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ایــن کتــاب کــه بــا دیدگاهــی جامعهشناســانه بــه بررســی جنبش
زنــان ایــران از زمــان مشــروطیت تــا اوایــل انقــاب اســامی در
ســال  1357پرداختــه اســت بــه نویســندگی الیــز ساناســاریان و
بــه همــت انتشــارات دانشــگاه میشــیگان در ســال  1982منتشــر
شــده و نوشــین احمــدی خراســانی آن را بــه فارســی ترجمــه
کــرده اســت .هــدف ایــن کتــاب ارائۀ تحلیلــی اجتماعی-سیاســی
از جنبــش حقــوق زنــان در ایــران قــرن بیســتم و ویژگــی ممتــاز
آن دس ـتمایه قــرار دادن وقایــع تاریخــی و بررســی رویدادهــای
ایــران اســت .همزمانــی نــگارش ایــن اثــر بــا انقــاب اســامی
باعــث شــده اســت نویســنده بتوانــد بـهدور از تحریــف و گذشــت
زمــان واقعیــت زنــده و ذهنیــت فعــال بخشــی از زنان کشــور را در
آن دورۀ تاریخــی بهخوبــی نشــان دهــد.
بــا مطالعــۀ ایــن کتــاب از شــرایط ایــران و زنــان در اوایــل
دهــۀ  ،1280چگونگــی تشــکیل اولیــن ســازمانهای زنــان و
راهکارهــای آنهــا بــرای مطالبــۀ حقوقشــان و نیــز دالیــل افــول
جنبــش حقــوق زنــان در ایــران آگاه میشــویم .همچنین وضعیت
زنــان و اصالحــات قانونــی مرتبــط بــا آنهــا در دولتهــای پهلوی
و دالیــل حضــور فعــال زنــان در جنبش ضد شــاه از اهم مســائلی
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اســت کــه بــه آنهــا پرداختــه شــده اســت.
جامعــۀ مــورد مطالعــه در این اثــر زنان شهرنشــین در ایــران بودند
و نــه زنــان روســتایی ،چراکــه مراکز شــهری هدف اصلــی و مهم
تحــول اجتماعــی در ایــران بودهانــد و در عیــن حــال ،در مناطــق
روســتایی ایــران ،ماننــد کشــورهای دیگــر ،تقریبـ ًا هیچ نشــانهای
از جنبــش زنــان وجود نداشــته اســت.
هرچند ایران در قرن بیســتم هرگز کشــوری مســتعمره محســوب
نشــده ،ولــی عمدتــ ًا زیــر ســلطۀ پادشــاهان و حکومتهــای
مســتبد بــوده و قدرتهــای خارجــی نقــش مهمــی در تاریــخ
اقتصادی-سیاســی آن داشــتهاند .در نتیجــه ،تنشهــای ذهنــی
و عملــی بیــن ســنتگرایی و مدرنیزاســیون (از نــوع ســرمایهداری
غربــی) جامعــۀ ایــران و بهویــژه زنــان را بــا مشــکالت عدیــده
روبـهرو کــرده اســت.
در ابتــدای کتــاب ،بــا مــرور اوضــاع اجتماعی-سیاســی ایــران در
اوایــل دهــۀ  ،1280مشــارکت زنــان در انقــاب مشــروطیت (در
ســالهای  )1284-1288و نهضــت ملــی نفــت بررســی شــده
اســت (ص .)38-46
در ربــع نخســت قــرن بیســتم ،زنــان ایــران تقریب ـ ًا در تمامــی
عرصههــای زندگــی وادار بــه پذیــرش وضعیــت فرودســت خــود

«دخترهــا از کوچکــی بــه ســاکت نشســتن و کم حرکت
کــردن ،پرســش و فضولــی نکــردن آمــوزش داده شــده،
اســتخوانبندی و ترکیــب آنهــا زشــت و خــراب
میشــد .اعتمادبهنفــس نداشــتند ...جنــس ذکــور حتــی
بــرادر کوچکتــر بــه خواهرهــا مســلط بــود و بــه آنهــا
امــر و نهــی میکــرد .حــس خودکمبینــی ،تــرس و
تســلیم بــر دخترهــا حکمفرمایــی مینمــود» (ص .)31
سلســلۀ قاجاریــه ( 1164-1304ه.ش ).در فســاد ،ســرکوب و
فومیــل امــوال عمومــی ســرآمد شــده بــود و ناصرالدینشــاه
حی 
و پادشــاهان دیگــر ایــن سلســله اســتبدادگرانی مطلــق در نظــام
پدرســاالرانۀ دولــت حاکــم بودنــد .از طــرف دیگــر ،روشــنفکران،

بــه وقــوع پیوســت و نشــانگر آغــاز مخالفــت جــدی بــا ســلطنت
تلقــی شــد .ادامــۀ احساســات ضــد دولتــی در ســالهای پــس
از بحــران تنباكــو و افزایــش مــوج اعتراضــات و تظلمخواهــی
مــردم نســبت بــه عملکــرد مظفرالدینشــاه کــه در ســال 1275
جانشــین پــدر شــده بــود در نهایــت بــه ایــن منجــر شــد که شــاه
تســلیم مطالبــات مــردم شــود و دســتور تأســیس مجلــس ملی و
تدویــن قانــون اساســی را صــادر کنــد .ایــن قانــون كــه بازتابــی
از تنشهــای بیــن نماینــدگان گروههــای مخالــف سياســي و
اعتقــادي بــود هیــچ حقــی بــرای زنــان قائــل نشــده و آنــان را
همــراه بــا مهجــوران و مجرمــان از حــق رأی محــروم کــرده بود.
بــا این حــال ،شــاید بتوان انقــاب مشــروطه را خاســتگاهی برای
جنبــش زنــان در نظــر گرفــت ،چراکــه فرصــت ایدهالــی را بــرای
زنــان فراهــم کــرد تــا محیــط تنــگ خانگیشــان را تــرک کننــد
و بــه خیابانهــا بیاینــد.
در مراحــل اولیــۀ انقــاب مشــروطه ،زنــان فعــال غالبـ ًا متأثــر از
رهبــران مذهبــی بودنــد .تعــداد زیــادی از زنــان بهدلیــل حمایــت
روحانیــت بــرای شــرکت در تظاهــرات احســاس آزادی میکردند.
بعدهــا ،بهویــژه پــس از ســال  ،1285حرکــت زنــان محســوستر
و مســتقلتر شــد .زنــان انجمنهــا و دورههــای خــاص خــود
را برپــا کردنــد و ایــن نــوع روابــط رســمي و غیررســمی آنــان
را بهتدریــج بــه مســئولیتهای غیرخانگــی و اجتماعیشــان
آگاه میکــرد .زنــان از ایــن طریــق علیــه قدرتهــای خارجــی
و در حمایــت از انقــاب مشــروطه فعالیتهــای قهرآمیــز و
غیرقهرآمیــز بســیاری انجــام دادنــد .آنهــا تــا جایی فعالیــت کردند
کــه از اســتان آذربایجــان گــزارش شــد پــس از نبردی شــدید بین
زن ملبــس
طرفــداران و مخالفــان مشــروطه جســد بیــش از ِ 20
بــه لبــاس مردانــه پیــدا شــده اســت (ص  .)39وقتــی شــایعه شــد
تعــدادی از نماینــدگان مجلــس تســلیم خواســتههای روسهــا
شــدند گروههــای زنــان واکنــش نشــان دادنــد .مــورگان شوســتر
آمریکایــی ،مدیــرکل خزانـهداری ایــران ،در ســال  1290نوشــت:

«حــدود  300تــن از ضعیفههــا ...ملبــس به همــان ردای
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در جامعــه بودنــد .وضعيــت آمــوزش بهگونــهاي بــود كــه تــا
ســال  1304فقــط ســه درصــد کل زنــان ایرانی باســواد بودنــد .در
خانــه ،زنــان از میهمانــان زن و مــردان از میهمانــان مــرد پذیرایی
میکردنــد و ایــن رســم حتــی تــا دورۀ پهلــوی و بهخصــوص
در میــان طبقــات پایینتــر جامعــه ادامــه داشــت .در اجتمــاع نیــز
زن و مــرد از یکدیگــر جــدا بودنــد .عصرهــا و ش ـبهنگام کــه
خیابانهــای تهــران مملــو از جمعیــت بــود زنــان و مــردان ناچــار
بودنــد جــدا از یکدیگــر راه برونــد .در نوشــتار زيــر گوش ـهاي از
شــرايط حاكــم بــر جامعــه بــه تصويــر كشــيده شــده اســت:
«در خیابانهــای تهــران ماننــد اللــهزار و شــاهآباد و امیریــه راه
رفتــن مردهــا و زنهــا از یک ســمت از ســاعت  4بعدازظهر قدغن
میشــد .اگــر احیانـ ًا زنــی میخواســت بــه خانــۀ خــود یــا ســمت
دیگــر خیابــان یــا بــه داروخانــه بــرود از آقــای پاســبان کســب
اجــازه میکــرد .زیــر نظــر و مراقبــت او بــا عجلــه بــه ســوی دیگر
شــتافته و بهســرعت مراجعــت میکــرد( »...ص .)30
زنهــا بهلحــاظ حقوقــی و قانونــی وضعیــت بدتــری داشــتند.
ازدواج کــودکان و ازدواجهــای اجبــاری بســیار رایــج بــود .شــوهر
میتوانســت هــر موقــع بخواهــد همســرش را طــاق دهــد و
بیــش از یک همســر اختیــار کند .شــرایطی چنیــن نابرابــر ،همراه
بــا نوعــی پذیــرش درونیشــده در زنــان ،هرچــه بیشــتر تقویــت
میشــد و آنــان را بــه گــردن نهــادن و اعتــراض نکــردن بــه
وضعیــت خــود تشــویق میکــرد .اکثــر زنــان بــه فرودســتی و
جنــس دوم بــودن خــود گــردن نهــاده بودنــد و بــاور داشــتند کــه
ایــن سرنوشــت آنهاســت .الگــوی جامعهپذیــری آن دوران حتــی
در زمــان پهلــوی دوم و بعــد از انقــاب هــم قابــل مشــاهده بــود:

روحانیــون و بازاریــان متوجــه شــدند کــه در ایجــاد حکومتــی
مشــروطه و محــدود کــردن اقتــدار ســلطنت قاجــار دارای منافــع
مشــترکی هســتند .در نتیجــه ،ایــن ســه گــروه در انقــاب
مشــروطه نقــش محــوری داشــتند .نخســتین ائتالف عمــدۀ بین
علما و روشــنفکران در جریان بحران تنباکــو ( 1270-1271ه.ش).

ســاده و ســیاهرنگ و روبندههــای تــوری ســفیدرنگی
بودنــد کــه صورتشــان را پوشــانده بــود .بســیاری از آنان
مســلح بــه تپانچــه بودند کــه در زیــر دامن یا آستینشــان
پنهــان شــده بــود .آنــان مســتقیم ًا بــه طــرف مجلــس
رفتنــد ...ایــن مــادران ،همســران و دختــران ایرانــی
عزلتنشــین از بیــم آنکــه رئیــس مجلــس و همکارانش
بــه منظــور واقعــی آنان شــک کننــد هفتتیرهایشــان را
بــه شــکلی تهدیدآمیز بیــرون آوردنــد ،روبندههایشــان را
بــا خشــم پــاره کردنــد و کنــار زدنــد و شــجاعانه تصمیم
خــود را مبنــی بــر کشــتن شــوهران و پسرانشــان در
صــورت تزلــزل و تردیــد نماینــدگان مجلــس در انجــام
وظایفشــان در حراســت از آزادی و تمامیت ارضی کشــور
اعــام کردنــد» (ص .)40
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اقدامــات غیرقهرآمیــز زنــان نیــز بســیار بــود .مثـ ً
ا زنــان مبتکــر
تحریــم کاالهــای خارجــی بودنــد و میخواســتند بــرای کاهــش
مصــرف شــکر وارداتــی قهوهخانههــا را متقاعــد بــه تعطیلــی
کننــد .منابــع در دســترس حاکــی از آن اســت کــه در جریــان
جنبــش ملــی در ســال  1290بیــن گروههــای زنــان و هیئــت
روســی مراوداتــی صــورت گرفتــه اســت .در یکــی از ایــن مــوارد
روســیه تــاش میکــرد زنــان را متقاعــد کند کــه چــون در قانون
اساســی ایــران بــه آنــان هیــچ حــق و حقوقــی داده نشــده اســت
نبایــد در حراســت و پاســداری از آن پافشــاری کننــد .گروههــای
زنــان پاســخ دادنــد کــه آنــان نیــز از شــرایط خودشــان و وضعیــت
داخلــی ناراضیانــد ،امــا تقصیــر را متوجــه پیچیدگیهای سیاســی
ناشــی از حضــور قدرتهــای امپریالیســتی میداننــد.
شــواهد روشــنی اســت کــه زنــان در انقــاب مشــروطیت فعاالنه
شــرکت داشــتند و بــا تشــویق روحانیت علیــه قدرتهــای خارجی
بــه مبــارزه برخاســتند .بعدهــا ،بهویــژه پــس از ســال  ،1285آنهــا
توانســتند ســازمانهای خــاص خــود را شــکل دهنــد و مســتقلتر
عمــل کننــد .در واقــع ،جنبــش ملــی زنان یــک خردهجنبــش بود
کــه بــا جنبــش عمومــی همــکاری میکــرد و هدفــش اســتقالل
ایــران و اجــرای قانــون اساســی بــود .در ايــن ميــان فقــط عــدۀ
اندکــی از زنــان مشــروطهخواه کــه اغلــب تحصیلکــرده بودنــد
طرفــدار حقــوق زنــان شــدند .تودههــای انبــوه و عامــۀ زنــان نیــز
کــه صرفـ ًا هــوادار نهضــت ملــی بودنــد بــا فروکــش کــردن تــب
انقــاب بــه خانههــاي خــود بازگشــتند.

یکــی از زوایــای جالــب جنبــش حقــوق زنــان در ربــع نخســت
قــرن بیســتم در ایــران ،حمایــت روشــنفکران و مشــروطهخواهان
مــرد از جنبــش بــود کــه معتقــد بودند تغییــرات اجتماعــی بنیادین
و ضــروری بــرای جامعــه جــز بــا بهبــود وضعیــت زنــان حاصــل
نمیشــود.
در ســایۀ تضعیــف چهارچوبهــای ذهنــی گذشــته و نیــز اشــغال
ایــران از ســوی بیگانــگان بــود کــه تجربیــات و ایدهالهــای
روشــنفکری انقــاب مشــروطه بــه ظهــور جنبشــی محــدود از
زنــان روشــنفکر در ایــران منجــر شــد .از ســوي ديگــر ،بــا روی
کار آمــدن محمدعلیشــاه در بهمنمــاه  1285و بــه تــوپ بســتن
مجلــس ،انقــاب مشــروطه که هــدف اصلــی آن کاهــش قدرت
مطلقــۀ ســلطنت بــود بــه جنگــی داخلــی منجــر شــد که تا ســال
 1288ادامــه یافــت .پس از شکســت هواداران ســلطنت ،احمدشــاه
بــه همــراه نایبالســلطنه جانشــین پــدر شــد و تهاجــم خارجــی
بــه خــاک ایــران توجــه همــگان را معطوف بــه مهاجمــان بیگانه
یعنــی بریتانیــا و روســیۀ تــزاری کــرد.
در ادامــه ،نویســنده بــه تبییــن چگونگــی مطالبــۀ حقــوق زنــان از
ســوی خودشــان پرداختــه اســت .ایــن مطالبــات از اوایــل ســال
 1289آغــاز شــد ،در دهــۀ  1300بــه اوج رســید و در دهــۀ 1310
بــه افــول گراییــد .انحــال آخریــن ســازمان مســتقل زنــان در
ســال  1311نشــانۀ پایــان حیــات جنبــش زنــان ایــران بــود.
جنبــش حقــوق زنــان در ايــران از  1289تــا  1311بــا اســتفاده
ویژگــی جنبشهــای اجتماعــی تحلیــل شــده اســت
از شــش
ِ
کــه عبارتانــد از بیــان نارضایتــی ،عــزم جــدی بــرای چالــش
بــا نظــم اجتماعــي ،فعالیتهــای مســتمر ،وجــود مخالفتهــاي
شــديد ،ســاختار جنبــش ،و اهــداف اصلــي آن (ايدئولــوژي) .بــه
عبارتــي ،جنبــش را گروهــی ناراضــی کــه قصد یا هدفشــان تغییر
و اصــاح نظــم اجتماعــی اســت بــه راه میاندازنــد .جنبشهــا
در طــول زمــان فعالیــت مســتمر و مداومــی دارنــد و عموم ـ ًا در
ابتــدا مــورد اســتقبال و پذیــرش جامعــه قــرار نمیگیرنــد .یــک
گــروه مخالــف در برابــر جنبشهــا ایجــاد میشــود کــه میتوانــد
دولــت یــا گروهــی باشــد که بــا اهــداف فعــاالن جنبــش مخالف
اســت و باالخــره جنبشهــا یــک رشــته از اهــداف و ایدهالهــای
مشــخص را دنبــال میکننــد.
در تشــریح چهــار ویژگــی اول جنبــش (از بیان نارضایتــی تا وجود
مخالفتهــای شــدید) اینگونــه توضیــح داده شــده اســت کــه در

ایــران را خارجیــان ســاختند .اولین مدرســۀ مذهبی در ســال 1217
در شــهر ارومیــه (رضاییــه) بــرای دختران مســیحی تأســیس شــد
و پــس از آن میســیونرهای آمریکایی کلیســای پرســبیتری 1اولین
مدرســۀ دخترانــه را در ســال  1253در تهــران تأســیس کردنــد که
ابتــدا دختران مســیحی و ســپس زرتشــتی و یهودی میتوانســتند
بــه ایــن مدرســه برونــد و در ســال  ،1275با اجــازۀ دولــت ،دختران
مســلمان نیــز توانســتند به این مدرســه راه یابنــد .ســرانجام ،اولین
مدرســۀ دولتی زنان در تهران ،در ســال  1297تأســیس شــد .پس
از آن ،مدارســی دولتــی یــا فــردی تأســیس شــدند که اغلــب مورد
مخالفــت و تهدیــد واقــع میشــدند و گاه بــه دخترانــی کــه بــه
ایــن مــدارس میرفتنــد ســنگ پرتــاب میشــد و مــورد حملــه و
غــارت قــرار میگرفتنــد .بهدلیــل آزار رســاندن مخالفــان تأســيس
مــدارس دخترانــه بــه کارکنــان و دانشآمــوزان ،حتــی والدینــی
کــه معتقــد بــه تحصیــل دخترانشــان بودنــد بــا اکــراه آنهــا را بــه
مدرســه میفرســتادند و یــا ترجیــح میدادنــد کــه معلــم سـ ر ِخانه
بیاورنــد یا خودشــان به دخترانشــان آمــوزش دهنــد (ص .)68-69
موضــو ِع ســاختار جنبــش حقــوق زنــان ،یعنــی ویژگــی پنجــم،
ـتی
بــا بررســی ارتبــاط بیــن گروههــای مختلــف زنــان و چیسـ ِ
ویژگیهــای مشــترک فعــاالن زن پيونــد خــورده اســت .بایــد
توجــه داشــت کــه در میــان منابــع ،نشــانههایی از وجــود برخــی
ارتباطــات بیــن گروههــای مختلــف زنــان و آگاهــی از فعالیــت
یکدیگــر بــه چشــم میخــورد .مدافعــان حقــوق زنــان نیــز از
فعالیــت یکدیگــر باخبــر بودنــد و شــاید بــه همیــن دلیــل بــود که
وقتــی برخــی از زنــان نمیتوانســتند حرکت زنــان را در شــهرهای
مختلــف ایــران ســازماندهی کننــد بــه گروههــای فمینيســتي در
پایتخــت میپیوســتند .بنابرایــن ،یــک شــبکۀ ارتباطــی بیــن
فمینیســتهای ایرانــی وجــود داشــته اســت .بــا ایــن حــال،
ایــن جنبــش بــا فقــدان اهــداف مشــترک درازمــدت روبـهرو بــود
ـی سازماندهیشــدهای از ایدئولــوژی و عمــل
و در واقــع همگرایـ ِ
1 - presbyterian
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ايــران شــماری از مــردان و زنــان نارضایتــی عمومیشــان را از
شــرایط نابســامان زنــان در قالــب نثرهــا ،اشــعار و مکتوبــات ابــراز
میکردنــد کــه میــرزاده عشــقی در زمــرۀ این مــردان بود .شــواهد
حاکــی از آن اســت کــه در آن دوره زنجیــرۀ بههمپیوســتهای از
فعالیتهــای مربــوط بــه حقــوق زنــان بهطــور مســتمر بــه ســه
شــکل اصلــی در مراکــز شــهری دنبــال شــده اســت.
 )1انتشــار نشــریات زنانــه :اولیــن نشــریۀ زنانــه که در ســال
 1289بهطــور هفتگــی چــاپ میشــد دانــش نــام داشــت .در
ســال  1292انتشــار نشــریۀ شــکوفه آغــاز شــد کــه هــدف آن
آشناســازی زنــان بــا کارهــای ادبــی ،تشــویق بــه ســوادآموزی و
تحصیــل ،مبــارزه بــا خرافــات و موهومپرســتی در میــان زنــان و
ارتقــای معیارهــای اخالقــی آنــان بــود .در ســالهای بعــد ،ایــن
نشــریه بــا لحنــی تندتــر بــه نقــد ازدواج دختــران در ســنین پایین
و تســلط بیگانگان پرداخت و مشــوق اســتقالل ملی شــد .نشــریۀ
زبــان زنــان از ســال  1298در اصفهــان منتشــر میشــد .ایــن
نشــریۀ پرنفــوذ از وضعیــت زنــان ایــران بهصراحــت انتقــاد و از
آمــوزش و اســتقالل اقتصــادی زنــان حمایــت میکــرد .نامــه
بانــوان ،عالــم نســوان و نشــریات دیگــری نیــز در آن زمــان به
چــاپ میرســیدند کــه اغلــب مخالفتهــای شــدیدی بــا چــاپ
ایــن نشــریات صــورت میگرفــت و گاه بــه دفتــر ایــن نشــریات
حملــه میشــد.
 )2شــکلدهی ســازمانهای زنــان :ایــن فعالیــت اغلــب
بــه دورۀ تــدارک انقالب مشــروطه و پــس از آن بازمیگــردد ،مانند
تشــکیل انجمــن حریــت زنــان ،انجمن مخــدرات وطــن ،جمعیت
پیــک ســعادت نســوان و ســایرین کــه همگــی آنهــا بــا هــر
دیــدگاه و گرایشــی بــه موقعیــت فرودســت زنــان معتــرض بودند.
جالــب اســت کــه بســیاری از زنــان فعــال در ایــن زمینــه ،بهویــژه
اعضــای انجمــن مخــدرات وطــن ،عامــل خارجــی و دخالتهــای
امپریالیســتی بیگانــگان در کشــور را بیــش از عوامــل داخلــی در
موقعیــت زنــان ایرانــی مقصــر میشــمردند .ایــن تشــکلها،
خــواه فمینیســتی بودنــد یــا دیــدگاه ملیگــرا داشــتند ،همگــی به
موقعیــت فرودســت زنــان معتــرض بودنــد .بــه عقیــدۀ نویســنده،
دلیــل وجــود اطالعــات انــدک دربــارۀ ایــن ســازمانها ایــن
اســت کــه اکثــر آنهــا در خفــا کار میکردنــد ،زیــرا در غیــر ایــن
ـت وقــت قــرار میگرفتنــد
صــورت مــورد حملــۀ عــوام و نیــز دولـ ِ
و مؤسســان آنهــا دســتگیر یــا زندانــی میشــدند (ص .)62-64

فعالیــت انجمنهــا و نشــریات در رابطـهای تنگاتنــگ بــا یکدیگر
قــرار داشــت و اکثــر آنهــا پــس از جنــگ جهانــی اول فعال شــدند
کــه از جملــه دالیــل آن میتــوان چنددســتگی و تفرقــه در فضای
سیاســی داخلــی ایــران و متعاقــب آن مناســب شــدن فضــا بــرای
طــرح خواســتههای زنــان و نيــز تغییــر و تحــوالت بینالمللــی را
در مــورد مســائل زنــان در آن زمــان برشــمرد.
 )3گشــایش مــدارس دخترانــه :نخســتین مــدارس دخترانــۀ
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بیــن اعضــای آن وجــود نداشــت .در ايــن كتــاب ،بــرای تحلیــل
ویژگیهــای مشــترک فعــاالن زن 12 ،زن 1بهعنــوان نماینــدۀ
گــروه اجتماعــی خــود انتخــاب شــدهاند کــه در میــان آنــان
تشــابهات مشــخصی وجــود داشــته اســت .مثـ ً
ا تمــام ایــن زنان
متعلــق بــه خانوادههــای مرفــه و ثروتمنــد بــوده و در گروههایــی
بــا موقعیــت اجتماعــی و اقتصــادی بــاال قرار داشــتهاند .همــۀ آنها
در زمانــۀ خــود تحصیلکــرده بــه حســاب میآمدهانــد و پــدران
 11تــن از ایــن فعــاالن زن باســواد بودهانــد و فعالیــت اکثــر آنهــا
در تهــران تمرکــز داشــته اســت .تشــابه فعالیــت نیز در میــان زنان
فعــال بــوده اســت (ص  .)73اطالعــات ذکرشــده نشــاندهندۀ
وجــود ســاختاري سراســری البتــه بهصــورت غیرسازماندهیشــده
و غیرمنســجم در پایتخــت و در چنــد شــهر اصلــی ایــران اســت
و شــاید فقــدان همیــن انســجام تــا حــدودی دلیــل رشــد نیافتــن
ایــن جنبــش را توضیــح دهــد.
دربــارۀ آخريــن ويژگــي جنبشهــاي اجتماعــي ،يعنــي الگــوی
ایدئولوژیــک
ایدئولــوژی ،بايــد در نظــر داشــت كــه الگوهــای
ِ
جنبشهــا اشــکال متفاوتــی داشــتهاند .فمینیس ـتهای ایرانــی
بــر ضــرورت تحصیــل زنــان متمرکــز شــدند ،زیــرا آنهــا بهشــدت
معتقــد بودنــد کــه ســوادآموزی و تحصیــل دانــش مســیر اصلــی
بــرای دسـتیابی بــه آزادی زنــان اســت .پــس از حــق تحصیــل،
تأکیــد آنهــا بــر تغییــر قوانیــن ازدواج و طــاق و پرداختــن بــه
بهداشــت و پیشــگیری از بیمــاری در میــان مادران و کــودکان بود.
ـوب شــش
نویســنده بــا بررســی جنبــش زنــان ایــران در چهارچـ ِ
ویژگــی جنبشهــای اجتماعــی بــر ایــن بــاور اســت کــه در
ایــران گروههــای ناراضــی وجــود داشــتند کــه بــرای بــه چالــش
کشــیدن نظــم اجتماعــی آن زمــان و درگیــری بــا آن مصمــم
بودنــد .ایــن درگیریهــا بــا فعالیتهــای مســتمر در ســه حــوزۀ
انتشــار نشــریات زنانــه ،تشــکیل ســازمانهای زنــان و گشــایش
مــدارس دخترانــه ظهــور پیــدا کــرده بــود كــه در برابــر هــر ســه
زمینــه مقاومتهــا و مخالفتهــای شــدیدی وجــود داشــت.
ايــن جنبــش از زنــان طبقــۀ متوســط رو بــه بــاالی تهــران و بــا
وســعت کمتــر در دیگــر شــهرهای مهــم و بــزرگ ایران تشــکیل
ـنفکران مــرد
شــده بــود کــه زنــان تحصیلکــرده و برخــی روشـ
ِ
آن را هدایــت میکردنــد و بیانگــر آرمانهــای جامعــۀ روشــنفکر
 .1 - 1زندخت شیرازی .2 ،روشنک نوعدوست .3 ،مریم عمید مزینالسلطنه.4 ،
نورالهدی منگنه .5 ،مستوره افشار .6 ،فخرعظمی ارغون .7 ،ماهسلطان امیرصحی،
 .8طوبا آزموده .9 ،صدیقه دولتآبادی .10 ،محترم اسکندری .11 ،شهناز آزاد و .12
فخرآفاق پارسا.

ایــران در دهــۀ  1300و اوایــل دهــۀ  1310بــود .بــه همیــن دلیــل
جنبشــی ضعیــف و بــدون پشــتوانه بــود کــه حمایت و پشــتیبانی
عمومــی را بــا خــود به همــراه نداشــت .از ســوی دیگر ،ســاختاری
غیرمنســجم و امکانــات و فرصتــی محدود بــرای فعالیت داشــت.
ـل
در ادامــه ،افــول جنبــش زنــان در دهــۀ  1310بــر اثــر دو عامـ ِ
درونــی و بیرونــی مطالعــه شــده اســت .مــدل فریمــن 2بــرای
ارزیابــی مکانیــزم درونــی بازدارنــدۀ رشــد ایــن جنبــش مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه و بحــث در مــورد فضای سیاســی-اجتماعی
آن دوره دالیــل بیرونــی افــول ایــن جنبــش را مشــخص کــرده
اســت.
ســه گــزارۀ فریمــن ،کــه بــه تعبیــر نویســنده عمدتـ ًا بــه رشــد و
گســترش یــک جنبــش مربــوط هســتند و نه صرفـ ًا پیدایــش آن،
عبارتانــد از گســترش شــبکههای ارتباطــی موجــود بــه ورای
مرزهــای محلــی ،شــبکۀ ارتباطــی همگــرا بــرای غلبــه بــر موانع
ســاختاری و ایدئولوژیــک ،و وجــود یــک ســازماندهنده یــا وقــوع
بحرانــی کــه بتوانــد شــبکۀ رشــدیافته و همگــرای موجــود را بــه
حرکت دربیــاورد.
شــبکههای ارتباطــی در جنبــش زنــان ایــران وجــود داشــت امــا
وســیع و در ســطح ملــی نبــود .همچنیــن شــبکۀ همگــرا نیــز در
ایــن جنبــش وجــود نداشــت (ص  .)90در مــورد گــزارۀ ســوم نیــز،
بــا وجــود تعــداد زیــادی رهبــر در ایــن جنبــش ،بهندرت شــخصی
بــا قــدرت ســازماندهی بــه چشــم خــورده اســت .و بحرانهــای
ملــی در ایران مســائل جــدی دیگری را تحتالشــعاع قــرار میداد
و مجالــی بــرای بــروز و ظهــور بــه آنهــا نمـیداد .ارزيابــي عوامل
درونــي نشــاندهندۀ انطبــاق نداشــتن گزارههــای فریمــن بــا
جنبــش زنــان در ایــران اســت و ايــن انطبــاق نداشــتن بهدلیــل
ایــن واقعیــت اســت که جنبــش زنــان در ایــران هیـچگاه فرصتی
بــرای رشــد نیافــت و در مراحــل عــدم رشــدیافتگی یــک جنبــش
اولیــه باقــی مانــد ،حــال آنكــه مــدل فریمــن مربــوط بــه رشــد و
گســترش یــک جنبــش اســت ،نــه صرفـ ًا مرحلــۀ پیدایــش آن.
بــرای اینکــه یــک جنبــش رشــد و نمــو یابــد و از مراحــل اولیــه
فراتــر بــرود بایــد مکانیزمهــای درونــی و متغیرهای بیرونــی براي
آن فراهــم شــود .در مــورد جنبــش زنــان در ایــران ،هــم شــرایط
درونــی و هــم بیرونــی بــرای رشــد آن نامناســب بــود .این جنبش
فاقــد یــک شــبکۀ گســتردۀ ســازمانیافتۀ همگــرا بــود و عوامــل
بیرونــی نیــز تأثیــر بازدارنــدۀ شــدیدی بــر آن داشــت .همچنیــن
2 - Freeman

 - 1الزم به ذکر است که در مورد تأسیس دانشگاه تهران نویسنده اشتباه کرده است.
در سایت این دانشگاه ( )www.ut.ac.irآمده« :پردیس دانشگاه تهران در سال
 ۱۳۱۳ه .ش تأسیس شد».
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تغییــرات ناگهانــی حاکمیــت دیکتاتورهــا ،بهویــژه حاکمیــت
رضاشــاه ،تأثیــر بســیار منفــی بــر جنبــش زنان بــه جای گذاشــت
(ص .)89-94
در دورۀ پهلــوی اول مســائل مهمــي در زمینــۀ جنبــش زنــان
بــه وقــوع پيوســت .هرچنــد جنبــش حقــوق زنــان در حاکمیــت
او بهتدریــج افــول کــرد ،امــا در ســه حــوزۀ اصلــی مرتبــط بــا
زنــان تغییــر و تحوالتــی اتفــاق افتــاد :تغییــر در قوانیــن طــاق و
ازدواج ،گســترش فرصتهــای آموزشــی بــرای زنــان و ممنوعیت
حجــاب (کشــف حجــاب).
پهلــوی اول اصالحات محــدودی در قوانیــن ازدواج و طالق ایجاد
کــرد ،امــا اصالحــات او در دو حــوزۀ دیگــر یعنی آمــوزش و طالق
بــا جدیــت بیشــتری اجــرا میشــدند .دانشــگاه تهــران در 1315
تأســیس شــد 1و اولیــن گــروه زنــان همــراه بــا مــردان در همــان
ســال وارد دانشــگاه شــدند .تعــداد مــدارس دولتــی و خصوصــی
افزایــش زیــادی یافــت ،بهطــوری کــه تعــداد دانشآمــوزان دختــر
از حــدود 2هــزارو 100نفــر در  41مدرســه در ســال  ،1289بــه
تعــداد 50هــزار نفــر در  870مدرســه در ســال  1312رســید .امــا
قانــون کشــف حجــاب پیامدهای مختلفــی داشــت ،از جمله اینکه
بخشــی از زنــان در خانههــای خــود محبــوس شــدند .پیامــد دیگر
شــدت و حـ ّدت ا ِعمــال ایــن قانــون بــود .کشــف حجــاب حرکتی
نمایشــی بــود کــه هیــچ مشــکلی را از زنــان حــل نمیکــرد؛ هنوز
دختــران بــا اجبــار والدینشــان در کودکــی ازدواج میکردنــد و هیچ
حقــی در زمینــۀ طــاق و حضانت کــودکان نداشــتند .تعــداد قابل
توجهــی از زنــان فقیــر شــهری و کودکانشــان بر اثــر بیماریهای
مختلــف ناشــی از فقــدان خدمــات بهداشــتی مناســب جانشــان را
از دســت میدادنــد و هنــوز در قانــون اساســی زنــان از مشــارکت
سیاســی منــع شــده بودند.
پهلــوی اول بــه تغییــر وضعیــت زنــان ایــران عالقهمنــد بــود ،امــا
تمایلــی نداشــت میــدان عمــل را بــرای فعالیتهــای مســتقلی
کــه ســبب گســترش آرمــان زنــان میشــد بــاز بگــذارد .فعالیــت
دولتــی تنهــا راه مجــاز بــرای دسـتیابی بــه تغییراتــی بود كــه او
بــرای ایــران مناســب میدانســت .رفتهرفتــه کنترلهــای دولتــی
فراگیرتــر شــد و اکثــر مجــات و روزنامههــای دموکــرات کــه
بســیاری از آنهــا بهشــدت از حقــوق زنــان حمایــت میکردنــد،
توقیــف شــدند .در دوران پهلــوی دوم ،بــار دیگــر تعــدادی از

انجمنهــای زنــان شــکل گرفتنــد كــه البتــه از ویژگیهــای
گروههــای فمینیســتی پیشــين برخــوردار نبودنــد .آزادی
گردهماییهــا و اجتماعــات از بیــن رفــت ،ایــن اجتماعــات بهطور
زیرزمینــی ادامــه یافتنــد و دورۀ جدیــدی از دیکتاتــوری ـ امــا بــا
ثباتــی صــوری و ظاهــری ـ حاکــم شــد.
طــی حاکمیــت پهلــوی دوم ،مســئلۀ حقــوق زنــان هی ـچگاه از
بســتر جنبشــی اجتماعــی ســر بــر نیــاورد .نخبــگان سیاســی
و دولتمــردان تمامــی جنبشهــا را بــدون توجــه بــه انگیــزۀ
آنهــا خطــری علیــه حکومــت قلمــداد میکردنــد و عمـ ً
ا اجــازۀ
هیــچ نــوع فعالیــت مســتقل از نظــارت دولــت داده نمیشــد .از
آن بــه بعــد ،جنبــش حقــوق زنــان وارد فضــای نهادینــه شــد و
فعالیتهــای اعضــای آن بــا مواضــع دولت هماهنگــی تنگاتنگی
پيــدا كــرد .بــه عبــارت دیگــر ،ســازمانهای زنــان خواســتههايی
را کــه نبایــد از ســوی دولــت بــرآورده میشــد یــا نمیتوانســت از
ســوی دولــت بــرآورده شــود ،مطــرح نمیکردنــد.
دورۀ پهلــوی دوم سیاســت همگرایــی تدریجــی فعالیتهــای
پراکنــدۀ زنــان را در سیســتم سیاســی در پیــش گرفــت .در ســال
 1337شــورای عالــی جمعیــت زنــان ایــران تأســیس شــد و 18
انجمــن عضــو ایــن شــورا شــدند .خواهــر شــاه بهعنــوان رئیــس
افتخــاری شــورای عالــی منصــوب شــد .ســازمانهای زنــان نیــز
بــرای کســب مجــوز قانونــی مجبــور بــه پذیــرش ایــن شــورا و
پیوســتن بــه آن بودنــد .شــیوۀ عملکــرد پهلــوی پــدر توســل بــه
اجبــار و زور بــود ،امــا شــیوۀ پســرش همگرایــی و تمرکزبخشــی
بــود کــه متضمــن اندکــی زور و البتــه میــزان زیــادی تحت فشــار
قــرار دادن بــود .در چنيــن شــرايطي فقــط نشــریات زنانـهای کــه
ســخت طرفــدار دســتگاه حاکمــه بودند و اغلب شــاه و همســرش
را ســتایش میکردنــد اجــازۀ چــاپ داشــتند و بهاصطــاح
ســازمانهای جدیــد زنــان صرف ـ ًا ویتریــن سیاس ـتهای دولــت
بودند.
از تحــوالت مهــم حــوزۀ زنــان در دورۀ پهلــوی دوم اعطــای حــق
رأی بــه زنهــا در ســال  1341بــود كــه در مجموعــۀ «طــرح
شــشمادهای» شــاه بــا عنــوان انقــاب ســفید مطــرح شــد.
ایــن طــرح کــه بخشــی از برنامــۀ کالن مدرنیزاســیون شــاه بــود
بــه اعتقــاد برخــی در واقــع ترفنــدی بــرای حفــظ ظاهــر بــود و
بهعنــوان ضرورتــی سیاســی بــرای بقــای ســلطنت اجــرا شــد.
بدیــن ترتیــب ،در هشــتم اســفندماه  1341بــه زنــان ایــران حــق
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رأی و حــق انتخــاب شــدن داده شــد.
در ســال  ،1345ســازمان جدیــدی بــه نــام ســازمان زنــان ایــران
جایگزیــن شــورای عالــی جمعیــت زنــان ایــران شــد .از زمــان
شــکلگیری ایــن ســازمان ریاســت عالیــۀ آن بــا اشــرف پهلــوی
بــود و نیابــت ریاســت بــر عهــدۀ فریــده دیبــا (مادر همســر شــاه)
قــرار داشــت .ایــن ســازمان یــک دســتگاه اداری عظیــم بــا تقریب ًا
 400شــعبه در سراســر اســتانهای کشــور و 70هــزار نفــر عضــو
(تــا ســال  )1356بــود .ســاختار تشــکیالتی ایــن ســازمان ،كــه
هدفــش طبــق آخریــن اساســنامۀ آن (در ســال  )1345بــاال بردن
دانــش سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعی و فرهنگــی زنان ایــران بود،
بهطــور کلــی مشــخصهای مســتقل و خــارج از کنتــرل دولــت از
خــود نشــان نمـیداد و مانند تمامــی ســازمانهای دیگــر در ایران
بــا رخنــۀ جاسوســان مخفــی در تاروپــود خــود مواجــه بــود .از
طــرف دیگــر ،مثبتتریــن جنبــۀ ایــن ســازمان رســیدگی بــه
مســائل و مشــکالت قانونــی در زمینــۀ حقــوق زنــان بــود .در
مجمــوع ،نویســنده معتقــد اســت کــه اغلــب گروههــا و احــزاب
سیاســی ایــن ســازمان را ســازمانی بیفایــده و اتالفکننــدۀ وقــت
و پــول تلقــی میکردنــد کــه هیــچ رابطـهای بــا موضــوع زنــان
نداشــت .امــا کمــک ایــن ســازمان بــه اصــاح و تغییــرات قانونی
بــه نفــع زنــان نبایــد نادیــده انگاشــته شــود.
در دوران پهلــوی دوم برخــي تغییــرات حقوقــی بــه نغــع زنــان
ايجــاد شــد .قانــون حمایــت از خانــواده در ســال  1354بــه نحوی
تغییــر یافــت کــه تمهیــدات بیشــتری بــرای جلوگیــری از تعــدد
زوجــات بــه آن افــزوده شــد و رضایــت زن اول شــرط الزم بــرای
ازدواج دوم در نظــر گرفتــه شــد .تعييــن حداقــل ســن ازدواج برای
دختــران از دیگــر موضوعــات مهــم بــود کــه بــر اســاس مــادۀ
 1041قانــون مدنــی ،حداقــل ســن ازدواج بــرای دختران  15ســال
و بــرای پســران  18ســال تعیین شــد .البتــه تحت شــرایط خاص،
بــا گواهــی دادگاه ،دختــران میتوانســتند در 13ســالگی و پســران
در 15ســالگی ازدواج کننــد .امــا در مــورد قابلیــت اجــرای ایــن
قانــون در مناطــق روســتایی جــای تردیــد وجــود داشــت.
قانــون دیگــری کــه در آن اصالحاتــی ایجــاد شــد قانــون کار و
ی شــدن و نیــاز بــه نیروی
بندهــای مربــوط بــه زنــان بــود .صنعتـ 
کار گســترده بــه افزایــش تعــداد زنــان شــاغل در شــغلهای
ســطح پاییــن منجــر شــد .در ســال  ،1345حــدود پنــج درصــد
از زنــان شــاغل در بخــش صنعــت کار میکردنــد کــه تــا ســال

 1351ســهم آنهــا بــه  64درصــد افزایــش یافــت .صنعتــی شــدن
ـاص زنــان در حــوزۀ کار نیــاز داشــت .بــا اصــاح
بــه قوانینــی خـ ِ
ایــن قانــون ،زنــان بــاردار شــش هفتــه قبــل و چهــار هفته بعــد از
زایمــان اجــازۀ کار نداشــتند و ســازمان بایــد در ایــن مــدت شــغل
آنهــا را حفــظ میکــرد و حقوقشــان را میپرداخــت .زنــان شــاغل
یــا همســران مــردان شــاغل بابــت تولــد فرزنــد اضافهحقــوق
دریافــت میکردنــد .اگــر ســازمانی بیــش از  10زن بچــهدار
در اســتخدام داشــت ،بایــد محلــی بــرای نگهــداری بچههــا
درســت میکــرد .امــا ســازمانهای کمــی تــا آن زمــان چنیــن
محلهایــی را ایجــاد کــرده بودنــد و نــص قانــون بهنــدرت اجــرا
میشــد.
در ادامــۀ ایــن اثــر ،نویســنده كوشــيده اســت وجــود تعــارض بیــن
ارزشهــای ســنتی و غربیمآبانــه را در ايــران طــی دهــۀ 1350
تحلیــل کنــد .پــس از آن بــه بيــان انگیزههــای حمایــت زنــان از
جنبــش ضــد شــاه پرداختــه اســت.
مطالعــات و بررسـیها نشــان دادهانــد کــه ســقوط دولــت پهلــوی
معلــول آمیــزهای از مشــکالت اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی
گوناگــون بــود .ســه عامــل اساســی سیاس ـتهای غیرمردمــی
شــاه را تشــدید میکــرد؛ اول آنکــه طبقــۀ حاکــم یکســره از
جامعــه جــدا بــود و بــه همیــن دلیــل از واقعیــت و عمــق وضعیت
سیاســی-اجتماعی ایــران آگاهــی نداشــت .دومین ضعف اساســی
آن بــود کــه شــاه اجــازه نــداد نیروهــا و گروههــای جدیــد ماننــد
طبقۀ متوســط روشــنفکر آزادانه در نظام سیاســی مشــارکت کنند.
اصلی حاکمیت شــاه و نخبــگان حامــی او توجه
ســومین مشــکل ِ
نکــردن آنهــا بــه نظــام ارزشهــای ســنتی موجــود در میــان مردم
بــود .در واقــع ،تحــوالت اجتماعــی در ایــران از ویژگــی ملــی و
بومــی عــاری بــود .توانایی نداشــتن شــاه در فهــم نیازهــای مردم،
امتنــاع از پذیــرش نیروهــای جدیــد در نظــام سیاســی ،و باالخــره
اهمــال و بیتوجهــی بــه نظــام ارزشهــای بومــی و ملــی بــه
توســعۀ نامتناســبی منجــر شــده بــود .بــه عبــارت دیگر ،ســلطنت
37ســالۀ پهلــوی دوم صرف ـ ًا بهدلیــل برنامههــای مدرنیزاســیون
فرونپاشــید ،بلکــه بهدلیــل در پیــش گرفتــن شــیوهای نامنســجم
و آشــفته و نیــز عــدم پیشــبرد صحیح برنامههای توســعه ســقوط
کر د .
در پایــان حاکمیــت پهلــوی ،بــا وجــود دســتاوردهای حقوقــی و
نیــز تــا حــدودی اجتماعــی ،اکثــر زنــان در روســتاها و حاشــیۀ
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شــهرها هنــوز در فقــر و تنگناهــای بســیار زندگــی میکردنــد.
آنهــا از بارداریهــای زیــاده از حــد ،ازدواجهــای زودهنــگام بــدون
کنتــرل و مانــع ،تحمــل ضــرب و شــتم در نبــود هیچگونــه
حمایــت قانونــی ،آزار و اذیــت و تجاوزهــای بســیا ِر دیگــر رنــج
میبردنــد .در مراکــز شــهری نیــز اگرچــه همهچیــز مدرنشــده
جلــوه میکــرد ،امــا ایــن فقــط ظاهــر قضیــه بــود.
در مجمــوع ميتــوان گفــت کــه تأثیــر منفــی دورۀ پهلــوی بــر
زنــان غیرمســتقیم بــود .بهرغــم تغییــرات مثبــت قانونــی کــه
از بــاال اتفــاق افتــاد ،ســنتهای فرهنگــی و عــرف اجتماعــی
بههیچوجــه مــورد توجــه قــرار نگرفــت .در آن زمــان بــه
هیــچ نــوع مشــارکت مســتقل مردمــی اجــازۀ بــروز و فعالیــت
داده نمیشــد .حرکــت دســتهجمعی و عــزم ملــی بــرای نفــوذ
و دسترســی بــه بخشهــای ســنتی و بیســواد جامعــه وجــود
نداشــت .بــه افــکار غلــط ،ترسهــا ،مشــکالت و خرافــات در
میــان ایــن بخــش جامعــه هرگــز بــه شــکلی نظاممنــد پرداختــه
نشــد .در نتیجــه ،اکثــر جمعیــت زنــان در میــان شــتابزدگی و
هجــوم بــرای غربــی کــردن کشــور عمـ ً
ا نادیــده گرفتــه شــدند.
منابــع ملــی دولــت بــرای ســاخت کلینیــک ،خانــه یــا مــدارس در
محــات فقیرنشــین شــهری و روســتایی بهطــور بهینــه اســتفاده
نشــدند .در عــوض ،خانواده ،وابســتگان و دوســتان خانــدان پهلوی
فومیــل میکردنــد .بــا اینکــه دولــت قــادر
مبالــغ هنگفتــی را حی 
بــود حرکتــی عظیــم و گســترده را بــرای جامعهپذیــری اکثــر زنان
ســازمان دهــد ،در عــوض کلیش ـههای ســنتی تحکیــم میشــد
و از رســانهها بــرای فــروش یخچــال ،وســایل آرایــش و دیگــر
کاالهــای مصرفــی بــه زنــان اســتفاده میشــد .از آنجــا کــه عرف
و ســنت فرهنگــی عمدتـ ًا دسـتنخورده باقــی مانــده بــود فاصلۀ
میــان تــودۀ مــردم و بخــش غربیشــدۀ جامعــه پیوســته افزایــش
مییافــت .ايــن در حالــي بــود كــه علمای مذهبــی زنان ســنتی را
نادیــده نمیگرفتنــد؛ خطــوط جاافتــادۀ ارتباطــی بیــن آنهــا هرچه
بیشــتر قدرتمنــد و سیاســی شــده بــود .در ایــن زمینــه روحانیــت
ایــران نســبت بــه دیگــر ســازمانها و گروههــا امتیــاز مهمــی
داشــت ،زیــرا نیــازی نبود بــرای همســو کــردن اندیشـههای خود
بــا هنجارهــای فرهنگــی تــودۀ زنــان تالشــی مضاعــف بــه کار
گیــرد .ایــن در حالــی بــود کــه فراینــد ســریع مدرنیزاســیون برای
ســرمایهداری و غربگرايــي نهتنهــا در حوزههــای اقتصــادی،
بلکــه بهلحــاظ روانــی و ذهنــی خیلــی چیزهــا را از زنــان طبقــات

عامــه بـهزور گرفتــه بــود.
در كنــار مــوارد ذكرشــده ،از جملــه مهمتريــن داليــل حمايــت
زنــان ـ اعــم از زنــان طبقــۀ عــوام و تحصيلكــرده ـ از انقــاب
ايــن بــود كــه جنبش ضد شــاه بــه رهبــری امــام خمینــی از هیچ
جنبـهای بــه مســئلۀ حقــوق زنــان حملــه نکــرد .شــاید دومیــن
دلیــل حمایــت زنــان از انقــاب نیــز فضــای سیاســی و اجتماعــی
حاکــم بــر ایــران بــود .فصــل مشــترک گروههــای سیاســی و
اجتماعــی مختلــف تمایــل بــه ســرنگونی ســلطنت پهلــوی و
کاهــش نفــوذ بســیار گســتردۀ اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی
غــرب در ایــران بــود .زنــان نیــز در مســیر همیــن مــوج همگانــی
حرکــت میکردنــد .آنهــا ماننــد اوایــل دهــۀ  1280نیروهــای
خارجــی را در ایجــاد شــرایط نابســامان زنــان مقصــر میشــمردند.
ترویــج ارزشهــای غربــی به شــکلی افراطــی و گاهی نامتناســب
بــا جامعــه و نفــرت از حاکمیــت دیکتاتــوری شــاه در ایــران باعث
شــد زنــان بــه ایــن بــاور برســند کــه مخالفتــی بــا حقــوق زنــان
نیســت .آنهــا بــا تأکیــد امــام مبنــی بــر اینکــه رژیــم شــاه زنــان
را بــه ســبک غربیهــا اســتثمار میکنــد ،موافــق بودنــد (ص
.)171-183
در ادامــۀ اثــر بــه ايــن موضــوع اشــاره شــده اســت كــه در
همــۀ کشــورها و در دورههــای مختلــف تاریخــی ،زنــان همــواره
بــرای کمــک و یاریرســانی بســیج شــدهاند ،چــه از طریــق
درگیــری مســتقیم در منازعــات و چــه بهعنــوان نیروهــای
امــدادی و حاشــیهای در جنگهــا ،جنبشهــای اســتقالل ملــی،
درگیریهــای مدنــی و انقالبهــای مردمــی .امــا ترکیــب کادر
رهبــری ـ کــه مــردان بــر آن حاکـ م بودهانــد ـ و ناآگاهــی عمیــق
زنــان از حقــوق خــود در میــان فعــاالن زن ســبب شــده اســت
کــه حقــوق زنــان هیـچگاه در اولویــت فعالیتهــای سیاســی قرار
نگیر د .

