسائل در و است هیقضائ
 یریشـگ یپ بشود شالق با تنها که ستین یزیچ کی یجنس و یناموس مسائل رایز
 بــا مبــارزههـای  گشــت» امــا یـک ســال بعـد    (0330 مـاه  ید 0 هــان،یک) «کـرد  اش

 22 اطالعات،) شوندمی هاابانیخ وارد «ثاراهلل گشت یواحدها» همان ای «منکرات

 نیـ ا یتمـام  حضـور  انگار که رسدمی نظر به امابه رغم همه این ها، . (0332 آبان
 آنهـا  نظایر ایـن ارگـان   و «منکراتمبارزه با  دادگاه» و «ها تهیکم» و «ها گشت»

تقرار حجـاب و عفـاف مـد    در اسـ  یچندان اثر  است بودهمقامات  مدنظر طورکه
بـا  هـا  همـه ایـن سـال   در طـول   چراکهنداشته است ها این ارگاناران نظر بنیانگذ

 یسـو  از «یبـدحجاب » بـا  مبـارزه  یبـرا  یگـر ید یهـا طـرح  شکست یک طـرح، 
نمـودن  کـه بـا درگیـر    انـد  کـرده تـالش  نیـز  و هر بار شده دیگر مطرح  ینهادها

تـر  ابعـاد گسـترده   جدیدشـان های ، طرح«مبارزه با بدحجابی»نهادهای گوناگون 
 اسـتاندار برای نمونـه  . شود« ریشه کن»بدحجابی « معضل»بگیرد تا شاید باالخره 

 و منکـرات  و فحشـا  از یریجلـوگ  جهـت »: داردمـی  اعالم 0335 سال در تهران
 هیـ ته دسـت  در ربطیـ ذ ینهادهـا  وهـا  ارگان کمک با یمردم یطرح ،یبدحجاب
و یـا  . (0335 بهشـت یارد 0 اطالعـات، ) «شـود مـی  اعالم آن جینتا یزود به که است
 و «اصـناف هـای  هیـ اتحاد یرسسـا  و اعضـا » هایی مبنی بر همکاری بـا  خبربعدتر 
امـا  . شـود مـی  شـنیده « بـدحجابی »بـرای جلـوگیری از    ...و «یاسالمهای انجمن»

 درگیر« بدحجابی»و نهادهای مختلف دولتی با مسئله ها پروژههرچقدر هم انواع 
بینـیم کـه مسـئله    مـی  ، مـا  بـاز هـم در طـی ایـن همـه سـال      با این حال شوند، می
نرسـیده  انـد  آرزو داشـته در جامعه به سـرانجامی کـه دولـت مـردان     « بدحجابی»

بـا   یاسـالم  انقـالب  یدادسرا 0333 لیتحص سال آستانه دربه طوری که  .است
 یبـرا »: ن تمـام کنـد  بـا حجابـی  کند حجـت را بـر  می سعی یدالحنیشد هیاخطار
 قـانون  طبـق  مبتـذل، هـای  لبـاس  و یبـدحجاب  باالخص فساد مظاهر از یریجلوگ
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 یشـورا  طـرف  از 23/3/0333 خیتـار  در کـه  یاسـالم  یشورا مجلس مصوب
 کیـ  مدت به امروز از دیگرد مقرر است، شده ابالغ دادسرا نیا به ییقضا یعال
 بـه  امر ضهیفر تذکر، با همراه یارشاد برخورد با یگروههای رسانه لهیوس به ماه

 مـدت  از بعـد  اسـت  یهیبـد . شـود  ادهیـ پ جامعه سطح در زمنکر ا ینه و معروف
 ادهیـ پ در محولـه  فـه یوظ طبـق  نهـاد  نیـ ا و نبـوده  رفتهیپذ یعذرگونه چیه  مقرر
 مهـر   2 اطالعـات، ) «کـرد  خواهـد  برخـورد  نیمتخلفـ  با قاطعانه ،یاله حکم نمودن

0333) . 
-مـی  ، به نظرنهیزم نیا در قانون بیتصو و طرح نیا ابالغ از پساما چندماه 

رسد آن طرح نیز شکست خورده و باز هم مشکالت جدیدی ایجاد کرده است 
 تیجـد  بـا  یفرهنگـ  کـار  بحـ   مسـئوالن،  از یبرخـ   یسو ازبار دیگر چرا که 

 نیـ ا از پـس  ماه سه کشور یعال وانید سیرئ نمونه یبرا. شودمی مطرح یشتریب
 یفرهنگـ  و یفکـر  مسئله کی منکرات و مفاسد با مبارزه»: داردمی اظهار طرح،
 و میتعلـ  بـا  بلکـه  رودنمـی  نیب از کردن زندان و زدن شالق با موارد نیا و است
 هربـار  که رسدمی نظر به واقع در. (0333 ید 04 اطالعات،) «شودمی حل آموزش
 گسـترش  موجـب  یبـدحجاب  هیـ عل گسـترده  و یضـربت هـای  طرح که نیا از پس
 «یفرهنگـ  کـار » بحـ   دوبـاره  است شدهها طرح شکست تینها در و یتینارضا
 یگـر ید یضـربت  طرح گر،یبارد ،بعدهای سال در تا شودمی مطرح نهیزم نیا در
 .درآید اجرا به

 انیپا از پس :جیبس حضور با بار نیا ،یبدحجاب با مبارزه دوباره آغاز و جنگ انیپا
هـای  ییمـا یراهپ یبرگـزار  باالبته  بار نیا «یبدحجاب» هیعل یدیجد موج ، جنگ
 دختر شهادت سالروز بهانه به 0332 آذرماه در مثال یبرا. شودمی آغاز خیابانی
  و قـم  و سـرکان یتو سـمنان،  همدان، در ،(س) زهرا حضرت اسالم امبریپ یگرام
 شـود مـی  برگـزار  ییمـا یراهپ ،یبـدحجاب  کـردن  محکـوم  در گر،ید شهر نیچند
ــات،) ــه.  (0332 آذر 22 اطالع ــ البت ــرورد در آن از شیپ ــیآ» ،0332 نیف ــه نی  نام
 یپـ  در «تهـران  اسـتان  یاجتمـاع  یشـورا » یسـو  از «یبـدحجاب  با مبارزه ییاجرا



 حجابروشنفکران و /  202

 بـا  یانتظـام  و یـی اجرا یروهاین فعال برخورد بر یمبن ییقضا یعالیشورا» میتصم
 بـه  مـاه  بهشـت یارد اول از مصـوبه  نیـ ا که رسدمی بیتصو به «یبدحجاب دهیپد
 زیـ ن 0333 بهشـت یارد در. (0332 نیفـرورد  27 اطالعـات، ) دیـ آمـی  در اجرا مورد
 از ،ییمـا یراهپ نیا ریمس طول. شودمی برگزار تهران در یبدحجاب هیعل یتظاهرات
 در یگـر ید ییمـا یراهپ  هـم  0333 آذرماه در. است مجلس تا  عصر یول دانیم

 آغـاز  نیـ ا اطالعـات  روزنامـه  ۀنوشت به .(0333 آذر 07 هان،یک) شودمی برپا تهران
 اشـاعه  توطئـه » کـردن  خنثـا  و یبـدحجاب  با مبارزه عرصه به جیبس یروهاین ورود
 یسـو  از. (0333 ید 02 اطالعـات، ) اسـت  «یاسالم رانیا در غرب مبتذل فرهنگ
-مـی  گسترده یطرح از خبر یاسالم انقالب تهیکم کل یفرمانده نیجانش گرید

 ئـت یه در منکـرات  با مبارزه نامه نییآ بیتصو از بعد»: که داردمی اعالم و دهد
 فـراهم  نهـاد  نیـ ا یبـرا  منکـرات  و یبدحجاب با مبارزه ادامه یبرا طیشرا دولت،
گیـری  بهـره  با ماه بهشتیارد ستمیب روز از» تهیکم: دیافزامی سپس و «است شده
. کـرد  خواهـد  عمـل  تمـام  تیجـد  بـا  ربطیـ ذهای ارگان یهمکار و امکانات از

 بـا  بنـدی، مرحلـه  صـورت  بـه  و اسـت  شـده  نییتب یبدحجاب با مبارزه چهارچوب
اکنـون بـیش   .  (0333 بهشتیارد 07 ،اطالعات) «شد خواهد انجام قیدقریزی برنامه
اما آننه پابرجا اند آمده و رفتهها گذرد و همه این طرحمی دهه از آن زمان 2از 

 !نیست« بدحجابی»چیزی به جز  ظاهرا مانده است 
 

 «تنوع حجاب»جناحی بر سر های نزاع گسترش :انقالب دوم دهه

 عـراق،  و رانیـ ا جنـگ  آتـش  شـدن  خـاموش  با و انقالب دوم دهه در جیتدربه
 دسـتور  در یگـر ید اهداف با حجاب و پوشش در اجبار و الزام یپروژه شبردیپ
 مسئوالن تصور و یدولت عیوس اقدامات خالف برزیرا . گرفت قرار حاکمان کار

 از شیپ دوران یایاح و میقد کینوستالژ نظم آن به بازگشت ،یاسالم حکومت
. شـد  آشکار انقالب اول دهه همان در یناکام نیا و ماند ناکام «حجاب کشف»
 از یبرخـ  انقـالب،  دوم دهـه  در کـه  شـد ینم لیدل یناکام نیا شدن مشخص اما
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 یابـزار  بـه  آن میتعمـ  و پـروژه  نیـ ا یریگیپ از تیحاکمگرای اصول یهاجناح
 بـه  کـه زنان جـوان  )ان زن زدن پس و جامعه یعموم یفضاها یهمه کنترل یبرا
ز و ا بردارند دست (افتندییم یمؤثرتر حضور یعموم عرصه در روزافزون طور

 .برندجناحی بهره نهای آن برای رقابت
 اش،یچگـونگ  و نـوع  و «حجـاب » یاجرا بح  انقالب دوم دهه در واقع در
 بـر  عـالوه ...( و کـار،  بـازار  ها، دانشگاه) یعموم عرصه به زنان گسترده ورود با
 درون یهـا جنـاح  نیبـ و  گستردههای نزاع محل به حکومت، با جامعه انیم نزاع
 قـت، یحق در. افـت ی گسـترش  زیـ نجنـاحی  شـدیدتر  هـای  و رقابـت  یاسیس نظام

-بـه  انقالب دوم دهه از یاجبار حجاب برابر در گسترده یشکل به زنان مقاومت

 زنـان  جامعـه  مختلـف  یهـا هیـ ال بـه  سـاله،  هشـت  جنـگ  اتمام از پس خصوص
 بـا  کـه  داشـتند  تالش تیحاکم ترشیدوراند یهاجناح از یبرخ. افتی گسترش
 نیبـ  عرصـه  بـه  رانیـ ا ورود در اخـتالل  باعـ   هـم  کـه ) موجود تیواقع رشیپذ
 در و کـرد یمـ  جـاد یا جامعـه  خـود  در را یادیز یهاتنش هم و بود شده یالملل
 نـوع  تنوع» از حداقل ،(شدیم هم تیحاکم تیمشروع عدم سازنهیزم حال، نیع

خشونت آمیز و تنش  یبرخوردها از و کنند دفاع( پوشش تنوع حتا نه) «حجاب
ایـن  عملی شدن این سیاست، برای  .آورند عمل به یریجلوگزا در سطح جامعه 
 یآرزوهـا  و آراء اما .شودمی کشیده ندر قانون به میا« اعمال سلیقه»بار بح  از 
 محافظـه  جنـاح  کهشود می مطرح یطیشرا در تیحاکم درون معتدلهای جناح
 مشـاور  یبـ یحب شـهال  نمونـه  یبـرا  کوبد،می یپا «برتر حجاب» بر همننان کار،
 یهمشـهر  روزنامه با گفتگو در 0372 سال در( یرفسنجان یآقا) جمهور سیرئ
 «اسـت  زنان پوشش یچگونگ در جامعه مشکلای قهیسل یبرخوردها»: دیگومی
 روزنامـه هـا  سـال  نیهمـ  در کـه  اسـت  یدرحـال  نیـ ا. (0372 مـرداد  31 ،یهمشهر)

 بـر  دیـ تأک کـه ... و یریجزا یموسو اهللآیت همنون یونیروحان نظرات رسالت،
 تجربـه  حسـب  برتر حجاب گذاشتن کنار»: کندمی منتشر را دارند «برتر حجاب»

 آن دنبـال  بـه  و ،یحجـاب بی ای یبدحجاب یسو به است بوده گام نینخست موجود
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 بزرگـراه  پـس ... شـده  ریسـراز  یآنننـان هـای  فـرم  و مدها لیس ینخواه یبخواه
 22 رسـالت، )«اسـت  برتـر  حجـاب  بـه  دعوت خطرناك و شوم دهیپد نیا با مقابله

 در حجـاب  رنـگ  انتخـاب  مـورد  در «زنـان  مجلـه » انیـ م نیـ ا در. (0373 وریشهر
اعمال سلیقه بر مردم در موضوع  به «د؟یپوشمی اهیس چرا خانم» عنوان باای مقاله

 . (0373 اسفند ،22 ش زنان،) پردازدمی تیره در پوشش زنانهای مورد رنگ
در مـورد   یحکـومت هـای  جنـاح  و مسـئوالن  مختلفهای دگاهید انیم چالش

تیـره در حجـاب زنـان و    هـای  شـاد در مقابـل رنـگ   هـای  و رنگ« حجاب برتر»
: سـد ینومـی  «نیالحسـ الثـارت ی». یابـد مـی  فقهی در این زمینه گسترشهای بح 
 عنوان به آن از یرهبر معظم مقام که چادر خصوصا  ،یاسالم پوشش و حجاب»

 و رنـگ  و قرارگرفتـه  روشـنفکرانه  و نقـد  مورد است، کرده ادی مطلوب حجاب
ــکل ــاب ش ــوم پوشــش و حج ــ در مرس ــواهران نیب ــزب خ ــح ــاک یالله  از یح
 روزنامـه  ایـ  و ،«اسـت  شـده  یتلقـ  جامعـه  یروحـ  کسالت و یناراحت ،یافسردگ
 یبـدل  و یواقع قیمصاد ،یاسالم حجاب» عنوان باای مقاله در یاسالم یجمهور
 و مـانتو »: سـد ینومـی  و گـذارد یمـ  نقـد  بـه  را موضوع نیهم ،«شوندمی جا جابه
 یسـو  از شده، خارج پوشش حالت از که یچنان آن و جلف الوان،های یروسر
 از راهـا  یچـادر  کـم  کـم . شـود مـی  لیـ تحم جامعه به حجاب عنوان بهها یبرخ
 و یاضاف زحمت کی عنوان به را چادر و  کنندمی خارج یاسالم حجاب حوزه
 و یمنفـ  برخـورد  بـا  و نـد ینمامـی  مطـرح  ضرورت،یب و ریپاگ و دستای لهیوس
 بـه  را یروسـر  و مـانتو  کنندمی یسع مختلف نیعناو به ها، یچادر با زیرآمیتحق
 مهـر  31 ،یاسـالم  یجمهـور )« .نـد ینما یمعرف حجاب یکاف و یضرور مقدار عنوان

0374) . 
 شـعائر  شـبرد یپ مـورد  در طرزفکـر  دو انیـ م ابندهیگسترش و قیعم چالش اما
-جـدل  و بح  بر عالوه تیحاکم درون در ـ یاسالم حجاب خصوصبه ـ ینید

 سـال  در نمونـه  یبـرا . اسـت  یریـ گیپ قابـل  زین ییاجرا ۀحوز در ،یا رسانه یها
 در ت،یـ روحان ۀژیـ و دادسـتان  مقـام  قـائم  ان،ینیحس اهلل روح حجۀاالسالم 0370
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 امـر  کـه  یانیجیبسـ » باها دستگاه یبرخ برخورد ۀنحو از هانیک روزنامه با گفتگو
 بـرادران  دیآمی نظرم به من»: داردمی اظهار و است مندگله «کنندمی معروف به
 وانـد  شـده  سـرد  دل آمده شیپ که یلیمسا خاطر به اهللحزب و جیبس خواهران و
 مـورد هـا  یاللهـ حـزب  جمعـه  نمـاز  در یوقتـ . کننـد مـی  احساس یمنزو را خود
 بـه  امـر  بـا  رابطه در نفر دو که یوقت... شوندمی سرزنش و رندیگمی قرار خطاب
 دو هـر  بـازپرس  و شـود می دهیکش یدادگستر به و... شده زیگالو هم با معروف
 بازداشـتگاه  در شـتر یب را کـرده  معـروف  بـه  امر که یکس آن و کندمی مهیجر را
هـای  ارگـان  بـه  وابسـته  بنـه،  نیـ ا فهمـد مـی  کـه  یوقت مخصوصا  و داردمی نگه
 نگـه  زنـدان  در و دهـد مـی  زجر را او شتریب است یاللهحزب فرد کی و انقالب
 و یخونسـرد  بـا  یلیخ کنندمی عبور آنجا از که یانتظام یروهاین ای و... داردمی
 نیفرورد 24 هان،یک) «کندمی نگاه چشم کی به را هیقض طرف دو هر یانگارسهل

 هاسـت یریـ درگ و هـا قهیسل اختالف و نقدها و ها،یمندگله نیهم دیشا. (0370
 مداخلـه  بـه  وادار را مسـلح  یروهـا ین ییقضا سازمان 0370 سال در سرانجام که
نیـروی انتظـامی را   و قاطعیـت، پرسـنل    صـراحت  بـه ای هیـ اطالع یطـ  تـا  کندمی

 در یانتظـام  یروهـا ین یانگـار سهل هرگونه» :مجبور به برخورد با بدحجابی کند
 گردیپ تحت متخلفان و شودمی محسوب جرم منکرات و فساد مظاهر با برخورد
 نیهمـ  در گرید یسو از اما. (0370 ریـ ت 27 اطالعات،) «گرفت خواهند قرار یقانون
 صـادر ای قطعنامـه  خـود،  شیهمـا  یبرگزار انیپا در انیجیبس ک،یو هفتاد سال
 و یداخل دشمنان با قاطعانه برخورد» بر دیتأک ضمن قطعنامه، نیا در که کنندمی
 یآقـا  خـدمتگزار  دولـت هـای  برنامـه  تحقـق  راه در را خـود  یآمـادگ  ،یخارج
 مرجـع  تنهـا  عنوان به هییقضا قوه به اشاره با» و کنندمی «اعالم یرفسنجان یهاشم
 و قـانون  ضـد های حرکت و یاجتماع انحرافات به یدگیرس در یشرع و یقانون
 در کـه  ینـ گراتوطئـه  بـه  وجه چیه به یجیبس یروهاین» که کنندمی دیتأک «شرع
 در و داد نخواهنـد  اجـازه  دارنـد  یشـکن  قـانون  قصد انحرافات، با مبارزه پوشش
 «کنــدمــی یهمکــار هیقضــائ قــوه بــا فحشــاء و یبــدحجاب و منکــرات بــا مبــارزه
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 .  (0370 خرداد 20 اطالعات،)
 مبـارزه » ۀحوز به جیبس ورود همننان زین آن از بعد  سال حتا وها ماه طول در
-مـی  قـرار  چـالش  و بح  مورد گوناگون مسئوالن یسو از «یاجتماع مفاسد با

 آمـوزش » بـر  و مطـرح،  نـه یزم نیـ ا در مختلـف  نیقـوان  وهـا  طـرح  انواع و ردیگ
 نـه یزم در یریـ درگ امـا . شـود مـی  دیـ تأک مردم با حیصح برخورد یبرا «انیجیبس
هـای  دسـتگاه  از یبرخـ  یسو از بدحجابان مورد در «یقانون یب» با برخورد ۀنحو
 در و ابـد یمـی  ادامـه  همننان هستند عمل شدت موافق کههایی دستگاه با یدولت
 از»: شـود مـی  یـی اجرا یاجتمـاع  مفاسد با مبارزه یبرا «دیجد طرح» 0372 سال
 و بـزرگ  تهـران  یانتظام هیناح امر تحت یروهاین یتمام جیبس با رماهیت اول روز
 بـه . شـود مـی  آغـاز ... یاجتمـاع  مفاسد با مبارزه دیجد طرح هیاول اقدامات انجام
 ملـزم  تـردد  حال در یخودروها ،یصنف ،یعموم اماکن یتمام طرح نیا موجب
 «کننـد  یخـوددار  بـدحجاب  بانوان و بار و بندیب افراد به خدمات هیارا از هستند
 . (0372 خرداد 31 اطالعات،)

-جنـاح  امـا  یارسـانه  یهـا چالش و نظرها اختالف وها طرح نیا همه رغم به

اجبـاری کـردن    پروژه شکست تیحاکم درون انیگرااصول وکار محافظه یها
 و مـه یجر و اجبار» با که کردندیم فکر همننان آنان رایز. تابندیبرنم را حجاب
 شیاندمصلحت جناحاما . بازگردانند شانیسنت گاهیجا به را زنان توانندیم «زور
 انیـ عر یشـکل  بـه  زنـان  ،یعموم عرصه در خواستینم  تیحاکم یگراعقل و

-برنامـه  شـبرد یپ یبرا جامعه در عمل یآزاد از یحداقل به قائل و شوند سرکوب

 رشیپـذ  بـا  را توسـعه  امر در زنان مشارکت جه،ینت در. بوددولت  یاتوسعه یها
 ریناپذ اجتناب را( یاسالم حجاب تنوع در حداقل) یفرد یآزاد از ینیمع زانیم
در ایـن  . فشردیم یپا «برتر حجاب» بر همننان کارمحافظه جناح اما. دانستیم

کـه از سـوی جنـاح مصـلحت     « ورزش زنـان »زمان با توجـه بـه گسـترش بحـ      
 صـراحت  به 0373 سال در جیبس مقاومت یروین فرمانده رفت،می اندیش پیش
 نیادیـ م حتا مختلفهای عرصه در زنان حضور یبرا یمانع چادر»: کندیم اعالم
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 . (0373 آذر 03 اطالعات،) «ستین یورزش
 یآزاد نیتـأم  منظـور  به البته) غهیص گسترش بح  که است دوران نیهم در
کـت و  ) تـر کیشـ  یهـا فرمیونیـ  زین و ،(مجرد پسران و دختران یبرا شتریب عمل
توسـط رئـیس جمهـور وقـت، آقـای هاشـمی       ) دولت کارمند زنان یبرا( شلوار

 در زن ورزشـکاران  ورودزنـان و حتـا    ورزش بحـ   کـردن  فعال و ( رفسنجانی
 اسـت یس نیـ ا .شودیم مطرح تیحاکم از جناح نیا یسو از ،یجهان یهارقابت
 نیـ ا بـه  و ختیانگیم بر زین را تیحاکم درون کارانمحافظهبرخی از  خشم ها، 
 نیبـ   روزافزون یهاتنش سبب تنها نه «یاجبار حجاب» بح بینیم که می بیترت

بـا شـدت    زیـ ن تیـ حاکم خـود  درون به هاتنش نیا بلکه شدیم مردم و حاکمان
 یهـا تجمـع  یکسـر ی 0374 سال همان از که یطور به بود، کرده دایپ راهبیشتر 
 نیـ ا یهـا قطعنامـه  در که آن از شیب که افتدمی راه به «یبدحجاب» هیعل یاعتراض
انگشـت   باشد، یبدحجاب وجود به نسبت ینگران مانند دهه اول انقالب تجمعات

ای نشـانه این امـر،  . اتهام در مورد بدحجابی به سوی مسئوالن اجرایی نشانه رفت
که همواره وجـود داشـت امـا بـه تـدریج ایـن       بود از برخوردهای کامال جناحی 

 مـرداد  03 در نمونـه  یبـرا . شـده بـود  درگیری جناحی به عرصه خیابان کشـیده  
 شـود، مـی  صـادر تهران  عصریول دانیم در که یتجمعپایانی  قطعنامه در 0374
 از اهلل حـزب »: کننـد یمـ  مطـرح  راشان یهاو نگرانی درخواست کنندگانتجمع
 میحـر  هتـک  مظـاهر  ریسـا  و یبـدحجاب  و یبـار  و بنـد بـی  و یگریالابال وجود
 یدولتـ  مؤسسـات  و ادارات ها، وزارتخانه ،یعموم اماکن در یاسالم یهاارزش
 یبرخـ  فیضـع  ازعملکـرد  یتینارضا ابراز با و بوده ناخرسند دولت، به وابسته ای

 حضـرت  مسـئوالنه  انـات یب از را خـود  تیـ حما ،ییقضـا  و یـی اجراهـای  دستگاه
 مـرداد  03 هان،یک) «...دینمایم اعالم جیبس مقاومت یروین فرمانده و یجنت اهللتیآ

 هیـ عل» گـر ید تظـاهرات  و تجمـع  نیچنـد  زیـ ن دیـ جد مـوج  نیا تداوم در. (0374
 متـاثر  و الحالمعلوم عناصر از یبرخ آزادانه حضور به اعتراض در و... یبدحجاب
 .(0374 وریشهر 00 اطالعات،) شودمی برگزار «جامعه سطح در یغرب فرهنگ از



 حجابروشنفکران و /  224

آیـد بـه   مـی  و نگرش فمینیستی هم به میان« فمینیسم»در این میان برخورد به  
 رشـد  وهـا  یبـار  و بنـد  یب»ای هیانیب یط «تهران طالب» ،بعد ماه کیطوری که 
باز هم به برخی از مـدیران   خود هیانیب در و کرده محکوم را «یستینیفم یرفتارها

 خـود  مـأمن  از طانیشـ  کـه  اسـت  یطوالن نسبتا  یمدت»: کنندمی اجرایی برخورد
 شـه یربـی  فرهنـگ  و تیـ جاهل یسو به حرکت خود یادیا توسط و سربرآورده
 رانیمـد  یبرخ یستینیفم و رمسئوالنهیغ اظهارت از. است سرگرفته از را یطاغوت
های عرصه به فحشا اهل و منکرپرور عناصر کشاندن تا گرفته یاسیس و یاجتماع
 حجـاب  بـه  هـا یخـود  ظاهر به ۀگسترد هجمه و ،جنگ و ینید تقدسات ،یهنر
 در یگـر ید تظـاهرات  زیـ ن آن از پـس  روز چنـد . (0375 مهـر  04 هـان، یک)« ...برتر
 قطعنامـه  در کـه  ردیـ گمـی  صـورت  تهـران  در عصـر یولـ  و یفاطم دکتر ابانیخ
 و یادار فسـاد  بـا  مسـئوالن  یجـد  مبـارزه  خواسـتار » تظاهرکننـدگان  اش،یانیپا

 و... شـدند  جامعـه  در بـرال یل روشـنفکران  و بـدحجاب  زنـان  با برخورد نیهمنن
 جبهـه  در کـه  شـوند  گرفتـه  کـار بـه ها دستگاه در دیبا یرانیمد که کردند تقاضا
همه  .(0374 مهر 07 اخبار،) «نباشند بدحجاب هاآن همسران و باشند داشته حضور
نشان آن است که بح  حجـاب از نـزاع میـان نیروهـای سیاسـی داخـل و       ها این

. درون حاکمیت نیز تسریع یافتـه اسـت  های خارج از حکومت به نزاع بین جناح
اکی از مسـئله  حـ رسد کـه  می این نکات، به نظرعالوه بر ها اما همه این درگیری
بـرای حـق انتخـاب پوشـش      جامعـه زنـان  و درخواست نیاز : مهم تری بود و آن 
درون حاکمیـت فشـار   های بر جناح شان،هر روزهکه با مقاومت  خود بوده است
 .اندآورده بوده
 از پـس  دوم دهـه  در ،(یشـهر  متوسـط  طبقـه  اقشار زنان ژهیبو) زنان واقع در
 و بگذارنـد  قـدم  «یعمـوم  عرصـه » بـه  خواستندیم جنگ انیپا از پس و انقالب
 بـه  شان«یفرد تشخیص» با تا داشتند لیتما کدست،ی و رهیت یهافرمیونی از دلزده
 ،«تیجنسـ  فاقـد » یپوششـ  در نه و شوند، ظاهر یعموم عرصه در زن کی عنوان
  .(اشیسنت نوع از چه و یانقالب نوع از چه)
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 یامردانـه  ۀپوست در نه)« شانزنانه بدن نیهم» با که دانستندیم خود حق زنان
 از شـوند،  ظـاهر  یعموم عرصه در( بود دهیآفر شانیبرا یانقالب یکردهایرو که
 توانسـت یمـ  داشـتن،  «متفاوت» ظاهر و رنگ تنوع و یروسر رفتن عقب رو نیا

 کـه  ،یهاشـم  فائزه یظاهر  یت انیم نیا در. کند نیتأم را خواسته نیا از یاندک
-یروسـر  و بود دهیکش عقب یحدود تا حاکم، زنان گرید برخالف را چادرش
 ریـ ز ک،یشـ  یشـلوارها  و کـت  و کـرد یم انینما چادر ریز از را اشیرنگ یها

 زد،یمـ  دختـران  یسـوار دوچرخـه  و زنان ورزش از حرف و دیپوشیم چادرش
 عرصه در حضور یبرا زنان جامعه درخواست و ازین ۀنشاندهند ینوع به توانست
. بـود  افتـه ی بازتـاب  حاکمه ئتیه در که باشد متفاوت یلیشما و شکل با یعموم
: جملـه  از بـود  زنـان  یبـرا  یادیـ ز یزهـا یچ گریتداعنیز  زنان یسوار دوچرخه
 یلـ یخ و ،یعموم حوزه در تریرسم حضور آزادتر، و ممنوعه یاعرصه به ورود
 یرانـ یا دختران و جوان زنان از یبزرگ بخش ازین زمان آن در که گرید یزهایچ

 از پـس  یهـا خشونت هیسا ریز از خواستندیم که یجوان زنان یدادرا بازتاب می
 چه ،یانقالب مردان چه) «بزرگ مردان» زیر سایۀ در یتیهویب و جنگ و انقالب
 و عبـوس  یفضـا  در شـدن محبوس از که چرا ندیدرآ به ،...(یاعدام چه و دیشه
 . بودند شده خسته طلبانه،منزه و رنگیب

 تنهـا  نـه  را جامعـه  زنـان  یحداقل یازهاین نیا  ،تیحاکمهای جناح از یبخش
-برنامه با را «یاسالم حجاب نوع در یآزاد» حال نیع در بلکه ندکردیم درك

 حتـا  و هماهنگ ،یجهان تجارت سازمان و اقتصاد در ادغام و شانیاقتصاد یها
 بـه  لیـ تما کـه  زنـان  جامعـه  از ییهـا بخـش  نیب قتیحق در. نددانستیم یضرور
 بـه  ورود عـزم  و پروراندنـد یمـ  سر در را انقالب اول دهه عبوس یفضا شکستن
 یرأ. بـود  یمناسـب  سـمبل  ،یهاشـم  فـائزه  حضـور  طبعا  داشتند را یعموم عرصه
 واقـع  در آورد، دسـت  بـه  یاسـالم  یشـورا  مجلسانتخابات  در یو که یونیلیم

  موجـود  تیوضع در رییتغ یبرا جوانان، و زنان ژهیوبه و مردم استقبال از یانشانه
 . دادیم نشان را( زنان مسائل حل به توجه ضرورت)
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رویکـردی  محمـد خـاتمی،    سـید با روی کار آمدن دولت  0373 سال ازاما 
نگـاهی   بـا  و یجـد  طـور  بـه  ،«ینـ ید مظـاهر » گـر ید و «یبدحجاب» مورد درتازه 
 یعنـ ی. شـود مـی  مطرح کشور یرسم یهارسانهحوزه عمومی و در  در متفاوت،
 نـه یزم در گونـاگون  مسـئوالن  و هاجناح انیم یریدرگ انقالب، اول دهه در اگر
 «یارشـاد  و یفرهنگـ  کار»)  متفاوت محور دو بر «یبدحجاب» با مواجهه و مقابله
 کـه  میهست آن شاهد ما بعد به 73 ازسال اما است متمرکز ،(«شتریب زور اعمال» ای

شـود و ایـن عنصـر    می در اظهارنظرهای مسئوالن حکومتی وارد  یدیجد عنصر
 موضـوع  واقـع  در .اسـت « آنـان های توجه بیشتر به نسل جوان و دغدغه»جدید، 
 و «یبـدحجاب » بـروز  علـل  مـورد  در جامعـه  امروز طیشرا و «جوانان درك عدم»
 در سـرکوب  و فشـار  اعمـال  شیگـرا  مقابل در جیتدر به «یاسالم مظاهر» گرید
-ریزان، به گرایش مسلط تبدیل میاجرایی و برنامه مسئوالن انیم در حوزه، نیا

 در ییگفتگـو  در تهـران  اسـتان  جیبسـ  مقاومـت  یروین فرمانده نمونه یبرا .شود
. سـت ین ریپـذ  امکـان  فشار و اجبار با جوانان ارشاد»: داردیم اظهار رانیا روزنامه
 از ینهـ  و معروف به امر و یفرد یهاروش و اخالق و مسئله حیصح نییتب با تنها
 وگذشـت  عاقالنه، برخورد ،یکاف شناخت مناسب، ابزار با دیبا. است سریم منکر
 گـر ید یکـ ی ای و. (0373 بهمـن  02 ران،یا) «میبرو جوانان سراغ به کار، در عاشقانه
-یریسـختگ  جوانـان  با برخورد در که میدار قبول»: دیگومی جیبس فرماندهان از
از اعضای جبهـه مشـارکت    یراکع فاطمه (0372 آبان 23 ران،یا) «است شده ییها

 فلسـفه  اگـر »: دیگویم زین( اصالح طلبان استمهم که یکی از احزاب )اسالمی 
 21 قـدس، ) «گـردد یبرمـ  جامعه به ضعف نیا ست،ین روشن جوانان یبرا حجاب

 گسـترش  و رشـد  «جوانـان » بـا  یهمـدل  بح  دوران، نیا در واقع در. (0373 ید
اساسـا  « ظاهر و پوشش جوانـان »با خشن از سوی دیگر برخورد  .ابدییم یاریبس

تـر  در قبال مسـائل مهـم  « موضوعی فرعی» گاه به عنوانوگیرد می مورد نقد قرار
 تهـاجم »: گویـد مـی  برای نمونه یکی از فرمانـدهان بسـیج  . شودمی دیگر شناخته
. گذاشـته  رونیـ ب یروسـر  ریـ ز از را شیموهـا  یکس کی که ستین نیا یفرهنگ



 227/ فصل چهارم 

 بـه . آورده هجوم ما جامعه یفرهنگهای انیبن به یفرهنگ تهاجم. ستین نیا اصال
 .(0373 بهمن 21 ران،یا) «است برده حملهها ارزش
 اسـت یر بـه  کـه  «یفرهنگـ  انقـالب  یعـال  یشـورا » زیـ ن 0373 سال نیهم در
 ابـالغ،  یبـرا  راای مصـوبه  شود،می لیتشک( وقت جمهور سیرئ) یخاتم محمد
هـای  نـه یزم وهـا  شـه یر»: کـه  بـود  شـده  اشـاره  آن در کـه  رسـاند مـی  بیتصو به

 یگـر یاشـراف  هیروح لیقب از حجاب و عفاف ضعف یماد یاقتصاد و یاجتماع
هـای  یدشـوار  و گـر ید یسـو  از یمـاد  صـال یاست و سـو  کی از یپرست تجمل و

 توجـه  مـورد  دیـ با خـانواده،  لیتشک و یقانون و یشرع ازدواج راه سر بر موجود
 هیتک مثبتهای جنبه به شتریب دیبا حجاب و عفاف جیترو و غیتبل در... ردیگ قرار
 بـه  نسـبت  واکنش شود، گرفته کاربه مؤدبانه و دوستانه انیب طرز وها وهیش. شود
 قـانون  حـدود  بـه  محـدود  و مقـررات  تـابع  دیبا عفاف تیرعا عدم و یحجابیب

 یخـوددار  خـاص  شکل و رنگ نوع کی از استفاده به همگان الزام از و... باشد
 .(0373 بهمن 02 اطالعات،) «شود

 کـار بـه  آغـاز  یهاشم فائزه توسط «زن روزنامه» 0377 مردادماه در نیهمنن
 وسـته، یپ و یجـد  طـور  بـه  کـه هـایی  بحـ   از یکـ ینیز  روزنامه نیا در. کندمی
 خیتـار »طـرح مبـاحثی دربـاره    : جملـه  از، اسـت  «حجـاب » مسئله شودمی مطرح
 در «یعتیشـر  یعل دکتر» و «یمطهر اهللآیت»های دگاهید که یمقاالت تا «حجاب
 محمـد  ،یدوانـ  یعلـ  بـا  کههایی مصاحبه زین و کنند،می یبررس را حجاب مورد
 بـاهنر،  محمدرضـا  ماننـد  زمـان  آن انیمجلس از چند یتن و ،یکرمان یحجت جواد
 بـه  و ردیـ گمـی  صـورت  «برتـر  حجـاب » مورد در یامان قهیصد  و یکروب فاطمه
. (243- 025 ص زن، روزنامـه  در زن). کشـد مـی  چالش به را آن چون و چند ینوع
 کیـ  از شیبـ  روزنامـه  نیا که شودمی سبب سرانجام  یجناحهای یریدرگ البته
بـه رغـم ایـن فشـارها و     . شود فیتوق 0372 نیفرورد 07 در و اوردین دوام سال
هـای  تیشخصـ  و نخبگان یسو از همننان «حجاب در تنوع» هیقض اماها توقیف
 یـی اجرا یهـا دسـتگاه  یسـو  از نطـور یهم وجناح اصـالح طلـب    یاسیس و ینید



 حجابروشنفکران و /  222

 زیـ ن هـان یک روزنامـه  در حتـا  0372 سـال  در مـثال  کـه  یطـور  به. شودمی دنبال
 وریشـهر  23 هـان، یک) دیـ گومی سخن اهیس رنگ از استفاده عدم از یجنات اهللآیت

 اظهـار  نظـام  مصـلحت  صیتشـخ  مجمع جوانان و بانوان تهیکم سیرئ ای و (0372
 و چـادر  از تنهـا  کـه  سـت ین نیا یاسالم پوشش در حجاب تیرعا»: که داردمی
 0373 سـال  در بـاالخره  و (0372 خـرداد  01 سـالم، ) «شـود  استفاده  اهیس یروسر
 را روشـن های رنگ از استفاده رسما  بخشنامه، نیچند یپ در پرورش و آموزش
 در کـه  بـود  یدرحـال  نیا. کندیماعالم  آزاد ییابتدا مدارس انآموزدانش یبرا
 یبـرا  مناسـب هـای  رنـگ » پـرورش  و آمـوزش  وزارت بخشنامه در 0371 سال
 وای قهـوه  ،یسـدر  ،یا سرمه کرم، ،یخاکستر ،یطوس بر مشتمل شلوار و مانتو
 پرورش و آموزش وزرات بخشنامه در 0372 سال در و  بوداعالم شده  «یمشک
 کـه  یمنـاطق  و شهرها در»: بود کرده دایپ یقانون تیمشروع ،چادر از استفاده حتا
 یبـدحجاب  ایـ  و یحجاببی چادر، از استفاده عدم یسنت و یفرهنگ ،یمذهب نظر از
 پوشـش  از اسـتفاده ... منطقـه  پرورش و آموزش سیرئ شنهادیپ با گردد،می یتلق
 03 منـاطق  ییابتدا دوره آموزان دانش 0373 ریت 23 در» اما «است یالزام چادر
 معاونت و «شدند روشن و شاد رنگ با ییمانتوها از استفاده به مجاز تهران، گانه
 تـالش  در»: دیـ گومـی  زنـان  مجلـه  بـا  مصـاحبه  در پـرورش  و آموزش یپرورش
 یمدرسـان  و رانیمـد  مـا . میریبگ را یانضباط ظیغل یبرخوردها جلو... که میهست
. ش زنـان، ) «اسـت  هیشـب  یتـ یامن و یحراسـت  یرفتارها به شتریب رفتارشان که میدار

-مـی  یگـر ید مصـاحبه  در نیهمنن پرورش و آموزش ریوز. (0373 وریشـهر  ،37

 بــا دیــنبا و دیـ آ جوشــش بــه فـرد  درون از دیــبا حجــاب تیـ رعا اصــل»: دیـ گو
 گـر ید یسـو  از. (0373 مهـر  03 قـدرس، ) «میبـده  آن بـه  یزشـت  چهره برخوردها،

 ازدر مورد عـدم سـختگیری در نحـوه پوشـش دختـران دانشـجو        راتییتغ نیهم
 .(0373 بهمن 4 قدس،) شودمی مطرح زین یاسالم آزاد دانشگاه مسئوالن یسو
 هرچـه  رابطـه  نیـ ا در تیـ حاکم درون گوناگونهای جناح انیم یریدرگ اما
و از حالـت برخوردهـای غیرمسـتقیم بـه      ابـد یمـی  شیافـزا  گـذرد مـی  زمـان  که
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 یرویـ ن فرمانـده  کـه  یطـور  به. رسدمی پرواتربی وتر برخوردهای لفظی مستقیم
ای عـده »: دیـ گومی 0321 سال در یاسالم انقالب پاسداران سپاه جیبس مقاومت
 یبرخـ  .انـد یفرهنگـ  تعامـل  به معتقد و شوندمی یفرهنگ تهاجم منکر کشور در

 خالصـه  لبـاس  نـوع  ماننـد  فسـاد  مظاهر در را یفرهنگ تهاجم زین یخود دوستان
-هیـ زاو از «برتر حجاب» بردن سئوال ریز اما.  (0321 وریشهر 05 ران،یا)« .اندکرده
 را چـادر »: کندکـه مـی  دییـ تأ یشـجاع  زهـرا . دارد ادامـه  همننـان  مختلـف های 
 چـادر،  نیـ ا پـس  در... میـ داد رونـق  را حجـاب  بـه  نسبت تنفر و میکرد یاجبار
 ضـرر  آشـکار  یفسـادها  از مراتـب  بـه  کـه  است نهفته یپنهان و یمخف یفسادها
 مورد در بح  ،یاحوال و اوضاع نیچن در. (0321 ید 7 ،یهمبستگ) «دارد یشتریب

 نگـرش  طـرز  مـورد  در نقـد  بـه  اساسـا   و ابـد یمـی  زین یگریدهای هیال  حجاب،
 شـهربانو   کـه  یطـور  بـه  شـود، مـی  دهیکشـ  زین مسئوالن انیم در زن، به یتیجنس
در برابر این بح  که زنان بدحجاب را  ششم مجلس طلب اصالح ندهینما یامان

 ریـ ت 03 آزاد،) «سـت ین فسـاد  محـور  زن» :کـه  کنـد می دیأکتدانند، می عامل فساد

0320). 
 دوره دو در) یحکـومت  درونهـای  یریـ درگ وهـا  چـالش  نیـ ا ۀهمـ  رغـم  به
 یآقـا  یجمهـور  اسـت یر اول دوره یابتدا و یرفسنجان یآقا یجمهور استیر
 اواسـط  از امـا  د،یـ انجام  «اسالمی حجاب رنگ و گونه در تنوع»  به که( یخاتم
 لحـاظ  بـه  زنـان  جامعـه  ،یخـاتم  محمـد  دیسـ  یجمهور استیر اول دوره همان
 بـود  کـرده  گـذر  کردیم یندگینما یهاشم فائزه که ییازهاین از «حجاب تنوع»
  طبعا  و نبود  جوان زنان یجوابگو گرید ،یعموم عرصه در یفرد مشارکت رایز
را طلـب   ــ  «یعمـوم  عرصـه » بـه  ورود صـرفِ  ازین بر افزون ـ یترقیعم یازهاین
 یعمـوم  عرصـه  در فقط خواستندینم گرید زنانبخش وسیع تری از  .کردندمی
 فعـال  مشـارکت  آن در کـه  خواستندیم حال نیع در بلکه باشند داشته «حضور»
به ) زنان نیب در ،یاقتصاد و یاسیس و یاجتماع مشارکت به ازین. باشند داشته هم

 وجـود  بـا  هم آن بود، افتهی گسترش( خصوص زنان تحصیل کرده طبقه متوسط
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-یمـ  لیالتحصـ فـارغ  هـا دانشگاه از کرور کرور که یجوان پُرشماردختران تعداد
 از کشـور  یاسـ یس و یاجتمـاع  سـاختار  و رانیـ ا اقتصاد یعموم بخش اما شدند،
 درصـد  کـه ) زنـان  دیـ جد نسـل  ژهیـ وبـه  زنان. بود عاجز آنان مشارکت و جذب
( بودند کرده خود آن از هادانشگاه به  ورود در را پسران به نسبت یباالتر اریبس
 و یاقتصـاد  یهـا تیریمـد  در و ابنـد ی دسـت  یشـغل  یهافرصت به خواستندیم

 . شوند کیشر کشورشان یاسیس حتا و یاجتماع
 دیسـ  بـه  کیـ نزد طلـب اصـالح  جنـاح  از ،ییکوال الهه که بود دوران نیا در
 از یکـ ی بـه  «یروسـر  و مـانتو » با فقط و چادر بدون بارنیاول یبرا یخاتم محمد
 در. شـود یمـ  وارد یاسالم یشورا مجلس یعنی یاسیس مشارکت یعال ینهادها
 چادر بدون یاسالم یشورا مجلس در که بود ندهینمایکی از دو زن  شانیا واقع
-الهه کوالیی، نماینده. ختیبرانگ را حکومت کارانمحافظه یغوغا و شد ظاهر

. نداشـت هـم   چـادر  یهاشـم  فـائزه رفت که حتا مثل می از حاکمیت به شمارای 
( سـمبلی از حاکمیـت  ) مجلـس  یندگینما مقام درآن هم  را «برتر حجاب» یعنی
 خواسـت  ی بـرای نمـاد  و گـر یتـداع  توانستیم ینوع به پس بود گذاشته کنار
 بـه  مملکت یعال سطوح در زنان یاسیس مشارکت شیافزا یانکارناشدن و یجد
 یریـ درگ موضـوع  بـه  «ییکوال الهه پوشش» که است بیترت نیا به. دیآ حساب
 بـدون ای نـده ینما اگـر »: دیگومی دباغ هیمرض مثال یبرا. شودمی لیتبد یاسیس
 یهاد اما. (0372 اسـفند  07 امروز، آفتاب) «خوردمی کتک شود مجلس وارد چادر
 نـدارد  یاشـکال  مجلـس  در یاسـالم  پوشـش  تنـوع  کـه  کنـد مـی  اعالمای خامنه
 از گـر ید یتعـداد  و یراکعـ  فاطمه ،جو قتیحق فاطمه و (0372 اسفند 02 ،یهمشهر)
 و باالخره هم زور اصالح طلبان کنندمی دفاع ییکوال الهه از طلب اصالح زنان
 .چربدمی
 هرچـه  یدولتـ هـای  دسـتگاه  در «غـرب  نفـوذ » بحـ   که است سال نیهم در
-خطبـه  در یزدی محمد اهللآیت. شودمی مطرحکار محافظه جناح یسو از شتریب

 و دولـت  دختـران،  حجاب گذاردن آزاد و تساهل نکوهش در جمعه، نمازهای 



 230/ فصل چهارم 

 کـه  نیا با یکن فکر اگر»: دیگومی و دهدمی قرار خطاب مورد را طلبان اصالح
-مـی  یراضـ  تو از غرب برود، و دیایب هم حجاببی یحت که یبگذار آزاد شما

 از غـرب  تـا  یبشو نوکرش و یبگذار کنار را اسالم مگر. شودنمی یراض شود،
-می زین یاسالم یجمهور روزنامه و. (0372 اسفند ،30. ش زنان،) «بشود یراض تو

 سـپس  و را چـادر  اسـت  صـدد  در ییکـا یآمر اصـالحات  م،یباش اریهش»: سدینو
 . (0373 مهر 4 ،یاسالم یجمهور) «براندازد را حجاب
االسـالم  حجـه  زیـ ن و یجـ یاله شـهال  و کـار  زیمهرانگ که است سال نیهم در
 خـاطر  بـه  عمـدتا   و نیبـرل  کنفـرانس  در شرکت لیدل به یاشکور یوسفی حسن
 ،33. ش زنــان،) شــوندمــی بازداشــت یاجبـار  حجــاب نقــد در شــانینظرها اظهـار 

 اشمخالفـت  اتهام به را یاشکور یآقا، تیروحان ژهیو دادگاه. (0373 بهشـت یارد
 یا رهیـ زنج یهـا  قتل درباره بیاکاذ نشر زیزنان و ن یحجاب برا یاجبار حکم با
 زنـدان  سال هفت به مجموعا  ن،یبرل کنفرانس در شرکت و مقدسات به نیتوه و
 آزاد اش،زنـدان  مدت از سوم دو گذراندن از پسالبته  که کرد محکوم یریتعز
 اساسـا  »کنفـرانس گفتـه بـود کـه حجـاب       نیـ در ا یاشـکور  یوسفیحسن . شد
فرهنگ مربوط به زمـان و مکـان    کی. عرف است کی پوشش. است ریرپذییتغ

تواند باحجاب باشد و می یکس یعنی. است یموضوع امور شخص... خاص است
 . (232. ص ،ییایزکر) «حجاب باشدبی تواندمی یکس
دی جدیـ  و موضـوعات هـا  درگیری هاست که به تـدریج بحـ    میانه ایندر 

هـا  در رسانه ها نظایر این پدیدهو« دختران فراری»، «زنان خیابانی»همنون بح  
شود و این موضوعات در اظهارنظرهای برخـی از مسـئوالن بـه مسـئله     می مطرح
-مـی  یسـع کـار  محافظـه  جناحنیروهای تندروتر . شودمی پیوند زده« بدحجابی»

 گسـترش  ،«دختـران  قاچـاق  یبانـدها » ادیـ ازد ،«یابـان یخ زنـان » شیافزا که دننک
هـای  استیس از یناش را همه و همه...  «یفرار دختران آمار شیافزا» زین و «دزیا»

 مسـعود  یآقـا  لمیف) دنبده جلوه... و یحجاببی برابر در «غرب به لیمتما» دولت
 جنـاح  عـوض  در ی(هاسـت  تالش نیا ازای نمونه فحشا مسئله مورد در ینمک ده
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هـای  بیآسـ  نـه یزم در قـات یتحق گسـترش  بـا  کـرد مـی  یسـع  هـم  طلب اصالح
 نیـ ا لیتعـد  و حلبرای  یکارشناس و یعلمهای روشبر  ،یبزهکار اجتماعی و
 ز،یـ آم خشـونت  یبرخوردهـا  که دهد نشان حال نیع در وتاکید کند  معضالت
 قیـ تعم و میتعمـ  در توانـد می آنان، یزندگ سبک و جوانان به یسیپل و یاقهیسل
 .داشته باشدشدیدکننده تثیر تأ اتفاقا « هابزهکاری» نیا

 اسـت یر اول دوره در کـه  «کـار محافظـه  جنـاح » گفـت  تـوان مـی  مجموع در
 خنثـا  و منفعـل  یحـدود  تـا  «یاجبار حجاب» حوزه در ،یخاتم یآقا یجمهور
 تـالش برخی از نیروهای این جنـاح   و کرد یبازساز را خود جیتدر به بود، شده
 برابـر  در «برنده برگ» عنوان به یاسیس ابزار عنوان به «حجاب» ابزار از تا ندکرد
 سـال  ازبـه همـین دلیـل    . دنـ کن اسـتفاده  تیـ حاکم طلباصالح یهاجناح گرید

 سـال  در کـه  یطـور  بـه . میهست رو روبه «بازگشت» از یموج با جیتدر به 0321
 بـا  مبـارزه  ژهیـ و گشـت » جـاد یا ،یاجتمـاع  مفاسـد  با مبارزه مرکز سیرئ 0320
 را یفـرد  اگـر » اش مـأموران  اسـت  قـرار  کـه  کنـد می اعالم را «یاجتماع مفاسد
 تیـ امن و نظم در اخالل باع  و کندمی تعرض مردم ناموس به که کنند مشاهده
 . (0320 آذر 20 ،یهمبستگ) کنند «برخورد صالبت با شودمی جامعه
 برخورددوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی اواسط به تدریج در و اما، 

گیرد و برخورد با جوانـان  می دوباره سمت و سویی اجرایی به خود یبدحجاب با
 دور وارد دوبـاره  یانتظام یروین وشود می با شدت بیشتری پیگیریها در خیابان
 سـردار  کـه  یطـور  بـه  شود،می یبدحجاب مسئله با دیشد یبرخوردها ازای تازه
 یبـدحجاب »: کـه  کنـد مـی  اعـالم  بـزرگ  تهـران  یانتظـام  یروین فرمانده ،ییطال
 سـخت  یبرخوردهـا  میمعتقـد  چـه  اگر ما و است یچندوجه و دهینیپای مسئله
 سیپلـ  فهیوظ یاجرا عدم یمعنا به نیا یول داد نخواهد جواب ییتنها به یافزار
 بـا  دیبا و شد خواهد حل مشکل میکن جمع را افراد نیا از نفر 011 اگر... ستین

 زمـان  نیا در. (0323 مهر 3 رسالت،) «شود برخورد شدت به... یابانیخهای مانکن
 در. شـود مـی  برخـورد  دوبـاره  زین پوشاك کنندگانعرضه با بلکه افراد با تنها نه
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تواننـد بحـ    مـی  هفـتم  مجلـس  تیـ اکثربـا تصـاحب    کـاران محافظـه  حال نیع
در نتیجـه  . برخورد با بدحجابی را از طریق نهاد مجلـس نیـز دوبـاره پـیش ببرنـد     

 کـه نگذشـته بـود    0323مجلـس هفـتم در خـرداد     کـار بهاز آغاز  یک ماههنوز 
 .دهندمی خبر مجلس  یسو از «حجاب مورد در دیجد ماتیتصم» ازها روزنامه
 را بـه خـاطر رشـد   شـان  انگشت اتهـام نمایندگان مجلس  همهمان ابتدا  و البته از
 انیمجلسـ  از یکـ به طوری که یروند، می نشانهطلبان ، به سمت اصالحبدحجابی
 0373 سـال  از قبـل  تا» حجاب مسئله  :گویدمی باره بح  حجاب در مجلسدر
 یبرخـ  ،یآزاد بهانـه  بـه  آن از بعـد  امـا  بـود  قبـول  قابـل  نـواقص  یبرخـ  رغـم  به

-ابـان یخ. گرفتنـد  اشتباه خود، مدنظر یولنگار با را یآزاد و کردند سوءاستفاده

-بـی  برابـر  در پـادزهر  نیاولـ  ......شـده  بـدتر  هـم  یدبهای ابانیخ از تهرانهای 
 بـا  یبرخـ  کـه  آنجـا  از. اسـت  یجمهور سیرئ شفاف و حیصر موضعها یحجاب
 جمهـور  سیرئـ  کردنـد  سوءاسـتفاده  یآزاد از یخـاتم  یآقا یشعارها به استناد
 از خبـر  ادامه، در سپس و  «نبودهگونه نیا یآزاد از منظورش که کند اعالم دیبا
 یاجتمـاع  یفرهنگـ  ونیسـ یکم در حجـاب  تیوضـع  یزود بـه » کـه  دهـد می آن

 .(0323 ریت 3 ،یآشت)«شد خواهد مطرح مجلس
سـنتی در مجلـس و قـوه     کـاران بیشـتر محافظـه  گیـری  به این ترتیب با قدرت

تـر  آزادانههمراه با تساهل و برخوردها علیه اصالح طلبان و رویکردهای  ،قضائیه
-می افزایش« بدحجابی»موضوع آنان نسبت به مسائل فرهنگی از جمله در برابر 

اصـالح  کار را محصول« فرهنگ غربی»که رواج کار ان محافظهگرایاصول. یابد
چراکه آنان  دادندمی را مورد حمله قرارها آن دانستند،می طلبان و آقای خاتمی

در شـکل و شـمایل   برای آنان نمادهای این فرهنگ غربی که به نوعی را مسئول 
 زن» .دانسـتند مـی  ،شـد مـی  مـنعکس « دختـران بـدحجاب  »و « جوانان پیتزاخـور »

 مسـلمان  زن یالگـو  بـا  متفـاوت  «یزندگ سبک» از یانشانه «تزاخوریپ بدحجاب
 یخـاتم  یآقـا  ۀدور «نامشـروع » محصولآن را  کارانکه محافظه شدمی قلمداد
 یهـا اهـرم  و کـاران محافظـه  عیوسـ  قـدرت  کـه  بود یعیطب اما. کردندمی قلمداد
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اصالح طلبـان را از صـحنه   ممکن بود که ، هر چند داشتند اریاخت در که یمتعدد
 محجبـه  زن» برابـر  در «تزاخوریپ بدحجاب زن» که شدینم باع  خارج کند اما 

چـرا کـه ایـن نسـل کـه آزادی      . باشـد  نداشـته  ،یشـرو یپ و مقاومت توان «یسنت
نبود بلکه این اصالح طلبان بودند که بـه  « اصالح طبان»طلبید، فرزند می بیشتری
بـا توجـه بـه    هـا  و چـه بسـا آن  . بودنـد  جوان جامعـه خـود توجـه کـرده     نیاز نسل
طی دو دهـه پـس از انقـالب را بـاور     « تحمیلی سبک زندگی رسمی و»شکست 

هـا  را بـه پـذیرش واقعیـت   اصـالح طلبـان   سبب شده بود کـه  ها کرده و همه این
محصـول زمـان خـود بـود کـه      « زن پیتراخور بدحجاب»از این رو . نزدیک کند

از همــین رو . کــردمــی فقــط بــا درد کمتــری در دوران اصــالح طلبــان زنــدگی
و گسترش بگیر و « اصول انقالب»ی برای بازگشت به سنت کارانسیاست محافظه

( شـتر یب یآزاد بـه  جامعـه  ازیـ ن) مسـئله  صـورت  اصل شدن پاك بر یلیدلببندها، 
 .نبود

اواسط دوره دوم ریاسـت جمهـوری سـیدمحمد خـاتمی مصـادف اسـت بـا        
این جناح جدید بـا توجـه   . تیحاکم در( کاراننومحافظه) یدینوپدظهور جناح 
الگوی زن سـنتی  »نسبت به متفاوتی کند تا الگوی می زمان خودش تالش به نیاز
زنان فعال که در ایـران  ا توان هماوردی با ارائه کند ت کارانمحافظه« به سر چادر

شـان  هـر روز قـدرت  ... و دیگر کشورها در منطقـه بـه دلیـل افـزایش تحصـیل و     
 تالشکار جناح نومحافظه بینیم که اینمی از این رو. اشته باشددیابد می افزایش
 بــدحجاب زن» برابــر در را «یرچــادریغ و استشــهادی یانقالبــ زن»تــا  کنــدیمــ
 دیـ بازتول کاران،محافظه «یچادر یسنت زن» و طلبان اصالحب به منتس «تزاخوریپ
 .کند
 

 «و انقالبی ستشهادیا زن»تولید باز: انقالب سوم دهه

ما با ظهور جناح جدیدی در هیئـت حاکمـه روبـرو     انقالب سوم دهه سطاوا در 
 روزافزون یریگقدرت با. معروف شد« نومحافظه کار»بودیم که بعدها به جناح 
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 از ایـن رو . پرداختنـد « زن»، آنان نیز بـه ارائـه الگـوی خـود از     «کاراننومحافظه»
 از قبـل » یانقالبـ  نینمـاد  مفهـوم  بـه  دوبـاره  را «حجـاب »بـر آن شـدند کـه     آنان
 داشـتند  قصـد  بلکـه  یمل سطحمحدود به  لزوما  نه بارنیا اما. بازگردانند «انقالب
 واقـع  در. ببرنـد  شیپـ  یالمللـ نیبـ ای و منطقـه  سـطح  در عمـدتا   را الگـو  نیا که
 و کـال یراد ییالگو و نماد عنوان به را مسلمان زن خواستندیم «کاراننومحافظه»

 زن یهایالگو با مواجهه در و منطقه سطح در معادالت زدن هم بر یبرا یانقالب
-به کایآمر در سپتامبر 00 واقعه از پس که یزمان در هم آن رند،یگ کاربه یغرب

 «حجـاب » و شـد مـی  زده دامن سو دو هر از «غرب/  اسالم» انیم تخاصم جیتدر
 یهـا جنـبش  و بـود  شـده  لیتبد زیبرانگ چالش یموضوع به یغرب یکشورها در
 بـا  هماهنـگ  واقـع  در. کردنـد یمـ  اسـتفاده  غـرب  بـا  مقابله یبرا  آن از ادگرایبن
 در هـا جنـبش  نیـ ا یرهبـر  منظـور  بـه  و ادگرایـ بن یهاجنبش یالملل نیب کردیرو

 منفعل مسلمان زن کرد تالش زین رانیاهیئت حاکمه  کارنومحافظه جناح منطقه،
 و کنشـگر  و فعـال  مسـلمان  زن بـه  را یسـنت  کـاران محافظـه  عالقـه  مورد یسنت و
 لزومـا   «مسـلمان  زن نیـ ا حجـاب » خـاص  نوع اساس، نیا بر. دهد ارتقاء یانقالب
 بـه کـاران سـنتی   و محافظه گرااصول یهاجناح که «یسنت سر به چادر زن» همان
 بـه  هـم  را آن عمـال  و نبـود  کردنـد یمـ  مطـرح  مسـلمان  زن لیاص یالگو عنوان
 . گرفتیم پرسش

 و شـورتر  و شـر  پُـر  «مسـلمانِ  زن» بهتازه نفس،  کاراننومحافظهطرفه آن که 
 پُر یها ابانیخ از یکی در 0323-24 سال در رو نیا از .داشتند اجیاحت یترفعال
 از یبزرگـ  ریتصو ناگهان( یمطهر اهلل تیآ ابانیخ( تهران شهر مرکز آمد  و رفت
 به را یا  پسربنه گرید دست در و تفنگ دست کی در که «یاستشهاد زن» کی
  هـا تیسـا  شیافـزا  و وارید آن بر ریتصو نیا نامنتظر ظهور. بست نقش دارد بغل
 یهـا  یپـرداز  چهـره  بـا  کـه  ران،یـ ا در یاستشـهاد  جـوان  دختـران  یهاوبالگ و

 بـود  شده همزمان با یتقر داشت رتیمغا یرانیا مسلمان زن از یا شهیکل و مرسوم
 انتخابـات  ی دوره نینهمـ  ی واسـطه  بـه ) دولـت  ساختار در که یتحوالت و رییتغ با
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 آن بـا  کـه  «دست به تفنگ زن» ینقاش در. بود وقوع حال در( یجمهور استیر
 شـاهد  ناگهـان  کردنـد یمـ   جیبسـ  عیوسـ  یسطح در زین را یجیبس دختران الگو،
 دگاهیـ د عنـوان  بـه  گذشـته  سـال  27 یط که ییارهایمع با که میهست یزن حضور
 . داشت یآشکار تفاوت بود، شده غیتبل زنان مورد در تیحاکم یرسم
 کـاران نومحافظـه  یریـ گقـدرت  بـا  کـه  یوارید ینقاش در یاستشهاد زن نیا
 در فرزنـد  2 مـادر  و  سـاله  22 یزن داشت، نام «یاشیر صالح میر» گرفت، شکل
 را یلیاسـرائ  شهروند  4 ن،یفلسط در طلبانه شهادت اتیعمل یاجرا با 0322 سال
 یالگـو  عنـوان  بـه کـار  ومحافظـه ن جناح یسو از حاال و بود کشته خود همراه به
 . شدیم دیبازتول رانیا در زن از یانقالب

الگوی جدیدی از زن مسـلمان   رسیدمی تصویر این زن استشهادی که به نظر
دهد، توسط نهادهایی همنـون  می را از سوی بخشی از هیئت حاکمه ایران ارائه

 «نیفلسـط  ملت از دفاع تیجمع» ،«اسالم یجهان نهضت یشهدا پاسداشت ستاد»
و در مراکـز  هـا  در دانشـگاه  ویژهبه به شکل انبوه در ایران چاپ و «دیشه ادیبن» و

هـای  و سـایت هـا  همراه با آن در این سـال انبـوهی از وبـالگ   . بسیج  توزیع شد
گیـری  اگر به زمان شـکل . مختلف در فضای مجازی با چنین الگویی به راه افتاد

-بینیم که آنمی کردند نگاهی بیاندازیممی نهادهایی که این الگو از زن را تبلیغ

 سـتاد  رای نمونـه  ب .اندبه بعد گسترش داده 0321های فعالیت خود را از سالها 
 ۀحــوز  در 0373حدودســال  از اســالم  یجهــان  نهضــت  یشــهدا  پاسداشــت 
ن سـتاد  یـ ا یهـا  تیـ با فعال ییآشنا یبرا.  بودت کرده یون شروع به فعالیاستشهاد
مختلف منتشـر شـده اسـتناد     یها یدر خبرگزار امیا همانکه  یتوان به اخبار یم
 از رانیـ ا در یانتحار اتیعمل در شرکت یبرا انیمتقاض از یرسم نام ثبت»: کرد
 تحـت  یسـتاد  ،یردولتـ یغ حرکـت  نیا انگذاریبن و شده آغاز 0322 سال ماهید

 یطـ  سـتاد  نیـ ا. اسـت  بـوده  اسالم یجهان نهضت یشهدا پاسداشت ستاد عنوان
 کـردن  پخـش  بـا  نمازجمعـه  مراسـم  از پـس  و 0322 سال در یمتوال جمعه چند
 یاستشهاد اتیعمل در شرکت یبرا یعاد مردم از نمازگزاران، نیب در ییها فرم
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 مـذکور،  حرکـت  انیـ متول یسـو  از نـام  ثبـت  نیا هدف.  آورد عمل به نام ثبت
 بـه  بیقر گذشت از پس. بود شده ذکر لزوم مواقع در یمردم یروهاین یآمادگ
 انصـار  گـروه  ارشـد  و نیشـ یپ عضو کرم اهلل نیحس یآقا موضوع، آن از سال دو

ــا مصــاحبه در اهلل حــزب ــر تیســا ب ــاب یخب ــانور نینخســت کــرد اعــالم بازت  م
 حضـور  بـا  کـرج  ارتفاعـات  یحـوال  در یزود بـه  یاستشهاد اتیعمل یها گروه
 یآقا. (طاها یخبرگزار) «.شودمی برگزار آنها دهید آموزش عضو 411 ازای عده

 سـال  در گـر ید یخبر در زینستاد  نیا ی، مسئول روابط عمومیصمد یمحمدعل
( 24دوازدهـم آذرمـاه   )روز پنجشنبه ... یگان استشهادین یاول»: بود گفته 0323
د یبـه نـام شـه    یگان استشهادین یا. ت خواهد کردیزهرا اعالم موجود در بهشت

، یاشـ یم رید ریشه یها م به نامیشده است و شامل سه ت یاش، نامگذاریع ییحی
سـتاد   یسخنگو. (0323آذر  4بازتاب،  ) «.ر خواهد بودیمازح و احمد قص یمصطف

: اعـالم کـرد   0324 سـال  همـان  در زیـ اسالم ن ینهضت جهان یپاسداشت شهدا
. «انـد  ثبـت نـام کـرده    یات استشـهاد یـ عمل یران بـرا یـ هزار نفر در ا 51تاکنون »
 ازهـایی  وبـالگ  گسترششاهد  زین سال همان در (07/00/2115 طاهـا،  یخبرگزار)
 دختـران جـوان   هـا،  آن انیـ م در کـه  میهست «هادطلباستش» یرانیا جوانان یسو

 . شدندمی دیده هم بسیجی بسیاری
  بـا  عمـدتا   اشدگاهیـ د ینـوع  بـه  کـه  کـار نومحافظـه جنـاح   نیارفه آن که طُ
 بــاالخرهخــورده بــود  ونــدیپ«  جهــان اســالم»منطقــه و در  در یاســیس یرونــدها

کشـور را   یـی اجرا یقـوا  0324سـال   یجمهـور  اسـت یتوانست در انتخابـات ر 
قـدرت   هـرم  در یرومنـد یگـاه ن یار خـود درآورد و پا یـ طور کامـل تحـت اخت   به
 یسـتاد پاسداشـت شـهدا    یسـخنگو  کهروست  نیهم از. دا کندیپ رانیا یاسیس

نژاد  یلم سخنان محمود احمدیش فیاز نما» 0324 سال دراسالم  ینهضت جهان
و در  «ن مراسـم خبـر داد  یـ ل در ایدرمـورد محـو اسـرائ    یاسالم یس جمهوریرئ
 یرا به اقصـ  یخواهشهادت یو استراتژ یطلبعطر شهادت»: ان سخناش گفتیپا

با توجه به ایـن   (07/00/2115 طاهـا،  یخبرگزار) .«م دادینقاط جهان گسترش خواه
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 0321کـه از سـال   )کـار  جناح نومحافظهگوناگون های پیگیری سیاستو اخبار 
قـدرت   0324وقتـی کـه در سـال    دهند و تا می از خود نشانای فعالیت گسترده
-سیاستتوان گفت که می (همننان فعال بوده اند گیرندمی اجرایی را به دست

گوناگون از جملـه حـوزه مسـائل زنـان، عمـدتا از      های این جناح در حوزههای 
بـوده و بـا ایـن رویکـرد بـه      و بین المللـی  ای رویکردی منطقهدارای  همان ابتدا،

در واقع سیاست گذاری این . دیگر وارد شده است هایعرصه درگیری با جناح
ازعات بـین المللـی شـکل گرفتـه     مختلف عمدتا بر مبنای منهای جناح در حوزه

کنـد نیـز دارای   مـی  بینیم که الگوی زنی که ایـن جنـاح ارائـه   می از این رو بود،
شـکل گرفتـه   ای بین المللی و منطقـه های عناصری است که با توجه به درگیری

کـه ایـن جنـاح بـه عنـوان نمـاد خـود در        « زن استشهادی»از این روست که . بود
« کارکردی داخلی»لزوما و یا « بومی»کند، دارای رویکردی می حوزه زنان ارائه

نــه تنهــا بــا ( زن استشــهادی و انقالبــی غیرچــادری)امــا ایــن الگــو از زن . نیســت
-محافظههای ارزشبلکه با  سال هم خوانی نداشت 33ایج در این رهای  دیدگاه

، از وجـود ایـن تضـاد   سنتی از زن نیز به نوعی در تضاد بود ، اما بـه رغـم   کاران 
در حـوزه مسـائل زنـان بـه سـرعت      همـواره  کـه  )سـنتی  کار سوی جناح محافظه
شـاید یکـی از   . قـرار نگرفـت  به چند دلیل مورد حملـه  ، (دادندمی واکنش نشان
سنتی بر آن بودنـد کـه همـراه بـا ایـن       رانکااین بود که محافظه ،دالیل مهم آن

و البتـه ایـن سیاسـت در انتخابـات     . توانند بر اصالح طلبـان فـائق آینـد   می جناح،
  .محقق شد 0324ریاست جمهوری سال 

در برابر این الگو  یسنت کارانمحافظهعدم واکنش  لیدال ازدیگر  یکی دیشا
ــادر  )از زن  ــهادی  و غیرچ ــی زن استش ــا( یعن ــود نی ــه ب ــان آن در ک ــدل زم  م

داشــت و بــه  یعمــدتا  مصــرف خـارج  یانقالبـ  مســلمانکــاران از زن نومحافظـه 
 یهـا جنـبش  از متـأثر  یعنـ ی داشـت  نظـر ( منطقـه  در ژهیـ وه بـ ) یرونـ یمعادالت ب
با غـرب و شـکل دادن    ییارویور زیاش نهدف و بود منطقه در ادگرایبنرادیکال 
 ییارویـ رو و یریـ درگ تیقابل زین غاتیبود که در عرصه تبل یها و عناصر به نماد
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 جهـان » ضـعف   نقطـه از ایـن رهگـذر    و باشـد  دارا را «یغربـ » عناصر و ها نماد با
 را بـود  انیغرب انتقاد مورد که یسنت محجبه منفعل زن ریتصو همان یعنی ،«اسالم
در مصـمم بودنـد    کـار نومحافظـه نیروهای تازه نفس جناح در واقع . سازد مرتفع
عنـوان   بـه  را غـرب  جهان یسکس اصطالح به زن که یهنگام غرب، با ییارویرو
مسلمان را قرار دهند کـه   یکردند، در برابرش زنیم یمعرف «یبند و بار یب»نماد 
و قابـل  « مطمـئن، مقتـدر   یلیبـد »نباشـد بلکـه   « منفعل» اش،شکل همیشگیمانند 
در « زنـان  یآزاد»جهان باشد تا بتواند گفتمـان   کالیو راد یافکار عموم بهارائه 

کـار  رسـد جنـاح نومحافظـه    ینظـر مـ   ه بـه یـ ن زاویـ از ا. غرب را  به چالش بکشد
و  یالمللـ  نیدر سطح ب یرگذاریتاثاش را بر و غم که از همان ابتدا هم، تیحاکم

 و یانقالبــ زن پــرچم تــا شــد ریجهــان اســالم قــرار داده بــود نــاگز یپــرچم دار
 . افراشته سازد «محجبه یسنت زن» برابر در زین را یاستشهاد
 یخـارج  کـارکرد که عمدتا  ( «یاستشهاد ـ  یزن انقالب»)سمبل از زن   نیاما ا
 چـرا . ابـد یب یادیـ ر داشت، باالخره نتوانسـت دوام ز کانومحافظه یهاجناح یبرا
 اوبامـا  بـاراك  آمدن کار یرو  و کایآمر در یجمهور استیر انتخابات اوال که
کـه پـس   )در منطقه  یدر پ یپ یهازشیخ یریگشکل زین و بوش، جرج یجا به

 سـطح  در انـه یجوجنـگ  و یتخاصـم  گفتمـان ( شـد  ریتعب یبه بهار عرب یاز مدت
فضـای   در کـه  «یاستشـهاد ـ   یانقالبـ  زن» و کـرد  لیتعـد  راو در منطقـه   یجهان
. شـد  ریباشـد، ناخودآگـاه کـم تـأث    توانست کارکرد داشـته  یم خصمانه گفتمان
 یهـا جنـبش  کـل  اساسا  منطقههای ملت یاپیپ یهازشیخ هیسا در که طورهمان
ــبن ــا  در  ادگرای ــمال آفریق ــه و ش ــود را   خاورمیان ــابق خ ــارکرد س ــداقل آن ک ح

آن، کنار  متعاقببا ظهور جنبش سبز و  گرید یاز سو. نداز دست دادتاحدودی 
 درف و چـالش  اخـتال  جیتـدر ، بـه ساختار دولـت طلبان از گذاشتن کامل اصالح

آشـکار شـد و    شـتر یب رادیکـال،  انکـار ومحافظهبا ن یسنتکار محافظه جناح انیم
کـه در   «یاستشـهاد  ــ  یزن انقالبـ » یسبب شد کـه پـروژه  در نهایت ها نیهمه ا

 بـا  «یزن انقالبـ »توانسـت کـاربرد داشـته باشـد بـه      یمـ  یالملل نیسطح منطقه و ب
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 کـار محافظـه  جنـاح منـزوی کـردن    یعنی «بیرق» شکست یبرا و یداخل اهداف
 . شود لیتبد، یسنت
 اشیانتخابـات  غـات یتبل درنژاد  یاحمد یآقا یرو باشد که وقت نیاز هم دیشا
 یاز سـو  سـت، ین« و لبـاس جوانـان   مـو » او مسـئله کـه   دیگویم، 0324سال  در

 یجمهور استیاما در دور دوم ر. شودنمی با واکنش همراه یسنت کارانمحافظه
بـا   در لفافـه و آشـکار آقـای احمـدی نـژاد     هـای  مخالفت و سخنان نیهم شان،یا

 یاریبسـ هـای  واکنش جیتدر به  ،بدحجابی خشن بامربوط به برخورد های طرح
 .زدیانگ یبرم یسنت کارانمحافظه انیم در را
 
 یعرب بهار از بعد و سبز جنبش از پس «خاتون نامه ژهیو»

 یآقــا یجمهـور  اسـت یر آغـاز  وکـار  ومحافظـه ن جنـاح  یریـ گپـس از قـدرت   
 «حجـاب » مورد در شتریب فشار خواهان یسنت کارانمحافظه نژاد، یاحمد محمود
کردند که با کنار گذاشتن اصالح طلبان اکنـون  یم فکر که چرا بودند جامعه در
 به آنان زین بار نیا اما دهند، شیافزا را فشارها نیا ،یتر راحت الیتوانند با خیم
 دهیرسـ  قـدرت  بـه  تـازه  دولـت  یهمکـار  و لیـ تما عدم با و دندینرس خود مراد
برای برخـورد  دولت دهم   ،جنبش سبز نپس از برآمد خصوصبه .شدند روبرو

. کـرد مـی  گاه با آن مخالفتداد بلکه نمی به مسئله بدحجابی نه تنها تمایلی نشان
کـرد کـه   یمـ  تصور احتماال خود، غاتیتبل ریتحت تاثکار در واقع جناح محافظه

 یاصالح طلبـان و همگـام   یسهل انگارناشی از  ،در جامعه «یبدحجاب»گسترش 
نـژاد،   یاحمـد  یکار آمدن آقا یرو با رو نیآنان با بدحجابان است، از ا یفکر

در مـورد مسـئله حجـاب در جامعـه      شـتر یخواهان فشار ب ،یفراوان نانیآنان با اطم
 . شدند

 امـا  دهـد  نشـان  یهمراهـ  است،یس نیتالش کرد تا با ا نهمدولت  زیدر ابتدا ن
را  خـود دولت دهـم،   کاربهو آغاز  سبز، جنبش ظهور و 0322 انتخابات از پس
 در کـه  آن ویـژه بـه  .دیکنـار کشـ   جیبه تدر «یفشار در برابر بدحجاب» استیاز س
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 یشـعارها  از یکـ ی کـه  دادمـی  نشـان هـا  لیـ تحل از یبرخ، 0322 سال انتخابات
 یاحمـد  یآقا یعنی اش یاصل بیرق برابر در) یموسو نیرحسیم یآقا یانتخابات
 طـرح  کنـد  جلـب  یموسـو  یآقـا را به سمت  یاریکه توانست جوانان بس ،(نژاد
 بطـن  ازدر واقـع جنـبش سـبز کـه     . بـود  «ارشـاد هـای  گشـت  یجمع آور» شعار
 یکانونهای از خواسته یکی بود، دهییفرارو یمتوسط شهر طبقهجوانان  مطالبات
به  0324از سال  ژهیبه و) ریچند سال اخ یبود که ط ییفشارها کاهش همانا اش
-گشـت  جملـه از ) یانتظـام  یروین مختلفهای گشت اقسام و انواع توسط( بعد

های گشت ارتقای امنیت اجتماعی، ،یاخالق تیارتقاءامنی هاگشت ارشاد،های 
 شـده  جـاد یا جوانـان  «پوشش» و «یزندگ سبک» برابر در ابانیخ و کوچه در...( 
 جمـع » مـورد  در یموسـو  یآقـا  یانتخابـات  شعار در ینوع به خواسته نیا که بود
 یاحمـد  یخاطر بود که آقـا  نیبه هم دیشا. شد متبلور «ارشادهای گشت یآور

 بـر فشار های استیکرد در مورد س یاش سع یجمهور استیدوم ردور نژاد در 
 بـه  بلکه بکشد کنار تنها نه را خود دولت ،یمورد بدحجاب در خصوصبه جوانان
از . سـت ین همـراه  و موافق جوانان برفشار  استیبرساند که با س را امیپ نیا جامعه
بار تالش کردند بـا   نیا نیروهای طرفدار دولت ایشان  مینیبمی روست که نیهم
 یبار برانیااما ) خود، ویفعال و اکت یزن انقالب یالگو ینیبازآفر وکردن  مطرح
 آشـکارتر  یسـنت  کارمحافظه جناح با را مرزشان و خط درواقع، (یداخل کارکرد

-آرمـان »متهم به فاصـله گـرفتن از    سازند، البته بدون آن که مانند اصالح طلبان

 و یجمهـور اسـت یر انتخابـات  نیدهمـ  حوادث از پس رایز. شوند« انقالب یها
 شـتر یهـر چـه ب  شـان  یاجتمـاع  گاهیپاکردند که می احساس ،جنبش سبز شیدایپ
 گسترش فشـار بـر   استینداشتند که به خاطر س یلیو آنان تمااست کرده  زشیر

 یاز سـو . شـوند  یدر جامعـه منـزو   نیـ از ا شی، ب«بدحجابی»کنترل جامعه برای 
کـار دسـت بـاال    توانسـتند در رقابـت بـا جنـاح محافظـه     یمـ  قیـ طر نیـ از ا گرید
 نیـ ا در کـه  بـود  رو نیهمـ  از. آورنـد کـف   بـه  را( جـوان  نسـل  شتریب یهمراه)

 حجـاب  مورد در کمتر ای شتریب فشار استیس شبردیپ سر بر نزاع و جنگ دوران،
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 در. شـد  دهیکشـ  دهمکار و جناح دولت بار به جناح محافظهنیا دختران، و زنان
 از طلبـان  اصـالح  کامـل  حـذف  هیسـا  در جنـاح  دو نیا انیم قدرت جنگ واقع
 اسـت یس»بـه مسـئله    شیاز کانون ها یکی، باز هم 22ت پس از انتخابات یحاکم

 . افتی سوق« گذاری در مورد پوشش زنان
 مسـلمان زن » ینژاد تالش کرد با ارائه الگو یاحمد یجناح آقا انیم نیدر ا
 یانقالبـ  زنـان  سـبک بـه  ( چادر)حجاب برتر یجا به که-« چادریفعال ب یانقالب
 خواسـتند یمـ  شد،یم هیتک «اش بودن یانقالب» بر و -دارد حجاب لبنان اهللحزب
خود  یتیفاصله و نارضا حال، نیع درد و نکن خنثاکار را جناح محافظه یفشارها

 نیاز همـ . دبدهن نشان یعلن طور به بدحجابان بر فشار استیها و سرا از سرکوب
 از که «اهیس چادر بدون یانقالب مسلمان زن سمبل» انیم یریدرگ اوج که بود رو
 یزن مسـلمان سـر بـه راه و سـنت    »ساخته و پرداخته شد با سـمبل   جناحاین  یسو
 یهـا یریـ درگ در میتوانیرا م( یسنت کارانمدل محافظه) «اهیدر چادر س دهیپوش
کـه  «  0خـاتون  »نامـه   ژهیو. میکن مشاهده «خاتون نامه ژهیو» سر بر جناح دو نیا

در مـورد مسـئله حجـاب و چـادر توسـط      ( 0331در تابسـتان  ) رانیدر روزنامه ا
 کشـور  در گانیو به صورت را منتشرنژاد  یاحمد یطرفدار دولت آقا یروهاین
 نامـه  ژهیـ و نیا  در. دیگردمواجه  یکاران سنتمحافظه دیبا خشم شد شد، عیتوز
کـاران متوقـف   هبـا فشـار محافظـ    یولـ ) ابـد یقرار است ادامه  دیرسیم نظر به که
فشـار   اسـت یاز آن به  نقـد س  یبخش کهبود  همطرح شد یمختلف یها، بح (شد
 بـه  دیشـا . پرداخـت یمـ  «اهیچادر س»نقد  زیو ن یحجاببد مورد در جامعه به شتریب
 داد سـوق  یرسم ریغ یهایزن گمانه نیا به را کارانمحافظه که بود لیدال نیهم
 انیـ در م شـتر یب یرأ کسـب  و یانتخابـات   جنبـه  شتریب خاتون، نامه ژهیو انتشار که

 کـه یکی از نتایج و تبعات این چـالش رو بـه گسـترش، ایـن بـود      . مردم را دارد
نامـه خـاتون را منتشـر     ژهیکه و رانیا یمسئول روزنامه دولت« جوانفکر اکبر یعل»

شد و  دهیبه دادگاه کش  بیجناح رق ینامه از سو ژهیو نیکرده بود، به خاطر هم
 . محکوم شد ،یمطبوعات یهاتیفعال از تیمحروم سال پنج وسال حبس  کیبه 
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سنتی و جناح آقای احمـدی نـژاد   کار درگیری میان جناح محافظهافزایش با 
همنـون آقـای علـی    کـار  ان محافظهگرایبرخی از اصول، «حجاب»بر سر مسئله 
در شـان  جناح آقای احمدی نژاد را متهم کردندکـه آنـان نیـز سیاسـت     مطهری،

قبال حجاب مانند اصالح طلبان سیاستی سهل انگارانه است و آنان نیـز بـه دنبـال    
کنـار   تیـ از حاکم گـر یطلبـان کـه د  اصـالح اما در این میـان  . اباحه گری هستند

اجبار و بودن  دهیفایبه ب یترنکالم روشو منطقگذاشته شده بودند، توانستند با 
 یآقــا 0323 ســال در کــه یطــور بــه .حجــاب بپردازنــدزور در مــورد پیشــبرد 

( بردمی در زندان بسرهمننان  22انتخابات  عیکه به خاطر وقا)تاجزاده  یمصطف
 یعلـ  یبه آقا  و پردازدمی «یاجبار حجاب» با مخالفت به سرگشاده یانامه یط

در مورد تفاوت دیدگاه اصالح طلبـان بـا جنـاح آقـای      مجلس، ندهینما یمطهر
ا یو « یگر اباحه»ل عنوان یذ یجنابعال»: سدینومی ،احمدی نژاد در مورد حجاب

 یزنـدگ  یهـا  طلبـان نسـبت بـه مسـأله حجـاب و سـبک       اصـالح « یانگـار  سهل»
را، به نادرست،  ییمشا نژاد و یان احمدیر آقایدفاع از اظهارات اخ ...،شهروندان
. دیـ خوان یمـ  یگوناگون زندگ یها سبک یطلبان از آزاد ف دفاع اصالحیهمرد

و ضـد   ییسـم کودتـا  یونالین ناسیسخنانم تفاوت ب یمن همننان که در بخش قبل
کـنم بـه اسـتناد     یان کـردم، کوشـش مـ   یـ ک بیدموکرات ییگرا رانیرا با ا یآزاد

 یطلبـان از آزاد  اصـالح  یدفاع حقـوق بشـر  ان ین میه، تفاوت بیر ترکیتجربه اخ
حجاب و مخـالف    یموافق آزاد یها یبیرا با عوامفر یمختلف زندگ یها سبک
  1«.نشان دهم یاسیو س یمدن یها یآزاد

 یاش از مضـرات پوشـش اجبـار         نامـه  نیدر سـوم  نیهمننـ  تاجزاده یمصطف
 الـزام  ایـ ها حق دارند دربـاره منـع    به نظر شما حکومت»: سدینومی سخن گفته و

 ورود از یریجلـوگ  در فرانسه دولت به چرا ،یآر اگر بگذارند؟ قانون ،یروسر
 نـه،  اگـر  و د؟یـ کن یمـ  اعتـراض  یآموزش و یدولت مراکز یبرخ به محجبه بانوان

                                                                    

1 http://www.rahesabz.net/story/31129/ 
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... کنـد؟  یرا اجبـار  یدارد پوشـش روسـر   حـق  رانیا در حکومت دیمعتقد چرا
 یمنف آثار واجد عکس بر.  ممکن نه و نمیب یم دیرا نه مف یکردن روسر یاجبار
 شیخـو  اتیح یمتماد یها قرن مسلمانان ما که دانم یم. کنم یم یابیارز یادیز
. میـ ا گرفتـه  خـو  یاسـتبداد  فرهنگ با و میا کرده یسپر یاستبداد حکومت با را

. میکنـ  کیـ دموکرات ییفضـا  در یزندگ آماده را خود که است آن نوبت اکنون
 یآزاد و احترام ت،یامن اگر یول دشوار، و است دیجد مانیبرا ستیز نحوه نیا
 بـه  را هـا  آن یآزاد و تیـ امن و میبگـذار  احترام خود مخالفان به دیبا میخواه یم
 1«.میبشناس تیرسم
هیئت حاکمـه ایـران   در جناحی های ورای این درگیریر هر صورت آننه د

 و پوشـش  امـر  در اجبار و الزام استیس یاجراهمواره وجود داشته آن است که 
 دوران بـه  بازگشـت  اشهـدف  و شـد ریزی هیپا انقالب اول از که) زنان حجاب
 و فرودهـا  و فـراز  بـا  انقالب از پس دهه سه طول در (بود حجاب کشف از شیپ

 هـر  در یادورهمتفـاوت   یکردهایرو و هاطرح انبوه و ،فراوانهای بسط و قب 
 و حجاب» مسئلهاز سوی دیگر . استچندانی به دست نیاورده توفیق عمال  دهه،
 درون یهـا جنـاح  نیبـ  یچالشـ  به عمدتا  بعد به انقالب دوم دهه از «زنان پوشش
 یبـرا  یالمللـ نیبـ  سـطح  در یضعف نقطه و گریکدی با حساب هیتصف و تیحاکم
 چنـان آن نتوانست گاهچیه عمال و ه استشد لیتبد یاسالم یجمهور تیحاکم
 جامعـه  در عفـاف  و حجـاب  گسـترش  بـه  بـود  گذارانش           هیپا هدف و زهیانگ که

 از یکـ ی به بازداشت، و مهیجر و فشار یهااستیس با برعکس بلکه کند، کمک
 در چـه ی، جنـاح                       در سـطح درون چـه  ) تیـ حاکم ضـعف  و چـالش  یِکانون نقاط
  .ه استدیگرد لیتبد( المللنیبروابط  عرصه در چه و یمل سطح

 

 

                                                                    

1 http://www.rahesabz.net/story/47213/ 
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 جامعه نسبت به حجابامروز  نگاهی به ذهنیت

 

 رشـد  بـا  یاجتمـاع  حوزه در  ی،دار هیسرما ظهور با یاقتصاد عرصه در «تجدد»
 قیحقـا  از یفرارو و ییفردگرا و انسان تیمرکز با یفلسف عرصه در ،ینیشهرنش
. ی نمـود یافـت  اسـ یس یـی تکثرگرابـا   قـدرت  روابـط  عرصه درباالخره و  ،مطلق
 جنـبش  در از سوی نیروهای انقالبی د هر یک به نوعیی تجدها               نشانه نیا اغلب
شـان               نیروهای اپوزیسـیون در آن زمـان، هـر کـدام    . شد دهیطلب چالش به ضدشاه
کردند خواسـته یـا ناخواسـته،    می که از چه ایدئولوژی سیاسی پیروی         بسته به این

هـا را هـدف حمـالت خـود قـرار دادنـد و بـرای محـو ایـن                          تعدادی از این نشانه
 نیـ ا ازهـم  . ها، به مبارزه و پیکاری جانفرسا ـ و گاه خونین ـ اقـدام کردنـد               نشانه
ــبش کــهســت رو ــه رغــم ســر  ضدشــاه جن ــه و خواه                     شــعارهای عــدالت دادنِب ان
 فضـای در  هـم  آن بـود،  «زیتجددسـت »اش                ، انگار که در وجه غالـب طلبانه                   یآزاد
بـر   اش،             زانهیتجددست یاعتراض یها                سمبلاغلب  که مردساالر، شدت به یا                   جامعه
 عروسـک  نیشهرنشـ  زن»بـا   تیضـد حـول  آشـکارا  زنان نمـود یافـت و   هویت 
یعنـی   همـان اتهـام رایـج   نیـز  « ایـن زن »ضدیت بـا  بهانه . متحد شد «مآب یفرنگ
کـه   «ییروسـتا  زن»و در برابر آن،  بود سمیالیامپر وشاه  تیحاکمبرای  یمزدور
 ،ستایش شد و یمعرف« اصیل»و پاك و منزه  ،بودمبرا « سممدرنی»رنگ و بوی از 
  .بست نقش ،آنیاهای رس سپهر در «مادربزرگ چادر»نوستالژی  و
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 ، شـأن ارجمنـدی یافتـه و    «روزید یفرنگ عروسک مدرن زن» همان اما امروز
از هـایی  انقـالب موتـور   و« انقالب جنسی»و « انقالب ماتیکی»پیشبرنده  با عنوان

مـورد   یاسـالم  یجمهـور  تیـ حاکم ونیسـ یاپوز از یبخش در میان    ،دست نیا
بـه عنـوان    اش،            متعلقـات  همـه  با «محجبه زن» اما در مقابل . گیردمی ستایش قرار

به نـوعی سـمبل ضـدیت    شود و ضدیت با آن می تحقیر« مزدور دولت اسالمی»
بـه ماننـد    کـرد یرو نیا که است نیا پرسش اما .گرددمی ا حاکمیت فعلی تلقیب

 حقـوق  مـدافع  و کیـ دموکرات یگفتمان ایآ آننه که در جنبش ضدشاه گذشت
-مـی  ایـ آ و شـود؟ می محسوب( انهیتجددگرا حتا یا و) و حق انتخاب آنان زنان

 یبـرا  پوشـش  انتخـاب  حـق » سمت به یاسیس یچالش از را «حجاب» مسئله تواند
 یروزگـار  روزی توانـد                یمـ نین رویکردی آیا چ باالخره و ؟شود رهنمون «زنان
و  زنـان  «تـار مـوی  »ایران را که همواره ایجاد تغییرات در سـاختارش، بـه    جامعه

« حجـابی              حجاب و بـی »، از بح  اندازه بلندی و کوتاهی دامن آنان متوسل شده
 سازد؟ رها
هـا  پرسـش  نیـ ا بـه  کامـل  ی قاطع وپاسخ که ستمین برآن جا نیا در شک یب
 در کـه  و تحقیقات میـدانی ها پژوهشبرخی از  به استناد با خواهممی بلکه بدهم
 بـه ،  گرفتـه  انجـام  ریـ اخ دهه کی یط «حجاب» به نسبت جوانان تیذهنسنجش 
 ،اشـاره کـنم و در نهایـت    دارد وجـود  زنـان معاصر  جنبش در که یکردیرو دو

در تـر  موشـکافانه  جـامع و  بررسیبه  زین و خوانندگان به قضاوت در این مورد را
 .گذارموااین زمینه 

 
  ایران زنان جنبش در کردیرو دو

و نیروهـای  میـان روشـنفکران    در عمـده  کـرد یرو دو بـا مـا    امـروز به طـورکلی  
 بـر  رااش گفتمـان  یاصل محور که یشیگرا: میهست مواجهسیاسی در اپوزیسیون 

ــکوالر» ــرده،  «مزیس ــا ک ــردیرو و بن ــه دوم ک ــور ک ــان مح ــود گفتم ــر را خ  ب
 گریکـد ی بـا هـایی  قرابـت  شـک بی شیگرا دو نیا. است داده قرار «یدموکراس»
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 کـه  رسـد مـی  نظـر  بـه  امـا  شـوند مـی  شـناخته  جـنم  و جنس کی از گاه و دارند
هـای اجتمـاعی          در جنبش ـ یا دو سنت فکری ـ    شیگرا دو نیا یعمل یامدهایپ
و متفکـران   ، «محـور  سـکوالر » کـرد یرو در. باشـد  گریکدی از متفاوت تواندمی
 و مـدرن هـای  هیـ نظر طـرح  بـه  محـدود  راشـان  یفکـر  پـروژه » پـردازانش              هینظر

 رانیـ ا در یدموکراسـ  مسـئله  طـرح  از کـه  رسـد مـی  نظـر  بـه  واند کرده سکوالر
 مطـرح  گـر یدای مرحلـه  در کـه  داننـد مـی ای دهیـ پد را یدموکراسـ  ای زانندیگر

 لیذ در را یدموکراس ،متفکراندسته از  نیادر واقع  (043 ،یرسپاسـ یم) «شد خواهد
 در ی،دموکراسـ  یبـرا  شدنن لئقا تیاولو البته. دهندمی قرار سمیسکوالرتحقق 
 جنـبش زمـان   از زیـرا  سـت ین یدیـ جد مسـئله  ران،یا در یفکر و یمبارزات سنت
 «کیـ دموکرات نظـم » یبرقـرار  ۀخواسـت  و آرزورسـد  مـی  به نظر ،به بعد مشروطه
-جنـبش  درخواسـت  نیتـر یاصل و «واسطه                یب» ۀخواست به نتوانسته گاه                 چیه با یتقر

« تـر                یضـرور  و تـر مهم لیمسا» همواره ایگو و ابدی ارتقاءدر ایران،  یعموم یها
هـا،              آن تحقـق  از پـس  وهـا  آن لیـ ذ یدموکراس است بوده قرار که داشته وجود
 مطالبـات  و هـا خواسـته  یکـانون  نقطـه  ،یدموکراسـ  اگـر  کـه  چـرا . ابـد استقرار ی
 زیـ ن کیـ دموکرات یها«روش» شکیب بود رانیا در ریفراگ یاجتماع یهاجنبش
 تبدیل هاجنبش نیا بر غالب یهاگفتمان عملکردها و در دغدغه نیتریکانون به
  .نشستمی شد و در صدرمی
 «ونیزاسـ یمدرن» ،جامعـه  شـرو یپ یروهاین مسئله نیتریکانون رضاشاه زمان در
 خـود  بـه  خـود  ــ  اسیـ مقکالن پروژه کی عنوان به ـ سمیمدرن بود قرار یعنی بود
 انقـالب  و ضدشـاه  جنـبش  یهاآرمان نیهمنن  .بکشاند یدموکراس به را جامعه
 بـود  قـرار  زیـ ن شدیم خالصه غرب و سمیالیامپر با مبارزه و «استقالل» در که 57
 بــه ،و حکومــت وابســته بــه آن ســمیالیامپر از اســتقالل کســب از پــس را جامعــه
 انیـ م در یاصل گفتمان و تیاولو که مینیبیم هم امروز.  سازد رهنمون «یآزاد»
بـر   مسـتقر،  ینـ ید حکومـت  در تقابـل بـا   ،یاجتماع و یاسیس یروهاین از یبخش
 .بعـدی قـرار دارد  در اولویت  یدموکراسباز هم  و چرخدیم سمیسکوالر محور
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 و الزم شرط شیپ سمیسکوالر نیروهای اجتماعی و سیاسی، از بخش نیا نظر از
-حرکتلویت وو ا اساس ،در نتیجه است، یدموکراس به یابیدست یبرا یضرور

ایـن عـدم   . انـد نهـاده  بنـا  سمیسکوالراستقرار  محور بر را خود یهاگفتمان و ها
 سـاختنِ و نداشـتن دغدغـه بـرای نهادینـه    « دموکراسـی »اولویت قائل شدن بـرای  

نیـز   سـکوالرمحور  ، حتا در خـود ایـن رویکـرد   کیدموکراتهای سامانه و قواعد
ایـن نیروهـای فکـری و     بافت و بدنـۀ  در کهطوری بهبسیار تاثیرگذار بوده است 

 کیـ  و انـدازۀ  حـد  از گـاه  سمیسکوالر  معنای( شانهواداران و در میان)سیاسی
 یبـرا  «تـامگرا  یدئولوژیـ ا» کیـ  مـرز  بـه  و رفته فراتردر جامعه  گذار ی            پروسه
عرصـه    از نمادها نیا و حذف« مذهبی»نیروهای و ها مظاهر و سمبل همه با تقابل
 ،در واقـع در ایـن رویکـرد   . اسـت  شـده  کیـ نزد( و نه لزوما از دولـت )عمومی 

شـود کـه گـویی        یک آرمانشهر و اتوپیا قلمداد مـی  به عنوان تا دسکوالریسم عم
جامعـه متحقـق شـود و نـه در      در« موتـور پیشـرو  »و توسط یک  قرار است دفعتا 

 تـدریج  به و ـگوناگون اجتماعی               نیروهایپروسه ای که از طریق اجماع و توافق 
 بـه  نسـبت  یکترسد چنین روش اتوپیایی و غیرمشـار           به نظر می. شکل می گیرد ـ

 مـا در جامعـۀ  دموکراتیک را  انداز و روندی           چشمتواند         نمی، تحقق سکوالریسم
سکوالریسـم،  پروژۀ اتوپیایی نسبت به  نگرشو  این روشدر واقع   .تضمین کند
را از رویکـرد  محـور            افتراقـی اسـت کـه رویکـرد دموکراسـی      همـان نقطـه   دقیقا 

هـم عملـی    ،دموکراسـی » اساسا چرا که . سازد     مجزا می و زیمتماسکوالرمحور،  
ضـداتوپیاگرایی   خصـوص بـه  ضـد بنیـادگرایی و  ای پروژه ،است و هم در عمل

اتوپیـایی  هـای  این سخن به این معنا نیست کـه دموکراسـی دشـمن پـروژه    . است
 ص ،یرسپاسـ یم)« .است، بلکه دموکراسی در کار ساختن جهـانی اتوپیـایی نیسـت   

معتقد   ،«محور یدموکراس» شیگرا یعنی دوم کردیرو از همین روست که  (55
در عرصه عمـومی کـه تضـمین کننـده رونـدی      نهادهای دموکراتیک   است که

مشـارکت و   ،از دل گفتگـو توانـد          مـی دموکراتیک در حاکمیت و جامعه اسـت  
ای همـه نیروهـ   یهمـدل  و یهمکـار نامحـدود و بـا   ای جمعی و در پروسه توافق
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پـذیرش  و از ایـن رو بیشـتر بـه     دیـ آمـی  دسـت  بـه اجتماعی از چـ  تـا راسـت    
 .ایجاد خط و مرز با دیگر نیروهااندیشد تا می گوناگونی
 ییروهاین که ستین آن منظورکنیم           می زیمتمااین دو رویکرد را از هم  وقتی 
 بـه  را آن وندارند  یدموکراسهیچ توجهی به  است سمیسکوالرشان تیاولو که
ــناد کــل ــد،یگمــی دهی ــ و رن ــاولو کــه ییروهــاین ای  اســت یدموکراســشــان تی
 شدن قائل تیاولو لیدل به که است آن مسئله بلکه کنند،یم ینف را سمیسکوالر
. رسـند یمـ  و پیامدهای عملی گونـاگون   متفاوت جینتا به ،یمحور یموضوع بر

میان کشـورهای خاورمیانـه، نشـان    در  خصوصبه قرن بیستم،های بررسی تجربه
اجتمـاعی، تنهـا بـر     ریـ فراگ جنـبش  کیـ  در غالب و یاصل گفتمان اگردهد می
 بـه  چنـدفرهنگی مـا را   جامعـه  لزومـا   ردیـ گ شـکل  «زمیسـکوالر  خواسته» محور
ــه بهتــر یزنــدگ  اقســام و انــواع کــه چــرا شــد، نخواهــد رهنمــون تــری             و عادالن
 بلندمـدت  حضوربه راحتی قابل تصور هستند و تجربه  سکوالر، یهایکتاتورید

  .است فراوان ،همین منطقه خاورمیانه مانیز در هایی چنین دیکتاتوری
در یـک   امروز اجتماعیی روهاین که یمیمفاه و های فکری              ، سنتهاگفتمان
-بار یـا رهـایی  فاجعههای رُخداد یمبنا  تواندیم کنندیم توافق آنسر  برجنبش 

پـذیری                 مسـئولیت  و ینگـر                نـده یآ با که میریناگز رو نیا از باشد ندهیآبخش در 
 ریـ فراگ یهـا جنـبش  تپنده قلب بعدها که میبپرداز ییهاگفتمان ساختن به ،شتریب

 . شد خواهند یاجتماع
دو رویکـرد در جنـبش زنـان    خـواهم بـه ایـن        می مقدمه، نیا به توجه با حال
میـان نیروهـای اجتمـاعی و فکــری     در یاصـل گـرایش   دو نیـ اکـنم زیـرا        اشـاره 
و  ییشناسـا  قابـل بـه خـوبی    زیـ ن زنـان  جنـبش  در از قضا ،امروز ایران ونیسیاپوز
 شیگـرا  دو همـین  بـا  کشورمان نیـز  زنان جنبش در امروز ما یعنی .استردیابی 
ایـن دو  کـه       هنگـامی  .میهسـت  روبـرو ( محـور      سکوالرمحور و دموکراسی)عمده 
ایجاد تغییر به  کنیم با دو روش و منشِ      دنبال میدر بافت جنبش زنان را رویکرد 
بـرای نمونـه،    .شـویم       روبـرو مـی   ـ  تنـد متفاو گریکـد یبا یتاحـدود  کهـ نفع زنان 
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 تحقق به را زنان مشکالت و لیمسا  یتمام حل محور، سکوالر شیگرامدافعان 
 ریپـذ  امکـان  اساسا  را زنان حقوق تحقق آن، بدون و دنزنمی وندیپ سمیسکوالر
 یا         مشخص است و نه پروسه ی             یک پکیج و بسته« حقوق زنان»گویی . ندندانمی

و بـه   متنـوع  اریبسـ  هـای          بـا روش   زیـ ن بلندمدت                       اغلب ی           که این پروسه       ،اجتماعی
در کشـورهای  اگـر   .طـی مـی شـود    ،انواع و اقسـام مختلـف در جوامـع انسـانی    

از حقـوق خـانواده شـروع شـد، امـا در       عمدتا  تغییرات به نفع زنان اسکاندیناوی
 تنـوع  در واقـع ... وزنان آغاز گر این راه بـود  حقوق اجتماعی و سیاسی آمریکا 
 خطـی  و سرراست یریمس از لزوما  شان           کردن یط کهدهد             نشان می ها        ن پروسهای
بتدا ا»دارای  حتما ها            این پروسه که گفت تیقطع با توان نمی نیبنابرا. گذرد        نمی
« انسـان هـا  »بـا   کـه  ساده لیدل نیا به هستند، «یا          شده             فیتعر وای مشخص و انته
را در رابطـه  « تابوهای متفاوت خود»جوامعی که هر کدام  با زینکار دارند و سرو

آمریکا متحـد  االتیـ ااز همین روسـت کـه مـثال در    . هستند روبرو، با زنان دارند
شـود و در ایـران               سیاسـی تبـدیل مـی   های          گروهبه تابو و محل نزاع « سقط جنین»
 ... و« رانندگی زنان» سعودی               و یا در عربستان ،«حجاب»

به تحقـق  تواند                می که پروژۀ سکوالریسم می خواهم بگویم که درست است
بایـد   بـه آن معنـا نیسـت کـه ابتـدا      لزومـا   اینهای زنان کمک کند، ولی              خواسته

 د کـه ابتـدا  روناین . اش بیاید                    حقوق زنان در پی ،متحقق شود و بعدسکوالریسم 
و در پـی اش   انـد                 ی زنـان بـه راه افتـاده   هـا         جنـبش سکوالریسم تحقق یافته و بعد 

و ایـن پروسـه دسـتیابی بـه حقـوق زنـان       )برخی از حقوق زنان بـه دسـت آمـده    
غربـی  اسـت کـه در برخـی از کشـورهای      یریمس و              ، پروسه(همننان ادامه دارد

 روش نیهمـ  نیعـ  لزومـا   و حتمـا   رانیـ ا ما کشور درشده است ولی مثال  پیموده
 نیهم معاصر، چرا که مبارزه برای حقوق زنان در ایران افتدین اتفاق است ممکن
 یبرا یا                 نهیزم در جریان است و اتفاقا این مبارزات است که می تواند  هم امروز
ی ایـن دو همگـام بـا یکـدیگر     یعنـ  .باشـد  سکوالریسـم گذار به  ی              پروسه لیتسه
 بلندمـدت  و آرام که ناظر بـه رونـدی   یا              لغزنده یوادآن هم در  دنرو          یم جلو                   به
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بـرای دسـتیابی بـه    زنـان   حرکت هـا و تـالش هـای    می خواهم بگویم که  .است
امروز مـی توانـد پـروژه ای در    نظم موجود در همین چارچوب های حقوق شان 
 .  دنتعبیر شو اسیونسکوالریز جهت
ــانرویکــرد ســکوالردر  ــبش زن ــت محور در جن ــا ذهنی ــوال ب ــا معم ــای                    ، م ه
هـای اجتمـاعی را بـه             پروسـه  سرو کـار داریـم کـه مرتبـا      ییاتوپیا و یآرمانشهر

اگـر همـین ذهنیـت اتوپیـاگر در      .دهنـد             یم تنزل یآخرالزمان ومقوالتی انتزاعی 
توحیـدی،                     طبقـه                        زنـان را ذیـل سوسیالیسـم یـا جامعـۀ بـی       پیش از انقالب، حقوق

حقـوق زنـان ذیـل سکوالریسـم      از تحقـق  ،کرد، امروز همان ذهنیت        تعریف می
و  انـداز و اتوپیـا                  چشـم معمـوال  محور، در رویکرد سـکوالر را زی. گوید                 سخن می

در حرکت های  زنان و مطالبات                      خواستهبه شکلی دردناك با  آرمان شهری شان
 ی          ایـن دو مقولـه   وقفـه،                 به طور منظم و بیاجتماعی یکسان تلقی می شود و آنان 

 . دنجای یکدیگر استفاده می کن به ،متفاوت را تیماه                  به
 کـامال » یگفتمـان  سـاختن کننـد کـه بـا                 تصور می معموالاز سوی دیگر آنان 

تواننـد پروسـه سکوالریسـم                می موجود ینهادهاها و              گفتمان از «لیبد و متفاوت
 کـه  معنـا  نیبـد  آن را تحقق بخشند یدفعت طور به کنند و            تبدیل، را به یک اتفاق

 و) لیبـد  گفتمان کی جادیا صرف به که معتقدند ها، یزنان جنبش از گروه نیا
هـایی  ارزش ـــ  یرسم یها         ارزش ۀسازند ینهادها ۀهم از خارج( متفاوت کامال
 تـوان         یمـ  گاه         آن ــ «استبداد»و نه  کنندمی معرفی «اسالم» نقد هم را محورش که
 حقـوق  ی مسـتقر شـدنش،  پـ  در که ینظم یداشت دیام سکوالر ینظم استقرار به
 هرگونـه  گـروه،  نیـ ا قضـاوت  منظـر  از کـه  است روشن. ابدیمی تحقق نیز زنان

 یهـا    ارزش «ینیبازآفر» موجود، ینهادها و روابط در یاجتماع تحركتالش و 
 هـر  و سـت ین دفاع قابل نیبنابرا و شود        یم ریتعب موجود،            نظم به دادن تن و یرسم
 طـرح  یبـرا  زنـان  جنـبش  ییهمگرا ای امضاء، ونیلیم کی نیکمپ مانند) یحرکت
 نیــا رینظــا و زنــان جنــبش ســبز یــیهمگرا ایــ و انتخابــات، یفضــا در مطالبــات
بـه   اسـالم رنگی از  که یا        شهیاند و گفتمان هر حتا ای و( یجمع             دسته یها        حرکت
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کندوکاو در نقش و تـأثیرش   بدون را...( و «یاسالم سمینیفم» مانند)خود  بگیرد 
 ینـوع  بـه  و دانندمی یانحراف و مردود بالفاصله ،برابر دستیابی به حقوق در مسیر
 حـق » گونـه چیهـ  نیـز بـر ایـن قیـاس     .کنندمی قلمداد «موجود نظم ۀکنند تیتثب»

 .ستندین قائل زنان جنبش دری یهادگاهید نیچن یبرا «مشارکت
 برابـر  در کمال و تمام یلیبد عنوان به سمیسکوالر ،کردیرو نیا در واقع در 
 قـرار  (ینـ ید دولـت  لزومـا   نـه  و) آن، یاجتمـاع  و یفرهنگ ینمادها و نید اصل
 عروسـک  ینشهرنشـ  مـدرن  زن» کـرد، یرو نیـ ا در کـه  روست نیا از .گیردمی
هـای  ارزش کـردن  نـه ینهاد در یکـانون  نمـاد » انقـالب  از قبـل  کـه  «مآب یفرنگ
 021در یـک چـرخش    امـروز  ،و مـورد تنفـر بـود    شـد مـی  یتلق «شاه تیحاکم
 زن . نشـیند مـی  در مقابـل زن محجبـه   لیبـد ترین و مشروعترین یاصل بهدرجه، 
آن کـه در مقـام    فـارغ از ، «سـمبلی از حاکمیـت کنـونی   »بـه عنـوان    زیـ ن محجبه
مسـئول  »کیـ  مقـام  در ایـ باشـد   زن و مـرد  حقـوق  مـدافع  و «فمینیستی مسلمان»

 و «یفعلـ  تیـ حاکمهای ارزش»چون و چرای                مصداق بی الجرم ....و  «حکومتی
 . شودمی یتلقدولت اسالمی  اقتدار ساختن نهینهاد مرکز
انقالبــی و  یروهــاین کـه  همــانطور گفـت  بتــوان دیشــا کـه  روســت نیهمـ  از
 مــزدور/ ســمیالیامپر ضــد» یبرمبنــا را زنــان ،57 انقــالب از شیپــ کیدئولوژیــا
ــدبنــدی میتقســ «ســمیالیامپر ــن فرمــول تعصــب  و کردن ــه ای ــا اســتناد ب ــود و                ب آل
بـرای  شـان  تحقیـر دسـتاوردهای  و  زنـان  از یبخشـ  حذف درصددگرایانه،            اراده
 شناخته «تیحاکم ندهینما» گراها               زیرا این زنان از نظر ایدئولوژی) برآمدند ،زنان
 فرمـول  کمک به بار نیا ک،یدئولوژیا سکوالرـ شیدرگرا هم امروز (شدندمی
هر فرد، گـروه و هـر    اساسا  ،(«یرمذهبیغ/ یمذهب»)جدیدی آلودتعصب و یخط

 دشـمن رسـد را              آن بـه مشـام مـی    از مذهب و ویی از اسالمحرکتی که رنگ و ب
  .کنند                 می اعالم مردود و یانحراف راکنند و آن             تلقی می« سکوالریسم»

 انقـالب  از شیپـ  از آن، نشان و رد که) کیدئولوژیا شیگرا نیا در واقع در
 «زنان حقوق» ارشیمع و مبنا که آن از شتریب( دارد وجود زنان جنبش در تاامروز
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 و رانیا در «تیحاکم شکل و نوع» باشد، آنان انتخاب حق شیافزا به یابیدست و
 ردیـ گمـی  قرار شان                 ی عمل و قضاوتمبنا که است یالمللنیب یهایبندصف زین
 نیهمـ  بـه . کننـد می نییتع را زنان انیمبندی صف ،ییمبنا و اریمع نیچن هیپا بر و
 عنـوان  بـه  سـم ینیفم و بـود  تیـ حاکم سـمبل  «مدرن زن» شاه، زمان در اگر اسیق
 سـت یبامـی  الجرم و شدمی یتلق «سمیالیامپر سازی از زنان برایمزدورگفتمان »

چهـارچوب  »در  نیـز  و نقش و دستاوردهایش بـرای حقـوق زنـان    شدمی حذف
 هـم  امـروز  ،شد               نادیده انگاشته می یکل            بهدر پیش از انقالب نفی و « نظم موجود

 هیسـرما » از که) یالمللنیبهای یبند صف و «موجود ینید تیحاکم» به توجه با
 زن» ،(افتـه ی رییـ تغ «غـرب  جهـان /  اسـالم  جهان»بندی صف به «سمیکمون/ یدار

-می یتلق «اسالم جهان» نمایندۀ و دولت دینی مزدور و سمبل «یمذهب و محجبه

هرگونه دسـتاوردی  دیگر ، و از سوی شود حذف دیبا آنان نظر از بنابراین ،شود
و نفـی مـی   « ناممکن»در همین چارچوب های نظم موجود امروز نیز به نفع زنان 

  .شود
ــ ــواهم یم ــو خ ــه میبگ ــایرو ک ــ یکرده ــا ـسکوالر ــم در کیدئولوژی  انی
 ینـ ید تیحاکم وجود زین و جامعه استبدادزده بافت لیدل به یرانیاهای ستینیفم
 .دنابیمی سوق کیردموکراتیغ یسو و سمت بهتر چه بسا سهل ران،یا در
 عنـوان  بـه  «سیاسی اسالم»  ها             زنانی            که از نظر این گروه از جنبش        با وجود آن 
در شود کـه  می وقتی شروع« مشکل» شود امامی یتلق ،«یحکومت موضوع» کی

حتــا )ی دینــی نمادهــا ۀهمــ «حــذف»لــی، پنــداری صــوری و تخی،یــک همــذات
این نهادهـا   حذف»به مثابه  ،یعموم عرصه و جامعه پهنه در (نمادهای دین سنتی

 شـاه،  زمـان  در کـه  همـانطور  یعنـ ی. شـود مـی  معرفی و توجیه «دولت ساختار از
 هـر  و شدمی یتلق «سمیالیامپر و تیحاکم»چون و چرای               مصداق بی ،«سمیمدرن»
 و سـم یالیامپر یبـرا  یمزدور» اتهام به بودو تجدد  سمیمدرن به منتسب که یزیچ

رنـگ و   آننه هرهمه نمادهای دینی و  زین امروز شد،می حذف دیبا ،«تیحاکم
بالفاصـله   و ریـ تعب «بـودن  یحکومت» مارك باداشته باشد  «بودن یاسالم»بویی از 
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 . گیردمی تخطئه قرارنقد و مورد 
حقیقـت  )              تیـ قیحقهمـه  اختیار خود را صاحب وپیاگرا که ات                  در واقع ذهنیت

 کننـد زیـرا اگـر               مشارکت با نیروهای دیگر پرهیز مـی از  معموالمی داند، ( مطلق
 فیــوک کــم و قــتیحق سرشــت از جامعــه مفهــوم» :کــه میریبپــذ را مســئله نیــا
 یتـواز  ،آن مشـارکت  ۀنحـو  و قـدرت  از جامعـه  همان مفهوم با ،آن به یابیدست
 یاسـ یس یـی تکثرگرا بـه  ،ینسب و متکثر قیحقا که رفتیپذ توانمی نیبنابرا دارد
 اگـر  کـه  رفتیپذ وقت این معادله را نیز خواهیم             آن (072 ص ،یالنیم) «انجامدمی
با اسـتناد بـه    و پندارد «مطلق» را خود قتیحقآمال و  ی اجتماعی،روینفرد یا  هر

حقیقـت  » را خود یباورها و یاجتماع یها         پروژه ،نگرو غایت مانتیکاین باور رُ
هـا،  و حقیقـت  روهـا ین گـر ید و همکاری با مشارکت ازنیاز بی و در نتیجه« مطلق
 جـاد یا خـود  در را لیپتانسـ  نیـ ا ی، ناخواستهاجتماع یروین آن آنگاه کند تصور
حـذف   و یانحصـارطلب  بـه مغـاك هولنـاك   جـای تکثرگرایـی،    بـه  کـه  کندمی

 هیسـا  در یخودکـامگ  نیـ ا اگر حتا شود، دهیکش «یخودکامگ» دیگران، و نهایتا 
 . دهد رخ ـ و نه دینی ـ  سکوالر یتیحاکم
ــه ،یدموکراســ یاساســ هــدف» اگــر ــه ب  یاســیس و یاجتمــاع ســازمان منزل
 ایـ مه و شهروندان برابر حقوق حفظ و گسترش طلبانه،            مساوات و خواهانه            یآزاد
 ط،یشرا آن واسطه به که است یا                یاسیس و یاجتماع طیشرا وها نهیزم آن کردن
 کشورشــان و خــود یعمــوم سرنوشــت نیــیتع در جامعــه کیــ شــهروندان همــه

 (01 ص ،یرسپاسـ یم) «شـوند  برخوردار یجد و عادالنه ینقش از و کرده مشارکت
 زنـان  جنـبش  همنـون  یاجتماعهای جنبش در که میبرس جهینت نیا به دیبا آنگاه
 حـال  در تـا  میباش مشارکت به قائل ،مختلف تفکرات با روهاین همه یبرا دیبا زین
 همـه  مشـارکت نیـز   (چه سکوالر چه غیرسکوالر)ها تیحاکم از میبتوان ندهیآ و

 .میکن طلبرا شان در سرنوشت جامعه اقشار
سـال اخیـر، بـاز هـم      51ل هـای ناکـام در طـو   اما با وجـود انبـوهی از تجربـه   

ــی ــیم کــه مشــاهده م ــوزکن ــان هن ــه   هم ــای حــذفی ب ــ و شــکلبرخورده  اقیس
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 یاسـت  شـده  عـوض  آن «فرم» ، هر چند دارد انیجر آلودتعصب و کیدئولوژیا
 در کننـده نیـی تع یارهـا یمع از یکی زنان «ظاهر و شکل» همننانبه این معنی که 

 از! «یگـر ید رشیپـذ » اریـ مع نـه  و اسـت  زنـان  جنبش از یبخش انیمبندی صف
 ،«یاجبـار  حجـاب » نـه  هـا، یزنـان  جنبش از بخش نیا انیم در ست کهرو نیهم
چنـین   ۀانیم دربینیم می گاه که استموضوع اصلی  همننان «حجاب» خود بلکه
 دهیـ ناددیگـر  هـای  به بهانـه  ، این بارزنان پوشش انتخاب حقباز هم  ،یرویکرد
 رانیـ ا جامعـه  درونهـا  تیـ واقع از یبرخـ  کـه  است یدرحال نیا .شودمی گرفته
 مخـالف  اسـت  ممکـن  چنـد  هـر  ، جامعـه  زنـان  از یبخش هنوز که دهدمی نشان
 ینـوع  بـه  را «حجاب» همننان اما باشند، وحجاب پوششدر امر  لیتحم و اجبار
 جنـبش  در کیدئولوژیـ ا ـسکوالر دگاهید مدافعان رو نیا از. شمارندمی محترم
روابـط   پهنـه  در بلکـه  ،و قـدرت  قـانون  ۀحـوز  در لزومـا   نـه  «حجاب» با که زنان

-مـی  باعـ   تـا  ینها کننـد، مـی  یحذف یبرخورد زین اجتماعی ـ و حتا خصوصی ـ  

کـه متعلـق بـه همـه                 یجنبشـ ) زنان جنبش از رانیا زنان جامعه از یبخش که شوند
 تقابل به حتا را آنان است ممکن یمقاطع در بسا چه و. رندیبگ فاصله( زنان است

هر  ،ناگون درون یک جنبش اجتماعیدر واقع نیروهای گو. دهد سوق جنبش با
کشـی بـا                 خط ن،یبنابراکنند              را نمایندگی می شان         جامعه یازهایناز  بخشی ،کدام

کشی با بخشـی از                خط ،واقع عالم در هر یک از این نیروهای درون جنبش زنان،
 . بود خواهد مانشورزنان کجامعه 
 
 شـده  انجام پژوهش و قیتحق نیچند به اگر فصل، نیا مطالب ادامه در اما، و
 واقـع  یقضـاوت  بـه  میبتـوان  دیشـا  میانـداز یب ینگـاه  جامعه در حجاب با رابطه در
 کـه  چند هر. میببر یپ گذردمی جامعهعمومی  تیذهن در آننه به نسبت تر           نانهیب

ــدون ــترد ب ــه در دی ــا جامع ــا رانی ــه ب ــه توج ــور  ب ــواعحض ــط ان ــاخ  و قرمزه
 در وانـد  افتـه ی «دوگانـه » یرفتار جوانان ویژهبه مردم مجموع در ،یخودسانسور
ـ تق گـاه  نظر، ابراز و دادن پاسخ  ن،یبنـابرا  کننـد مـی  شـه یپ را صـراحت  عـدم  و هی،
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 ینـ یقی و چـرا  و چونبی و قیدق اریمع تواندنمی کامال هم دست نیا از یقاتیتحق
 اتکـاء  قابـل  هـم  صددرصد جه،ینت در و شود، یتلق جامعه اتیواقع شناخت یبرا
 جنـبش  در زنـان  مـا  به بتواند دیشا یدانیم قاتِیتحق وها پژوهش نیا یول ستندین
 در چـون  و چنـد  و پرسـش  یهـا نـه یدر حداقل، که کند کمک مانیخواهحق
و  میـ دار نگـه  مفتوح گشوده و همننان را( حجاب مورد در) مردم تیذهن مورد

 !میکنن فرض« عین پسند جامعه» پسندیم رامی آننه خودمان
 

 موجود یهاینظرسنج منظر از جامعه در حجاب به شیگرا

 کـه  را یدانشـگاه  قیـ تحق و پژوهش نیچند جینتا که کردخواهم یسع ادامه در
 انجام مذهب و نید به نسبت جوانان یتلق و نگرش با رابطه در اخیرهای سال در
 تا کنم ذکر ،(پردازدمی «حجاب مسئله» به آنهای پرسش از یکی تنها و) گرفته

 شـان یریخطاپذ درصد البته و ،هاپژوهش نیا یفضا به توجه با خود خوانندگان
 :نندیبنش یداور و قضاوت به ،موجود یقرمزها خط به توجه با را
 
 «زنان پوشش و حجاب» مواف  تهران، دانشگاه انیدانشجو از یمین از شیب

 کـه  کسـان ی یآمـار  جامعـه  بـا  0323 و 0320 و 0373های سال در قیتحقسه 
 انجـام ( یکـاظم عبـاس  یهمکـار  با بعدهای سال در البته) و یفرج یمهد توسط
 حـداقل  کـه  دهـد مـی  نشـان  و است داشته همراه به را یمشابه جینتا با یتقر گرفته
  .اندبوده موافق زنان پوشش و حجاب با تهران دانشگاه انیدانشجو از یمین

 ۀدانشـکد  در کـه  خـود  ارشـد  یکارشناسنامهانیپا در ،یفرج یمهد :0373 سال
 یصـورتبند »  داده، انجـام  0321-0373 سال در تهران دانشگاه یاجتماع علوم
 کـرده  یبررسـ  را «یارسـاله  احکـام  بـه  نسـبت  زنان نگرش رییتغ و دیجد تیهو
 بـه  سـپس  و داده قـرار  تهـران  دانشـگاه  انیدانشجو رااش یآمار جامعه او. است
 عنـوان  بـه  را دانشـجو  351 تینها در ،یامرحله چند یاخوشه یریگنمونه وهیش

 دانشـجو،  351 ازاش پرسشنامه انیم در یفرج یمهد. است دهیبرگز خود نمونه
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 نیـ ا جینتـا . اسـت  داده قـرار  پرسـش  مورد زین را  «زنان پوشش و حجاب مسئله»
 زنـان،  پوشـش  و حجـاب  مسـئله  بـا  درصـد  23 حـدود  کـه  دهدمی نشان قیتحق

 نسـبتا   درصـد  0/2 و مخـالف ها آن درصد 3/05) بودند مخالف نسبتا و مخالف
 7/52)انـد  بـوده  زنـان  حجـاب  موافـق  درصـد  73 بـا یتقر کـه  یدرحال( مخالف
  .اندکرده ینظریب اظهار زین 3/3 و( موافق نسبتا درصد 7/21 و موافق درصد
 تیـ هو» عنـوان  بـا  کـه  یقیتحق در یکاظمعباس و یفرج یمهد :0320 سال
 «صـدا  توسـعه  و قیتحق دفتر» یبرا که 0320 سال در «یندارید تیوضع و زنانه
 دانشـگاه  انیدانشـجو  را خـود  یآمـار  جامعـه  ،یقبلـ  قیـ تحق مانند اند،داده انجام
-دهیـ برگز خود نمونه عنوان به را دانشجو 351 تینها در و گرفته نظر در تهران

 مـورد  در دانشـجو  351 نیـ ا ازشـان  هـای پرسـش  از یکی در محقق دو نیا .اند
 و موافـق  انیدانشـجو  درصـد  3/43  کـه انـد  دهیپرس «زنان یبرا حجاب تیرعا»
 فقـط  کـه  یدرحـال انـد  بـوده  زنان یبرا حجاب تیرعا موافق نسبتا درصد 5/20
 .اندبوده آن مخالف نسبتا  درصد 3/5 و مخالف 0/03

 قیتحق ،(یکاظمعباس و یفرج یمهدآقایان ) این دو پژوهشگر :0323 سال
 شیآزمـا  بوتـه  بـه  یقبلـ  یآمـار  جامعـه  همـان  بـا  0323 سال در دوباره را خود

 ،«اسـت  یالزامـ  زنـان  یبـرا  حجـاب  تیـ رعا» که نهیگز نیا برابر در و گذاشتند
 درصد 0/00 و مخالف درصد 7/03 و موافق نسبتا 4/21 و موافق درصد 3/32
 .اندبوده مخالف نسبتا 
 بـا   کـه  یکسـان  زانیـ م کـه  دهـد مـی  نشـان  گریکـد ی با یمواز قیتحق سه نیا
 ،0320 سـال  در و درصـد  7/52 ،0373 سـال  درانـد  بوده موافق کامال حجاب

 قـات یتحق نیـ ا در البته. است بوده درصد 3/32 ،0323 سال در و درصد 3/43
 اضـافه  هـم  را «ها موافق نسبتا » تعداد اگر که آن اول :است تیاهم حائز نکته دو
 قیـ تحق نیـ ا در پرسـش  سه یثان در ،ابدیمی شیافزا اریبسها آن درصد که میکن
 مـورد  در پرسش ،اول قیتحق دو که چرا. ستین کسانی کامال حجاب، مورد در

 مـورد  کـه  یانیدانشـجو  صـورت  نیـ ا در کـه  است «افراد اعتقاد» بر ناظر حجاب
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 حجـاب  دنیـ برگز مـورد  در را نظرشـان  رسـد مـی  نظـر  بهاند گرفته قرار پرسش
 امـا  انـد، کرده یتلق یخوب نهیگز را حجاب آنان تیاکثر واند گفته ،زنان توسط
 «حجـاب  خود» نه و است «حجاب بودن یالزام» بر ناظر ،پرسش سوم، قیتحق در
. میشـو مـی  مواجـه  نـه یگز نیـ ا با موافقان درصد دیشد افت با ناگهان ما نیبنابرا
 31 فقـط  اما هستند، زنان حجاب موافق انیدانشجو نیا از یمین حدود اگر یعنی

 شـد  گفتـه  کـه  همانطور البته. دارند موافقت «حجاب بودن یالزام» با درصدشان
 انیدانشجو انیم در «یخودسانسور» وجود به توجه با را قاتیتحق نیا جینتا دیبا
 یفضـا  ران،یـ ا جامعـه  در 0323 تـا  0373هـای  سـال  چنـد  هـر  گرفـت،  نظر در

 پاسخ رسدمی نظر به و است داشته وجود ـها  دانشگاه در ویژهبه ی ـ بازتر بالنسبه
 کـه  آن ویـژه بـه  انـد، بـوده  «یخودسانسور» یپ در کمترها سال نیا در دهندگان
-سـال  نیبهتـر  از یکی 0373 سال البته و است یدانشگاه نامه انیپا ،اول قیتحق

 .است بوده رانیا در یاسیس باز بالنسبه یفضاهای 
 

 دانندنمی افراد یندارید یضرور ابزار را حجاب انیدانشجو درصد 33

 یدهادیسـ  توسـط  حجـاب،  بحـ   مـورد  در زین یگرید قیتحق ،0373 سال در
 قیـ تحق نیـ ا. اسـت  گرفتـه  انجام «یفرهنگ انقالب یعال یشورا» یبرا و یمرجائ
 نیبـ  در ییادگرایبن و یستیسکوالر یریگجهت و ینید اعتقادات یبررس» به که

هـای  دانشـگاه  انیدانشـجو   را خود یآمار جامعه پردازد،می «یدانشگاه جوانان
 را دانشـجو   312 آنـان  انیـ م از که است گرفته نظر در تهران شهر یدولت و آزاد
ی مرجـائ  یآقا کههایی پرسش از یکی. است دهیبرگزاش قیتحق نمونه عنوان به

 معتقــدم مـن »: اسـت  نـه یگز نیـ ا اسـت  دهیپرسـ  انیدانشـجو  از اش      در پرسشـنامه 
 انیـ م از نـه یگز نیـ ا برابـر  در. «سـت ین افراد یندارید یبرا یضرور ابزار حجاب
 کـامال  درصـد  7/20 تهـران، های دانشگاه در لیتحص به مشغول یدانشجو 312
 درصد 3/04 و مخالف کامال درصد 2/3)اند بوده نهیگز نیا مخالف و مخالف
 یبـرا  یضـرور  ابـزار  حجـاب  که بودند معتقد درصد 22 حدود یعنی(. مخالف
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 نـه یگز نیـ ا موافـق  و موافـق  کـامال  درصد 33 که یدرحال. است افراد یندارید
اگر ایـن تحقیـق را بـا    (. موافق درصد 2/31 و موافق کامال درصد 3/32) بودند

به این نتیجه رسید کـه بسـیاری از جوانـان     بتوانتحقیق پیشین مقایسه کنیم شاید 
 از یاریبسـ  حـال  نیعـ  در یول دارند موافقت «و پوشش زنان حجاب»هر چند با 
 .دانندنمی یندارید یبرا یضرور امر را «حجاب» آنان،
 آزمـون  یابیهنجار و ساخت» عنوان با یگرید پژوهش که است یدرحال نیا
 مرکـز  توسـط  ،«تهران شهرهای دانشگاه انیدانشجو یبرا ینید یعموم یباورها
 نیـ ا در .است گرفته انجام 0320 سال در یعموم افکار سنجش و مطالعات یمل
. اسـت  گرفتـه  قـرار  پرسـش  مورد «یندارید و حجاب» رابطه ینوع به زین قیتحق
هـای  دانشـگاه  یکارشناسـ  دوره انیدانشـجو  هیـ کل پژوهش نیا در یآمار جامعه
 زیـ ناش نمونـه  تعـداد  وانـد  بـوده  0320- 22لیتحصـ  سال در تهران شهر یدولت
 نیـ ا مـورد  درانـد  گرفته قرار پرسش مورد که یانیدانشجو. هستند دانشجو 241
 کـامال  و موافـق  درصـد  0/35 «نـدارد  ینـدار ید بـا  یمنافات یبدحجاب» که نهیگز
 نیـز  درصـد  3/21 و بودند مخالف کامال و مخالف درصد 3/44 و بودند موافق
 انیدانشـجو  درصـد  33 کـه  دهـد می نشان اول پژوهش  واقع در .اندهبود نینابیب

 تنهـا  دوم، پژوهش در که یدرحال اند،دانستهن یندارید یبرا یضرور را حجاب
 دو نیـ اهـای  پرسش البته .انداری ندانستهندید با یمنافات را یبدحجاب ،درصد 35

 در کـه  باشـد  دلیـل  نیهم هب دیشا و است متفاوت گریکدی با یتاحدود پژوهش
نیـز ممکـن    وانـد  داده نظـر  نینـاب یب ،انیدانشـجو  درصد 21 از شیب دوم پژوهش
 درنظـر  موافقان جزو هم را ینینابیب افراد نیا اول، پژوهش به استناد با است بتوان
 .گرفت

از میـان   ،و نتایج حاصله از آنهاوری است که همه این تحقیقات الزم به یادآ
و آن هـم دانشـجویانی کـه در قلـب پایتخـت ایـران       ( یعنی جوانـان )دانشجویان 

رسـد کـه بـرای آن    می انجام گرفته و در نتیجه به نظراند مشغول به تحصیل بوده
ایـران بسـط داد، بایـد     یچندفرهنگ که نتایج این تحقیقات را بتوان به کل جامعه
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از سـوی   .از آننه هست نیـز در نظـر گرفـت   تر کارانهاین نتایج را قدری محافظه
و  جینتا نیا توانمی بساای  در جامعه نیز« خودسانسوری»دیگر با توجه به وجود 

 .از آننه هست تصور کردتر رادیکال حتا را ابرازنظرها
 پــژوهش ،«ینــدارید» بحــ  و «حجــاب» یرابطــه نیهمــ درو امــا، بــاز هــم 

 در آن یامـدها یپ و جوانـان  ینـدار ید بـر  مـؤثر  عوامل یبررس» عنوان با یگرید
 0322  سـال  در یعموم افکار سنجش و مطالعات یمل مرکز توسط «تهران شهر
 «انیدانشـجو » نیبـ  در لزومـا   که آن یجا به پژوهش نیا البته. است گرفته انجام
 22 مناطق در ساکن ساله 23 تا 03 نیب جوانان را اشیآمار جامعه کند، قیتحق
 نظـر  در جوانـان  از نفـر  722 رااش نمونـه  و و اسـت  داده قـرار  تهـران  شهر گانه
 حجـاب » آیـا  کـه  نیـ ا برابـر  در شوندگان مصاحبه پژوهش نیا در. است گرفته
 و بودنـد  مخـالف  کـامال  و مخـالف  درصـد  4/05 «اسـت  نیـ د اتیضرور جزء
 4/01 و موافـق  یتاحـد  درصـد  21 و بودند موافق کامال و موافق درصد 3/54

 نیـ ا ۀمطالعـ  مـورد  جوانـان  از یمـ ین از شیب یعنی. بودند مخالف یتاحد درصد
 .انددانسته نید اتیضرور جزو را حجاب ،قیتحق

 توسط همین مؤسسه مرکز مطالعـات  یگرید قیتحقنیز  (0323) بعد در سال
 انیدانشــجو نیبــ در ســکوالر شــهیاند ریتــأث» عنــوان بــا و ســنجش افکــارعمومی

ــه انجــام ، «تهــرانهــای دانشــگاه  مجموعــهاش یآمــار جامعــه کــه اســت گرفت
 .انـد بـوده  نفر  275 شاملاش نمونه و تهران شهر یدولتهای دانشگاه انیدانشجو
 یشرع مسائل گرید و حجاب تیرعا» که نهیگز نیا به جواب در قیتحق نیا در
 و مخالف کامال و مخالف درصد 2/41 ،«ندارد یضرورت گرید امروز یایدن در
 و موافـق  کـامال  و موافـق  درصـد  0/22 و بودنـد  مخـالف  یتاحد درصد 2/21
 کـه  مسـئله  نیـ ا بـا  درصـد  30 حـدود  یعنـ ی. بودند موافق یتاحد درصد 2/03

 33 حـدود  ، البتـه بودنـد  مخـالف  نـدارد  یضرورت امروز یایدن در گرید حجاب
 .اندبوده آن موافق درصد
 یرفتارهـا  بـه  نسـبت  انیدانشـجو  نگـرش  یبررسـ » به که یگرید پژوهش اما
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 «یاسـالم  غـات یتبل سـازمان » یبـرا  0324  سـال  در اثونـد یغ احمد توسط «ینید
 را مناسب پوشش بلکه کشدنمی انیم به را «حجاب» بح  ما یمستق گرفته، انجام
 قیتحق نیا. است گرفته یمتفاوت جینتا و است دهیتن هم در «یپاکدامن تیرعا» با
 است تهران شهرهای دانشگاه پسر و دختر انیدانشجو هیکل آن یآمار جامعه که
ــر 0245 از ــجو نف ــال در دانش ــ س ــورد در 0324-0323 یلیتحص ــرعا» م  تی

 و را «شـه یهم» نـه یگز 7/30 کـه  اسـت  شده دهیپرس «مناسب پوشش و یپاکدامن
 فقـط  کـه  یدرحـال  بودند، کرده انتخاب را «اوقات اکثر» نهیگز زین درصد 7/23
 نـه یگز درصـد  5/5 و بنـدرت  نـه یگز درصـد  2/3 و «اصـال » نـه یگز درصد 3/3
 انیــم در کــه دهــدمــی نشــان آمارهــا نیــا .انــدکــرده انتخــاب را اوقــات یگــاه
 مناسـب،  پوشـش  بـه  را خـود  درصـد  30 حدود تهران،های دانشگاه انیدانشجو
 معنـا  آنقـدرها  مسـئله  نیا به یبندیپا شانیبرا  درصد 03 حدود و دانندمی بندیپا

 یبـرا  پژوهش نیا زین و است، مبهم پرسش نیا سئوال که ییآنجا از البته. ندارد
 تـوان نمـی  مجمـوع  دراست بنابراین شـاید   گرفته انجام یاسالم غاتیتبل سازمان
 را مـان        یهـا          گمـان  و حدستوانیم می رو نیا از. کرد اتکا ،آن طرفی        بی به یلیخ
 و حجـاب  بـه  نسـبت  جامعـه  افکار عمـومی  در که و قضاوتی تیذهن سنجش در

 کیـ نزد تیـ واقع بـه  شـتر یب گـر، یدهـای  پژوهش به رجوع با دارد وجود پوشش
 . میساز
 

 لیاردب در درصد 33 تا زیتبر در مواف  درصد 33 از: یبدحجاب با برخورد

 بـه   نسـبت  جوانـان  اعتقـاد  و برداشـت  حـول  عمـدتا   ،قـات یتحق نیـ ا کـه  میگفت
هـر چنـد   . ، متمرکـز بـوده اسـت   تهـران  یعنـ ی رانیا تختیپا درعمدتا   «حجاب»

و از شـهرهای مختلـف   انـد  پایتخت نشین نبـوده  دانشجویان دانشگاه تهران لزوما 
کـه فضـای    میدانمی حال نیع در امااند آمده تهران به لیتحص ادامه یبراکشور 

 . ثیر نیستتأبی ،یشهرستانبر نگرش دانشجویان  ،پایتختهای متفاوت دانشگاه
 یبرخـ  در افـراد  نظـر  ، دیکنمی مالحظه ادامه، در کههایی پژوهش در  اما، و
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 برخـورد  یچگـونگ » مـورد  در... و ل،یـ اردب راز،یش ز،یتبر همنون هاشهرستان از
 یبررسـ » عنـوان  بـا  یپژوهشـ  جملـه  از. اسـت  شـده  دهیپرسـ  «یبدحجاب دهیپد به

 یپزشـک  علـوم  دانشـگاه  انیدانشـجو  ینـ ید و یاسـ یس یاجتمـاع  یفرهنگ نگرش
 ینعلیحسـ  و خواجـه  بیـ غر دیسـع  توسـط   «آن بـر  مـؤثر  عوامـل  یبرخـ  و زیتبر
 انجـام  «یشـرق  جـان یآذربا استان یدانشگاه جهاد» یبرا 0323  سال در ییرزایم

 زیـ تبر یپزشـک  علوم دانشگاه انیدانشجو قیتحق نیا یآمار جامعه.  است گرفته
 411 نیـز  آنهـای  نمونه تعداد واند ودهب  24-0323 سال در لیتحص به مشغول
 پـژوهش  نیـ ا در شـوندگان  مصاحبه .انددهانتخاب ش زیتبر در انیدانشجو از تن
 تیـ قاطع بـا  دیـ با جامعـه  در جیـ را یبـدحجاب  دهیـ پد بـا » کـه  نهیگز نیا مورد در

 درصـد  3/33 وانـد  بـوده  مخـالف  و مخالف کامال درصد 2/22 ،«شود برخورد
  .اندبوده همراه آن با «یتاحد» درصد 5/41 واند بوده موافق کامال و موافق
 بـا  لیـ اردب شـهر  در یگـر ید پـژوهش  در سـئوال  نیهم که است یدرحال نیا
  توسـط  «لیـ اردب شـهر  در ینـ ید احکـام  از جوانان اطالعات زانیم یبررس» عنوان
. اسـت  گرفتـه  انجـام  0320  سال در یموسو رئوف و یساع دنوازیس جواد دیس

 لیـ اردب شـهر  سال 25 تا 02 جوانان کهبل انیدانشجو نه قیتحق نیا یآمار جامعه
 در جوانـان  نیـ ا .انـد بـوده  لیـ اردب جوانان از تن  411 زیناش نمونه تعداد و بوده
 مخـالف  درصد 02 «کرد مبارزه تیقاطع با دیبا یبدحجاب دهیپد با» که نیا برابر
 در. بودند موافق کامال و موافق درصد 4/33 که یدرحال بودند مخالف کامال و
 بـا  برخـورد  موافـق  کـامال  و موافـق  درصـد  33 حـدود  انیدانشجو انیم در واقع
 موافـق  درصـد  33 حـدود  لیاردب جوانان انیم در که یحال دراند بوده یبدحجاب
 .اندبوده فشار اعمال نیا

 توسـط  «کشـور  نوجوانـان  یدار نید یتجرب یبررس» عنوان با یگرید قیتحق
 انجــام «پــرورش و آمــوزش وزارت» یبــرا 0373  ســال در طالبــان محمدرضــا
هـای  رسـتان یدب سـوم  هیـ پا انآمـوز دانـش  قیـ تحق نیا یآمار جامعه. است گرفته
 کـالس  31اش نمونـه  و بـوده  73-0372 یلیتحص سال در کشور یشهر مناطق
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 در انآموزدانش نیا. است بوده رستانیدب سوم دخترانه کالس 32 و پسرانه سوم
 و موافـق  درصـد  5/33 «شـود  کـن  شـه یر جامعه در یبدحجاب دیبا» که نیا برابر
 5/07 و بودنـد  مخـالف  کـامال  و مخـالف  درصـد  3/07 و بودنـد  موافـق  کامال
 .«ستمین مطمئن» که بودند گفته درصد
 یاقتصـاد  گـاه یپا ریتـاث  یشـناخت  جامعـه  یبررسـ » عنـوان  بـا  یگـر ید یبررس
 دانشـگاه  انیدانشـجو  یمـورد  مطالعـه  جوانـان،  ینـدار ید بر تیجنس و یاجتماع
 یکارشناسـ  نامـه  انیـ پا عنوان به و 0323  سال در یریام اوشیس  توسط «رازیش
 انیـ پا در را خـود  یآمـار  جامعـه  یریـ ام. است گرفته انجام یشناس جامعه ارشد
 در رازیشـ  دانشـگاه  مختلـف هـای  دانشکده پسر و دختر انیدانشجو هیکلاش نامه
 نمونـه  و اسـت  داده قـرار  23-22 یلیتحصـ  سال در یدکتر تا پلمید فوق مقاطع
 در رازیشـ  در انیدانشـجو  نیـ ا .انـد بـوده  انیدانشـجو  نیا از نفر 411 آن یآمار
 درصـد  3/45 «کـرد  مبـارزه  تیـ قاطع بـا  دیـ با یبـدحجاب  دهیپد با» که نیا مورد
شاید بتـوان   .اندداده جواب نینابیب درصد 2/22 و مخالف درصد 7/30 و موافق

 گفت که این تحقیق نسبت به تحقیق پیشین که در مدارس کشـور انجـام گرفتـه   
باشد، چرا که اوال در مدارس نسـبت بـه دانشـگاه هـا،     تر به واقعیت نزدیک بود،
هـای  و در نتیجـه پاسـخ   کننـد مـی  احسـاس  خـود  بر ان کنترل بیشتریآموزدانش

یـک تحقیـق دولتـی و     ،در ثانی تحقیق قبل .توان انتظار داشتمی واقعی کمتری
شود، درحالی کـه تحقیـق دومـی، پایـان     می توسط آموزش و پرورش محسوب

احسـاس   پرسـش شـوندگان از   که است ممکندانشجویی است و از این رو نامه 
 .اندبرخوردار بوده شتر،یب یآزاد وکنترل کمتر 

 
 مخالف درصد 33 و یحجاببی مواف  درصد 33: نترنتیا در یپژوهش

 یواقعـ  یفضـا  در و  دانشـگاه  حـوزه  در اغلـب   بـاال،  در ذکرشـده های پژوهش
 گرفتـه  انجام یمجاز یفضا در که دارد وجود زین یگرید قیتحق اما افتاده اتفاق
 عنـوان  بـا  گرفتـه  انجـام  ینترنتـ یا کـاربران  انیـ م در کـه  یپژوهش جمله از. است
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 یمهـد  توسطو  «ینترنتیا کاربران یندارید یتجرب یبررس ،ینداریدهای سنجه»
 بـه  قیـ تحق نیـ ا یآمـار  جامعـه . اسـت  گرفتـه  صـورت  0323  سـال  در یمهدو
 نمونـه  اساس بر و یراحتمالیغ یریگنمونه صورت به و ینترنتیا شیمایپ صورت
 .انـد گفته پاسخ پرسشنامه به ینترنتیا کاربر 412 تینها در و شده انجام داوطلب

 و موافـق  کـامال  و موافـق  درصـد  2/33 ،«یحجـاب  یبـ » نهیگز برابر در افراد نیا
 .اندبوده نظریب درصد 3/27 واند بوده مخالف کامال و مخالف درصد 5/33
 

 پایان سخن

 در عمدتا  اشاره شد،ها یی که مختصرا به آنهاپژوهش شد مالحظه که همانطور
 و اسـت  گرفته انجام تهران در اغلب و ،یدانشگاه جامعه انیم و یشهر یفضاها
 متفـاوت  یتاحـدود  قـات یتحق نیـ ا جینتا م،یشومی دور تختیپا از که هرچقدر
 و یزیـ مم یفشارها به توجه با شد اشاره هم شتریپ که همانطور چند هر. شودمی

 وکمـال  تمـام  بودن ریباورپذ طبعا  ،«دوگانه» یرفتارها گسترش و یخودسانسور
 یینهـا  یداور امـر  در کـه  ویژهبه ،تردید باشد و مناقشهتواند محل می ج،ینتا نیا
 نیـ انتـایج   که آن رغم به اما  اتکاءکرد قاتیتحق نیا به صددرصد تواننمی زین
تاکنونی  های       با فرضیات و برداشت متفاوت گاه ییهاداده ممکن است قاتیتحق
 از یبرخ که آنننان کندمی یادآوری ما بهها آن مجموعه یول د،نده  نشان را ما

 بحـ   ،«زنـان  پوشـش » و «حجـاب » بحـ   کنندمی تصور زنان جنبش کنشگران
 جامعـه  امروز اگر. ستین رانیا یچندفرهنگ جامعه دربا نتایج مشخص  شده تمام
 بـه  نیـ ا دهد،می نشان واکنش  حجاب و پوشش امر در لیتحم و اجبار برابر در
 کامل طور به را آن و دارد مسئله حتما  زین «حجاب» با اساسا  که ستین آن یمعنا
 دخالـت  و «اجبـار » برابـر  در عمـدتا   ،نقـدها  وهـا  واکنش  بلکه شماردمی مردود
 . است زنان پوشش مورد در تیحاکم

-واکـنش شـک  بـی  در واقع دخالت دولت در زندگی خصوصی شهروندان،

« حجـاب »از زاویـه مخالفـت بـا خـود      انگیـزد کـه لزومـا                  را در جامعه برمیهایی 
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 تیـ رعا حـدود  و حـد  گـاه  جامعه درون گوناگون اقشار انیم در چراکه نیست،
کـه  تمایلی ندارند  معموالو مردم نیز  ابدیمی متفاوت فیتعار ،و پوشش حجاب

حتا گاه . کند               برایشان تعیین (جمله حاکمیتاز )«  دیگران»این حد و حدودها را 
 توانـد مـی  این واکنش در برابر حاکمیت نسبت به دخالت در مورد پوشش زنان،

در  هنگامی که دولـت  چرا که اساسا در پی داشته باشد  را نیز مردانهای واکنش
ر حـوزه خصوصـی و خـانوادگی    د کـه  دهـد مـی  اجـازه  خـودش  به، «پدر»مقام 
بـه نـوعی   ( و چـه بـرای حجـاب اجبـاری    چه برای کشف حجاب )کند،             دخالت
و حضـور  در واقـع وجـود    ،گیـرد مـی  را نیز به چالش« مرد خانواده ـپدر»قدرت 
ماننـد پوشـش زنـان    )در تصـمیمات خـانوادگی   « قدرتی فراتر از پـدر خـانواده  »

از هـایی  در میـان بخـش   توانـد مـی  بسـا ای  ما، جامعه یفرهنگ بافت در (خانواده
بـه چـالش کشـیده شـدن     » یمعنـا  بـه  حتا و گردد واکنش موجب ،مردان جامعه
واکـنش  مـردان خـانواده،    برای در نتیجه، یشود ریتعب نیز «در خانواده پدرقدرت 

توانـد در ایجـاد   مـی  گونـاگونی هـای  خواهم بگویم که انگیزهمی .برانگیز گردد
 در دولـت  دخالت و حجاب اجباری نسبت به (زن ای مرد از اعم) واکنش  جامعه

یی هـا و برداشـت هـا  همـان انگیـزه   وجود داشته باشد که لزوما  ،یخصوص حوزه
ما در برای همین اگر . کنندمی آن حرکتبرمبنای نیست که فعاالن جنبش زنان 

« جامعـه هـای  واقعیـت »بـا   مـان         و رویکردهـای ها حرکت یمخواهمی جنبش زنان
بخشـی از جامعـه   یم و نشـو « منـزوی »تا در جامعـه   فاصله کهکشانی نداشته باشد

 گـرفتن  فاصـله  با و ،بدون تعصب یم، باید بتواندر مقابل خود قرار ندهیم زنان را
بحثـی   ،و آن را یمبپـرداز « حجاب»به موضوع  ،ییایاتوپ و شیاند             جزمدیدگاه از 

تـا از ایـن   یم مشـخص شـده، تلقـی نکنـ     در جامعـه بـرای همیشـه   اش که تکلیف
، بـه نقـاط   «اجبـاری بـودن حجـاب   »بتوانیم همـراه بـا اعتـراض بـه      رهگذر شاید 
نیـز   (چه بخش روشنفکری و چه فرهنـگ عمـومی  ) مانجامعهخودمان و ضعف 
 .بپردازیم

 یبخش گفت توانمی قات،یتحق و لیمسا نیا مجموعه به توجه بادر هر حال 
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 بـه  همننـان  کیدئولوژیـ ا سکوالرــ  یکـرد یرو بـا  کـه  زنان جنبش یروهاین از
 در تواننـد مـی  هسـتند  مشـغول  «یرمـذهب یغ و یمـذهب » زنـان  انیم قاطع یمرزبند
 خـود،  ۀشـد فیـ تعر                  شیازپـ  و پُررنـگ هـای  یمرزبنـد  و نگـر               مطلقهای قضاوت
 زنـان » از را آنـان  لزومـا   نه هایمرزبند نیا شوندکه متوجه دیشا تا کنند                  یبازنگر
 از یبزرگـ  بخـش  از بلکـه ( اسـالمی های و یا فمینیست) «تیحاکم درون یمذهب
 ران،یـ ا زنـان  جامعـه  از یبزرگـ  بخش یبرا اگر که چرا .کندمی جدا رانیا زنان
 مخـالف  زور و اجبـار  و فشـار  نیـ ا بـا  و اسـت  سـاز  مسئله «یاجبار حجاب» حتا

 و «مـذهب » بـا  رانیـ ا زنـان  از یبخش که ستین آن یمعنا به لزوما  نیا اما هستند،
 بـر  و نیـی تع خودشـان  کـه  یثغـور  و حدود باالبته ) «حجاب» خود با کل در حتا
 ییسـو  و سـمت  خواهدنمی زنان جنبش اگر نیبنابرا .اندمخالف هم( نندیگز             یم
بـدین  و  کنـد  یدوقطبـ  را زنـان  جامعـه  گـر ید بار و ابدیب کیدئولوژیا و کجانبهی

 زنـان  که آن یجا به تواندمی پس ،خود صدمه بزند یجمع                 یها                 وسیله به حرکت
 پـاره  دو بـه  بـار  نیـ ا و) کنـد  میتقسـ  پـاره  دو بـه  انقـالب  از شیپ مانند را جامعه
 از همـت  دسـت  ،(یحجـاب بـی  /حجـاب  سـمبل  بـا  هـم  باز و یرمذهبیغ/ یمذهب
 «حجـاب » انتخـاب،  نیا چه بفشارد، یپا «زنان انتخاب حق» بر و درآورد نیآست
 زمیسـکوالر » بـر  کـه  آن یجـا  بـه  و  .«یبدحجاب» چه و «یحجاب یب» چه و باشد
گـرا          و کثـرت  کیـ دموکراتای سامانه و نظم بر  بار نیا فشارد یپا «کیدئولوژیا
 و مطمـئن  یقلبـ  بـا  بتواننـد  آن سـار هیسـا  در زیـ ن گوناگون              هایگروه تا زند هیتک
 کسـب  پُرسـنگالخ  ریمسـ  گر،یکـد ی با یستیهمزهمدلی و  با و پُرنشاطای هیروح
 با نخواهد اگر سمیسکوالر به جامعه گذار ۀپروس حتا که چرا. ندیمایبپ را یبرابر

 یروهـا ین بـا  یـی همگرا و ائـتالف  بـه  سـپردن  تـن  گـرو  در باشد، همراه خشونت
 .  است( هایرخودیغ) گوناگون
 گـرو  در زیـ ن  «رخـود یغ» یروهـا ین بـا  توافـق  و تیـ حما و نظر جلب شکیب
-رسوب یارهایمع و افتهیستقد، یهاارزش یبرخ از وگذشتن تساهل ،یفداکار

حتا اگـر از درینـه نگـاه نظریـه پـردازان جـدی       . است باورمان و ذهن در کرده
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سکوالریزم هم به قضیه بنگریم خـواهیم دیـد کـه آن هـا نیـز بـا وجـود آن کـه         
سکوالریزاسیون را پیش شرط تحقق دموکراسی مـی داننـد بـا ایـن حـال امـا بـه        

پـای مـی    ،یون نیروهای گونـاگون در ایـن پروسـه   سختی بر مشارکت و انتگراس
 دیــنبا امــا. اســت یدموکراســ یبرقــرار مقــدم شــرط ونیزاســیسکوالر» :فشــارند
 اِعمـال  با بد اریبس یحالت در است ممکن نباشد، ویانتگرات خود اگر میکن           فراموش
 کـه  اسـت  یسـرکوبگر  طبعا  حالت نیبدتر. شود همراه مؤمنان مورد در  یتبع
 گسـترده  و آشـکار  یسرکوبگر است ممکن داردی وجود آن یخیتار یهانمونه
 شـناخته  شـان انتید با که را مردم از ییهابخش نتواند یاسیس نظام اما ندهد، رخ
 برابـر  در کـه  یاژهیـ و مسـئله  قـرار،  نیـ ا بر... کند بیترغ مشارکت به شوند،یم

 روشن طور به چگونه که ستین نیا تنها دارد قرار یرانیا ونیزاسیدموکرات پروژه
 تـا  میکنـ                   چـه  کـه  هسـت  زیـ ن نیـ ا بلکه م،یکن جدا هم از را دولت و نید یقطع و
 (0331 کفر،ین)« .نکنند یگانگیب احساس نده،یآ سکوالر دولت با ندارانید
 درمحور سـکوالر  کـرد یرومتعصـب  مدافعان برخی از  که است یدرحال نیا
/ یمـذهب » همنون یصورایدئولوژیک و های مرزبندیایجاد  با گاه زنان جنبش
 عـدم  و ،یـی، ایجـاد فاصـله   واگرا جهـت  در ...و ،«راست/ چ » ای و «یرمذهبیغ

 ـ  «ونیاسـ زیسکوالر ی   پروژه» بطن و متن در حتاـ  گوناگون یروهاینبین  یهمدل
 . دارندیم بر گام
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 .0331فمینیستی، 
 0324، قصیده سرا، ناسیونالیسم و تجدد در ایرانصادقی، فاطمه، جنسیت، ـ 
  ، اجـازات  ها، احکام ها، مصاحبه امی، پ اناتی، ب( ینیخم  آثار امام  مجموعه)   امام  فهیصح ـ
، ( س)  ینـ یخم  و نشر آثار امام  میتنظ  ، موسسۀ(0302-0344)  اول  ج ها، و نامه  یشرع
 .0372،  تهران
، موسسـه مطالعـات و   زمینه ها، پیامادها و واکانش هاا   : کشف حجابصالح، مهدی، ـ 

  0324سیاسی، های پژوهش

http://www.shahrvand.com/?p=9146
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هاا و   هاا، نوشاته   ناماه )  یآبااد  دولت  قهیصد،   و افسانه  ، مهدخت یآباد و نجم  یصنعتـ 

 .0377، (کاگویش)کا ی، آمر« زن  و نگارش  نگرش«  انتشارات  سلسلهجلدی،  3، (ادهای
  ، انتشـارات  یعلـو   ینجمـ   خـاطرات .   ،یدار  یحق  خانه  نیدر ا  ما هم، نجمی،   یعلوـ 

 .0320،  نیدر برل  رانیا  یشفاه  خیتار  قاتیو تحق  مطالعات  انجمن
، برگـردان مـریم   خاطرات ستاره فرمانفرماییان: ایران دختری ازفرمانفرماییان، ستاره، ـ 

 .0323اعالیی، کارنگ، 
انتشـارات روشـنگران و   ، رانیا در زنان هیعل خشونت درباره یپژوهشکار، مهرانگیز، ـ 

 .0373مطالعات زنان، 
 (.0353) 2533  ، اسفندماه رانیا  زنان  سازمان  ، انتشارات  رانیا  زنان  سازمان  کارنامة ـ
  حـزب   ، انتشارات رانیا  یکارگر  جنبش  خیتار  دربارۀ  یا شمه ، عبدالصمد،  کامبخشـ 
 .0331 ، ، تهران ششم  ، چ رانیا  تودۀ
 .0323روح اهلل خمینی،  اهللآیت، کشف االسرار ـ
 0357ـ تهرانانتشارات توکا،  یری،به کوشش بهروز مش ،یابوالقاسم الهوت کلیات ـ
دکتر   یدرس  راتیها و تقر ها، مصاحبه یها، سخنران مقاله)  احتینقد و س ، محمد،  گلبنـ 

 .0354،  ، تهران ، نشر توس( احیس  فاطمة
کـا  یآمر  ، چاپ7.  ، ش سوم  ، سال نقطه، «نیروهای ج  و مبارزات زنان»متین، مهناز، ـ 
 .0373، بهار ( یبرکل)
،  ، نشـر نقطـه   زناان   یاتحااد ملا    تجربة  ینیبازب،  (راستاریو و  گردآورنده)، مهناز  نیمتـ 
 .0372، ( یبرکل)کا یآمر
، موسسـه تحقیقـاتی و انتشـاراتی    (فرمانفرمائیاان )خاطرات ماریم فیاروز   فیروز، مریم ـ 

 .0372دیدگاه، انتشارات اطالعات، 
جامعه، دولت و جنبش زناان   ،(مصاحبه تاریخ شفاهی) ، خاطراتدولتشاهیمهرانگیز ـ 

مجموعـه توسـعه و   ، رانیـ اد مطالعـات ا یـ بن یخ شـفاه یو تـار یآرشـ  ،0357-0321ایران 
 .جلد اول، ویراستار غالمرضا افخمی، رانیعمران ا
 .0370سال  در« انجمن فرهنگ ایران »در  ،سخنرانیمهرانگیز دولتشاهی، ـ 
عه، دولت و جنبش زنان ایاران  جام ،(مصاحبه تاریخ شفاهی) ، خاطراتافخمیمهناز ـ 

مجموعـه توسـعه و عمـران    ، رانیـ اد مطالعـات ا یـ بن یخ شفاهیو تاری، آرش0321-0357
 .جلد دوم، ویراستار غالمرضا افخمی، رانیا
، ترجمه نازی عظیمـا، بنیـاد مطالعـات ایرانـی، انتشـار در      زنان در تبعیدافخمی، مهناز ـ 

 .0377آمریکا، 
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 .0322، ثال ، در حوزه عمومیاخالق میرسپاسی، علی، ـ 
 0322، نشر اختران، تجدد و تجددستیزی در ایرانمیالنی، عباس، ـ 
گام اول چادر برای عروسک : داستان اجباری شدن حجاب در ایران»نامداری، نیما، ـ 

 ، سایت میدان زنان«فرنگی
، انتشـار  بی بی خانم استرآبادی و خانم افضل وزیاری ، (ویراستار)نجم آبادی، افسانه ـ 

 .0375در آمریکا، 
 0331، سایت گویا، «ونیانتگراس و  یتبع رفع: ونیزاسیسکوالر» نیکفر، محمدرضا،ـ 
، ترجمه نوشـین احمـدی خراسـانی، فیـروزه     فمینیستیهای فرهنگ نظریههام، مگی،  ـ

 0322مهاجر و فرخ قره داغی، نشر توسعه، 
 
 

 نشریات
  0337،  بانوان  اطالعات
 0324تا  0352 ،اطالعات
 0324تا  0321ایران، 

 0301، دختران ایران
 0300، دختران شیراز

 0352، دنیا
 0355رستاخیر، 

 0323روزنامه ترقی 
 ، دوره دوم و سومزبان زنان

 عالم نسوان، دوره ششم تا هشتم
 0352،  جمعه  کتاب
 0324تا  0357 کیهان
 0321 تا 0373 زنان، ماهنامه
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