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پیشگفتار
در جهان امروز ،تنوع در فرم وترکیب و رنگ و اندازهی پوشش زنـان ،مـرز و
محدودهای نمیشناسد .به تعداد انسانها و به تناسب گوناگونی فرهنگ و آداب
و رسوم اجتماعی ،سلیقههای بسیار متنوع برای انتخاب نوع و رنگ و فرم لبـاس
وجود دارد .در اکثر قریببهاتفاق جوامـع انسـانی نیـز انتخـاب لبـاس و پوشـش
شــهروندان آزاد اســت ،هــر چنــد بــرای ایــن آزادی ماننــد هــر آزادی دیگــری،
محدودههایی نیز وجود دارد که عمـدتا از سـوی جامعـه و از طریـق فرهنـگ و
عرف ،تعریف و تحمیل میشود .بنابراین از آن جایی کـه همـواره انسـانهـا در
زنـدگی جمعـی خـود کــم و بـیش بـرای پوشـش خــود محـدود بـه هنجارهــای
اجتماعی ،خرد جمعی و عرف و سـنت در جوامـع خـود هسـتند و ایـن «خـرد و
توافق جمعی» و «عرف» و «سنت» نیز معموال آلوده به انواع و اقسام محدودیت-
های مردساالرانه اسـت ،در نتیجـه ،ایـن زنـان هسـتند کـه بـیش از مـردان بـرای
«پوشش خود» دچار موانع و محدودیتهای گوناگون میشوند .اما نکتـهای کـه
در این میان وجـود دارد آن اسـت کـه وقتـی در برابـر انتخـاب آزادانـه پوشـش
توسط زنان ،صـرفا مـوانعی همنـون عـرف و سـنت وجـود دارد بنـابراین زنـان
همواره میتوانند در تعامل با «عرف و سنت » و با ابزارهای فرهنگی و مبـارزاتی
خود ،بهتدریج بـه نفـع گسـترش «حـق انتخـاب» خـود ،و رفـع محـدودیتهـای
نابخردانه ،عرف و سنت را بهتدریج اصالح و تغییر بدهند و جامعه را بـه سـمت
کاهش محدودیتها رهنمون سازند .اما در سرزمینی که «انتخاب زنـان» توسـط
«قانون» و با «دخالت دولت در حوزه خصوصی افراد» محـدود مـیشـود آنگـاه
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گروههای زنان امکان آزادانه ایجاد تغییر و اصـالح در «عـرف و سـنت» بـه نفـع
حقوق و منافع مشروع خود را از دست میدهند ،چرا که «زور و قدرتِ قـانون»
و متعاقب آن «زندان و جریمه و داغ و درفش» در برابر مدافعانِ تغییر قـرار مـی-
گیرد و تعادل نیروهای گوناگون در جامعـه را بـرهم مـیزنـد .از ایـن رو بحـ
محدودیتهای اعمالشده توسط عرف و سنت در جوامع گونـاگون ،بـا جـنس
«اجبار قانونی» به نفع نوع خاصی از پوشش ،متفاوت است.
«حجاب» در هیئت «قانون» ،مسئله این است

«حجاب زنان» به عنوان یک نوع خاص از پوشـش کـه بـا عقایـد و آمـوزههـای
مذهبی نیز عجین شده در اکثر جوامع اسالمی رایج اسـت بـا ایـن حـال فقـط در
معدود جوامعی ـ که تعدادشان از انگشتان یک دست فراتر نمیرود ـ حجـاب و
پوشش زنان ،اختیاری نیست و بـا اجبـار دولتـی (در هیئـت قـانون) همـراه شـده
است .ایران نیز یکی از همین معدود کشورهاست .هر چند تنها کشـور دنیـا هـم
نیست که به وسیله قانون ،مجازاتهایی را برای نوع پوششی خاص تعیین کـرده
و به این بهانه ،دولت در زندگی خصوصی شـهروندان دخالـت مـیکنـد .امـا از
طرف دیگر شاید بتوان گفت ایران تنها کشوری است که به وسـیله ملـزمکـردن
همه زنان کشور به رعایت «قانون حجاب اسالمی» ،زندگی روزمره آنان را فارغ
از نوع مذهب و عقایدشان ،تحت تأثیر و کنترل قرار داده است .بـرای نمونـه در
کشورهایی مانند سودان ،عربسـتان ،بوتـان و کـره شـمالی و اخیـرا در برخـی از
کشورهای اروپایی نظیر فرانسه ،محدودیتهای قانونی برای برخـی از پوشـش-
های خاص وجود دارد .مثال در سـودان «پوشـیدن شـلوار» توسـط زنـان ممنـوع
است و در چند سال گذشته جنجال رسانهای توسط یک زن منتقد (به نـام خـانم
«لوبنا حسین») در اعتراض به این اجبار قـانونی بـه وجـود آمـدی و یـا در کشـور
بوتان طبق قانون آن کشور ،مردم (چه زن و چه مرد) باید لباس «رسمی و ملـی»
کشورشان را در انظار عمومی بر تـن کننـد .در کـره شـمالی نیـز قـانونی وجـود
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داشت که زنان را ملزم به پوشیدن لباس سنتی کـرهای و عـدم اسـتفاده از شـلوار
کرده بود .در فرانسه نیز به تـازگی پوشـیدن «بُرقـع» در امـاکن عمـومی مشـمول
مجازات اعالم شده است( .شهالیی)0331 ،
به رغم محدودیتهایی از این دست اما شاید بتوان گفت که آنچه مقررات
حجاب اجباری در ایران را از سایر قـوانین در ایـن چنـد کشـور خـاص ،متمـایز
میکند آن است که این قانون الزامآور ،در واقع قانونی عام و همهشمول اسـت
و همه زنان مملکت را ـ به رغم نوع مذهب  ،فرهنگ و پوشششان ـ در بر می-
گیرد .یعنی قانون حجاب ،برخالف قـوانین آن چنـد کشـور دیگـر ،محـدود بـه
گروهی خاص در جامعه یا محدود به ممنوعیت در مورد یک نوع لبـاس معـی،ن،
و یا محدود به محیطهای مشخص نیست .مثال در سودان فقط پوشیدن یک نوع
لباس خاص (یعنی پوشیدن شلوار توسط زنان) ممنوع است ،یا در فرانسه ،صـرفا
گروه خاصی از زنان یعنی زنان بُرقعپوش مسلمان (که اقلیتی در حدود  2هـزار
نفر را در فرانسه تشکیل میدهند) مخاطب این قانون هستند .یا در کشـور بوتـان
الزام به پوشیدن «لباس ملی» ،فقط در انظار عمومی را شامل میشود و لباس ملی
آنان نیز معطوف به یک لباس «خاص و مشخص» است .در حالی کـه اجبـار بـه
داشتن حجاب در کشور ما ،همهشمول و فراگیر است و اساسا تعریف مشخصی
هم ندارد و نیز تمامی فضاها و محیطهای خصوصی و عمومی زنـدگی زنـان (و
نیز مردان) را تحت تأثیر قرار مـیدهـد .بـرای نمونـه بـا اسـتناد بـه همـین قـانون
حجاب ،ورود پلیس حتـا بـه مهمـانیهـای خصوصـی و خـانوادگی در خانـههـا
مشروعیت قانونی مییابد ،یعنـی نـه تنهـا «امـاکن عمـومی» بلکـه «خانـه و منـزل
شخصی» افراد نیز از شمول این قانون در امان نیست.
از سوی دیگر قانون حجاب در کشور ما در چنـان کلیتـی تعریـف شـده کـه
هیچگاه نمیتوان معیار دقیق و روشنی برای آن داشت .بنابراین به نظر مـیرسـد
که هدف قانونگذار در تصویب قـانون حجـاب بیشـتر از آن کـه تعریـف یـک
پوشش خاص باشد ،تداعیگر ایجاد یک نظم خاص اجتماعی است که به دلیل
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عام و کلی بودنش ،از حوزه عمومی به حوزه خصوصی گسترش مییابد و حتـا
به روابط بین شهروندان نیز تسری پیدا میکند .یعنی رابطه بـین زن و مـرد را نیـز
در محیطهای شغلی و تحصیلی و در روابط دوستانه خصوصی و ...تحـت تـأثیر
قرار میدهد.
به همین سبب ،طبیعی است که یکی از دغدغههـای مهـم مـا زنـان در ایـران
وجود «قانون حجـاب اجبـاری» باشـد .مسـلما خـود حجـاب بـه عنـوان انتخـاب
شخصی و خودخواستۀ افراد معتقد به آن ،موضوع مورد بحـ مـا نیسـت ،بلکـه
حجاب در هیئت «قانون و اجبار» است که بـر زنـدگی مـا زنـان تـأثیراتی عمیـق
برجای گذارده است .زیرا وقتی برای پوشش نیمی از جمعیت ،قانون وضع شده
است و سپس برای کنترل و اجرای آن ،فضای شهری و حتا فضاهای خصوصـی
و خانگی ما بهطور دائم تحت نظارت و کنترل پلیس قرار گرفته دیگر بحـ بـر
سر «نوع پوشش» و یا سلیقه زنان در انتخاب یا عـدم انتخـاب آن ،و یـا اعتقـاد و
بیاعتقادی به چنین پوششی مطرح نیست بلکه تبعات چنـدوجهی ایـن قـانون در
خصوصی ترین و ظریفترین زوایای زندگی شخصی و اجتماعیمان نفوذ دارد
و نظم و انضباط ویژهای را بر کل جامعه تحمیل کرده است .یعنی موضـوعی در
حوزه «کنترل رفتارها و نظم اجتماعی خاص» و دست انـدازی دولـت بـه حـوزه
خصوصی شهروندان است و خواه ناخواه به عنوان عـاملی در جهـت بـیقـدرتی
جامعه مدنی در برابر دولت عمل میکند
پُر واضح است که برای کنترل هرچه بیشتر زنـان و محـدود سـاختن حضـور
فیزیکی آنان در فضاهای عمومی و شهری ،اعمـال نـوع پینیـدهای از «انضـباط»
الزم است ،انضباطی سخت و چندوجهی که مرز و دیوارهایی دور خانـههامـان،
و سپس در گسترهای وسیعتر در فضای عمومی جامعه ،به دور بدنمان میکشـد
تا ما را از حوزهی عمومی ـ که انگار فقط به مردانِ صاحب قدرت ،تعلـق دارد ـ
کامال منفک سازد .برقراری مرزهای نامریی این نظم ،ابتـدا بـر بـدن و ظـاهر مـا
زنان اعمال شد تا در قدم بعد ،مرزهـای فضـایی ایـن نظـم بـر کـل جامعـه سـایه
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بگسترد و تمامی شهروندان اعم از زن و مرد را بـه کنتـرل درآورد .سـید محمـد
قائم مقامی مدرس حوزهی علمیه ،چند سال پیش طـی مصـاحبهای در هفتـهنامـه
یالثارات به روشنی اذعان میدارد که« :کارکرد حجاب ،نهادینه کـردن نظـم در
اعماق جامعه است» (چهارشنبه  20تیرمـاه  .)23انضـباط و اقتـداری کـه از پـی
نهادی کردن حجاب اجباری (به صورت قانون درآمدن آن) پس از انقـالب بـر
جامعه حاکم شد به لحاظ جغرافیایی نیز مکان مشخص و تعریف شدهای نـدارد
و س ـی،ال اســت و از مرزهــای خصوصــی ،عمــومی ،قــومی ،مــذهبی ،طبقــاتی و
اجتماعی عبور میکند و فضاها و معابر عمومی در کلیه شهرهای بزرگ کشـور
را به کنترل درآورده است.
تبعات و تأثیر چنـدوجهی قـانون حجـاب بسـیار وسـیع و گونـاگون اسـت از
جمله میتوان به :جداسازی زنان از مردان در محیطهای کاری و شغلی بـهویـژه
در بخشهای رسمی و دولتی ،تفکیک جنسـیتی در دانشـگاههـا ،و همننـین بـه
جداســازیهــای گســترده در کــل جامعــه (بــه لحــاظ مکــانی :در اتوبــوسهــا،
محیطهای آموزشی و دانشگاهی ،و مکانهای عمـومی و )...اشـاره کـرد کـه از
جملهی تبعات این مسئله ،رشد خشونت و نگاه بهشـدت جنسـی بـه زنـان اسـت.
شاید بتوان یکی از دالیل گسترش آزارهای جنسی خیابانی به زنان را عـالوه بـر
دهها دلیل دیگر ،به اجرای همین قانون حجاب اجباری و تبعـات آن در فضـای
شهری مربوط دانست که حوزهی زنـدگی و روابـط زنـان و مـردان را چنـان از
ریخت انداخته که روابط دو جنس را به رابطهای بسیار پینیده ،شـکبرانگیـز و
عجیب و غریب تبدیل کرده است.
«قانون حجاب» که در واقع به عنوان زیربنای حقوقی ،اخالقی ،اجتمـاعی( ،و
حتا سیاسی) در بافت این نظم آهنین عمل میکند شبکهای درهم تنیده از مرزها
و خطقرمزهایی را در جامعهی ما بـه وجـود آورده کـه سـرپینی از آن ،جرمـی
امنیتی تلقی میشود و در نتیجه با مجازات روبهرو میگردد زیرا این تنظیمـات و
خطقرمزها که دو جنس را از هم تفکیک میکند در واقع وسـیلهای هسـتند کـه
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از طریق آنها قدرت و تسلط اقلیتی را بر اکثریت وسیع زنان ــ و نیـز مـردان ـــ
جامعه ،مشروعیت میبخشد.
اصوال هر نظم و انضباط «زمینی» (که به دست انسانها ساخته میشود) برای
تبدیل شدن به اقتدار و هیبتی ترسناك (هیبتی که شهروندان را به اطاعت مجبور
سازد) محتاج مشروعیت است .تنظیمات سیاسی و اجتمـاعی در اکثـر کشـورها،
مشروعیت خود را معموال از عرف و قانونی که برآمـده از نیـاز اکثریـت جامعـه
باشد اخذ میکنند .اما در کشور ما ایران ،با وجود دولت دینی ،ایـن تنظیمـات و
خطقرمزها برای مشروعیتبخشی به اقتدار خود ،قبایی از ایدئولوژی نیز بـر تـن
کردهاند.
و اما ،مرزها و تنظیمات قانونی (برآمده از قانون حجاب) و عملکرد شـبکهی
بغرنج قواعد نانوشتهی آن ،باع شده که تمـامی فضـاها و مکـانهـای عمـومی
موجود ،از مغازهها تا رستورانها ،آرایشگاههـا ،موسسـات هنـری ،کارگـاههـای
تولیدی ،و ...را در برابر ورود ماموران (اداره امـاکن نیـروی انتظـامی) و کنتـرل
دایمی فضـاهای عمـومی توسـط نماینـدگان دولـت ،ضـربهپـذیر سـازد .وجـود
حراســتهــای ویــژهی مــدخل ورودی مکــانهــای فرهنگــی و عمــومی شــهر
(سالنهای تئاتر ،فرهنگسـراها ،و )...و همننـین حضـور مـأموران حراسـت در
ادارات و سازمانهای دولتی برای کنترل حجاب زنان ،به محملـی بـرای کنتـرل
کل این مکانها و همه کارکنان آن (زن و مرد) تبدیل شـده اسـت .در واقـع بـه
پشتوانهی این قانون ،کنترل فضاهای عمومی بهراحتی امکانپـذیر شـده و ظـاهرا
«مشروعیت» یافته است.
قانون حجاب باع شده مسافرت و تحرك اجتماعی زنان با موانـع بسـیاری
مواجه شود .قانون حجاب باع اُفت شدید ورزش زنـان نیـز شـده اسـت و ایـن
اُفت ،تبعات بسیار منفی بر سالمتی تن و روان زنان گـذارده و نسـلی از دختـران
افسرده را پرورده است.
به پشـتوانهی همـین زیـرسـاخت حقـوقی مشـروعیت یافتـه از سـوی مجلـس
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شورای اسالمی (قانون حجاب) ،نیروهای امنیتی و پلیس و سازمانهای عـری
و طویلی با هزینههای بسیار ( از محل بودجهی عمومی) به وجود آمـده کـه هـر
نوع حرکت مردم را در جامعه و حتا درون خانهها کنترل مـیکنـد .یـک لحظـه
تصور کنید عدهای از «برکت» وجـود ایـن قـانون و تـذکر بـه زنـان و جریمـه و
بازداشت آنان« ،معاش» و حقوق دریافـت مـیکننـد و از ایـن طریـق چـه بسـیار
شـغلهــای متعـدد کــه ایجــاد نشـده اســت! در واقــع ایـن قــانون یـک ساااختار
اقتصادی نیز پیدا کرده است و چه بسا سوءاستفادههای مالی ـــ و پنهـانی ـــ را
نیز بهوجود آورده است.
تنها در سال « 0370یکصد و سیزده هزار زن تحت عنوان بدحجـابی ،اشـاعه
منکرات و فساد و بیحجابی بازداشت شدهاند( ».سمینار امر به معروف و نهی از
منکر  00مرداد  .)0370همچنین طبق آمارهای رسمی ،فقط تعداد پرونـدههـای
مختومه در دادگاههـای عمـومی کـه بـا موضـوع «اعمـال منـافی عفـت» در ایـن
دادگاهها مطرح شده است در سـال  ،0321نزدیـک بـه  21هـزار پرونـده بـوده
است (خالصه آمارهـای پایـهای کشـور )0321 ،کـه از مـوارد عمـده کـه ذیـل
عنوان اعمال منافی عفت میتوان طبقهبندی کرد «بدحجابی»« ،زنا» ،رابطه دختـر
و پسر ،و غیره است .در سال  0327نیز رئیس پلیس فرودگاههای کشـور اعـالم
کرد که «در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخـورد بـا هرگونـه
بدپوششی ،پلیس از سفر  022نفر به دلیل بدحجابی جلـوگیری کـرد و بـه 070
هزار و  050نفر نیز تذکر داد و از  3هزار و  733نفر نیـز تعهـد کتبـی گرفـت».
(خبرگزاری فارس )0327/3/3 ،در همین سال فرمانده نیروی انتظامی نیز اعالم
کرد« :تعداد یک هزار و نود و هشت نفر از زنان بدحجاب که بـا پوشـش خـود
عفت عمومی را جریحهدار میکردند ،دستگیر شدند و از این تعداد  354نفر بـا
اخذ تعهد کتبی آزاد و تعـداد  004نفـر نیـز بـا تشـکیل پرونـده تحویـل مراجـع
قضایی شدند( ».خبرگـزاری فـارس )0327 /3/02 ،همننـین معـاون اجتمـاعی
نیروی انتظامی در تیرماه  0323اعالم کـرد کـه «از آغـاز اجـرای طـرح عفـاف

 / 04روشنفکران و حجاب

تاکنون یک هزار و پانصد و بیست و چهار نفر دستگیر شـدهانـد»( .رادیـو فـردا،
)0323/4/3
اگــر مســئوالن و تصــمیمســازان مملکتــی از منظــر اقتصــادی و بــا حســابی
سرانگشتی ،میانگینی از تعداد زنان بازداشتشده طی  33سال اخیر داشته باشـند
و انرژی و سرمایههای درگیر در چنـین پرونـدههـایی را بـهحسـاب بیاورنـد ،آن
وقت با آگاهی نسبت به اتالف عظیم سرمایههـایی کـه بـرای برقـراری و تـداوم
چنین نظمی ،از بودجه عمومی پرداخت شده ،ممکن است شوکه شوند .ایـن در
حالی است که بـه گفتـهی کارشناسـان ،ضـایعات اصـلی ایـن نظـم پُـرخشـونت
(خشونت سازمانیافته و بسیار پُر هزینه) پیش از آن که اقتصادی باشد ،روحی و
روانی است یعنی صدمات جبرانناپـذیری کـه ایـن خیـل عظـیم زنـان ،متحمـل
شدهاند.
از سوی دیگر این نوع نگاه و کنترل دایم و مستقیم زنان ـ و به تبع آن مردان
ـ به واسطهی عملکرد این قانون ،به یک هنجـار اجتمـاعی تبـدیل شـده اسـت و
باع شده که بسیاری از مردم به خـود ایـن «حـق» را بدهنـد کـه بـه بهانـههـای
مختلف در مورد نوع پوشش و طرز رفتار دیگران (بهویژه زنان) اظهارنظر کننـد
و بدون آنکه نیاز به توجیه یا مشروعیت دیگری داشته باشـند آنـان را کنتـرل و
محدود سازند .در واقع مداخلهجویی در زنـدگی زنـان و حتـا مـردان ،بـه بهانـه
کنترل پوشش زنان ،در کشور مـا امـری نهـادینـه شـده کـه بـه پشـتوانهی قـانون
حجاب صورت میگیرد.
بررسی تأثیر چندوجهی این قانون بر زندگی ،روابط اجتمـاعی ،اقتصـادی و
روان جمعی جامعه بیشک بسیار گسترده است اما همـین بـس کـه اجـرای ایـن
قانون (و عملکرد شبکهی درهم تنیدهی قواعد نانوشتهی آن) بر فرآیند بازتولیـد
و آزاد شدن مجدد جـزماندیشـی و تعصـب پدرسـاالرانه تـأثیر تعیـینکننـدهای
داشــته اســت .قــانون حجــاب ،متأســفانه عــاملی شــده تــا اقتــدارگرایــی ســنتی و
بهاصطالح «تعصب و غیرت» مرد ایرانی ،برای کنترل و سرکوب زنـان و تسـلط
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هر چه بیشتر بر همسران ،خواهران و دختران خود ،بار دیگر سـر بـر آورد و بـه
طــور پیوســته تحریــک شــود .آزاد شــدن ایــن تعصــبات اقتدارگرایانــه در کنــار
ملغاکردن «قانون حمایت از خانواده» ،سرانجام باع افزایش حیـرتآور آمـار:
طالق ،تنشهای خانوادگی ،فرار دختـران از خانـه ،شوهرکُشـی و خـودسـوزی
زنان شده و به نوعی توجیهگر قتلهای ناموسی در کشورمان است.
ایــن درســت اســت کــه وقــوع انقــالب در ســال  0357و تصــویب قــانون
حجاباجباری ،بر دلنگرانی و هراس بسیاری از مـردان همـوطنمـان ـــ کـه از
برابری نسبی حقوق زن و مرد ،به وحشت افتاده بودنـد ـــ خـط بطـالن کشـید و
خیالشان را آسوده کرد اما باید صادقانه بگوییم که در زمان شاه ،مـادران مـا بـا
این که حقوق قابل مالحظهای به دست آورده بودند هیچگاه از وظایف انسـانی
و اخالقی خود شانه خالی نکردند ،نه ترك خانواده گفتند ،نه فرزنـدان خـود را
نادیده گرفتند ،و نه از محبت و فداکاریشان کاسته شـد .بلکـه تنهـا اتفـاقی کـه
رخ داده بود اینکه با حمایت دادگاههای خانواده و تصویب قـوانین تاحـدودی
عادالنهتر ،به طـور نسـبی از زیـادهخـواهی و اختیـارات بـیحـد و حصـر مـردان
کاسته شده بود ــ همین !
در حال حاضر اما اجبار در پوشـش زنـان ـــ در هیئـت قـانون ـــ بهانـهای بـه
دست مرد متعصب ایرانی داده اسـت کـه بـه وسـیلهی آن ،ارزشهـای اقتـدار و
سلطهگری (و بهاصطالح اُبهت و جبروت) خود را از اعماق سیاهچالهای قـرون
و اعصار بیرون بکشد و مشروع جلوه دهد .روشن است که در فضایی متخاصـم
(که آمیزهای از تعصب و خشم و اقتدار و غیرت و سوءظـن و کنتـرل «نـاموس»
است) مردان فرهیخته و آزاداندیش جامعه ،خواهی نخواهی منزوی میگردند.
البته نباید این نکته را از نظـر دور داشـت کـه در بسـیاری از مواقـع بـروز و
ظهور چنین سیستمی از کنترل فعال و فراگیـر معمـوال در کشـورهایی بـهوجـود
میآید که نه فقط حاکماناش بلکه مجموعـه جامعـه و بـهخصـوص فرهنـگ و
سنتهای سیاسیاش ،چنین نظمهای غیردموکراتیکی را بازتولید میکننـد .زیـرا
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چنین نظمهایی در جوامعی قابل پیاده شدن است که فرهنگ و سیاست دست به
دست هم مـی دهنـد تـا چنـین انضـباطی علیـه نیمـی از جمعیـت ،اسـتقرار یابـد.
قضیهی استقرار نظمی فراگیر و آهنین و برقراری مجازاتهای قانونی برای طـرز
لباس پوشیدن مردم و تربیت انبوه مأموران کنترلگر دولتی ــ کـه از طریـق آن،
کل روابط اجتماعی مهار میشود ــ همانطور که تـاریخ قـرن بیسـتم هـم نشـان
داد ،پدیدهای تکعاملی و منحصر به شکل و عنوان حکومت هم نیست بلکه بـه
فرهنگ سیاسی و بافت توبرتوی جوامع دارای سیستمهای توتالیتر (فارغ از نـوع
ایدئولوژی آنان) نیز مربوط بوده است .تجربـه عملـی هـم نشـان داده اسـت کـه
نظمهای توتالیتر بدون همکاری و همدلی و کمک بخشهای وسـیعی از مـردم،
هرگز بر جامعه مستولی نمیشوند و یا بهتر بگوییم که نظـم توتـالیتر بـدون ایـن
همکاری ،توان و قدرت آن را ندارد که در درازمدت صرفا با «زور و خشونت»
دوام بیاورد.
از همین روست که شاید بتـوان گفـت برقـراری قـانون حجـاب اجبـاری بـه
نوعی نشان دهندۀ حضور فعال فرهنگ و ارزشهای غیردموکراتیک در اعمـاق
جامعه ما نیز هست .هنگامی که برآیند انقالبی بزرگ (انقالب  )57با مشارکت
گسترده مردمی ،در استقرار قانون حجاب اجباری متبلور مـیشـود ،ایـن امـر بـه
خودی خود میتواند بازتابدهندۀ ماهیـت و جـنس فرهنـگ سیاسـی غالـب بـر
جامعه ما نیز تلقی شود .چرا که به نظر میرسد در تاریخ معاصر کشور ما ایـران،
عدم دلبستگی روشنفکران و کمبود توجه روشـمند نخبگـان و نیروهـای پیشـرو
جامعه نسبت به «شیوهی گذار دموکراتیک» ،در مجموع سبب شـده کـه تـالش
نیروهای فعال جامعه (که موتور محرکه تغییر برای دستیابی به مطالبـات بـوده-
اند) اغلب بدون توجه به روشهای دموکراتیک تحقـق ایـن مطالبـات ،صـورت
گیرد و این امر نیز باع تکرار چرخهی تولید و بازتولید «نظم غیردموکراتیـک
سیاسی» (چه در شکل مذهبی و چه غیرمذهبی آن) بوده اسـت ،و متأسـفانه ایـن
کمتوجهی را حتا امروز هم میتوانیم بین نیروهای فعال که گفتمانهای سیاسـی

پیشگفتار 07 /

امروز را برای شکلدهی به آیندهی ایران میسازند مشاهده کنیم .بهطـوری کـه
هنوز که هنوز است گاه نقدهایی که به «قانون حجاب اجباری» در میـان بخـش-
هایی از اپوزیسیون در جریان است بیشتر در حوزه چالش و رقابتهای سیاسـی
و ایدئولوژیک است تا این که اساس «دخالت گری دولت در حوزه خصوصـی
شهروندان» و تبعات منفی این دخالتگری را به چالش بگیرد و مرکـز نقـدهای
خود قرار دهد.
از همین روست که به نظر میرسد ،معضالتی مانند پوشـش و حجـاب زنـان
که همواره در تاریخ معاصر ما به چالشی سیاسـی تبـدیل شـده ،بـیش از آن کـه
نیازمند نقد و افشاگری و یا تأییـد «فلسـفه و محتـوای حجـاب» باشـد ،ضـرورت
دارد که از منظـر رابطـه حجـاب بـا چگـونگی اسـتقرار نظمـی دموکراتیـک در
جامعهی چندفرهنگی ایران مورد بررسـی قـرار گیـرد .چـرا کـه اگـر حجـاب و
پوشش زنان در ارتباط با اسـتقرار نظـم و سـامانهای دموکراتیـک مـورد چنـد و
چون قرار نگیرد و نقد «دخالتگری دولت در حـوزه خصوصـی شـهروندان» از
قلم بیفتد ،و صرفا به عنوان «یک باور مذهبی» به چالش کشیده شود بیشک باز
هم ظرفیت آن را دارد که در آینده نیز همننان در چالشی ایدئولوژیکسیاسـی
میــان نیروهــای گونــاگون مــورد سوءاســتفاده قــرار گیــرد و در نتیجــه ،بــه «حــق
انتخاب» زن ایرانی و حوزه خصوصی شهروندان جامعه تجاوز شود.
واقعیت این است که از هشتاد سال پیش تـا بـه امـروز ،تـالش ایرانیـان بـرای
گذار به جامعهای دموکراتیک ،چندان موفقیتآمیز نبوده است .در واقع ،تـالش
برای درهم شکستن نظم سـنتی «انـدرونی /بیرونـی» و اسـتقرار «نظـم مـدرن» در
زمان رضاشاه پهلوی ،و نیز تالش برای بازگشت به «اصل» و «خویشتن خـویش»
و استقرار همان نظم سنتی «انـدرونی  /بیرونـی» پـس از انقـالب  ،57همگـی بـه
نظمهای غیردموکراتیک در جامعه ما رهنمون شدند .در واقع هر دو رویکرد در
سایه فقدان دلبستگی به ارزشهای دموکراتیک (که پایه آن بـر تفکیـک حـوزه
خصوصی و عمومی و استقالل و تحکیم جامعه مدنی است) و کم بهـاء دادن بـه
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استقرار نهادهای دموکراتیک صورت گرفت که سرآخر منجر به اسـتقرار «نظـم
امنیتی» در فضای جامعه ایران شد کـه متأسـفانه هـیچکـدام از ایـن دو رویکـرد،
«انتخاب آزادانـه پوشـش بـرای زنـان» را بـه رسـمیت نشـناختند .در واقـع حلقـه
مفقوده در گفتمانهای مسلط در میان نیروهـای عمـلکننـده در وقـایع تـاریخی
کشورمان ،اتفاقا ناباوری به استقرار نظم دموکراتیک بوده استی منظورم از نظم
دموکراتیک ،نظمی است که میتواند ظرف و ساختاری مناسـب بـرای حضـور
نیروهای گوناگون با عقایـد مختلـف در کنـار یکـدیگر و محتـرم شـمردن حـق
انتخاب شهروندان و استقرار یک جامعه مـدنی قـوی باشـد کـه بتوانـد در برابـر
دخالت دولت در حوزه خصوصی شهروندان ،ایستادگی کند ،و این ایسـتادگی،
مبتنی بر نهادهای مستقل و توانمند برای حفاظت از حقـوق شـهروندی و حـوزه
خصوصی مردم باشد .اما درست برخالف این روند ،در طـول چنـد دهـه اخیـر،
چالش اصلی میان نیروهای گوناگون سیاسی در جامعه ما ،به جـای یـافتن راهـی
برای چگونگی همزیستی و تعامل مسالمتآمیز در سامانی دموکراتیک ،همواره
تالش برای حذف نیروی مقابل و رقیب خود ،بوده اسـت تـا از طریـق «حـذف»
نیروی غیرخود ،نظم دلبخواه گروه خود (آرمانشهر خود) را در کل کشور پیاده
کنندی و در این میانه نیز حجاب زنان یکی از مهمترین کانونهـای چـالش میـان
ایــن نیروهــا ب ـوده اســت .چــالشهــایی کــه همــواره بــا ایجــاد «نظمــی امنیتــی و
اقتدارگرا» حل و فصل شده و نه بـا رواداری و ایجـاد گفتمـانهـا و سـامانههـای
دموکراتیک.
در حـال حاضـر ،گفتمــانهـای موجـود در میــان اپوزیسـیون و حتـا در میــان
فمینیستهای ایرانی ،به همه ما هشدار میدهد که مسئله حجـاب زنـان همننـان
میتواند در آینده نیز از موضوع «حق انتخاب زنان» به ابزاری برای «چالشهـای
قهرآمیز سیاسی» تنزل یابد .از این رو به نظر میرسد مقوله پوشش زنان (با توجه
به حافظه تاریخی مردم ایران) اگر به طور مشخص در رابطه با مقوله دموکراسی
و احترام به حقوق شهروندی و عدم مداخلـهگـری دولـت در حـوزه خصوصـی
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تبیین نشود و همننـان در حـوزهی درگیـری دو قطـب ایـدئولوژیکِ «مـذهبی/
غیرمذهبی» باقی بماند باز هم پتانسیل آن را خواهد داشت که زندگی اجتمـاعی
زنان و حق انتخاب آنان را به شکلی دیگر در روابط پینیده خود ،بـه زیـر سـایه
استبداد بکشد .بنابراین در فصلهای پنجگانه این کتاب در حـد بضـاعت تـالش
کردهام تا گفتمانهای عمده و مسلطی کـه در مقـاطع سرنوشـتسـازتاریخی بـر
محور حجاب و پوشش زنان وجود داشته به بح گذاشـته شـود ،و فاصـله ایـن
گفتمانها با ارزشهـای دموکراتیـک (کـه یکـی از میـزانهـایش عـدم مداخلـه
دولت در حوزه خصوصی شهروندان است) مورد بررسی قرار گیرد.
همین جا الزم به تأکید است که خوشبختانه تاکنون تحقیقات بسـیار جـامعی
در مورد تاریخ تحوالت جنبش زنان و دیـدگاههـای مسـلط جنسـیتی در تـاریخ
معاصر توسط برخی از نظریه پردازان مدافع برابـری و پـژوهشگـران فمینیسـت
ایرانی منتشر شده که عمدتا به بررسی نگرشها و رویکردهای جنسیتی دولـت-
هایی که در یکصدساله اخیر بر سر کار بودهانـد ،پرداختـهانـد .ایـن پـژوهشهـا
اتفاقا بسیار دقیق و آموزنده هـم هسـتند و توانسـتهانـد بـه پرسـشهـا و ابهامـات
بسیاری که در این زمینه مطرح بوده ،به خوبی پاسخ گویند .امـا مـن در بخـش-
های گوناگون این کتاب ـ که برخی از قسمتهای آن به شکلی خالصـه پیشـتر
در فضای اینترنتی منتشر کرده ام ـ صرفا بر رویکردها و گفتمانهایی که در میان
روشنفکران پیشرو و معاصر ایران (درباره «حجاب») وجود داشته تمرکـزکنم و
نسبت آن را با «حق انتخاب زنان برای پوشش خودشان» برجسته سـازم .بنـابراین
روشن است که مطالب این کتاب ،رویدادهایی مثل «کشف حجاب» یا «حجاب
اسالمی پس از انقالب» را به طور همه جانبه مورد بررسـی قـرار نمـیدهـد بلکـه
بیشتر سعی دارد تا به نقش و نگاه خود زنان کنشگر و روشنفکران و بازیگران
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
حجاب رخ داده است بازنماید .بنابراین ،بیش از آن که کلیـات را بررسـی کـنم
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به جزییات پرداختهام و بیش از آن که به اسناد و مطـالبی کـه بـه نحـوه برخـورد
دولتمردان با این مسئله میپردازد رجوع کنم ،به خاطرات بهجایمانـده از ایـن
دوران و نگاه و قضاوت فعاالن زن ارجاع دادهام .چرا که سعی داشتهام به جـای
تمرکز و قرارگرفتن در دایـرۀ عملکـرد دولـتهـا ،عمـدتا بـه کـنش و واکـنش
مدافعانِ تغییر در بطن جامعه نگاه کنم .زیرا تاکنون تحلیلهای جـامعی از منظـر
جنسیتی توسط نظریهپردازان فمینیست ایرانی در مورد دورههای مختلف تـاریخ
معاصر کشورمان منتشر شده کـه بـیشـک آن تحلیـلهـا مـیتوانـد چشـمانـداز
روشنی از این دورههای تاریخی ،برای فعاالن جنبش زنان فراهم نمایـد ،امـا مـن
به عنوان یک کنشگر جنبش زنان ،هدفام در این بررسـی مـوجز و جزءنگـر،
صرفا دستمایه قرار دادن تجربههای عملی گذشته برای بـهکـارگیری در جنـبش
امروز زنان است و امیدوارم نگاه جزءنگر این کتاب به سهم خود بتواند در کنار
تحلیلهای جامع و کالننگـر موجـود ،بـه فعـاالن مسـالمت جـوی جنـبش زنـان
کشورم در اتخاذ استراتژیهای کارآمدتر یاری رساند.
نگاهی به مطالب فصلهای پنجگانه کتاب

مطالب فصل اول کتاب حاضر ،عمدتا به شرایطی که منجر به «کشف حجـاب»
توسط رضاشاه شد و تأثیر و نقش روشنفکران پیشرو در این حادثـه ،اختصـاص
یافته است .زیرا کشف حجاب که سال  0304خورشـیدی در کشـور مـا اتفـاق
افتاد بیاغراق یکی از مهمترین حـوادث سیاسـی در تـاریخ معاصـر ایـران بـوده
است به این دلیل که اهمیت و تأثیر عظیم آن ،از دوره کوتـاه خـود (حـداکثر 3
سال) ،بسیار فراتر رفته و پیامـدهای چنـد وجهـیاش ،سـببسـاز مناقشـه و تـأثیر
بسیار عمیق در فرهنگ و سبک زندگی و نیز در ساختار روابط قدرت در ایـران
معاصر بوده است ،تا جایی که در طول هشتاد سال اخیر ،فعاالن حقـوق زنـان را
به دو گروه عمدهی موافقان و مخالفان ،تقسیمبندی کرده است .اما به رغم همـه
این موافقتهـا و مخالفـت هـا ،سـعی نگارنـده در ایـن فصـل ،نشـان دادن نقـش
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روشنفکران و نیروهای پیشرو جامعه در بروز واقعهی کشف حجاب و نیز نحوه
واکنش فعاالن جنبش زنان در آن زمان به این رخداد ،بوده است.
فصل دوم :عمدهی مطالب فصل دوم بر چگونگی و نحوه بازخوانی «کشـف
حجاب» پـس از خـروج رضاشـاه از کشـور تمرکـز دارد .در ایـن فصـل ،سـعی
کردهام بافت جنبش زنان درفاصـله سـالهـای  0321تـا  ،0342دنبـال کـرده و
همراه با آن ،شیوه «بازخوانی جهتدار کشف حجاب» توسط نیروهای مختلف
سیاسی و مذهبی (و توسط خود مـدافعان حقـوق زنـان) را طـی ایـن دوران پـی
بگیــرم .در واقــع در فصــل دوم ،بخــش عمــده تــالشام ای ـن بــوده اســت کــه
استراتژیهایی که گروههای فعال در جنبش زنان در قبال مطالبات عمومی ملـت
و جنبشهایی نظیر «نهضت ملی شدن صنعت نفت» اتخاذ کردند را بررسی کـنم
و در عین حال ،حوادث تأثیرگذار و گفتمانهای مسلط (از جمله نحوۀ برخـورد
با واقعه کشف حجاب) را که در سالهای بعد ،بسترساز قطببندی میان گـروه-
های مختلف جنبش زنان شد و جنبش ضدشـاه بـر چنـین بسـتری توانسـت بنیـاد
جنبش معاصر زنان را زیر سئوال ببرد ،نشان بدهم.
فصل سوم :مطالب این فصل با توجه به دنباله روی و تمکین گروههـای زنـان
از گفتمان قهرآمیز جنبش ضدشاه و مسلط شدنِ تدریجی گفتمانی که بین منافع
زنان خطکشی ایدئولوژیک برقرار میکرد ،نوشته شده استی یعنی ایجاد همـان
خطکشی ایدئولوژیک که سرآخر باع شـد جایگـاه جنـبش زنـان (بـه عنـوان
کلیتی که نمایندگی بخشی از زنان را برعهـده داشـت) ،سـاقط نمایـد .در ادامـه
مطالب این فصل سعی کردهام با نتیجهگیری از این دو رویکـرد ،موضـوع را بـه
تحــوالت پــس از انقــالب  57بکشــانم .در واقــع کوشــش کــردهام تــا در حــد
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
انقالب در سال  ،57حجاب برای زن ایرانی در مقـام الـزام و اجبـار در هیئـت و
لباس قانون ،به اجرا درآید.
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فصل چهارم :در این فصل در حـد دسترسـی بـه مکتوبـات و اسـناد موجـود،
وقایع بعد از انقـالب در مـورد «روش برخـورد زنـان» نسـبت بـه اجبـاری شـدن
حجاب را مورد بررسی قرار دادهام و سعی کردهام به روند پُر چـالش مقاومـت-
هایی که در برابر اجباری شدن حجاب در جامعه زنان ایجاد شـد نگـاهی داشـته
باشم .این مقاومتهای مستقل زنانه ،برای نخستینبار بـود کـه در تـاریخ معاصـر
سرزمین ما اتفاق میافتاد .مقاومتهایی که بـا آغـاز زمزمـههـای اجبـاری شـدن
حجاب در مـاه هـای اول پـس از پیـروزی انقـالب ،در اغلـب شـهرهای بـزرگ
کشورمان رخ نمود ولی به هزار و یک دلیل ،نه ادامه یافت و نـه در میـان الیـه-
های مختل ف زنان گسترش پیدا کرد و نـه حتـا سـبب شـد کـه میـان گـروههـای
گوناگون زنان ،اتحادی یکپارچـه را نهادینـه سـازد ،بـا ایـن حـال امـا بازتـابی از
مقاومت مسالمتآمیز زنانهای است که در برابر «انقالبی مردانه» قد علـم کـرد و
زنان معترض ،بسیار بیشتر از حـد و تـوان و حتـا فراتـر از وسـعت اعتـراضهـای
خــود ،هزینــه پرداختنــد .در ادامــه مطالــب فصــل چهــارم ،بــه فــراز و فرودهــای
سیاستگذاری حاکمیت در قبال بدحجابی و چالشهای متعدد میان جناحهـای
گوناگون حاکمیت در رابطه بـا شـیوه برخـورد بـه پدیـده حجـاب و بـدحجابی
پرداختهامی چالشهایی که سبب شد از همان ابتدای پیـروزی انقـالب ،موضـوع
پوشش اسالمی برای زنان ،نه تنها یک «تنش بیرونی» بلکه به یـک تـنش درون-
حکومتی و بیناجناحی نیز تبدیل شود و تا امروز ،بیوقفه ادامه یابد.
فصل پنجم :این فصل نگاهی مختصر به نتـایج برخـی از تحقیقـات میـدانی و
پژوهشهای انجام شـده در دانشـگاههـای کشـور دارد زیـرا ایـن تحقیقـات کـه
عمدتا در یک دهه اخیر در رابطـه بـا نظـرات جوانـان (بـهویـژه دانشـجویان) در
مورد حجاب صورت گرفته است مـیتوانـد مـا را بـه آنچـه امـروز در ذهنیـت
جامعه در رابطه با حجاب میگذرد  ،نزدیکتر سازد .هر چند پژوهشهایی کـه
در این فصل به آنها استناد شده ،به دالیل مختلف ،نمیتواند تصـویری کامـل و
جامع از ذهنیت امروز جامعه ایران را بازتاب دهد اما مطالعه آنها بیشک می-
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تواند به ما زنان یاری رساند تا روشها و رویکردهایمان را بـا وسـواس و دقـت
بیشتری بر اساس واقعیتهای جامعه تنظیم کنیم .چرا که به نظر مـیرسـد بحـ
حجاب در میان بخشی از نیروهای سکوالر درون جنبش زنان (نیروهـایی کـه بـا
تفکیک سکوالریسم از دموکراسی ،به سکوالریسم اولویت میدهند) ،به نـوعی
با «حق انتخاب آزادانه پوشش» زاویه پیدا کرده است.
با توجه به مطالب فصلهای پنج گانـه کتـاب شـاید بتـوان نتیجـه گرفـت کـه
بح اصلی در تمامی بخشهای مختلـف ایـن کتـاب عمـدتا بـر محـور «روش
برخورد جامعه» و نشـان دادن دیـدگاههـای غیردموکراتیـک در میـان نیروهـای
پیشرو و روشنفکران و نخبگان ایرانی در رابطه با حجاب و حق انتخـاب زنـان،
دور میزند ،و شاید به همین دلیل بوده است که عمدتا بر نقاط ضعف نیروهـای
مترقی و پیشرو در جامعه و برجستهکردنِ روشِ غیردموکراتیکِ مواجهه آنان بـا
مسئله حجاب و پوشش زنـان ،تمرکـز یافتـه اسـت تـا از ایـن رهگـذر شـاید در
جنبش معاصر زنان ،حساسیت بیشتری نسبت به این نقطه ضعفها به وجود آیـد
و احیانا گفتمان و روش و منش دموکراتیکتری نسبت به مسـئله حجـاب ـ کـه
همواره چالشی سیاسی و پینیده در ایران بوده است ـ به نفع زنان پیریزی شـود
ــ به این امید.
نوشین احمدی خراسانی .تهران0331 ،
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فصل اول
حجاب زدایی از «کشف حجاب»

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

به نظر میرسد در جنبش زنان ،معموال تحلیـلهـا از واقعـه کشـف حجـاب و از
آننه بر سر زنان رفته اسـت غالبـا «دولـت محـور» بـودهانـد .یعنـی نقـدهایمـان
معموال از رفتار دولتها آغاز و سرآخر بـه رفتـار دولتمـردان خـتم مـیشـود تـا
جایی که برخی از کتابها و متنهای پژوهشـی منتشرشـده در سـالهـای اخیـر
(چه موافق یا مخالف کشف حجاب) ،اغلب به توضیح و بررسی آییننامـههـای
اجرایی (عادی یا محرمانه) و یا صـرفا بـه قضـاوت در نحـوۀ عملکـرد آشـکار و
پنهانِ نهادهای دولتی محدود شدهاند .از ایـن رو بـه نـدرت پـیش آمـده کـه بـر
رویکردهایی که نیروهای سیاسی و اجتمـاعی گونـاگون (از جملـه خـود زنـان)
درون جامعه نسبت به واقعه کشف حجاب اتخاذ کردهاند انگشت بگـذاریم و از
این رهگذر به نقش و تأثیر ـ مثبت یا منفی ـ فرهنگ سیاسی غالـب بـر عملکـرد
اشخاص و نیروهـای اجتمـاعی ،کـه اتفاقـا بسترسـاز چنـین وقـایعی هـم هسـتند،
بپردازیم.
البته منظور آن نیست که تحلیلهای «دولت محـور» فاقـد ارزشانـد بلکـه در
جای خود ،اتفاقا ضروریاند اما برای ما کنشگران جنبش زنان شاید بـیش از آن
که خود وقایع و رویدادهای اجتماعی ،مهم باشد شناخت از روندها و گفتمان-
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های حاکم بر نیروهای سیاسی و اجتماعی درون جامعه میتواند دارای اهمیـت
بیشتری باشد .چرا که از بستر چنین شناختی است که امروز میتوانیم تاحـدودی
پیش بینی کنیم که گفتمانهای غالب و روندهایی که اکنـون در جامعـه جـاری
است ممکن است به چه تحـوالتی در آینـده بیانجامـد و از ایـن رو حساسـیت و
دغدغه الزم را در جهت تاثیرگذاری در این رونـدها و گفتمـانهـای جـاری بـه
دست آوریم.
همانطور که در ادامه خواهد آمد ،واقعه کشف حجاب یک «اتفـاق» سـاخته
شده صرفا توسط یک فرد (رضاشاه) نبود بلکه روند و گفتمانی بود که از زمـان
مشروطه در میان روشنفکران تجددگرا آغـاز شـده بـود و در نهایـت در دورهی
حاکمیت رضاشاه عمال تحقق یافت .بنابراین شـناخت از رویکردهـا و گفتمـان-
هایی که در طی زمان نسبت به مسئله حجاب (پیش از کشف حجـاب) در میـان
نیروهای پیشرو جامعه وجود داشته به ما کمک مـیکنـد کـه بـه جـای واکـنش
صــرف و «اعــالم برائــت» در برابــر روش اقتدارگرایانــه دولــت رضاشــاه ،کمــی
عمیقتر به ابعاد مختلف آن نگاه کنیم تا ببینیم اقتدار رضاشاهی در روند کشـف
حجاب ،واقعا چه پشتوانههایی بین نیروهای مؤثر و پیشرو در جامعـهی آن زمـان
داشته است.
کسب این شناخت عمیقتر همننین باعـ مـیشـود کـه امـروز نیـز بتـوانیم
نسبت به دیدگاههای غیردموکراتیک موجود در مورد رویکردهایی که در میان
نیروهای سیاسی در رابطه با مسئله زنان به طور کلی و در مـورد حجـاب و «حـق
انتخاب زنان» به طـور خـاص وجـود دارد کنجکـاوی و دقـت الزم را بـه خـرج
دهیم تا شاید در مقابل خطرات ناشی از وقایعی مشابه ،جامعه زنان کشـورمان را
بیمه کنیم .اما اگـر «کشـف حجـاب» را بـه گونـهای بازسـازی کنـیم کـه صـرفا
برآمده از «ارادهی اعمال شده از سوی یک نفر» تلقی و تفسیر گـردد ،بـیشـک
چنین تحلیلی با سلب مسئولیت از جامعه ،سبب میشود کـه شـناخت درسـتی از
میزان مسئولیت و سهم نیروهای بیرون از ساختار دولت ،به دسـت نیـاوریم و در
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نتیجه برای پیشگیری از وقایع مشابه آینده ،حساسیت الزم را نیز از کف بدهیم.
از سوی دیگر نگاه «جامعه محور» به ما کمک میکند که از گفتمـان غالـب
و مخرب «قربانی سازی» از خود و مردم ،فاصله بگیـریم ،گفتمـانی کـه بـه نظـر
میرسد یکی از مشکالت جدی در فرهنگ سیاسـی ماسـت .حکومـتهـای مـا
معموال در ریشه یابی حوادث سیاسی ،اغلب به دنبال سرنخ «دشـمن خـارجی» و
رَدِ پــای «امپریالیســم»« ،مــزدوران داخلــی» و دیگــر عوامــل «بیرونــی» (بیــرون از
سیستم حکومتی و عملکرد خودشان) میگردند و از این منظر به نـوعی از خـود
«سلب مسئولیت» میکنند .ما مـردم نیـز از همـین فرهنـگ «سـلب مسـئولیت» ،و
تأکید بر «عوامل بیرونی» (دولتهای داخلی و یا خارجی) دنباله روی میکنـیم.
شاید همـین احسـاس و عـادت بـه فرافکنـی ،باعـ تقویـت و اسـتمرار نگـرش
«دولت محور» هم شده باشد.
این نگاه به «بیرون از خودمان» آنقدر عمیق است که مثال بارها شـاهد بـوده-
ایم که در بررسی یک واقعه تاریخی اگر بخواهیم کـوچکترین بحثـی در مـورد
مسئولیت مردم نسبت به آن واقعه مطرح کنـیم بالفاصـله برخـی از روشـنفکران
تودهگرا و پوپولیست را برآشفته میسـازد و بـیمهابـا انـگ مـیزننـد کـه «چـرا
قربانی و مظلوم را محکوم میکنید»!! و با نسبت دادن ایـن اتهـام ،بـه راحتـی از
زیر بار پذیرش مسئولیت هر خطایی ،شانه خالی مـیکننـد .امـا سـلب مسـئولیت
کامل از جامعه و مردم و همه تقصیرها را به گردن «یـک فـرد» یـا یـک «دولـت
خارجی یا داخلی» انداختن و مردم را از هرگونه خطا و تقصیری مبرا دانستن ،نه
تنها یک ملت و یا یک گروه اجتماعی ــ حتا یک جنبش ــ را توانمند نمیکنـد
بلکه «بی قدرتی» و نگرش توطئه بینی و قضاوقدری (تسلیم به سرنوشت محتوم)
را در میان این «مظلومان همیشگی تاریخ»!! تقویت میکند .از همین روست کـه
در ادامه سعی خواهم کرد که تـأثیر رویکـرد «نیروهـای پیشـرو و مترقـی» درون
جامعه در اقدام رضاشاه برای «کشف حجـاب» را بیشـتر پُررنـگ کـنم تـا نشـان
بدهم که رضاشاه بـه نماینـدگی از چـه دیـدگاهی در درون جامعـه بـه «کشـف
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حجاب» اقدام کرد.
پروژههای فمینیستی متناسب با ناخودآگاه جنسیتی جامعه

مشکل دیگری که به نظر میرسد در میـان مـا فمینیسـتهـا در بررسـی وقـایع و
تاریخ جنبش زنان وجود دارد آن است که معموال قضاوت و داوری مان نسبت
به رخدادهای گذشته ،از همین جا که ایستادهایم (یعنی در دهه دوم قـرن  ،20و
جهانی شدن ارزشهای حقوق بشری و حقوق زنان) صورت میگیرد .در حالی
که به نظر میرسد بررسی گذشته و همینطور میزان جهتگیری مثبت و یا منفـی
دولتها یا نیروهای سیاسی ـ اجتماعی نسبت به حقوق زنان باید بر اساس میـزان
«فهم فمینیستی همان دوره تاریخی» و نیز بر مبنای گزینهها و بـدیلهـایی کـه در
آن مقطع تاریخی در ایران وجود داشته انجام گیرد و نـه بـر اسـاس گزینـههـای
امروز و فهم اکنونی مان .شاید آوردن مثال بتوانـد بـه درك بهتـر از ایـن مسـئله
کمک کند :در زمان انقالب مشروطیت ،میتوان گفت که گفتمان «ادغام زنـان
در پــروژهی مــدرنیت و تجــددگرایی» ،گفتمــانی فمینیســتی محســوب مــیشــد
همانطور که در زمان رضاشاه گفتمان «ادغام مسئله حقوق زنـان در ناسیونالیسـم
تجددخواه» ،میتواند پروژهای فمینیستی تلقی شود .در این دورههای تاریخی بـا
توجه به سطح آگاهی عمومی جامعه نسبت به مسئله جنسیت ،آن گفتمـانهـا در
واقع میتوانند پروژههایی فمینیستی و به نفع حقوق زنـان تلقـی شـوند ،درحـالی
که امروز آن پروژههای فمینیستی (با توجه به پیشـرفت جامعـه و ارتقـاء درك و
دیدگاههای امروز ما فمینیست ها) ،میتواند حتا به مرز پروژههـایی «ضـدحقوق
زنان» تعبیر شود .اما اگر «پروژههای فمینیستی گوناگون» و در زمانهای مختلف
را با توجه به گفتمانی که همان دوره بر کل جامعه نسبت به زنـان و ناخودآگـاه
جنسیتی در میان عموم مردم وجود داشته است بسنجیم ،میتوانیم به درك عینی
و چرایی پیشبرد آنها توسط فمینیستهای اولیه کشورمان دسـت یـابیم .از ایـن
منظر است که میتوان گفت که در زمان مشروطه ،کنشگران پیشکسوت حقوق
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زنان که تالش داشتند تصویر زن ایرانی را به «مـادر تحصـیل کـرده و بـه عنـوان
شریک زندگی مرد» در گفتمان مشـروطه ،ارتقـاء دهنـد ،در واقـع یـک پـروژه
فمینیستی را نسبت به دیدگاههای پدرساالر موجود آن زمـان پـیش بـردهانـد .در
آن زمــان تحقــق عملــی چنــین تصــویر و آرزویــی در جامعــه (کــه زن را «مــادر
تحصیل کرده و همسری برای شراکت زندگی مرد» میخواست) در واقـع یـک
پروژه کامال فمینیسـتی و مـدرن در دوره مشـروطه تلقـی مـیشـد .چـرا کـه آن
تصویر ( که در حال حاضر ممکن اسـت بـرای مـا ،نـه تنهـا تصـویری جـذاب و
آوانگارد محسوب نشود بلکه بسیار هم «سنتی» و ابتدایی تلقی شـود) بـه راسـتی
نسبت به تصویر سـنتی حـاکم بـر آن دوره ،گزینـه و تصـویری پیشـرو و مترقـی
محسوب میشد .در آن زمان بر خالف امروز« ،مادر» نه در مقام «تربیت کننـده»
و مدیر و آموزش دهنـدهی فرزنـدان بلکـه عمومـا «جـنس مـاده»ای فقـط بـرای
«زاییدن بنه» و تداوم بخش نسل و جنم مردان ،بود ،بنابراین ،گفتمـان فمینیسـتی
آن دوره برای پیشبرد تصویر «زن» به عنوان «مادر»( ،در مقام تربیت کننده نسل)
و نیز به عنوان «مدیر خانه» (در مقام شـریک زنـدگی مـرد) ،تصـویری مـدرن و
فمینیستی محسوب میشد.
پس از آن نیز ادغام گفتمان حقوق زنان در پروژهی ملیگرایـی تجـددخواه
به نوعی میتواند یک پروژه فمینیستی محسـوب شـود ،و از همـین روسـت کـه
میبینیم یکی از مهمترین کارهایی کـه تشـکلهـای زنـان در آن دوره پیگیـری
میکردند :استقالل و هویت ملی ،و حمایت از صـنایع ملـی و تولیـدات داخلـی
است ،یعنی برجسته کردن منافع و حقوق زنان در گفتمان منافع ملی و سرنوشت
مملکت .حامالن و مدافعان آن پروژه هم برای مشارکت هرچـه بیشـتر زنـان در
توسعه اقتصادی و گسترش تولیدات ملـی ،خواهـان گسـترش تحصـیالت بـرای
زنان و ورود آنان به کارخانهها و عرصه اشتغال ،و حرکـتهـایی از ایـن دسـت
بودنــد ک ـه در پــروژهی ناسیونالیســم مــدرن آن زمــان ،زنــان را بــه موقعیــت و
جایگاهی بهتر ارتقاء میداد.

 / 31روشنفکران و حجاب

این رویکرد یعنی ادغام زنان در گفتمان ملـیگرایـی تجددخواهانـه در میـان
فعاالن جنبش زنان در دوره رضاشاه ،صرفا مختص ایران نبود ،بلکه بـرای نمونـه
در ترکیه و مصر نیز فعاالن زن ،گفتمان و پروژههایی کم و بیش مشابه را بـرای
تالشهای فمینیستی خود شکل داده بودند .بهطوری که برای نمونه میبینیم «دو
نفر از زنان فعـال :در مصـر هـدا شـعراوی و در ایـران صـدیقه دولـت آبـادی از
بسیاری جهات راهی را که رفتند مشابه بود .جالب توجه است که هـر دو متولـد
سال  0230ش .بودند .هر دو با فعالیت فرهنگی آغاز بهکار کردند .هدا در سال
 0223ش .و صدیقه در سال  0233ش .ایـن دو زن ،مدرسـه دخترانـه تأسـیس
کردند .هدا در تظـاهرات  0312ش .علیـه حکومـت انگلـیس در مصـر زنـان را
رهبری کرد و شهرت یافت .صدیقه به مخالفت با قرارداد  0232ش و انتقـاد در
روزنامه زبان زنان که خـودش تأسـیس کـرده بـود پرداخـت و روزنامـه تعطیـل
شد ...هر دو پس از سفر به اروپا ترك حجاب کردند» (اتحادیه ،ص .)24
در مجموع شاید بتوان گفت «پروژههای فمینیستی» در هر دورهای با توجه به
دیدگاههای غالب بر جامعـه و میـزان درونـی شـدن آگـاهی جنسـیتی در افکـار
عمومی جامعه ،قابل درك هستند .امروز هم ما فمینیسـتهـا بـا توجـه بـه میـزان
درك و جایگاه زنان در جامعه و شرایط اجتماعی و سیاسی خودمـان اسـت کـه
«پروژههای فمینیستی» خود را تعریف میکنیم و بیشک پـروژههـای فمینیسـتی
امروز ما ،اگر به طور مکـانیکی بـا «پـروژههـای فمینیسـتی» کـه در دسـتور کـار
فمینیستها در کشورهای دموکراتیک غربی اتخاذ میکنند ،سنجیده شود مـی-
تواند به نوعی «غیرفمینیستی» و چه بسا سنتی تلقی شـود .البتـه منظـور آن نیسـت
که «هرچه در گذشـته اتفـاق افتـاده» درسـت بـوده و نبایـد مـورد داوری و نقـد
فمینیستی امروز قرار بگیرد ،بلکه منظـور آن اسـت کـه نمـیتـوان گفتمـانهـا و
پروژههای فمینیستی را از زمینه و بستر آن جدا سـاخت و بـدون در نظـر گـرفتن
آن بســتر ،بــه نقــد رویکردهــای اتخــاذ شــده پرداخــت .بنــابراین« ،پــروژههــای
فمینیستی» در هـر دوره تـاریخی بـا توجـه بـه درك کلـی روشـنفکران و سـطح
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آگاهی عمومی مردم در شرایط مشخص تاریخی هر جامعهای مفهوم مـییابـد و
میتواند مورد داوری و قضاوت منصفانه قرار گیرد یعنی اگر این پروژههـا را از
مکان و زمان تـاریخی و خـاص خودشـان ،خـارج سـازیم هرگـز نمـیتـوانیم از
چگونگی و نحوهی تحقق مطالبات و مسیر رنج خیز و پُر هزینهای کـه مـادران و
مادربزرگهایمان برای پیشرفت و ارتقاء جایگاه زنان طی کردهاند بـه درسـتی
آگاه شده و به اهمیت دستاوردهایشان پی ببریم.
از همین روست که میتـوان گفـت «ناخودآگـاه جنسـیتی جامعـه» در زمـان
مشروطه ،زن را صرفا «دستگاه تداوم نسل» میدید و با توجه به چنین سـطحی از
ناخوآگاه جنسیتی جامعه ،پروژۀ «مادر به عنوان تربیت کننده نسل ها» (که نسـل
اول فمینیستهای ایرانی مطـرح کردنـد) مـیتوانـد «پـروژهای فمینیسـتی» تلقـی
شود .اما نکته کلیدی ـ و اغلب پنهان ـ اینجاست که فراموش نکنـیم کـه در هـر
جامعهای ،مثبت بودن و موفقیت پـروژههـای فمینیسـتی بسـتگی بـه آن دارد کـه
جنبش زنان در آن مقطع چقدر کار و تالش کرده و تـا چـه حـد توانسـته اسـت
«آگاهیهای جنسیتی» را در افکار عمومی مردم آنقدر درونی کند تـا بـه سـطح
«ناخودآگاه جنسیتی» جامعه ارتقاء یابد .این موضوع ،پارامتر بسیار مهم و تعیـین
کنندهای است برای تعریف «پـروژههـای فمینیسـتی» در هـر جامعـه ،و نـه لزومـا
چشماندازهای پیشرفته فمینیستی در سطح جهانی.
حال با توجه به مجموعه نکات اشاره شده در بـاال اسـت کـه در ادامـه سـعی
خواهم کرد به واقعه «کشف حجـاب» در زمـان رضاشـاه نگـاهی دوبـاره ــ و از
منظر عملکرد و تأثیر روشنفکران و کنشگران زن ـ داشته باشم.

«کشف حجاب» و انقالب 57

«مرگ بر ارثیه رضا کنل» یکی از شعارهایی اسـت کـه پـس از انقـالب  57در
برابر مخالفـان حجـاب اجبـاری ،سـر داده مـیشـد .آن مـردان جـوان انقالبـی و
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حزب الهی که ایـن شـعار و دیگـر شـعارهای انقالبـی ـ از جملـه یـا روسـری یـا
توسری ـ را در برابر خواهران هموطن خود (که چیـزی غیـر از «اختیـاری بـودن
پوشش شان» نمیخواستند) ،سر میدادند نه در زمان رضاشاه زیسته بودند و نـه
احتماال چیزی از تاریخ آن دوران خوانده بودند .آنان شعارهایی را تکـرار مـی-
کردند که برآمده از محتوای نطقها و اطالعیههای رهبران جنبش ضدشـاه بـود.
رهبرانی که واقعه «کشف حجاب» را همنـون واقعـهای جانگـداز ،و بـه کمـک
خوانشی برانگیزاننده و دردآور ،به ابزاری برای تحقیـر و سـرکوب الگـوی زن
مدرن (الگویی که میگفتنـد ثمـرۀ سـلطنت پهلویـان اسـت) سـاخته و پرداختـه
کرده بودند .سر دادن این شعارها و خوانشی چنین تأثیرگـذار ،همـراه بـا تحلیـل
رایجی که از فردای انقالب اجباری شدن حجـاب را نتیجـهی «واکـنش جامعـه
در برابر کشف حجاب اجباری رضاشاه میدانـد» نشـانه آن اسـت کـه بازتولیـد
وقایع تاریخی ،میتواند بسیار فراتر از خـود آن واقعـه ،عمـل کنـد و در مقـاطع
مختلف ،تأثیراتی متفاوت داشته باشد.
آیتاهلل خمینی در هفدهم دی مـاه  0357حـدود دو مـاه مانـده بـه پیـروزی
انقالب چنین اظهار میدارد« :امروز هفده دی است .من یـادم هسـت (هـر کـس
سنش به سن ماهاست یادش هست) که هفـده دی چـه شـرارتی کـرد ایـن آدم.
چقدر به این ملت فشار آورد .چه اختناقی ایجاد کـرد .چـه محترمـاتی را هتـک
کــرد .چقــدر ســقط جنــین شــد در هفــده دی و ایــن اطــراف هفــده دی .چقــدر
مأموران این و دژخیمان این به مردم تعد،ی کردنـد و بـه زنهـا تعـد،ی کردنـد و
زنها را از توی خانهها بیـرون کشـیدند .ایـن مـال پـدر شـما کـه مـن مـیتـوانم
شرحش را بدهم .آن کارهایی که کرده است میشـود شـرحش را داد .ایـن در
آن عالم معلوم میشود .در این عالم میتوانیم ما بفهمیم ،میتـوانیم بفهمـیم چـه
جانوری بود» (سیمای زن در کالم امام خمینی ،ص )43
همننین در هفدهم اسفندماه همان سال که نظام سلطنتی واژگـون و انقـالب
پیروز شده بود باز هم آیتاهلل خمینی در مقام رهبر بالمنازع انقالب اسـالمی در
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سخنرانی دیگری در مورد کشف حجاب رضاشاه چنین اظهار داشت« :در زمـان
رضاخان که شاید اکثر شما یادتان نباشد ،ما شاهد چه صحنهها بـودیم در همـین
قم و نسبت به بان وان محترم ایـن قـم و در همـه شـهرها نسـبت بـه بـانوان محتـرم
شهرها .این به تبع از کسانی که تعلیم بـه او مـیدادنـد بـه اسـم کشـف حجـابی
هتک حرمت اسالم ،هتک حرمت مـؤمنین ،هتـک حرمـت بـانوان مـا را چقـدر
کرد .و مأمورهای او با خانم هـا و بـا مخـدرات مـا چکـار کردنـد ،چـه سـلوك
کردند ،چقدر پاره کردند چادرهای آنها را ،چقـدر بـه یغمـا بردنـد چادرهـا و
روسریهای آنها را .ما شاهد بودیم و شماها هم شاهد ایـن پسـر بودیـد کـه بـه
اسم تمدن بزرگ با این مملکت چه کرد» (همان ،ص )44
اما پس از گذشت بیش از  21سال ،هنوز هر جا سخن از «حجاب» است نـام
«رضاشاه» و آننه بر «ناموس ملت» رفته است به گـوش مـیرسـد .در مردادمـاه
 0331با انتشار «ویژه نامه خاتون» ضمیمه رایگان روزنامـه ایـران ،کـه بـه مسـئله
حجاب و گشت های ارشاد ـ و نقـد چـادر سـیاه ـ پرداختـه اسـت بـاز هـم انگـار
«روح رضاشاه» در این روزها بار دیگر حلول یافته است .آیتاهلل عبـاس کعبـی،
عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در تقبیح هنجارشکنی در ویـژه نامـه
خاتون گفت«:هنجارشکنی صورت گرفته قابل تشبیه با عصر رضاخان است» 1و
یا اللـه افتخـاری نماینـده مـردم تهـران و رئـیس فراکسـیون زنـان مجلـس «طـی
سخنانی در جلسه علنی مجلس تاکید کرد که شاهد جریان رضـاخانی در مقابلـه
با حجاب هستیم» و یا حجت االسالم علی بنایی نماینده مردم قم گفت« :جریـان
انحرافی امروز با حجاب همان میکند که رضاخان در دوره اصالحات فرهنگی
کرد2».

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

1

http://zxcvbb-2.blogfa.com/post-110.aspx

2
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بنابراین به نظر میرسد این «ارثیه رضا کنل» چـه بخـواهیم و چـه نخـواهیم،
بند نافاش با حجاب ما زنان گره خـورده اسـت .امـا بـه راسـتی واقعـه «کشـف
حجاب» در تاریخ ما چگونه رخ داد؟
آغاز کشف حجاب

«وقتی کشف حجاب شد ،توفانی در شهر برپا گردید .روضه خوانها باالی منبر
برای زنها از بالی بیحجابی حرف میزدند و حرف و شایعات نیز بسیار بـود...
میگفتند :ستاره دنبال دار درآمده است و این ،عالمت آخر دنیاست .میگفتنـد
اول بیحجابی میشود و بعد بیماری وبا میآید و سپس دنیا به آخر مـیرسـد و
نسل بشر منقرض میشود ...در یک مراسم روضه خوانی حـاجی خـانمی بـرای
زنهای دیگر تعریف میکـرد کـه همسـایه مـا یـک گـورکن اسـت ،ایـن مـرد
گورکن قسم میخورد که چند روز پیش یکی از زنهای بیحجاب مرده بـود و
نعش او را برای خاکسپاری به قبرستان بیرون دروازه شاهزاده عبـدالعظیم آورده
بودند همین که من برای آن زن قبر کندم و جنازه را توی قبر گذاشـتیم ناگهـان
چند مار سیاه از دور بر قبر جستند و رفتند توی کفن آن زن ...و ما فـرار کـردیم
و رفتــیم و وقتــی دوبــاره آمــدیم نــه کفــن بــود و نــه مارهــا ،و قبــر خــالی مانــده
بود»(.پیرنیا ،0323 ،ص )33-34
شرح باال به نوعی وضعیت افکار عمومی و تلقی بخش بزرگی از توده مـردم
ایران را از رخداد «کشف حجاب» نشـان مـیدهـد .بـیشـک «کشـف حجـاب»
اتفاق مهمی در کشور ما بوده است ،نه از آن جهت که «آخـر دنیـا رسـیده بـود»
بلکه به این دلیل که اهمیت و تأثیر عظیم آن ،از دوره کوتـاه خـود بسـیار فراتـر
رفت ،دوره کوتاهی که بیش از  3سال به طول نیانجامید و ایـن در تـاریخ یـک
ملت ،لحظهای بیش نیست اما مسـئله آن اسـت کـه پیامـدهای چنـد وجهـی ایـن
رخداد (که ناشی از تأثیر گسترش یابندهاش در زندگی اجتماعی زنـان و نیـز بـه
واسطهی بازخوانی جهت دار آن ،در طـول  21سـال گذشـته بـوده) ،سـببسـاز
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مناقشه و تأثیر بسیار عمیق در فرهنگ و ساختار روابط قـدرت در ایـران معاصـر
بوده است.
برخی از فمینیستهای ایرانی بر انبوه دستاوردهای مثبت ایـن دورهی کوتـاه
بر زندگی و پیشرفت زنان تأکید مـیورزنـد و برخـی دیگـر ،ایـن دورهی شـش
ساله را به دلیل آن که باع شد خانوادههای سـنتی از رفـتن دخترهـایشـان بـه
مدرسه ممانعت کنند و به نوعی سبب دو قطبی شدن جامعه زنان به «بی حجـاب
 /با حجاب» ،و اختالل در روند آرام و طبیعی حجاب برداری شـد مـورد نقـد و
نکوهش قرار میدهند .اما کشف حجاب هر چه بود امروز اکثر قریب بـه اتفـاق
فمینیستهای ایرانی نحوه برخورد و فشاری که رضاشـاه بـرای کشـف حجـاب
اعمال کرد را نکوهش میکنند ،اما نقد و نکـوهشِ اجبـار و سـرکوب در رونـد
«کشف حجاب» ،چیز غریبی نیست و صرفا به زنان فمینیست محـدود نمـیشـود
بلکه پسر رضاشاه ،یعنی محمد رضا شاه پهلوی پس از نشستن بر تخـت سـلطنتی
نیز رفتار قلدرمنشانه پـدر را در ایـن زمینـه نکوهیـده اسـت« :پـدرم دسـتور منـع
حجاب را صـادر کـرد .بـه موجـب ایـن دسـتور هـیچ زن و یـا دوشـیزهای حـق
پوشیدن نقاب و چادر نداشت و اگر زنی با روبند و چـادر در کوچـه پیـدا مـی-
شد ...جبرا چادر او را بر میداشتند و تا زمـانی کـه پـدرم سـلطنت مـیکـرد در
سراسر کشور این منع برقرار بود ...عاقالنه آن بود که اقدامات اصالحی با رویـه
دموکراتیک تعقیب شود تا نتایج عالیتری عاید کشور گردد ...همین کـه پـدرم
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
عدول کردند .ولی من و دولت از ایـن تخطـی چشـم پوشـی کـردیم و تـرجیح
دادیم که این مسئله را به سیر طبیعـی خـویش واگـذاریم و بـرای اجـرای آن بـه
اعمال زور متوسل نشویم( »...تغییر لباس و کشف حجـاب بـه روایـت اسـناد ،ص - 403
)421

حتا برخی از زنانی که در زمـان محمدرضـا شـاه مسـئولیتهـای دولتـی هـم
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داشته اند رونـد اجبـاری کشـف حجـاب را مـورد انتقـاد قـرار دادهانـد از جملـه
«مهرانگیز دولتشاهی» اولین زن سفیر و از اولین زنان نماینده مجلس در ایران در
زمان شاه ،نیز در مورد قانون کشف حجاب در زمان رضاشـاه مـیگویـد« :یـک
خورده زیادی بود .بعضیها میگویند که در کشورهایی مثل ایران یـک مقـدار
زور برای این کارها الزم است .از یک طرف ما خودمـان مـیدانـیم کـه بـاز در
کشورهایی مثل ایران وقتی دولت یک چیزی را اشاره میکند خیلیهـا آن کـار
را میکنند و زیاد در مقابلش مقاومت نمیکنند .حاال که دولت اشاره کرده بود
و مردم هم این کار را میکردند ،اما ایـن کـه در خیابـان ،پاسـبان چـادر زنـی را
میگرفته و میکشیده و پاره میکرده شـاید اگـر نمـیشـد بهتـر بـود( ».مهرانگیـز
دولتشــاهی ،خــاطرات) بنــابراین در مــورد نقــد و نکــوهش «روش اعمــال زور» در
کشف حجاب از سوی رضاشاه پهلوی ،بـه قـول معـروف «بـین علمـا» اختالفـی
نیست و حتا پسر ارشد رضاشاه نیز از روش اقتدارگرایانهی پدرش ،اعالم برائت
کرده است چه برسد به ما فمینیست ها.
حجاب زنان در دورهی رضاشاه به مثابه «اندرونی»

حجابی که رضاشاه آن را «کشف» کرد چیزی فراتر از حجابی بود که امروز مـا
آن را به عنوان «حجاب» میشناسیم و حتا فراتر از چادر سیاه بود .حجـاب زنـان
در آن روز ایران (یعنـی چـاقنور و چـادر و پینـه و روبنـده) را شـاید بتـوان بـا
«برقعپوشان امروز در اروپا» مقایسه کرد .یعنـی بـا همـان مشخصـاتی کـه امـروز
برخی از فمینیستهای منتقد در نقد زنان برقعپـوش در اروپـا مطـرح مـیکننـد:
«پوششی همراه با جـدایی کامـل از جامعـه» .در حقیقـت حجـاب زنـان در آن
زمان ادامه همان فضای اندرونیها بود .بهطوری کـه مـثال نـوع پوشـش صـدیقه
دولتآبادی پس از «کشف حجاب اش» خیلی پوشیدهتر از حجـابی اسـت کـه
امروز بسیاری از ما زنان در ایرانِ بعد از انقالب ،به سـر داریـم .مـریم فیـروز ،از
اولین زنان ایرانی که در کادر رهبری یک حزب سیاسی – حـزب تـوده – وارد
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شــد در مــورد حجــاب زنــان در آن دوره مــیگویــد« :در آن زمــان حجــاب بــه
صورت امروز نبود ...اکثر زنان شهری بودند کـه چـادر بـه سـر مـیکردنـد کـه
خوب البته آننه هم آنان داشـتند حجـاب نبـود ».سـپس مـیافزایـد« :مـن عمـل
رضاخان را تایید نمیکنم .او در این مورد به زور متوسل شد و کار بسیار غلطی
بود .من از روز اول مخالف توسل به زور بودم ولی آن چادری که ما سـر مـی-
کردیم ،حجاب نبود( ».مریم فیروز ،ص )031
ازاین منظر اگر به قضیه بنگریم خواهیم دید که «کشف حجاب» برای جامعۀ
روشنفکر آن دوره نیز ارتباط خیلـی زیـادی بـا حقـوق زنـان و انتخـاب پوشـش
نداشت ،بلکه «حجاب» در آن دوره بـه نـوعی نماینـدۀ تـداوم سـبک و سـاختار
زندگی سنتی (اندرونی) بود و از این رو «کشف حجاب» هم بیشتر از منظر بهـم
ریختن همین ساختار سنتی (اندرونی /بیرونی) به منظور ایجـاد سـاختار جدیـدی
در جامعــه نگریســته مــیشــد .بــرای نمونــه پــیش از کشــف حجــاب ،یکــی از
دانشجویان ایرانی که در کشور مصر مشغول تحصیل بـود در مقالـهای در مجلـه
ایرانشهر مینویسد« :تا روزی که این پرده سـیاه کـه مایـه بـدبختی زنـان ایرانـی
است و عبارت از سد بزرگی است که در مقابل ایران و تمدن اروپا حایـل شـده
است از میان برداشته نشود تا روزی که این کفن سیاه زنهای ایرانی را زنـده بـه
خود پینیده ...از میان برداشته نشود ایران ترقی نخواهـد نمـود» (ایرانشـهر ،ش ،02

)0314

برای آن که بهتر درك کنیم که مردان و پدران حتا روشـنفکر آن زمـان ،از
«حجاب» چه مفهومی در سر داشتند و از «حجاب برداری» چـه منطقـی را دنبـال
میکردند میبایست به خاطرات و مکتوبات زنـان آن دوره رجـوع کنـیم .بـرای
نمونه مریم فیروز در خاطرات خود از نحوه نگاه پدرش نسبت بـه حجـاب مـی-
گوید« :آن چادری که ما سر میکردیم ،حجاب نبود .اشاره کنم که من یکبار
با چادر و جوراب روشن در اتومبیل نشسته بودم و مـیرفتـیم .در بـین راه پـدرم
مرا دید و بعد سئوال کرد که تو با پای برهنه رفته بودی؟ گفـتم :خیـر ،جـوراب
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روشن پوشیده بودم .گفت :وقتی که مـن آن جـوراب را اشـتباه بگیـرم و خیـال
کنم که پایت برهنه بوده ،دیگران هم همین تصور را خواهند داشت .دیگر حـق
نداری این جوراب را بپوشی .ولی همین پدر میگفت :چادر را بینداز دور ،ایـن
به درد نمیخورد( ».مریم فیروز ،ص )031
با استناد به تجربهها و مکتوباتی از این دسـت ،و اسـناد بـه جـای مانـده از آن
دوران ،شاید بتوان گفـت کـه مـردان مترقـی و تجـددخواه (و برخـی از فعـاالن
جنبش زنان) مرادشان از «کشف حجاب» لزوما تعریفی در حوزه «حـق انتخـاب
برای زنان» در مورد پوشش نبود ،بلکه برای آنان تصویرگر یک «نظم اجتمـاعی
متفاوت» بود که با انحالل نظم سنتی و تحول در ساختارهای کـالن اجتمـاعی و
ساختن و جایگزین کردن نهادهای نوین ،به دست میآمد .و در این میـان بـرای
برخی از زنان پیشرو آن زمان نیز «کشف حجاب» مفهومی بیشتر از «آزادی نـوع
پوشش» داشت یعنی برای آنان نیز تداعیگـر تغییـر سـاختارهایی بـود کـه مـی-
توانست زنان را از «اندرون» به «بیرون» بکشاند .برای نمونه مهرانگیـز دولتشـاهی
نیز با همین برداشت از تحول نظم اجتماعی ،روز اعـالم رسـمی کشـف حجـاب
( 07دی) را روزی مهم و تعیین کننده برای پیشرفت زنان و جامعه ایران میبیند
و میگوید« :رویداد  07دی نقطه چرخشی در تاریخ اجتمـاعی ایـران و نـه تنهـا
کنار گذاشتن چادر بود .این دگرگونی و حضور زن در اجتماع به عنـوان انسـان
برابر و همکار و همگام مرد ،رویدادی بود که سالهـای بعـد ،پیامـدهای آن تـا
سپاهیان دانش و بهداشت و ترویج و انواع فعالیـتهـای اجتمـاعی و فرهنگـی و
سیاسی دیده شد( ».مهرانگیز دولتشاهی ،سخنرانی).
مریم فیروز هم که به لحاظ عقاید سیاسی در نقطه مقابل مهرانگیز دولتشـاهی
قرار داشـت نیـز در مـورد  07دی و کشـف حجـاب ،و تـأثیر مثبـت ایـن واقعـه
تاریخی در تحول زندگی اجتماعی ایرانیان ،میگوید« :طبیعی است هر تغییـری،
آمادگی بیشتری ایجاد میکنـد .بعـد از ایـن تغییـر هـم ،زنـان بـرای شـرکت در
جلسات و هر کاری آمادهتر شدند .این تحول در اثر گذشت دههـا سـال ،زن را
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آمادهتر کرد که از خانه بیرون بیاید ،شاغل شـود ،در مجـالس شـرکت نمایـد و
صحبت کند .و تمام تالش خود را بهکار برد تا موفقتر شود .در گذشته ،ایـنهـا
نبود و زنان بسیار محدود بودنـد .پـس طبیعـی اسـت کـه کشـف حجـاب یـک
تحولی را ایجاد کرد ولی در عین حـال نکـات منفـی هـم بـه همـراه داشـت .در
حقیقت راه برای همه باز شد .مدارس ،مدارس عالیه ،و دانشگاهها بر روی زنها
باز شد و به هرحال یک تحولی ایجاد گردید( ».مریم فیروز ،ص .)053
فرخ رو پارسای ،اولین زنی که در ایران به وزارت رسـید ،نیـز در خـاطرات
خود وقتی از دالیل و بسـترهای بازگشـت حجـاب در دهـه  0341مـیگویـد،
حجاب زمان رضاشاه را چنین توصیف میکنـد« :چـادر بـه نظـر مـن دیگـر آن
معنی و نقشی را که در سالهای  0304و قبـل از آن نداشـت .آن روزهـا چـادر
مانعی بود در راه تحصیل کردن و مدرسه و دانشگاه رفتن و اصوال دختـری کـه
چادر به سر داشت فکر می کرد که تحصـیل علـم هـم نبایـد بکنـد ،ولـی امـروز
دیگر این فکر وجود ندارد» (پیرنیا ،0323 ،ص )021-004
در حقیقت میتوان گفت ساختار سنتی جامعه قبل از کشف حجـاب ،کـامال
بر اساس «اندرونی و بیرونی» آرایش گرفته بود یعنی جامعۀ ما به شکل و شمایل
امروزی («عرصه خصوصی و عمومی») در نیامده بود .شاید به همین خاطر باشد
کــه دغدغــهی اغلــب پیشکســوتهــای جنــبش زنــان (همنــون :بــیبــی خــانم
استرآبادی ،طوبا آزدموده ،صفیه یزدی ،و )...بیش از تغییر ساختار سنتی جامعـه،
حول بهبود شرایط زنان در همین «اندرونی ها» دور میزد ،یعنـی تغییـر و ارتقـاء
«سن ازدواج» (چون بسیاری از خود فعاالن جنبش زنـان قربـانی آن بودنـد و در
سنین خیلی پایین به خانه شوهر رفته بودند) ،و نیز کنترل «تعـدد زوجـات» و بـه-
خصوص انتقاد به «امَردبـازی شـوهران شـان» ،و یـا آمـوزش دختـران ،از طریـق
همین ساختار اندرونی بود .در واقع فعالیتهای جانانهی نسل اول فمینیستهـای
ایرانی که به طور ویژه بر تعلیم و تربیت و «آموزش خواندن و نوشـتن بـه زنـان»
تمرکز داشت ،هنوز از عرصه «اندرونی» مجـزا نشـده بـود و زنـان پیشکسـوت و
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ترقــی خــواه ،کــالسهــای تــدریس را اغلــب در منــازلشــان برپــا مــیکردنــد و
آموزشها نیز در چارچوب نیازهای زنان در انـدرونی شـکل مـییافـت و نـه بـه
منظور ادغام زنان در عرصه «بیرونی» و مـثال بـرای دسـتیابی بـه شـغل و درآمـد.
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
«اندرونی» فاصله گرفت و جرقههای ورود زنان به بازار کـار در مـواد آموزشـی
دختران گسترش یافت .در واقع «آمـوزش زنـان» در دوران مشـروطه بـر اسـاس
گفتمان «زن به عنوان مدیر خانه» پی ریخته شده بود و در فضای اندرونی بـود و
بعدها در زمان رضاشاه و پس از آن بود که آموزش و تحصیل زنان بهتـدریج از
این گفتمان ،عمال فاصله گرفت و بـه سـمت گفتمـان «زن بـه عنـوان عضـوی از
ملت» حرکت کرد.
به این ترتیب درحالی که در دوران مشروطه ،زنان برای ارتقاء وضـعیتشـان
در درون خانه و در مرزهای «انـدرونی» تـالش مـیکردنـد ،مـردان روشـنفکر و
ترقی خواه که نه در عرصه «اندرونی» بلکه در عرصه «بیرونی» فعال بودند عمدتا
مشکل جامعه و زنان را «حجاب برداری» میانگاشتند و برای تحقق آن ،به طـور
جدی تالش میکردنـد .چـرا کـه فکـر مـیکردنـد بـا کشـف حجـاب ،فضـای
عمومی کشورشان ،از وضعیت سنتی ،خارج میشود ،و نوسازی جامعه ،محتـاج
تغییر بنیادین ساختار «اندرونی /بیرونی» است .در واقع بح مـردان روشـنفکر و
تجددگرا عمدتا بـر سـر بهـم ریخـتن و فروپاشـاندن سـاختار سـنتی «انـدرونی و
بیرونی» برای آرایش مجدد جامعه (شکل دهی بـه عرصـه عمـومی و خصوصـی
در شکل نو) و ایجاد و بسـط سـاختارهای مـدرن اجتمـاعی بـود .زیـرا «حجـاب
زنان» با آن شکل و شمایلی که داشت (چادر و چاقنور و پینـه) نمـاد و تثبیـت
کننده «اندرونی» بود تا «حجاب» به شکل امروز آن .میخواهم بگویم کـه ایـن
دیدگاه نسبت به حجاب بـرداری و آرایـش نـوین سـاختارهای جامعـه در زمـان
رضاشاه ،لزوما به افکار و سلیقه یک «شخص نظامی اقتدارگرا به نام سردار سپه»
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خالصــه نمــیشــد بلکــه رویکــردی عمــومی در میــان اغلــب تجــددگرایان و
روشنفکران مرد (و بخشی از زنان) هم بود.
شــاید مشــکل کــانونی کــه در گفتمــان روشــنفکری و نیروهــای پیشــرو و
تجددخواه وجود داشت آن بود که متاسفانه رابطه میان اسـتقرار «نظمـی مـدرن»
(حوزه عمـومی /خصوصـی) بـه عنـوان جـایگزینی بـرای نظـم سـنتی انـدرونی/
بیرونی ،با «نظم و روشی دموکراتیک» خیلی روشن و مشخص نبـود و در میـان
روشنفکران این پرسش ،به درستی مطرح نشده بود که چگونه ایـن نظـم مـدرن
میتواند به گونهای استقرار یابد که اقشار گوناگون جامعه به شکل وسـیع از آن
بهره مند شوند ،و یا در این روند گذار ،حداقل صدمه نبینند .بهطوری که مثال به
حذف بخشهایی از زنان مذهبی از نظام آموزشی و تحصیلی منجر نشود؟
از طرفــی مــیدانــیم کــه ایــن رویکــرد و گفتمــان تجــددگرایان در فضــای
اجتماعی و فرهنگی آن زمان ،در اقلیت قرار داشت با این حال مردان روشـنفکر
و تجــددخواه کــه عمــدتا در خــارج از کشــور تحصــیل کــرده و بــه کشــورهای
همسایه (از جمله ترکیه) رفت و آمد داشتند ،توانستند از طریق قـدرت رضاشـاه
و همراه کردن او ،این رویکرد تازه را در جامعه پیاده کننـد .و از آنجـا کـه ایـن
خواسته اساسا در اقلیت قرار داشت ،راهی به جز «اعمال زور» برای پیاده کـردن
آن نمیدیدند .چرا که وقتی اکثریت یک جامعهی معین در برابر یـک خواسـته
قد علم کنند ،بی شک یا بایـد امیـد داشـت کـه آن رویکـرد در بلندمـدت و بـه
طریق آرام و اصالحگرایانه و «غیرخشونتآمیز» مقبولیت عام بـه دسـت آورد و
یـا بایـد بـا اعمـال زور ـ د ر کوتـاه مـدت ـ آن را بـه کـل جامعـه تحمیـل کـرد.
همانطور که امروز نیز «حجاب اجباری» تنها از طریق «اعمال زور» میسـر اسـت،
چرا که اوال موضوعی است کـه در زنـدگی روزمـره و حتـا در سـبک زنـدگی
اکثریت جامعه تاثیرگذار است و از آن جایی که اکثریت جامعه بـا آن مخـالف
است پس حاکمیت به عنوان نماینده اقلیتی از جامعه ،برای اجـرای آن راهـی بـه
جز توسل به زور و خشونت ندارد.
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اگر به دورهی نخست حکومت پهلوی اول (به سلطنت رسیدن رضاشاه) نگـاهی
بیاندازیم متوجه میشویم که رضاشاه طـی  3 -5سـال اول حاکمیـتاش ،سـعی
کرد بین اکثریت مردم سنتی (نیروهای مذهبی محافظهکـار طرفـدار حجـاب) ،و
اقلیت کوچکی که به دنبال تغییر حجاب و پوشـش سـنتی زنـان بودنـد (و خـود
رضاشاه نیز با خواستههای این اقلیت همراه بود) ،نقش میانجی را بـازی کنـد ،از
این رو در منازعات میان اکثریت سنت گـرا بـا اقلیـت تجـددخواه ،بـه طـور غیـر
علنی و در خفا از این اقلیت کوچک حمایت میکرد و گاهی نیز بـرای آن کـه
مخالفت خوانیها و آشوب هـایی را کـه اکثریـت جامعـه بـه رهبـری روحـانیون
محافظهکار و متعصب علیه اقلیت تجددخواه جامعه اعمال میکرد را مهار بکنـد
سعی مینمود با ظاهرسازی ،برای این اقلیت حتا مجازاتهایی هـم مقـرر بکنـد،
ولی عمال قصدش آن بود که آنان را از خشم سنتگرایان افراطی و مردم عـوام
که میتوانست حتا به مرگشان بیانجامد حفظ کند .در واقع «زنانی که [کشـف
حجاب] میکردند ...بهویژه در پایتخت با به قدرت رسـیدن رضاشـاه تعدادشـان
افزایش یافته بود .زیرا رضاشاه برای نیروهای انتظامی فرامین محرمانه و شدیدی
صادرکرده بود تا از این زنان در برابر اراذل و اوباش حفاظت شود( ».ساناسـاریان،
 ،0324ص  )011در واقـع دسـتگاههـای دولتـی بـه طـور مخفیانـه و دور از چشــم
جامعه ،از گروههای مخالف حجاب ،حمایت میکردند .برای نمونه میتوان بـه
شرح حـالی کـه «ابوالقاسـم مراغـه ای» از فعالیـتهـای انجمـن زنـان کـه حـول
حجاب برداری زنان به همراه همسرش« ،شـهناز آزاد» ایجـاد کـرده بـود رجـوع
کنیم .ابوالقاسم مرغهای در این شرح حال ،مذاکرات خـود را بـا اداره شـهربانی
در سال  0312به منظور پیشگیری از تحریکات احتمـالی سـنتگرایـان افراطـی
که ممکن بود برای خود و خـانواده و همفکـرانشـان خطراتـی بـه وجـود آورد
بازگو میکند و میگوید که برای همین منظور رئـیس شـهربانی را بـه جلسـات
انجمن دعوت میکند تا به او نشان بدهد کـه کـاری بـرخالف حاکمیـت انجـام
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نمیدهد .رئیس شهربانی هم موافقت میکنـد :رئـیس شـهربانی «وعـده داد و ده
دقیقه هم پیش از وقت آمد .چـون اکثریـت حاصـل شـد ،خـانم نـاظم جمعیـت
(نوابه خانم صفوی) در پشت میز ریاست و خـانم منشـی جمعیـت (خـانم مـریم
رفعت زاده) در پهلوی وی نشسته ،رویداد جلسه را خواند .سپس اعالم کرد کـه
امروز بانو عطیه کسمایی در موضـوع حقـوق زن در جامعـه ،سـخنرانی خواهنـد
کرد .بانو عطیه پشت تریبون ایستاد ،نطق غرایی کرد که همه حضار حتـا رئـیس
شهربانی را رقـت قلـب دسـت داد» (سـالمی و نجـم آبـادی ،ص  )231پـس از ایـن
مذاکرهی موفقیتآمیز با شهربانی بود که «انجمن بانوان» سعی در گسترش کـار
خود کرد« :در جلسه فردای همان روز همه جریانـات را بـه هـم مسـلکان شـرح
دادم .از آن جایی که رئیس دولت و معاون نظمیه هر دو آگاه شـدند و ممانعـت
نکردند .همه شاد شدیم و خواستیم یک گام جلوتر برداریم .پس از شور به ایـن
نتیجه رسیدیم که نام انجمن بانوان را مبدل کنیم به گروه بانوئیان و برای کتمـان
نیت اصلیمان بگوییم که ما فقط طرفدار تعلیم و تربیت زنان هستیم .در حقیقت
حزبی را به آن نام تاسیس و رسما مرامنامه و نظامنامه و کاغـذ و پاکـت مـارك
دار و برگهای تقاضای عضویت و کارت کارمندی چاپ کـردیم .ایـن سـبب
شد که در اندك مدت ،شمار جمعیت ما تقریبا به دو هـزار خـانواده رسـید و بـا
داشتن چندین حوزه در محالت تهران ،خانه مـن بـرای مرکزیـت کـافی نبـود».

(همان ،ص )230

مراغهای سپس شرح میدهد که «در سال  0314به رغم حکومت نظـامی در
تهران ،اما اجتماع جلسات انجمن کـه دیگـر باشـگاهی بـرای آن درسـت کـرده
بودند و بیش از  3هزار عضو داشت» ادامه یافت« :تـا شـمار نماینـدگان مجلـس
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
زنان به مجلس داده شود .موضوع خلع احمدشاه و سلطنت رضاشاه پیش آمـد و
تا آخر دوره پنجم مجلس ،موقع مناسب را برای انجام مقصود مزبور نیافتیم ولی
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کارهای ما کما فی السابق تا خرداد  0313دوام داشت .چـون اقربـای بعضـی از
علمای روحانی درجه اول تهران ...داخل جمعیت ما شده دارای افکار و اعمـال
متجددانه گردیده ،چندان اعتنا به روگیری نداشتند ،شرحی بـه رضاشـاه پهلـوی
نوشته ،حبس و مجازات شدید مـرا خواسـتار شـدند .بـا ایـن کـه شـاه اجمـاال و
تیمورتاش تفصیال از کارهای من اطالع داشتند و راضی بودند مـع ذلـک چـون
اوایل سلطنتش بود و نمیخواست علما را از خـود برنجانـد دسـتور بازداشـت و
تبعید مرا داده ضمنا گفتـه بـود هـر جـا خـودش میـل دارد بفرسـتید( ».همـان ،ص
.)232
ابوالقاسم مراغهای  3ماه تبعید شد اما در این تبعید ،باز هم شعبهای از انجمـن
را به پشتیبانی رئیس شهربانی ،در مراغه ایجاد کرد که اغلب مـدیران و رسسـای
ادارات دولتی ،به عضویت آن درآمدند« : .رئیس شهربانی مراغه تـا یـک مـاه و
نیم مرا در خانه خودشان مهمان نگاه داشـت ،چـون اکثریـت اهـل مراغـه بسـیار
فناتیک هستند ،میگفتند کسی که برخالف روگیری زنان باشـد از دیـن اسـالم
خارج و نجس العین میباشد لذا ناچار در خانه یک ارمنی پانسیون و با اجـازه و
مساعدت آقای جعفر قلیخان ،شعبه گروه بانوئیان را به طور سـری دایـر کـردم.
غالب رسسای ادارات با خانم هایشان داخل شدند» (همان ،ص  .)234بدین ترتیب
از البالی شرح حال مراغهای میتوان به وضوح حمایـت دولـت را از فعالیـت-
های کسانی که در راه ترویج حجاب برداری تالش میکردند مشاهده کرد.
فعالیتهای کمی و کیفی خانوادههای ترقی خواه و معتقد به برابـری حقـوق
زنان و مردان ،همننان رو به فزونی داشت از جملـه فخـر آفـاق پارسـای (مـادر
فرخ رو پارسای) به همراه همسرش در فعالیتهای آزادیخواهانه به شدت فعـال
بودند .آنها هم به ماننـد آن زوج دیگـر (ابوالقاسـم آزاد و شـهناز رشـدیه) ،بـه
شکل پنهانی از سوی حاکمیت وقت مورد حمایت قـرار مـیگرفتنـد ،بـهطـوری
که همسر فخر آفاق پارسای مینویسد« :نخست وزیر در عین حالی که طرفـدار
فعالیتهای اجتماعی فخرآفاق خانم بود و ما از دوستانه دیرینه او هسـتیم معهـذا
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از ترس روحانیون قشـری و مـذهبی ،افـراد خـانواده مـا را هـر چنـد یـکبـار بـا
یکدیگر و گاهی جدا و تنها به گوشهای از کشور تبعید میکـرد( ».پیرنیـا،0323 ،

ص )24

نمونه دیگر از پشتیبانی و حمایت دولت از فعاالن جنبش زنان را میتـوان در
مورد صدیقه دولت آبادی یافت« :یک روز خانم صدیقه دولت آبادی در لباس
دوخت اروپایی و بیحجـاب بـا دسـتهای از زنـان چـاقنوری در پشـت مسـجد
سپهساالر مواجه شـد کـه از روضـه خـوانی بـر مـیگشـتند .یکـی از زنـان او را
شناخت و فریاد زد :آهای این خودش است همان کافر ملعون است ،اوست کـه
میخواهد زنها را با گیس باز روانه بـازار کنـد ،بریزیـد و او را بکشـیم ...سـایر
زنان هجوم بردند ..صدیقه خانم بـدو ،و آنهـا بـدو ...کارآگـاهی کـه بـه طـور
مخفیانه مراقب خانم دولت آبادی بـود بـه پاسـبان پسـت خبـر داد و درسـت در
لحظاتی که زنها به صدیقه خانم رسیده بودند و مـیخواسـتند او را بـا چنـگ و
دندان پاره پاره کنند پاسبان با اسلحه به میان مهاجمین دوید ...و آن دو نفر زنـی
که محرك قضیه بودند به کالنتری جلب شدند ...صدیقه خانم از زنها شفاعت
کرد و آزادشان ساخت»( .همان ،ص  )22به این ترتیب «در سال  0301زنانی کـه
مایل بودند ،میتوانستند چادر از سرشـان بردارنـد و شـهربانی از آنهـا حمایـت
میکرد» (رنجبر عمرانی ،ص )34
در واقع همانطور که در اسناد مختلف آمده ،میبینیم که دستگاههای دولتـی
به صورت مخفی و دور از چشم سنتگراهای متعصب ،از چنـین روشـنفکرانی
حمایت و حتا با آنها همکاری میکردند .با این حال ،همـین روشـنفکرانی کـه
رضاشاه در خفا از آنان برای انجام فعالیت هایشان در رابطه بـا حجـاب بـرداری
پشتیبانی میکرد تالش کردند تا رضاشـاه را راضـی کننـد کـه «کشـف حجـاب
اجباری» را به عنوان اقدامی از طرف دولت ،در پهنـه جامعـه گسـترش دهـد .در
واقع میتوان گفت جامعه روشنفکری و بهویژه مردان روشنفکر در آن زمان در
«اعمال زور» توسط رضاشاه برای «کشف حجاب» نقش پُر رنگی داشـتند و حتـا
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با احتیاط میتوان گفت «کشف حجاب» ،عمدتا حاصل اندیشه و عمل مشترك
مردان روشنفکر و خارج رفته آن زمان با رضاشاه بود .هـر چنـد فعـاالن جنـبش
زنان که «حجاب» (به شکل روبنده و چاقنور و چادر) مانع بسیار بزرگـی بـرای
حضورشان در جامعه محسوب میشد از زندگی خود مایـه مـیگذاشـتند تـا بـه
طریقی «آرام و مسالمت آمیز» بتوانند در این زمینه تغییراتی ایجـاد کننـد ،امـا در
تحلیل نهایی ،همدستی مردان روشنفکر آن زمـان بـا رضاشـاه و از سـوی دیگـر
سرسختی و عدم انعطاف روحانیت محافظهکار در جهت مـدارا کـردن بـا زنـان
بیحجاب در جامعه و خواستههای آنان ،باالخره سبب شد که «کشف حجـاب»
به صورت اجباری و با اقتدار دولتی در ایران پیاده شود.
با توجه به روند پُر اُفت و خیز ماجراها و بح ها و اسناد موجود ،به نظر می-
رســد «کشــف حجــاب» رضاشــاه در مجمــوع ،برآینــد خواســته روشــنفکران و
تجددگرایان آن زمان بود و لزوما نمیتوان آن را اقدامی خلـق السـاعه از سـوی
یک نفر (رضاشـاه) و بـا الگـو گـرفتن از اتـاتورك ،تلقـی کـرد .هرچنـد سـفر
رضاشاه به ترکیه و مالقات وی با مصـطفی کمـال آتـاتورك و دیـدن وضـعیت
مدرن شدهی جامعه ترکیه ،بر عزم رضاشاه پهلوی برای اجرای کشف حجـاب،
تأثیر گذاشت .با این همه اما مردان روشنفکر خارج رفته یکی از نیروهـای مهـم
و اثرگذار در روند البی و فشار بر رضاشاه برای اجرای «کشف حجـاب» بودنـد
و به نظر می رسد رضاشـاه خـود را بـه نـوعی نماینـده ایـن بخـش از جامعـه ـ یـا
حداقل پاسخگو به نیازهای این بخش ـ میدانسته است .در حالی که در بسـیاری
از متون تاریخی ،اجرای این قانون صرفا به «سفر رضاشاه بـه ترکیـه» و خواسـت
فردی او حواله داده شده است.
شکلگیری ایدهی «کشف حجاب»

پیش زمینه شکلگیری ایده «کشف حجـاب» در ذهـن رضاشـاه را مـیتـوان در
جامعه روشنفکری آن زمان و حتا در آراء و دیدگاه شخصیتها و افراد پُر نفوذ
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در دربار نیز جستجو کرد ،بهطوری که مهرانگیز دولتشاهی این ایده را به زمـانی
که «عبدالحسین تیمورتاش» ،وزیر دربار رضاشاه بود و نیز نگـرش و تفکـر پـدر
خودش (میرزا دولتشاهی ملقـب بـه مشـکوۀ الدولـه ،کـه پـس از تیمورتـاش در
دربار رضاشاه پست و مقام گرفت) ،رجوع میدهد« :یکی از چیزهایی که پدرم
تلقین میکرد به رضا شاه ،مسئله چادر بود .پیش از او تیمورتاش بود که همیشـه
این را میگفت و تذکر میداد و بعد از او هم پدرم بـود .رضاشـاه خیلـی عالقـه
داشت که راجع به ناپلئون چیزهایی بداند .خودش کـه فرانسـه نمـیدانسـت .آن
وقت پدرم شبها کتابهایی راجع به ناپلئون میخواند و روزها بـرای رضاشـاه
سرگذشت ناپلئون یا بعضی کتابهایی که راجع به او نوشته شده بود را تعریـف
میکرد .در مورد چادر تا مدتی رضاشاه تعلل داشت .یک آدمی بود که خـارج
نرفته بود و ندیده بود ،برایش غیر قابل قبول بود که چطور میشـود ایـن کـار را
کرد .یک مدتی پدرم و تیمورتاش هر دو در دربار بودنـد .پـدرم در دربـار بـود
که رضاشاه تیمورتاش را معزول کرد .تیمورتاش اصرار میکرده و میگفته کـه
کشف حجاب جزو ترقیاتی است که برای مملکـت الزم اسـت .رضاشـاه گفتـه
بود خیلی خوب ،اگر واقعا این امر الزم باشد ،و یک روزی الزم باشد کـه همـه
زنها چادرشان را بردارند ،من هر دو تا زن هایم را طالق میدهم .اول این طـور
فکرش بود .وقتی رفت ترکیه و دید که نـه ،عیبـی نـدارد ،نظـرش عـوض شـد».
(مهرانگیز دولتشاهی ،خاطرات)

اما ابوالقاسم آزاد مراغـهای ،یکـی دیگـر از روشـنفکران خـارج رفتـهی آن
زمان که پیشتر از فعالیتهای وی و همسرش نقـل کـردیم ،از تحـت تـأثیر قـرار
دادن تیمورتاش و رضاشاه در مورد لزوم کشف حجاب ،ماجرایی را شرح مـی-
دهد که شنیدنی است « :من از فراغت مراغه استفاده کرده کتاب دالیـل لـزوم و
وجوب رفع حجاب را از نثر به نظم فارسی سره تبـدیل کـرده بـودم .در /3/ 23
 0313شاه آمد به مراغه یک شب مانـده رفـت بـه طـرف رضـاییه و کردسـتان.
همین که از بازگشتش به تهران خبردار شدم شرحی بر مقدمـه کتـاب افـزودم و
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در برخی جاهایش مختصر تغییر مناسب داده ،آن را بـه همـراه یـک عریضـه بـه
شاه[،فرستادم و در آن ذکر کردم که] شایسته اسـت کـه اعلیحضـرت بـا اقـدام
جدی به رفع حجاب ،نیکنامی ابـدی را بـرای خـود ذخیـره و ایرانیـان را از ایـن
ننگ بین المللی مانند آتاتورك رستگار فرمایید»(.سالمی و نجم آبادی ،ص )235
باز هم شنیدنی است که وقتی این مسایل توسط تیمورتاش به گوش رضاشاه
میرسد وی دستور میدهد که مراغهای را به تهران برگردانند .تیمورتاش بـرای
مراغهای نقل میکند که« :در هنگامی که نامه و کتابهای شما رسید چهار روز
نزد خود نگاهداشته در ساعت فراغت خواندم ....سه روز به انتظار بودم تا وقـت
خوب و مساعد یافته ،نامه و کتابهای شما را به شـاه تقـدیم و مفـاد همـه را بـه
عرض رسانیده ،حتا بعضی از قسمتها را که نشان کرده بودم برایشـان خوانـدم.
خوشش آمد و فرمود به منصور تلگراف کنید که مخارج کـافی داده بـه تهـران
بفرستد( ».همان) مراغهای میگوید «فردای آن روز مرا بـه حضـور شـاه بردنـد.
شاه به من فرمودند :احوالـت چطـوره؟ آیـا در مراغـه خـوش گذشـت؟ عـرض
کردم ...برای پیشوایی مرام مقدسـی تبعیـد شـدم کـه تـا آن کـامال عملـی نشـود
ایرانیان روی سعادت را نخواهند دید ،به دالیلـی کـه در آن دو کتـاب تقـدیمی
مشروحا بیـان کـردهام .شـاه فرمودنـد :صـحیح اسـت و در موقـع مناسـب اقـدام
خواهد شد ...من از اظهار موافقت شاه با رفع حجاب بـینهایـت شـاد و امیـدوار
گردیدم( ».همان ،ص )233
الزم به یادآوری است که ابوالقاسم آزاد مراغهای ،یک سال پـیش از اعـالن
مشروطیت در ایران از راه روسیه و اسالمبول به اروپا سپس بـه مصـر و حجـاز و
هند رفته و در آغـاز جنـگ جهـانی اول ،بـه ایـران بـاز مـیگـردد .مراغـهای در
خاطرات خود نخستین اقداماش را پس از بازگشت از این سفر چنـین بیـان مـی-
کند « :نخستین اقدام من ایـن بـود کـه کتـاب کـوچکی را در دالیـل شـرعی و
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی لزوم و وجوب رفـع حجـاب نوشـتم .چـون مـی-
دانستم اجازه چاپ آن را نخواهند داد با ژالتین یـک صـد جلـد تهیـه کـرده بـه
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بعضی از علما و رجال روشنفکر دادم»( .همـان ،ص  )222البتـه پـیش از ابوالقاسـم
مراغهای نیز بسیاری از مردان روشنفکر در دوران مشروطه بر «حجـاب بـرداری»
زنان تاکید و پافشاری داشتند .مریم فیـروز ،در ایـن مـورد مـیگویـد« :موضـوع
کشف حجاب مربوط به رضاخان نیست .اگر کتابهای عشقی ،عـارف و ایـرج
میرزا را بخوانید ،میبینید چقدر نسبت به چادر مخالفت شده است( ».مریم فیـروز،
ص  )052در واقع پیش زمینه لزوم پیاده کردن کشف حجاب ،در زمان مشـروطه
تدارك شده بود .برای نمونه تاج السلطنه ،دختر ناصرالدین شاه در خاطراتاش
مینویسد« :هزارها مفاسد اخالقیه از همین روی بستن زنها در این مملکت نشـر
داده شده است»(اتحادیه.)0330 ،
میــرزاده عشــقی نیــز از جملــه شــاعران پُــرآوازهای اســت کــه در آن دوره،
همنون برخی دیگر از شاعران معترض ،شعری انتقادی در همین مورد (چـادرو
روبنده و چاقنور) سروده است:

در حجاب است سخن گرچه بود ضدحجاب
از حجاب است که این قوم خرابند خراب
بس خرابی ز حجاب است که ناید بحساب...
چیست این چادر و روبندهی نازیبنده
گر کفن نیست هال چیست پس این روبنده
میرزاده عشقی سپس اظهار امیدواری میکند که چند نفری نیز با او در ایـن
زمینه همراه شوند تا این ایده در جامعه گسترش یابد:

با من ار یک دو سه گوینده هم آواز شود
کم کم این زمزمه در جامعه آغاز شود (بامداد ،ص )31
در همین دوره و زمانهی میرزاده عشقی و همفکران اوست که فعاالن جنبش
زنان به طور شبانه روزی و با قبول خطرات بسیار زیاد ،برای گسترش تحصـیل و
تأسیس مدارس دخترانه تالش میکردند امـا لزومـا بـر «حجـاب بـرداری سـریع
زنان» تاکید عاجل و فوری نداشتند و حتا در میان خود فعـاالن زن در آن زمـان،
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در مورد حجاب برداری ،توافق گستردهای هم وجود نداشت .بـهطـوری کـه در
یکی از مهمترین نشریات زنانه آن زمان به نـام نشـریه «شـکوفه»( )1کـه در عـین
حال ،ارگان یکی از بزرگترین انجمنهای زنان آن دوران بـود (انجمنـی کـه در
عـرض کمتـر از  5هفتــه ،بـیش از  5هــزار عضـو پیـدا کــرده بـود) ،در مقالــهای
انتقادآمیز نسبت به گرایش روز افـزون حجـاب بـرداری زنـان ایـران ،بـا عنـوان
«فلسفه حجاب» در  02بهمن  0232خورشیدی مینویسد« :چقدر جای افسوس
است که زنان مسلمه هند و قفقاز با آن همه اشکاالت و محذوراتی کـه از بـرای
عدم اجرای قوانین مذهبی آنها تهیه شده اسـت بـه چـه انـدازه در امـر حجـاب
اهتمام میورزند ...ولی خواتین ایرانی که اسباب اجرای همهگونه احکام دیـانتی
و لوازم پیشرفت از همه قسم قوانین مملکتی از برای آنها موجـود اسـت تـا چـه
حد اهمیت حجاب را از میان برداشتهاند ...در بخارا و بعضی از نقاط قفقـاز هـر
نقابی [هر زن محجبه ای] در سال سی منات مالیات باید بدهد و فقیرتـرین زنـان
مسلمان در آنجا این مالیات را میدهند [تا بتوانند حجابشان را حذف کننـد] و
دست از قانون دیانت بـر نمـی دارنـد ولـیکن در ایـران بـا کمـال افسـوس شـاید
بعضیها باشند که حاضر از برای دادن سالی سی تومان هم باشـند تـا حجـاب را
از خودشان مرتفع نمایند» (شکوفه ،سال دوم 5 ،شهر ربیع الثانیی 0332ی ش  ،24ص .)3
این اسناد تاریخی و مدارك مشابه آن ،سه نکته مهـم و قابـل تعمـق را بـه مـا
زنان یادآوری میکند :نکته اول ،اسناد به جای مانده از آن دوران نشان میدهـد
که از همان سالهای ( ،0231یعنی بیش از یـک دهـه قبـل از حضـور رضاشـاه
پهلوی در ساختار قدرت و سیاست ایران) موضوع «کشـف حجـاب» بـین زنـان
ایرانی به طور جدی مطرح بوده تا جایی که در نشریاتشان هـم مـنعکس مـی-
 .1مریم عمید (مزین السلطنه) صاحب امتیاز مجله شکوفه بود که در سال  0232منتشر شد .او
مدرسه دخترانهای را نیز تاسیس کرد که یکی از آنها را در سال  0331قمری به نـام مدرسـه
مزینیه بنیاد نهاد و در سال  0332نیز شعبه «دارالمعلم و صـنایع مزینیـه» را تاسـیس کـرد .او در
سال  0232درگذشت( .به نقل از سالنمای زنان ایران ،به کوشش نوشـین احمـدی خراسـانی،
تهران )0372
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شده است .نکته دوم و حائز اهمیت در این مورد ،نبود توافق و همـدلی و اجمـاع
گسترده بین گروههای مختلف زنان در مورد حجاب بـرداری اسـت .کـه همـین
مقالهی نشریه شکوفه ،یا بعدتر ،در سخنرانیهـای ایرادشـده در «کنگـره نسـوان
شرق» که این کنگره سه سال پیش از کشف حجـاب در تهـران برگـزار شـد ،و
دیگر اسناد مشابه ،بازتاب مخالفت گروههایی از زنان روشنفکر و مدافع برابری،
نسبت به عدم ضرورت طرح حجاب برداری است .و باالخره نکته سوم ،ایـن کـه
نحوهی برخورد زنان به تغییر پوشش خود و آزادی عمل در این زمینـه ،پـیش از
کشف حجاب همراه با مسالمت و اعتدال و به شکلی تدریجی انجام میگرفت.
این درحالی است که مردان روشـنفکر بـهخصـوص شـاعران آزادیخـواه ـ از
جمله «ایرج میرزا» در نقد رویه تدریجی و اعتـدالی نسـبت بـه حجـاب بـرداری
زنان چنین میسراید:

به اعتدال ازین پردهمان رهایی نیست
مگر مساعدتی دست انقالب کند (بامداد ،ص.)32 .
شاعر آزادیخواه دیگری به نام «عارف قزوینی» چنین میسراید:

ترك حجاب بایدتای ماه ،رو مگیر
در گوش پند واعظ بیآبرو مگیر...
باال بزن به ساعد سیمین نقاب را
گر هر چه شد بگردنم آنرا فرو مگیر (همانی ص )30

پس از مشروطه نیز «در سال  0312که هنوز رضاخان پهلوی ،شاه نشده بود
ابراهیم خواجه نوری (معروف به :الف .خواجه نوری) نیز مقالهای علیـه حجـاب
در نشریه نامه جوانان نوشته بود که مورد تعقیب قانونی در دادگستری واقـع شـد
و او را به محاکمه کشیدند» (پیرنیا ،0323 ،ص.)32 .
ملوك ضرابی ،یکی از اولین خوانندگان زن ایرانی ،در سال  0313ترانهای
با نام «دختران سیروس» میخواند که ترانهاش را گویا امیر جاهد نوشـته اسـت و
در آن ،به «حجاب» زنان میپردازد و از زنـان ایـران مـیخواهـد کـه حجـاب را
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کنار بگذارند ..در این ترانه چنین آمده است:

چند در حجابی تا به کی در خوابی
از وجود شیخان بین که دل خرابی

1

صادق بروجردی نیز در نشریه عالم نسوان در سـال  0314مـینویسـد« :بهتـر
این است زنهای ایران هم مثل زنهای ترکیه از این کفن کـه در اسـالم بـدعتی
بیش نیست و اسمش را حجاب گذاشتهاند بیرون بیایند و اجتماعات مملکـت را
دو برابر کنند» (عالم نسوان ،ش  ،4سال سیزدهم) اما این فقـط ترکیـه نیسـت کـه مـد
نظر است بلکه افغانسـتان نیـز از جملـه کشـورهایی اسـت کـه بـه آن بـرای رفـع
حجاب استناد میشد « :ملت ایـران هـم بایـد بـه ایـن دو ملـت همجـوار اسـالمی
(افغانستان و ترکیه) تأسی جسته و در رفع نقایص اجتماعی بکوشد» (عـالم نسـوان،
ش ،3 .سال هشـتم) و سـپس نویسـنده ایـن مقالـه در ادامـه مـیافزایـد« :طرفـداران
حجاب بدانند که برافتادن حجاب ،انقالبی است فکری که بـه خـودی خـود بـه
ظهور پیوسته و خواه ناخواه نتیجه خود را خواهد بخشید»(همان)
ابوالقاسم الهوتی نیز در سـال  0315در شـعری بـا عنـوان «خنجـر زحمـت»
چنین میسراید:

ای دختر نامدار ایران
از روی خود این نقاب بردار
چون دخترکان اوزبکستان
چادر بنه و کتاب بردار (کلیات ابوالقاسم الهوتی ،ص )235
از این دسـت نمونـههـا کـه مـردان روشـنفکر (اعـم از نویسـندگان ،شـاعران
آزادیخواه ،روزنامه نگاران و متفکران مشروطهخواه) در مـورد حجـاب و لـزوم
کشف هر چه سریعتر آن سخن گفتهاند (از مشـروطه تـا سـالهـای بعـد از آن)،
فراوان است .اما به رغم همه این ها ،غیرمنصفانه اسـت اگـر بگـوییم کـه تمـامی
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
رضاشاه موافق بودهاند و هیچ هشـدار یـا مخـالفتی از سـوی مـردان تجـددخواه،
وجود نداشته اسـت .چـرا کـه مـا نمونـههـایی از مـردان روشـنفکر آن زمـان ـــ
همنون کاظم زادهی ایرانشهر ،محمدعلی جمالزاده ،و ...ـــ هـم داریـم کـه بـر
روند طبیعی کشف حجاب و ضرورت تدریجی بودن روند آن ،تاکید کردهاند.
برای نمونه در نشریه «دختران ایران» که توسط زندخت شیرازی منتشـر مـیشـد
در دومــین شــماره آن بــه تــاریخ شــهریور  ،0301مــتن تحریرشــدهی ســخنرانی
«کاظم زاده ایرانشهر و صحبتهای مجلس محصلین ایرانی در برلن» منتشر شده
که در آن کنفرانس ،کاظم زاده ایرانشـهر در مـورد حجـاب ،چنـین مـیگویـد:
«حجاب یکی از بدبختیهای زندگی خانوادگی میباشد و بسیاری از مضرات و
معایب فوق الذکر در زیر همین حجاب پرورش مییابد» با این حال ،کاظم زاده
در بخشی دیگر از سخنان خود به صـراحت بـر «اجبـاری شـدن تعلـیم و تربیـت
دختران» انگشت مـیگـذارد سـپس خیلـی روشـن و قـاطع ،بـر «اختیـاری بـودن
پوشش زنان» پای میفشارد و راه حل منطقی و مورد نظرش را هم ارائه میدهد:
«درباره حجاب این طور به نظر میرسد که این مسئله باید به اختیار و بـهتـدریج
حل شود یعنی قانونی وضع شود که هر کس در برداشت حجاب ،آزاد و مختار
است .و به همـین وسـیله بـهتـدریج و بـدون زحمـت و اجبـار ،حجـاب از میـان
برداشته میشود ولی در این ضمن جوانان و مردان نیز تا یک درجه باید تربیـت
بشوند تا رفع حجاب ،مایه ازدیاد فساد اخالق نگردد( ».دختران ایران ،سـال اولی ش

 ،2شهریور  ،0301ص  31و )30

و یا میتوان به مخالفت دکتر محمد مصدق به نحوۀ اجـرای کشـف حجـاب
اشاره کرد که اگرچه وی موافق دستیابی زنان به حقـوقشـان بـود (بـرای نمونـه
همسر دکتر مصدق در سفرهای اروپا بدون حجاب بود) ،بـا ایـن حـال ،مصـدق
معتقد بود که این کار باید «به واسطه تکامل اهل مملکت باشد نه به واسطه یک
کسی که قدرتی پیدا کرده و یک زوری پیدا کرده که من اینجور میخـواهم و
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این جور باید بشود» (صالح ،ص )022-020

مقدمات «کشف حجاب»

اعالم «کشف حجاب» آنننان که گفته میشود ،بدون مقدمه ،و یکباره و دفعتی
صورت نگرفت بهخصوص که از سال  0315زمزمۀ برقراری کشـف حجـاب،
با ورود ملکه افغانستان بدون حجاب به ایـران ( بـه همـراه امـاناهلل خـان پادشـاه
افغانستان) شدت گرفته بود ،از این رو طبیعی اسـت کـه در ایـن ایـام ،بحـ در
مورد حجاب برداری و کشف حجـاب در رسـانههـا  ،بسـیار مطـرح بـود و ایـن
تبلیغات که با هدف آمادگی افکـار عمـومی انجـام مـیشـد از قضـا شـدت هـم
گرفته بود.
از سوی دیگر یکسری اقـدامات اولیـه (هرچنـد ناکـافی و غیرسیسـتماتیک)
برای آگاهی و آمادگی در افکار عمومی ،پیش از اجرای آن ،صـورت گرفـت.
همــانطور کــه محمدرضاشــاه در خــاطرات خــود بیــان کــرده :کشــف حجــاب،
«نخست از حوزه معارف آغاز شد و در راستای آن از پاییز سال  0302دولت با
صدور اعالمیهای ،مردم را برای پذیرش آموزگاران زن بیحجاب آماده کـرد».
(رستاخیز ،ش  03 ،500دی )0355

بدرالملوك بامداد ،یکی از فعاالن جنبش زنان در آن زمان نیز ،در این مورد
مینویسد« :پیش از روز تـاریخی  07دی ،وزارت فرهنـگ بـه امـر اعلیحضـرت
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
مدارس دخترانه بروند و بهتدریج با پندها و سـخنان مسـتدل خـود ،شـاگردان را
آماده ترك چادر بکنند .یکی از بازرسان خانم شمس الملوك جواهر کالم بود
که در آن موقع به مدارس دخترانهی جنوب شهر اعزام شد» (بامـداد ،ص  )43هـر
چند این مقدمات برای انجام «کشف حجاب» با توجه به بافـت جامعـه ایـران بـه
راستی ناکافی بود بهطوری که حتا «در جنوب شهر و محله قنات آبـاد بـیچـادر
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رفتن ،خطرناك بود» چه برسد تبلیغ و اقدام بـرای تـرویج بـیحجـابی در میـان
دختران آن منطقه (همان) .وانگهی ،خـود معلمـان مدرسـههـای دخترانـه نیـز در
برابر پند و اندرزهای حجاب براندازانه بازرسـان وزرات فرهنـگ مـیایسـتادند،
بهطوری که خود شمس الملوك جواهرکالم میگوید« :برای دخترهـا از فوایـد
بیچادر شدن صحبت میکردم و به آنها مژده میدادم که بـه زودی ایـن پـرده
سیاه به دور میافتد و شما از این قید و بند آزاد میشوید و میتوانیـد بـا اجتمـاع
همکاری کنید ...خانم مدیره به کالس آمد و بـا تغییـر گفـت مـن اصـال بـازرس
الزم ندارم ...من همانطور سرجایم ایسـتاده و گفـتم :خـانم محتـرم مـن از پـیش
خود نیامدهام امر وزارتخانه است باید بهتدریج دخترها آگـاه شـوند کـه بفرمـان
اعلیحضرت رضاشاه کبیر از این پرده ننگین سیاه آزاد میشـوند ...خـانم مـدیره
که گوشش به این صحبتها بدهکار نبود گفت االن پاسـبان خبـر مـیکـنم کـه
شما را توقیف کند و میگویم این زن بیحجاب از خدا بیخبر آمده اسـت کـه
دخترهای مردم را از راه در ببرد( ».همان ،ص )44
نحوه برخورد خـود زنـان ،حتـا در میـان زنـان معلـم در مـدارس ،نسـبت بـه
تبلیغات برای «کشف حجاب» نشان میدهد که زنان فعال در آن دوره نیز تمایل
زیادی بـه انجـام ایـن کـار نشـان نمـیدادنـد .درحـالی کـه مـردان روشـنفکر و
تحصیلکردهی آن زمان (که اغلبشان بـه اروپـا و ترکیـه و روسـیه سـفر کـرده
بودند) تمرکز و تأکیدشان بر کشف حجاب بود و فکر میکردنـد کـه بـدون از
بین رفتن حجـاب سـنتی زنـان ،نمـیتواننـد جامعـه خـود را بـه جرگـهی تمـدن
برسانند .از این زاویه گفتگوی ابوالقاسم مراغهای با زن مـورد عالقـهاش (شـهناز
آزاد) کــه قصــد ازدواج بــا او را داشــت جالــب اســت .مراغــهای در بخش ـی از
خاطراتاش این گفتگو را چنین شـرح مـیدهـد« :بـا دختـر نوشـین روان حـاج
«میرزا حسن رشدیه» بنیانگذار آموزشگاههای جدیـد در ایـران ازدواج کـردم و
در نخستین روز به وی گفتم که شما نباید از مردان رو بگیرید و باید بـرای رفـع
حجاب و آزادی زنان از کفن سیاه اقدامات کنیم .همسرم (بـانو شـهناز آزاد) در
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پاسخ گفت :اغلب و اکثر ملت و زمامداران و پیشوایان ایران کامال مخالف ایـن
مــرام هســتند ،مــا را تکفیــر و واجــب القتــل خوانــده از هینگونــه اضــرار و آزار
کوتاهی نخواهند کرد .جواب دادم اقدامات سریی و بـا احتیـاط خـواهیم کـرد و
امیدوارم با تدابیر الزمه به مقصود برسیم .وانگهی چون مرام ما مقـدس و نجـات
بخش ایران است ،بر فرض اگر خون ما را بریزند سبب آبیاری درخـت مبـارك
آزادی زنان بیناره و ستمکش ایـن کشـور خواهـد شـد .همسـرم از بیانـات مـن
متأثر گردیده ،پذیرفت( ».سالمی و نجم آبادی ،ص.)227 .
به رغم اصرار مردان روشنفکر بر «حجاب برداری» به عنوان دروازهای بـرای
پیشـرفت جامعــه ،امـا نــه تنهـا بخشــی از زنـان معلــم در مـدارس دخترانــه بلکــه
فمینیستهای آن دوره نیز تمایل زیادی به فشار آوردن به زنان در مورد کشـف
حجاب نداشتند بهطوری که سه سال پیش از «کشف حجـاب» توسـط رضاشـاه،
در تیرماه  0300خورشیدی «صدیقه دولت آبادی» در مطلبی که در مجله «عالم
نسوان» منتشر کرد نوشت« :اکنون آزادی زنان ایـران از حیـ کشـف حجـاب،
میخواهم با جرأت بگویم که بامعنیتر از سـایر ملـل ،مخصوصـا ترکیـه اسـت.
چونکه وقتی در ترکیه اعالن کشف حجاب از طرف دولت شد زنـان را مجبـور
به بیحجابی نمودند .البته در میان آنان نارضایتی بسیار بود و شنیدم کـه اکثـر از
نارضایان یعنی زنان متعصب به مذهب برای داشتن آزادی از حجـاب ،آزادی از
زندگی را بدرود گفتند و با خود عهد کردند که تا زندهاند به خانه بمانند و ایـن
آزادی اجباری را قبول نکنند .اما برای ما آزادی و کشف حجاب به طور خیلـی
طبیعی پیش آمده ،که دولت و افکار منـور روی ایـن زمینـه ،زنـان را در کشـف
حجاب مختار گذاشتهاند ،تا هرکس میل دارد با حجاب و هر کس مایـل اسـت
بیحجاب معاشرت کند .بنابراین ،دوم آزادی است که ما از اروپاییان کامـلتـر
داریم»( .صنعتی و نجم آبادی ،جلد اول ،ص .)231
نمونه دیگر نامه فـروغ ظفربختیـاری ،رئـیس «شـیر و خورشـید سـرخ بـانوان
ایران» به زندخت شیرازی است که سه سال قبل از کشف حجاب منتشر شـد .او
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در این نامه مینویسد« :بنده انتظار داشتم که چناننـه ملـت و مملکـت ایـران در
زیر سایه اعلی حضرت شاهنشاه پهلوی اروحنا فدا تا ایـن درجـه در مـدت کـم،
ترقی و تغییرات محیرالعقول نمود ،ما نسوان نیـز تغییـری پیـدا کنـیم نـه ایـن کـه
خوشوقت باشیم که میتوانیم در این عصر سینما برویم یـا بـا چـادر در کافـههـا
ظاهر شویم و افتضاحات خود را که روش کبـک و کـالغ اسـت بـیش از پـیش
جلوه دهیم( »...نشریه دختران شیراز ،0300 ،ص  .)7زندخت شیرازی نیـز کـه در زمـره
فمینیستهای رادیکال آن زمان محسوب میشد و بعدها یکی از طرفـداران سـر
سخت رضاشاه و کشف حجاب بود ،اما در سال  0317خورشیدی ،در یکـی از
سخنرانی هایش درباره کشف حجاب میگویـد« :مـن فعـال نـه طرفـدار کشـف
حجابم و نه کاری به این موضوع دارم .فقط مقصود من این است که این کمـین
دوشیزه با اتحاد خواهرهای گرامی خویش مسلکی را پیروی کنـیم کـه سـعادت
حال و آینده ایرانیان بدان منوط باشد» (بصاری ،ص .)043
در واقع پیش از برقراری «کشف حجاب» ،زنان فمینیسـت در مجمـوع ،ایـن
مسئله را ضرورتی عاجل تلقی نمـیکردنـد ،بـهطـوری کـه در خـالل برگـزاری
«کنگره نسوان شـرق» و سـخنرانیهـایی کـه در ایـن همـایش بـزرگ منطقـهای
صورت گرفت باز هم «حجـاب بـرداری» ،بـه عنـوان یـک موضـوع محـوری و
اصلی ،مطـرح نشـد و برخـی از زنـانی کـه در ایـن اجـالس بـه ایـراد سـخنرانی
پرداختند حتا با آن مخالفت هم کردند .این همایش بزرگ زنانه در سال 0300
(هنگامی که کمتر از یک سال از تصویب قـانون منـع عقیـده اشـتراکی گذشـته
است) به دعوت و میزبانی «جمعیت نسـوان وطنخـواه» در تهـران برگـزار شـد و
گروههای مختلفی از جنبشهای زنان منطقه ،نمایندگان خود را به ایـن همـایش
فرستادند .خانم «نورحماده» رییس این کنگره در سخنرانی خـود گفـت« :مسـئله
حجاب مستقال موضوع بح ما نخواهد بود و زن باحجاب هم میتوانـد فاضـله
و با تربیت بشود» (سـالمی و نجـم آبـادی ،ص  .)03اسـتدالل نورحمـاده بـرای عـدم
ضرورت طرح کشف حجاب این بود« :مرا عقیـده ایـن مـیباشـد کـه در اولـین
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وهلــه بــه دنبــال مقصــودی روان گــردیم کــه تمــاس مســتقیم بــا آداب و رســوم
جماعت داشته باشد» (همـان ،ص  .)254بقیه سخنرانانی که از فعاالن جنـبش زنـان
در ایران بودند نیز در این همـایش عمـدتا بـر ایـن مسـئله کـه «کشـف حجـاب»
خواســته اصــلی زنــان نیســت صــحه گذاشــتند .فعــاالن ایرانــی حقــوق زن در
سخنرانیهای خود ،مبارزه برای کشف هر چه سریعتر حجاب را به دلیل «آماده
نبودن جامعه برای پذیرش آن» غیر ضروری دانسته و رد کردنـد .در عـین حـال
«آنها راه عالج مشکالت زنان را گسترش تعلیم و تربیـت دختـران و زنـان مـی-
دانستند که میبایست با همگانی شدن تعلیم و تربیت و توسعه مدارس در سـطح
کشور به انجام میرسید( ».همان ،ص  .)07همننین در لیست  20مـادهای کنگـره
اول نیز که در نتیجهی توافق میان فعاالن جنبش زنان در منطقـه بـه دسـت آمـده
بودی کشف حجاب دیده نمیشد .در حقیقت نه تنها ضرورت حجاب برداری و
رها شدن از چادر و چاقنور و پینه در بین بخشهایی از کنشگران جنبش زنان
ایران ،قابل پذیرش نبوده است بلکـه در کشـورهای منطقـه نیـز کشـف حجـاب
جزو لیست درخواستهای عاجل بخشی از فعاالن جنبش زنان نبوده است.
واقعیت انکارناپذیر دیگر هـم آن بـود کـه پـیش از اعـالم «کشـف حجـاب»
توسط رضاشاه ،زنان روشنفکر و مدافع حقوق برابر ،دروازه پیشرفت برای زنـان
را مسئله «سـواد و آمـوزش» مـیدانسـتند و بـه همـین سـبب نیـز از همـان دوران
مشروطه «آموزش خواندن و نوشتن بـرای پیشـرفت زنـان» را بسـیار ضـروری و
واجب میدانستند و بر «باال رفتن سـن ازدواج دختـران از هشـت سـال» تأکیـد و
پافشاری میکردند .برای نمونه «درخشنده گوهر نراقی ،یکی از اولـین موسسـان
مدرســه دخترانــه کــه در ســال  0304مدرســه آقــا بــزرگ را در کاشــان بنیــان
گذاشت معتقد بود :بدبختی زن قبل از حجاب ،از بیسوادی و بیاطالعی و جهل
او ناشی میشود ،زن از بهداشت آگاهی نداشت .فکر و اندیشه روشن نداشت و
به حق خود آشنا نبود و شان و مقام و منزلت خود را به رسمیت نمـیشـناخت و
موجودی بیخبر و بیاطالع بود که حتا اطاعتش از مـرد نیـز کورکورانـه بـود و
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بزرگترین ارمغان و هدیهای که مـیتـوان بـه زنـان تقـدیم کـرد آزادی تعلـیم و
تربیت و تحصیل بود که مثل نور آسمانی بر روح و ذهن زن میتابیـد و درهـای
بسته را میتوان گشود( ».پیرنیا ،0323 ،ص .)32
فمینیستهای ایرانی :تغییر مسالمتآمیز سبک پوشش

فعاالن جنبش زنان پیش از کشف حجاب ،موضوع «حجـاب» بـه عنـوان عـاملی
بازدارنده در برابر آموزش زنان ،برایشان مطرح بـود ،ولـی بـرای پـس زدنِ ایـن
عامل بازدارنده ،سیاستی گام به گام ،مسالمتآمیز (و گاه بسیار خـالیق و همـراه
با ابتکارهای فردی) را در پیش گرفته بودنـد و بـا اعتـدال و احتیـاط عمـل مـی-
کردند :از ایجاد رفـورم در رنـگ چـادر تـا برداشـتن روبنـده و سـپس چـاقنور
برداری ،تا طراحی لباسهای پوشیده اما آزادتـر بـرای فعالیـتهـای اجتمـاعی و
فرهنگی!
در واقع زنان فعال در آن دوره ،هم در عمل و هم در نظر و تئوری ،در رابطه
با پوشش خود حرکتی اصالحی را در پیش گرفته بودند و از اجبار در این زمینه
1
حمایت نمیکردند .برای نمونه «افضل وزیری» دختر «بی بیخانم اسـترآبادی»
در ســال  0313خورشــیدی در مــورد تغییــر وضــعیت حجــاب زنــان و نحــوهی
پوشش آنان ،بر «بی طرفی دولت» قویا تاکید و پافشـاری مـیکنـد و مـیگویـد:
«شروع به هرکار باید از روی یک روش منطقی باشد .باید دولت را موافق کـرد
کــه جلــوگیری نشــود و ابتــدا شــروع از شــاگردان مــدارس بشــود .یعنــی ایــن
سختگیری را که از طرف تعلیمات عمومی به مـدارس نسـوان بـرای سـر کـردن
چادر می کند ملغا و هر کسی را بـه عقیـده خـود آزاد بگذارنـد ،نـه حکـم بـی-
چادری را بدهند و نه از بیچادران جلوگیری کنند .کم کم به فاصله دو مـاه در

 1بی بیخانم ،اولین بنیانگذار مدرسه دخترانه در ایران و نویسنده اولین متن فمینیستی به نام
«معایب الرجال» است.
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هر مدرسه پنجاه دختر که بیچادر رفت ،سرایت به سـایر دختـران مـیکنـد .آن
وقت قبح کار از بین اولیاء اطفال و پدران مستبد فاسدالعقیده میرود ...از طـرف
دیگر وقتی غرض خانمها توالت و نمایش لباس و اندام نباشـد ،بـا طـرز سـاده و
شنل مخصوصی که باید برای اینکار در ابتـدا تهیـه شـود بیـرون برونـد ،دیگـر
چندان مورد ایراد هم نخواهند بود .اگر این طور کـه عقیـده بنـده اسـت شـروع
بشود نه محتاج به طول و تفصیل و نه جنگ و جدل و نصف شب رفتن خانمهـا
به جلوی بهارستان میشویم .این هم عینا مثل همان برداشتن چاقنور و روبنـد و
کفش نعلین و ...است.اینها بدون کشت و کشتار در اثر «بی طرفی دولت» محو
شد ،این هم باید در همان اثر بشود .فقط دولت باید موظـف بـه حفـظ انتظـام و
سوء رفتار آقایان نسبت به خانمها باشد( »..نجم آبادی ،ص )35- 34
جالب است که در زمینه طرز لباسهای «پوشـیده» نیـز کنشـگرانی از جنـبش
زنان که مشخصـا فعالیـت اجتمـاعی داشـتند ،عملکردشـان کمتـر رنـگ و بـوی
«نفیگرایانه» داشت ،و همانطور که پیشتر اشاره شد آنها عمدتا به دنبـال ایجـاد
تغییر و اصالحاتی مبتکرانه در همان شـکل و شـمایل مرسـوم پوشـش بودنـد تـا
بتوانند روند آموزش و سوادآموزی زنان را با ایجاد رفورمهایی در نوع پوشش-
شان ،تسهیل کنند .خود «افضل وزیری» نیز که از طراحی یک نـوع «رولبـاس و
شنل ،و کالهی که از پشت یقه به آن وصل است» بـرای دختـران مدرسـه ،خبـر
میدهد «که زن میتوانست به جای چادر از آن استفاده کنـد کـه دسـتانش آزاد
باشد برای تحصیل و رفتن به مدرسه»( .همان ،ص  )35نکته اینجاست که رفـورم-
طلبی و مسالمتجویی زنان آگاه و برابری خـواه بـه رغـم آن کـه بـا هوشـیاری
انجام میگرفت تا واکنش کمتری را در جامعه سنتی برانگیزد ،اما باز هـم بـرای
آنان هزینه دربرداشت .برای نمونه بدرالملوك بامداد «بـه یـک گـروه از چنـین
زنانی در شیراز اشاره میکند که آنها فقط رنگ چادر خود را تغییر داده بودند
ولی هم از طرف مردان متعصب و هم زنان آن ها ،در خیابان مـورد حملـه قـرار
گرفته و به شدت زخمی شده بودند( ».ساناساریان ،0324 ،ص )011
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اگر بخواهیم به مدارك و اسناد بیشتری در اثبات روش ابتکـاری و اعتـدالی
زنان ترقی خواه نسبت به تغییر مسالمتآمیز پوشش سنتی رجوع کنیم مـیتـوان
مکتوبات بجای مانـده از فعالیـتهـای کنشـگران زن در دوران پـیش از کشـف
حجاب را مطالعه کرد .در این تجربههای مکتوب میبینیم که اغلـبشـان سـعی
در تغییر دادن آن شکل و شمایل قفس مانند چادر و پینه و چـاقنور داشـتهانـد.
برای نمونـه در مـورد چگـونگی مبـارزه فـردی و مسـالمتآمیـز «بدرالـدرجی»
(مهرتاج رخشان) با نوع پوشش آن زمان ،مطالب خواندنی و درسآموز ،بسـیار
است .مهرتاج رخشان یکی از اولین پایه گذاران مدارس دخترانه در ایران بود و
در سال  0221خورشیدی «ام المدارس» را تاسیس کرد و «تا سـال  0300بـیش
از پنج هزار دختر زیر نظر او باسواد شـدند» (سـالمی و نجـم آبـادی ،ص .)320 .وی
در مورد چگونگی ایجـاد رفـورمهـای خـالق و ابتکـاری در پوشـش خـود (بـه
منظور تسهیل آموزش زنان) میگوید« :اولین نـاراحتی مـن چـادر و چـاقنور و
روبنده بود ...راه درازی را بایستی پیاده بروم و هر روز نیز چنـدین کتـاب قطـور
مدرسهای و یک ظرف غذا نیز بـا خـود داشـتم .حمـل کردنـاینهـا و چـادر بـه
اتفاق ،برایم خیلی مشکل بود و همیشه در این فکر بودم که چکار کنم تا از ایـن
عذاب راحت بشوم .خالصه بعد از مدتی به ایـن نتیجـه رسـیدم کـه بایـد لباسـی
درست کنم که از هر جهت پوشیده باشد و در عوض دسـت هـایم آزاد باشـند.
باالخره طرح لباسی را ریختم که تمام سر و صـورت و بـدنم را مـیپوشـاند امـا
دست هایم را آزاد میگذاشت .ولی پوشیدن همین لباس غوغایی در شهر بـه پـا
کرد و سر و صدای عده زیادی را در آوردم .همه مرا متهم به بـیحجـابی مـی-
کردند و چندین نفر پدرم را تهدید کردند که باالخره مرا در خیابان میکشند...
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
کنم» (همان ،ص )320
مهرتاج رخشان در مورد ابتکارهای دیگرش در مورد اصالح پوشـش سـنتی

 / 32روشنفکران و حجاب

مینویسد« :من اولین زنی بودم که چاقنور را کنار گذاشتم ».البته بالفاصله می-
افزاید « :و جوراب پوشیدن را بـین خـانمهـای اعیـان و اشـراف و روشـنفکر آن
دوره مُد کردم .یـک بـار نیـز بـه همـین علـت مـرا بـه کالنتـری بردنـد و رئـیس
کمیسری مرا مورد مواخذه قرار داد که چرا بیحجـاب بـه کوچـه مـیروم .مـن
درجوابش گفتم چه کسی تا به حال ذرهای از گوشت بـدن مـرا دیـده کـه شـما
میگویید بیحجاب .من تمام بدنم پوشیده است و حـرف شـما را قبـول نـدارم.
خالصه هر طور بود رئیس کمیسری مرا رها کرد و خود مرا مسئول عواقب کـار
دانست .من هـم قبـول کـردم و بیـرون آمـدم» (همـان ،ص  )323همـانطور کـه از
توضیحات مهرتاج رخشان مشخص است ،در آن زمان برای فعاالن جنبش زنـان
کنار گذاشتن «چاقنور» (که چیزی فراتر از حجاب بـود) مسـئلهای محـوری بـه
شمار میرفت .آنها صرفا میخواستند با لباسهایی که حتا پوشیدهتر از حجاب
زنان محجبه امروز ایران است در بیـرون از خانـه ظـاهر شـوند نـه بـا چـاقنور و
روبنده که اصال حضور آنان را در کوچه و خیابان کامال محـو مـیکـرد و مـانع
تحصیل و سوادآموزی آنان میشد .مهرتاج رخشان در پاسخ به این که در همـه
دوران مبارزاتاش قبل از کشف حجاب ،چادر داشته یـا نـه مـیگویـد« :بلـه بـا
چادر ولی بدون چاقنور .حتما بنویسید بدون چاقنور ،چون نپوشـیدن چـاقنور
را من در تهران رواج دادم( ».همان ،ص )325
اما همین فعاالن جنبش زنـان همنـون صـدیقه دولـت آبـادی کـه «آزادی و
مختار بودن در مورد داشـتن یـا نداشـتن حجـاب» را مـیسـتودند و در مجمـوع
عملکردشان در مورد حجاب عمدتا حول رفورم و تغییرات آرام و مسالمتآمیز
تمرکز داشت ،پس از اعالم کشف حجاب توسط رضاشاه ،از اعمال فشاری که
بر زنان محجبه وارد میشود انتقادی نمیکنند .بسیاری از آنان در همـان ابتـدا از
«کشف حجاب» حمایت میکنند ،نمونـه آن پـروین اعتصـامی شـاعر بلنـدآوازه
ایران است (که پدرش میرزا یوسف خان ،کتاب تحسین شدهی «تحریر المرئـه»
نوشتهی قاسم امین مصری را به فارسی با نام «تربیت نسـوان» ترجمـه و در تبریـز
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چاپ کرده بود) .پروین اعتصامی یکی از زنان جوانی بود که از کشف حجـاب
دفاع کرد و در مورد روز  07دی یعنی روز کشف حجاب چنین سرود« :زن در
ایران پیش از این گویی که ایرانـی نبـود  /پینـهاش جـز تیـره روزی و پریشـانی
نبود ...چشم و دل را پرده میبایست اما از عفاف  /چادر پوسیده بنیـاد مسـلمانی
نبود»( .بامداد ،ص)25 .
اگر به عملکرد و زندگی دیگر فعاالن جنبش زنان نیز رجوع کنـیم مـیبینـیم
که گرچه روش و منش آنان با زور و سرکوب مخالف بوده است امـا اکثرشـان
نه تنها از اقدام رضاشاه برای کشف حجـاب حمایـت کردنـد بلکـه او را «نـاجی
خود» میدانستند .در شـرحی کـه از زنـدگی مهرتـاج رخشـان (بدرالـدجی) در
روزهای پایانی عمرش نوشته شده چنین آمده اسـت :بدرالـدجی کـه «در چـادر
کوچکش یک تختخواب کهنـه بـا رختخـوابی نامرتـب و یـک پیـانوی قـدیمی
[وجود داشت]  ...روی پیانو یک تابلو بزرگ که عکس او را در دوران جـوانی
و در حال پیانو زدن نشان میدهد گذاشته بود .قاب عکس بزرگی از شاهنشـاه و
شهبانو به دیواره چادر سنجاق کرده و با عالقه عجیبی مواظب بود کسـی بـه آن
دست نزند .میگفت :خاندان پهلوی زن ایرانـی را از اسـارت و بـدبختی نجـات
دادند و رضاشاه کبیر ناجی بزرگ زنان مملکت ماست» (سالمی و نجم آبـادی ،ص
)302- 307

«زندخت شیرازی» نیز که در آن دوره به عنـوان فمینیسـتی رادیکـال شـناخته
میشده است و در سـال « 0313مجمـع انقالبـی نسـوان» را تاسـیس نمـود و در
سالهای  0300-0301نشریهای با نام «دختران ایران» منتشر مـیکـرد و از ایـن
رو مدام مورد حمالت و نقدهای شدیدی قرار میگرفت (نشـریهاش پـس از 7
ماه توقیف شد) با این حال به رضاشـاه عالقـه بسـیار داشـت ،بـهطـوری کـه در
کتابی که در مورد او نوشته شده ،مـیخـوانیم کـه« :زنـدخت بـه رضاشـاه کبیـر
عالقهای عجیب داشت و او را ناجی ایران بهخصوص ناجی زنـان مـیدانسـت و
بسیاری از سـروده هـایش شـاهدی صـادق بـر ایـن مدعاسـت»(بصـاری ،ص .)24
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زنــدخت شــیرازی در زمــان اعــالم کشــف حجــاب در یکــی از مقــاالت خــود،
معترضان به کشف حجاب زنان و کاله پهلوی برای مردان را محکوم میکنـد و
مینویسد« :در بسیاری از نقاط وطن ما برای تغییر لباس و شکل کاله ،شورش و
اغتشاش میشود و این ملت شش هزار ساله و مملکـت شاهنشـاهی مـا در انظـار
عالم ناالیق و بیمقدار جلوهگر میگردد( ».همان ،ص )017-013
شاید یکی از دالیـل موافقـت فعـاالن جنـبش زنـان بـا اقـدام رضاشـاه بـرای
«کشف حجاب» ،به رغم روش و منش مصلحانهشان آن بود کـه فعـاالن جنـبش
زنان در زندگی روزمرهشان متوجه شده بودند که حتا زور و اقتدار پـدر و افـراد
ذکــور خــانواده نیــز بــرای آن کــه دختــران جــوان بتواننــد از روبنــده و چــادر و
چاقنور و پینه به در آیند ،کافی نیست .از این رو ناگزیر بودهاند که در مقابـل
افراط و خشونت و تعصب بیحد و مرز بنیادگرایـان مـذهبی ،از اقتـدار و هیمنـه
دولت برای حمایت از چاقنوربرداریشان ،پشـتیبانی کننـد .زیـرا همـانطور کـه
پیشتر در خاطرات برخی از این کنشگران آمـده اسـت آنهـا بـه رغـم موافقـت
پدرشان برای تغییر در پوشششان ،باز هـم بـا خطـر ضـرب و شـتم و تهدیـد بـه
مرگ از سوی جامعه مذهبی و سنتگرایان متعصـب روبـرو مـیشـدند و بارهـا
دیده بودند که به واسطه این فشـارها و تهدیـدها ،و خطـرات جـانی ،در نهایـت
پدرانشان هم عقب نشینی کرده و آنـان را بـه دلیـل مخـاطرات (خطـر جـانی و
خطر ریختن آبرو و رسوا شدن در مالءعام) ،به بازگشت به همان پوشش سـابق،
ترغیب میکنند.
و شاید هم یکی دیگر از دالیل همراهی فعاالن جنبش زنان این بود که آنـان
پس از کشف حجاب ،خود را در خـط میانـهی دو جبهـه جنـگ و زورآزمـایی
میان مردان تجددگرا با مردان سنتی و روحانیون یافتنـد کـه هـر کـدام بـه دنبـال
ایجاد ساختار ایدهآل خود برای جامعه بودند و ایـن سـاختار را مـیخواسـتند بـه
وسیله نوع پوشش آنان ،مستقر سازند .بیشک وقتی برای فعـاالن جنـبش زنـان،
روند حـوادث بـه گونـهای پـیش رفـت کـه چنـین «دو راهـی» و چنـین انتخـاب
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دشواری در میان بوده و حق انتخاب دیگری نداشتهاند فعاالن جنـبش زنـان سـر
آخر ترجیح داده انـد از ایـن فرصـت پـیش آمـده اسـتفاده کننـد و در نتیجـه بـه
گسترش آموزش و تحصیل و سواد خواندن و نوشتن در میان زنان پرداختـه و از
رضاشاه به عنوان «پدری که اجازه کارهایی را داد که پـدران خودشـان ندادنـد»
قدرشناسی نموده و با حمایت از او تالش کردنـد کـه در حـوزه آمـوزش زنـان
تالششان را چندین برابر کنند و نظام آموزشـی زنـان را بـا نقـد و فعالیـتهـای
گسترده خود ،تصحیح نمایند .حتا وقتـی رضاشـاه تشـکلهـا و نشـریات مسـتقل
آنان را توقیف کرد ،باز هم از امکانات موجود بهره بردند و در «کـانون بـانوان»
خود را سازمان دادند تا بتوانند شعلههای جنـبش مسـالمتآمیـز خـود را روشـن
نگه دارند.
اعتراف به این که :فعاالن جنبش زنان در خط میانه جنـگ «پـدران» (پـدران
سنتی و پدران تجددخواه) تاحدودی منفعل عمل کردند البته کـه هـیچ امتیـازی
را از روش و انتخاب هوشمندانه آنان نمیکاهد .شاید آنان با توجه بـه بیسـوادی
اکثر قریب به اتفاق زنـان مملکـتشـان ،و در شـرایطی کـه «اقتـدار مـرد» سـایه
سنگینی بر زندگی زنان داشت و حتا خود فعاالن جنبش زنان نیز نمیتوانستند به
راحتی از آن رهایی یابند ،فکر میکردند حضور «اقتدار پدر دولتی» (رضا شـاه)
که قدرت و توانمندی آن را داشت که از خواستهها و اهـداف زنـان پیشـرو ،در
برابر اکثریت مردان سنتگرا و بنیادگرایان مذهبی ،حفاظت کند ،مغتنم است.
در واقع عملکرد فعاالن جنبش زنان در آن دوره نشان میدهد که آنان بـرای
پیشبرد خواست «کشف حجاب» ،بسیار مصلحانه و با در نظر گرفتن آرایش قـوا
و شرایط آن روز جامعه ،عملکردی بسـیار ظریـف و برنامـهای هوشـیارانه بـرای
جلوگیری از واکنش منفی سنتگرایان در جامعه داشـتند ولـی وقتـی بـه دور از
اراده آنان روند «درگیری مردان سنتی و تجددخواه» بـه جـایی کشـیده شـد کـه
سرانجام «کشف حجاب اجباری» پیش آمد آنـان بـه رغـم رویکـرد مصـلحانه و
صلح آمیزشان ،از رضاشاه و روش اقتدارگرایانه او حمایت کردنـد .در واقـع در
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آن زمان فعاالن جنبش زنان ،حتا بـا روش مصـلحانه خـود نمـیتوانسـتند از تیـغ
حمالت اکثریت جامعه مذهبی کـه توسـط بخشـی از روحانیـت محافظـهکـار و
بنیادگرا بسیج میشدند رهایی یابند و این بخـش از روحـانیون بنیـادگرا حتـا در
مورد آموزش و تحصیل زنان و خواستههای حداقلی زنان نیز هیچگونه انعطـافی
از خود نشان نمیداند و در عوض تالش میکردند هرگونه فعالیت به نفـع زنـان
را با بسیج تودهوار مردم عوام ،در نطفه خفه کنند .ایـن نحـوۀ برخـورد تعصـب-
آلود روحانیت محافظهکار در برابر هرگونه خواسته کوچـک و حـداقلی زنـان،
پیوسته فعاالن جنبش زنان را فلج میکرد .در واقع اگر این کلیشه تکرار شده را
قبول کنیم کـه «حجـاب اجبـاری در زمـان انقـالب  »57نتیجـه واکـنش جامعـه
مذهبی در برابر «کشف حجاب رضاشاه» بود ،البد باید این را هم قبول کنیم که
«کشف حجاب اجباری» نتیجه واکنش و مقاومت جامعه روشنفکر و آزادیخـواه
آن زمان ،برای ایجاد تغییـر نسـبت بـه سـد غیرقابـل نفـوذی بـود کـه روحانیـت
محافظهکار به همراه بسیج توده وار مردم در برابـر هـرگونـه تغییـر بـه نفـع زنـان
ایجاد کرده بود.
در واقع فعاالن جنبش زنان که با انعطاف و احتیاط بسیار ،خواستههایی چـون
آموزش زنان و محدود کردن سرکوب زنان در خانواده با نقد تعـدد زوجـات و
باال بردن سن ازدواج دختران را پیش میبردند ،باز هم با مانعی غیرقابل نفـوذ در
برابر خود ،روبرو میشدند از این رو شاید وجود چنـین شـرایط پینیـدهای بـود
که سبب شد آنان بـه رغـم مـنش مصـلحانهشـان ،از «کشـف حجـاب اجبـاری»
رضاشاه حمایت کنند .در نهایت تغییر و تحوالتی که برای جامعه زنان ضـروری
بود ،با توجه به عدم انعطاف جامعه مذهبی ـ بـه رهبـری و بسـیجگـری از سـوی
روحانیت محافظهکار ـ هم به ضرر خود این نیروهای محافظهکار تمام شد و هم
اخــتالالت بســیار جــدی را در رونــد طبیعــی دســتیابی زنــان بــه وضــعیت بهتــر و
عادالنه ،ایجاد کرد .همانطور که امروز نیز عـدم انعطـاف پـذیری حاکمیـت در
برابر «سبک زندگی زنان» و نوع پوشششان (حتا در قالـب مقـررات مربـوط بـه
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قانون فعلی حجاب) و سرکوب «بدحجابی» (و نه لزوما بیحجابی) ،میتوانـد بـه
واکنش غیرمنطقی دیگری در آینده بیانجامد.
گفتمان«کشف حجاب» گفتمانی در اقلیت

گفته شد که در زمان روی کـار آمـدن رضاشـاه پهلـوی فعـاالن جنـبش زنـان و
مردان حامی آنان ،در جامعه ایران در اقلیـت بودنـد و بـیوقفـه از سـوی جامعـه
اکثریت مذهبی و سنتگرایان افراطی ،مورد آزار و اذیت قرار میگرفتنـد و بـه
رغم آن که قانونی برای حجاب اجبـاری وجـود نداشـت ولـی اکثریـت مـردم،
«حجاب اجبـاری» را از پـایین و بـا شـدت و حـدت بیشـتر و بـا روشهـای گـاه
خشنتری نسبت به امروز ،به اجرا درمیآوردنـد و تخطـیگـران از ایـن «قـانون
مردم نوشـت» را خـود بـه مجـازات مـیرسـاندند .در واقـع در آن دوره فعـاالن
جنبش زنان و گفتمـان فمینیسـتیشـان حتـا در جامعـه زنـان نیـز پایگـاه تـودهای
وسیعی نداشت زیرا در آن زمان «مسئله زن» اساسا موضوع جدیـد جامعـه رو بـه
مدرن شدن بود و زمینههای مادی الزماش نیـز در بافـت فرهنگـی ،اقتصـادی و
اجتماعی فراهم نبود .بنابراین جنبش حقوق زنان ،جنبشی در اقلیت بود و «بیشتر
پیشگامان این جنبش از اقشار مرفه جامعه بودند ...تبلیغ و ترویج حقـوق مسـاوی
در میان زنان با میزان بیسوادی  35درصد بسیار دشوار بود .زنان تحصیل کـرده
در جنبش زنان حامیان انـدکی در میـان تـوده مـردم داشـتند .در عـین حـال کـه
همواره رهبران مذهبی نیز در شهرهای مختلف در برابر فعالیـتهـای زنـان مـانع
ایجاد میکردند( ».ساناساریان ،0324 ،ص )001
در حقیقت بخش روشنفکر جامعـه در زمـان رضاشـاه ،بـه دلیـل آن کـه در
اقلیتی کوچک قرار داشتند ،از سوی جامعه مذهبی و روحانیت محافظهکـار کـه
قدرت گسترده و نفوذ بسیار در جامعه داشت ،دائما مـورد تهدیـد بودنـد .بـرای
نمونه زندخت شیرازی در شرح احوال خود مینویسد« :به علت آزادیخـواهی و
خواستن آزادی نسوان بارها مورد تحقیـر و تکفیـر مالیـان و بـیمهـری یـاران و
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آشنایان قرار گرفته ام» (بصاری  ،ص  )20و در جای دیگـر مـیخـوانیم« :زنهـای
عضو جمعیت نسوان وطنخواه از جمله فخرآفـاق پارسـای و نورالهـدی منگنـه و
میرفخرائی و خواجه نوری از ترس تحریم کالسها و صدور فتوای کافر بـودن،
حتا در جلسات جمعیت خود نیز نمیتوانستند علنا بگوینـد کـه بایـد چـادر را از
سر برداشت و نقاب از چهره زن برانداخت چرا که اگر فکر خود را علنـی مـی-
کردند لعن و نفرین و سنگسار میشدند( ».پیرنیا ،0323 ،ص )32
از این دست تجربیات تلخ برای فعاالن جنبش زنان در آن زمان بسیار است.
نمونه دیگر آن ،فخرالسلطنه فروهر بـود کـه او نیـز بـه خـاطر چـاپ مقالـهای در
روزنامه شفق سرخ در مورد حجاب ،با مشکالت عدیده روبرو شد بهطوری کـه
« انتشار آن مقاله باع شد کـه علـی دشـتی (سـردبیر روزنامـه شـفق سـرخ) را
بیست روز به قم تبعید کردند و در تمام روزهـای مـاه رمضـان وعـاظ در بـاالی
منبر به خانم فخرالسطنه فروهر بد و بیراه میگفتند( ».همان ،ص .)32
اگر بخواهیم به نمونهای دیگر از این فشارها اشاره کنیم میتـوان بـه زنـدگی
فخرآفاق پارسای و همسرش که در مشـهد مجلـه «جهـان زنـان» را منتشـر مـی-
کردند ،رجوع کنیم .فخرآفاق پارسای در «جهان زنان» مقالهای نوشت که سر و
صدای زیادی به راه انداخت و «ناشـر و سـردبیر نشـریه بـا مخالفـت روحـانیون
قشری مواجه شدند و احمد قوام (قوام السلطنه) والی خراسـان ،دوسـتانه از فخـر
آفاق پارسای و فرخ دین پارسای خواست تا بـه تهـران برگردنـد» (پیرنیـا،0323 ،
ص  .)22اما این زوج در تهران هم مورد آزار قشریون قرار مـیگرفتنـد« :عکـس
العمل انتشار شماره پنجم جهان زنـان در تهـران ،عـالوه بـر در تنگنـا قـرار دادن
دولت ،به جایی رسید که عدهای از اوباش و سنتگرایان افراطی بنای فحاشی و
بدگویی مخصوصا به فخر آفاق پارسای را گذاردنـد تـا جـایی کـه وقتـی مـادر
جان ،خود و فرزندان را در خطر دید و از ترس آن که مبادا مردم نادان بـر ضـد
او شورش کنند و به خانهاش بریزند و بالیی بر سر بنه هایش بیاورنـد مـدتی در
منزل آشنایان در پایتخت مخفی شد» (همان ،ص .)24
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در این میان حتا اقداماتی هم که پیش از اعـالم «کشـف حجـاب» بـه منظـور
تبلیغ میان مردم صورت میگرفت با بن بست و واکنش میان اکثریت مردم حتـا
خود زنان روبرو میشد .برای نمونه صدیقه دولت آبادی در کانون بانوان پـیش
از اعالم این روز «مقرر کرد که خانمهای بازرس مدارس بـهتـدریج حجـاب از
سر بردارند و پیراهنهای بلند و آبی رنگ پوشیدهای بر تن کنند و بیحجاب به
مدارس سرکشی کنند .ضمنا به کالنتـریهـا و مـأمورین اطـالع داده بودنـد کـه
مراقب حفظ امنیت این بـانوان نیـز باشـند .یکـی از بـانوان بـازرس (مفتشـه) کـه
معموال با چادر و نقاب و جورابهای کلفت سیاه به بازرسی مدارس آن هـم در
جنوب شهر میرفت در یکی از آن روزها کـه بـدون حجـاب بـرای تفتـیش بـه
مدرسه مخدرات رفته بود در راه به آخوند روضه خوانی برخـورد مـیکنـد کـه
سوار بر االغ خود تند و تند راه میرفت و به مح دیـدن خـانم بـازرس بـدون
حجاب ،افسار االغ خـود را کشـیده و نزدیـک زن آمـده و سـینه صـاف و سـپر
کرده و اخ و تف غلیظی بر سر و روی زن مـیانـدازد و سـپس شـروع بـه ناسـزا
گویی میکند و در ضمن مردم را نیز برای رویارویی با زن به کمک میخواهـد
و چیزی نمانده بود که خانم بازرس را تکه تکـه کننـد کـه مـامورین بـه کمـک
آمده و بانوی بازرس را نجات میدهند و سالم به مدرسه میرسـد و امـا عجیـب
آن که تا زن بازرس وارد مدرسه میشود ،خانم مدیره مدرسه فـورا چـادر خـود
را بر سر انداخته و از زن رو میگیرد و میگوید :زنی که بیحجـاب اسـت و از
مردها رو نمیگیرد نامحرم است و سپس دستور میدهد کـه دخترهـای مدرسـه
هم چادر نماز خود را بر سر کنند چون به عقیده خانم مدیر ،زن بـازرس و بـی-
حجاب ،نامحرم است .خانم بازرس با ناراحتی و دلخوری به وزارت خانه برمـی
گردد و مشاهدات خود را طی گزارشی تقدیم میکند و اینبار قرار بر آن مـی-
شود که خانم بازرس به اتفاق آقـای اعتصـام جهـت بازرسـی بـه همـان مدرسـه
سری بزنند .آقای اعتصام الذاکرین هم روضه خوان بـود هـم در اداره تعلیمـات
نسوان کار میکرد .در روز موعود به همراه بازرس به مدرسه مخدرات میروند
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و آنها موظف بودند که درباره برنامه کشـف حجـاب بـا خـانم مـدیره مدرسـه
گفت و گو کنند .اینبار خانم مدیر چادر سیاه بر سر و نقاب بر چهره ،بازرسـین
را به حضور میپذیرد و آقای اعتصام به طور شوخی و جـدی مـیگویـد :خـانم
دیشب خواب دیدم که شما کشف حجاب کردهاید و زانو به زانوی مـن نشسـته
اید .خانم مدیر مدرسه که زن سخنور و حاضر جوابی نیـز بـود در جـواب مـی-
گوید :البد دیشب اشگنه و ترشی بادمجان خـورده بودیـد و سـر دلتـان سـنگین
شده و خواب پریشان دیدهاید و سپس با همان لحن استهزاآمیز میگوید« :صنار
بده آشی به همین خیال باش که مرا بیچادر و بیپینه و نقاب ببینی .اگـر خـانم
بیحجاب میخواهی که بغل دستت نشسته است» (همان ،ص .)32
در مجموع ایـن فشـارهای گسـترده و واکـنشهـا از سـوی اکثریـت مـذهبی
جامعه سبب شد که روشنفکران مدافع بیحجابی ،که گروهـی اقلیـت محسـوب
میشد ند ،به دولـت فشـار آوردنـد تـا بـرای حمایـت از آنـان از «قـدرت و قهـر
مشروع دولتی» بهره ببرد .در واقع «گروههای زنان از عالقه حکومـت جدیـد بـه
مسایل زنان استقبال کردند .زیرا آنها مدتهای طوالنی به تنهایی و بدون هـیچ
حمایتی فعالیت کرده بودند .بنابراین حمایت بخشی از دولت که قدرت اجرایی
داشت مایه مسرت و خوشحالی آنان بود( ».ساناساریان ،0324 ،ص  )000از همـین
روست که ما میبینیم اقلیت بودگی بخش پیشرو جامعـه آنـان را بـه ایـن سـمت
کشاند که نه تنها در برابر اعمال فشـار رضاشـاه ایسـتادگی نکننـد بلکـه سـعی و
تالش بسیاری به خرج دادند تا رضاشاه از «نقش میانجیگرایانهاش بین اکثریت
و اقلیت جامعه» ،به سوی نقش پیاده کننده آمالها و آرزوهایشان با اعمال زور
و بهکارگیری زور و فشار دولتی ،سوق یابد.
کشف حجاب و چالشهای امروز ما

بنا به گزارشی در اولین روزهای اعـالم کشـف حجـاب در تهـران «تخمـین زده
میشد که از  311هزار نفر جمعیـت مـرد و زن تهـران ،نزدیـک بـه  4111زن،
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رفع حجاب کرده باشند» (صالح )033 ،این آمار (البته تأیید نشده) نشان مـیدهـد
که در زمانه کشف حجاب ،هنوز بخشی از زنان جامعه که به دنبال تغییـر سـبک
زندگی خود بودند ،در اقلیت قرار داشتند ،حال چه این آمار بخشا ،نشانۀ واهمـۀ
زنان از برخورد خشن جامعه سنتی یا مردان خانواده باشـد و چـه از سـر تـرس و
اکراه از ترك عادت و تغییرسبک زندگی ،و یا نشانۀ عدم اعتقـاد بـه آن ،تعبیـر
شود .از سوی دیگر با توجه به مجموعه رخدادها و مباح مطرح شـده در ایـن
فصل ،میتوان گفت کشف حجاب ،نه فقط خواستهی شخصـی و اقـدام فـردی
یک «پادشاه اقتدارگرا» بلکه خواستهی نیروهای روشنفکری پیشرو در جامعـهی
آن روز ایران هم بود که در اقلیت قرار داشتند .این خواستهی روشناندیشانه امـا
در نبود سازوکارها و قواعد دموکراتیـک ،نهایتـا بـه «فرمـان از بـاال و دسـتوری
نظامی» تبدیل شـد تـا در برابـر «رفتـار خشـن اکثریـت مـردان سـنتی و متعصـب
جامعه» بتواند به تحقق بپیوندد .در واقع شاید بتوان گفت که یکـی از مشـکالت
جامعه ایران در طول صدسـال اخیـر ایـن بـوده اسـت کـه حاکمـاناش همـواره
نماینده «اقلیتی از جامعه» بودهاند و با توجه به این موقعیـت (در اقلیـت بـودگی)
برای پیشبرد خواسـتههـای اقلیـت جامعـهای کـه نماینـدگیاش را داشـتهانـد ،بـه
استفاده از «زور» متوسل شدهاند.
هنگامی که خواسته و گفتمانی در «اقلیـت» اسـت و اکثریـت یـک جامعـهی
معین در برابر آن قد علم میکند ،بیشـک گروهـی کـه حامـل آن گفتمـانِ در
اقلیت است یا باید امیدوار باشد که آن گفتمان تازه و نو در پروسهای بلندمـدت
و با رواداری و گسترش آرام و صلحآمیز ،مقبولیت عام به دست آورد و سـپس
به بخشی از قرارداد اجتماعی میان مردم و یا میان مردم و دولت تبدیل شـود .یـا
راه دوم ،اعمال قدرت و زور است .یعنی با اعمال زور میشود آن مسـیر طبیعـی
و البته درازمدت را «میان بُر» زد و ـ در کوتـاه مـدت ـ آن را بـه جامعـه تحمیـل
کرد .همانطور که امروز نیز حجاب اجباری تنها از طریق «اعمـال قهـر و قـانون»
میسر است ،چرا که این خواسته نیز در اقلیت قرار دارد .و چون اکثریـت جامعـه
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آن را به طور داوطلبانه نمی پـذیرد ،پـس حاکمیـت بـه عنـوان نماینـده اقلیتـی از
جامعه ،ناچار است برای تحقق آن ،به اهرم «قهر و قانون » متوسل شود.
بی شک بح من در اینجا در چارچوب بح «اقلیـت و اکثریـت» در یـک
دموکراسی پیشرفته نیست ،بلکه عمدتا معطوف به «روش» دستیابی به آن سـامانه
دموکراتیک و معطوف به بنیادها و زیربنای اولیه ی دستیابی به چنـین سـامانهای
است که پس از تثبیت این پیستون ،آنگاه حقوق اقلیت و اکثریت بتوانـد معنـا
و جایگاه خود را به دست آورد .طبعا یکی از این بنیادها« ،عدم دخالـت دولـت
در حوزه خصوصی» افراد است .در حقیقـت وقتـی جامعـهای بـر ایـن اصـل کـه
«دولتها حق مداخله در حوزه خصوصی افراد را ندارند» بـه توافـق مـیرسـد و
روابط اجتماعی اش را بر این مبنا ،میسازد ،آنگاه نه اقلیت به فکر مـیافتـد کـه
مثال از طریق دولت یا جناحی از دولت به دخالت در حوزه خصوصـی اکثریـت
بیاندیشد و نه اکثریت به دنبال دخالت در حوزه خصوصی اقلیتها خواهد بود.
اما در طول تاریخ معاصر ،نیروهای اقلیت و اکثریت جامعهی ما ،در بزنگاهها
و سـرپُلهـای مهـم و سرنوشـتسـاز متأسـفانه روی سـازوکارها و قواعـد بــازی
دموکراتیک برای رسیدن به تفاهم و همزیستی بین طرفین منازعه ،توافق وسیعی
نداشتهاند و به جای آن که با رواداری (پذیرش غیرخودی ها) ،حضور یکـدیگر
را تحمل و به رسمیت بشناسند متأسفانه هر کدامشان مطالبات و نیازهای خود را
ـ به نمایندگی از «کل جامعه» ـ مطـرح مـیکردنـد و گـاه پـیش آمـده کـه ایـن
خواستهها را آنننان «برحق» دانستهاند که حتا برای پیشـبرد و تحقـق حتمـی آن،
به دخالت «دولت» در زندگی خصوصی افراد نیز مشروعیت دادهاند.
از سوی دیگر این نیروهای سیاسی و انقالبی متأسفانه فقط خواستههای خـود
را مطلقا برحق دانستهاند و در نتیجه ،حقانیتی برای نیروهای مخالف خـود ،قائـل
نبودهاند .در حالی که پاشنه آشیل قضیه ــ که اغلب هم از دیدهها پنهان میمانـد
ــ این است که در پروسه جستجو برای کشف راههای گـذار بـه دموکراسـی و
مدرنیت ،اتفاقا موضوع بر سر «حقانیت» خواستهها نیست ،بلکه در پروسه گـذار
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جامعه به سوی تحقق سامانی دموکراتیک« ،چگونگی» و روش تحقق خواسـته-
های متنوع اقشار و گروههای اجتماعی اسـت کـه رونـد دموکراتیـک در یـک
جامعه چندفرهنگی را رقم میزند .گرچه ممکن است مطالبـات اقشـار مختلـف
اجتماعی ،گاه با یکدیگر در تعارض و تضاد قـرار بگیـرد ولـی در یـک سـامان
دموکراتیــک اجتمــاعی ،از قضــا یکــی از موضــوعات کلی ـدی و بســیار مهــم،
چگونگی حل صلحآمیز این تضادها و تعارضهاسـت و نـه حـذف و سـرکوب
یک طرف منازعه به بهانۀ جلوگیری از این تضادها.
می خواهم بگویم که ما هنـوز کـه هنـوز اسـت پـس از ایـن همـه تجربـه در
مواجهه با «دولتهایی که نماینده اقلیت» بـوده و هسـتند ،بـاز هـم «دولـت ایـده
آل»مان را دولت و حاکمیتی میدانیم که صرفا خواستههای ما را تحقق بخشد و
فقط نماینده «ما» باشد ،و نه دولتی کـه بـین نیروهـای مختلـف و گـاه متضـاد در
جامعه نقش «میانجی» را بازی کند و بتواند میان خواستههای گاه متضـاد گـروه-
های اجتمـاعی ،همزیسـتی ایجـاد کنـد! یعنـی نهـادی باشـد کـه بـا قراردادهـای
اجتماعی و بیطرفانه (و ناشی از توافق جمعـی) بـا «صـندوق رأی و انتخابـات و
رفراندوم» میان نیروهای گوناگون و گـاه متضـاد ،میـانجیگـری کنـد .از همـین
روست که محور «سیاست» در میان گروههای سیاسی و انقالبی معمـوال بـر سـر
«کسب قدرت و هژمونی » به منظـور اجـرا و پیـاده کـردن خواسـتههـا ،آرزوهـا
وآرمانشهرهای صرفا گروهی و جناحی و ایدئولوژیک است و نه بر سر مکانیزم
«توزیــع عادالنــه قــدرت در جامعــهای متکثــر و متنــوع» و چگــونگی و روش
«همزیستی» نیروهای متضاد در جامعه به شکل و شیوهای که به نفع هیچ گروهی
بر گروهی دیگر ظلم و خشونت و حذف ،روا نشود.
برای همین است که تصور میکنم تجربه «کشف حجـاب» مـیتوانـد نمونـه
بسیار خوبی برای جامعه امـروز مـا باشـد چـرا کـه دیـدیم وقتـی بخـش اقلیـت
روشنفکر ،در برابر اکثریت سنتی جامعه ،ناتوان میشود نه تنهـا در پشـت اقتـدار
رضاشاهی سنگر میگیرد بلکه حتا رضاشاه را تشویق و مجـاب مـیکنـد کـه بـا
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اعمال زور و اقتدار ،و به هر وسیله شده ،وظیفه خود را برای تحقق خواسـته ایـن
اقلیت ،بهکار گیرد .البته ایـن روحیـه و رویکـرد ،فقـط روشـنفکران سـکوالر را
شامل نمیشود بلکه نیروهای اسالمگرا نیـز هـدفشـان از «دسـتیابی بـه قـدرت»
پس از انقالب ،برای «اثبات و تحقـق آرزوهـا و آرمانشـهر خـود» بـا اسـتفاده از
اهرم قهر حکومتی بود و از این رو بـه قهـر و قـانون و مجـازات بـرای همگـانی
کردن «حجاب اسالمی» دست زدند .و ای بسا امروز نیـز گـروههـای سیاسـی در
بخش رادیکال و انقالبی اپوزیسیون وجود داشته باشند که برای کسب خواسته-
ها و آرزوهای خود ،حاضرند دوباره «دولتهـا و حکومـتهـایی اقتـدارگرا» را
به حاکمیت برسانند.
نقش حفاظت از «حریم خصوصی» ،در تحکیم فرایند گذار به دموکراسی

همانطورکه گفته شد ،یکی از چالشهای امروز مـا در رابطـه بـا بحـ «کشـف
حجاب» به نقش دخالت دولت در حریم خصوصی و عدم شکلگیری گفتمانی
مشخص و دموکراتیک در رابطـه بـا «اسـتقالل حـوزه خصوصـی و عمـومی» از
دولت در طول یک صد سال اخیر بر میگردد .برای آن که بتوانیم چـالشهـای
امروز جامعه روشنفکری کشورمان را در رابطه با اسلوب و روشهـای کشـف-
حجــاب ،بهتــر درك کنــیم ،شــاید بتــوان بــه بحــ هــا و نقــدهای پــارهای از
روشنفکران ایران در رابطه با قـانون «ممنوعیـت برقـع در فرانسـه» رجـوع کنـیم.
چراکه به نظر میرسد نحوۀ نگاه و نقادی روشـنفکران ایرانـی نسـبت بـه «قـانون
ممنوعیت برقع در فرانسه» 1میتواند بازتاب همان حلقه مفقودهای باشدکه بـیش
 1قانون ممنوعیت برقع ،قانونی است که در فرانسه به تازگی به تصویب رسیده است که طبق
آن در صورتی که زنان بالغ و بزرگسال در اماکن عمومی در فرانسه برقع بپوشند ،پلیس آن ها
را جریمه نقدی می کند .این قانون با قانونی که پیش از آن در مورد ممنوعیت استفاده از
سمبل های مذهبی در مدارس دولتی در فرانسه به تصویب رسید متفاوت است وماهیتا نیز با
آن فرق دارد چرا که قانون قبلی در رابطه با کودکان (افراد نابالغ) و نیز صرفا در مراکز
آموزشی بود ،ولی این قانون معطوف به انتخاب زنان بزرگسال و بالغ است و در اماکن
عمومی اجرا می شود.
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از یــکصدســال جامعــه روشــنفکری ایــران را بــرای گــذار بــه مناســباتی
دموکراتیک ،ناتوان کرده است .البته من به راستی نمـیدانـم بحـ و گفتگوهـا
در رابطه با «قانون ممنوعیت برقـع» در میـان خـود فرانسـویان و دیگرکشـورهای
غربی چه سمت و سویی داشته است اما بح و استناد من به نظـرات و مقـاالتی
است که روشنفکران فارسیزبان ،در نقد برقع ،منتشرکردهاند .زیرا تصـور مـی-
کنم بسته به این کـه روشـنفکران ایرانـی در رابطـه بـا ایـن قـانون در فرانسـه چـه
موضعی اتخاذ مـیکننـد بـه طورغیرمسـتقیم بـر آینـده جامعـه ایـران و موضـوع
حجاب ما زنان در داخل کشور ،اثر میگذارد.
اکنون با توجه به این نکات ،در ادامه به یکی از مقاالت جدی کـه در زمینـه
«قانون ممنوعیت برقع در فرانسه» توسط یک روشنفکر ایرانی نوشـته شـده مـی-
پردازم .نویسنده مقالـه ،در جایگـاه یکـی از مـدافعان دخالـت دولـت در قـانون
مجازاتِ برقع پوشان مینویسد« :مداخله دولت دموکراتیـک و قـانون ـ بـه مثابـه
برآیند خرد جمعی ـ در حوزه خصوصی در همین جاست .جـایی کـه ارزشهـا
واصول دموکراتیک دستاویز ستم و سرکوب میشوند .به بهانـه اسـتقالل حـوزه
خصوصی ،زنی وکودکی کتک میخـورد و مکانیسـم قـدرت بـدوی در نشـانه
برقع ،سرکوب را نمایشی عمومی میدهد .قانون [ممنوعیت] برقع ،قانونی اسـت
در جهــت مراقبــت از ارزشهــای دموکراتیــک و اهمیــت آزادیهــای فــردی و
شخصی .در واقـع مـیتـوان آن را انعکـاس خـرد جمعـی در حـوزه عمـومی در
جهت حفظ ارزشهای زن در جامعه دانست(».امـین بزرگیـان ،رادیـو زمانـه) 1آقـای
بزرگیان برای پشتیبانی از استدالل خود ،به توجیه دخالت دولت در امـر پوشـش
زنان می پردازد و در ادامه مینویسد« :بسیاری از منتقـدان سـکوالر قـانون برقـع،
بحـ دربــاره جـدایی حــوزه خصوصـی از حــوزه دولـت را بــه عنـوان یکــی از
دستاوردهای دموکراسی پیش میکشند .از نظر آنها این قانون ،آزادی افـراد در
1
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حوزه خصوصی را به رسمیت نمیشناسد .حقوق بشر در جامعه دموکراتیک بـر
این تأکید دارد که افـراد در انتخـاب پوشـش و نـوع لبـاس آزادنـد و دولـتهـا
نمــیتواننــد بــرای حــوزه خصوصــی قــانون بگذارنــد .ایــن منتقــدان مــیگوینــد
همانگونهکه مجبورساختن زنان به داشتن حجاب در کشوری مثـل ایـران نقـ
آزادی بشر در انتخاب پوشش است قانون برقع نیز نوعی بیحجابی اجباری و به
همان میزان تجاوز به آزادی زنان است( ».همان)
همان طور که میبینیم ،نویسنده این مقاله ،قانون ممنوعیـت برقـع را از زاویـه
«حفظ ارزشهای زن در جامعه» مطرح میسازد و در نهایت «مداخله دولت» در
«حوزه خصوصی» را برای حفظ «اصول دموکراتیـک جامعـه» توجیـه مـیکنـد.
درحالی که یکی از مهمترین «اصول دموکراسی» که جوامع غربـی بـر پایـه آن،
به چنین رشد دموکراتیکی رسیدهاند اتفاقا همین اصـل عـدم مداخلـه دولـت در
حوزه خصوصی شهروندان است و شاید بتوان گفت هـیچ جامعـه دمـوکراتیکی
در جهان یافت نمیشود که بدون رعایت این اصل مهم و پایهای ،به دموکراسی
دست یافته باشد .عکس این قضیه هم صادق است که اگر جامعه مـا تـاکنون بـه
دموکراسی دست نیافتـه اسـت یکـی از دالیـل عمـدهاش ایـن بـوده کـه شـأن و
حرمت «حوزه خصوصی» و ممنوعیت مداخله دولت در آن ،تاکنون به رسـمیت
شناخته نشده است .در حقیقت« :آننه در جوامع مدرن ،رابطه اسارتبـار دولـت
و شهروندان را بدل به رابطـهای دموکراتیـک و آزاد مـیکنـد ،اسـتقالل حـوزه
خصوصی است ،یعنی آزادی این حوزه از قدرت دولت و حتـا نهادهـای حـوزه
عمومی .به واسطه این تمـایز ،شـهروند آزاد و مسـتقل ،هـویتی فـردی ،یگانـه و
خودمحــور پیــدا مــیکنــد» (میرسپاس ـی .)0322 ،و مــیدانــیم کــه در کشــورهای
دموکراتیک غربی ،عمدتا «محافظهکاران» و «نیروهای متعصب مذهبی» بودهانـد
که عدم دخالت دولت در حوزه خصوصـی را بـر نتافتـهانـد و همـواره خواهـان
مداخله دولت بودهاند.
مردمانی که نسل بعدِ نسل در کشورهای دموکراتیـک زیسـتهانـد بهتـر از مـا
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می داننـد کـه تفکیـک «حـوزه خصوصـی و عمـومی» ،تـا چـه حـد در زنـدگی
دموکراتیک آنان نقـش داشـته اسـت و از ایـن رو در مقابـل هـر نـوع تجـاوز و
خدشه وارد شدن به آن ،به شدت موضع گیری میکنند ،ولـی مـا کـه نسـل بعـدِ
نســل در کشــورهای اســتبدادی زیســتهایــم اولــین گزینــه بــرای حــل معضــالت
اجتماعی مـان را اغلـب در «دخالـت دولـت» مـیببنـیم و بـه جـای آن کـه ماننـد
شهروندان دموکراتیک بیندیشیم که یکی از ضوابط و معیارهایی که «حکمـران
بد» را از «حکمران خوب» متمایز میکند همـین اصـل «عـدم مداخلـه در حـریم
خصوصی ماست» ،برعکس تصور میکنیم مشروعیت مداخله دولـت در حـوزه
خصوصیمان را« ،خوب بودن» یا «بد بودن» حاکمان تعیین مـیکنـد .یعنـی اگـر
«دولت خوبی» داشته باشیم (که موافق ارزشهای ماست) میتوانیم بـرای تحقـق
«آمالهایمان» ،از مداخله آن حاکم خوب ،در حوزه خصوصی شهروندان بهره
ببریم و برای رفع مشکالت اجتماعیمان به راحتترین راه متوسل شویم و مـثال
برای «حل و فصل یک موضوع امنیتی» به «دولتهای خوب» ،مجوز بدهیم کـه
به طور موقت ،بنیانهای اصلی دموکراسـی (یعنـی جـدایی حـوزه خصوصـی از
مداخله دولت) را زیر پا بگذارد .اما شهروندان جهان دموکراتیک« ،بد بـودن» و
«خوب بودن» حاکمانشان را بر اساس عدم مداخله آنـان در حـوزه خصوصـی-
شان میسنجند و نـه بـرعکس .شـاید یکـی از دالیلـی کـه سـبب شـد در اوایـل
انقالب« ،مای ایرانی» هیچ ابزار مشروعی برای جلوگیری از «مداخلـه دولـت در
حوزه خصوصی زنان» (حجاب) نداشته باشیم اتفاقا همین ذهنیـت بـود کـه فکـر
میکردیم «حاکم انقالبـی جدیـد» کـه «حـاکم بـد قـدیم» را از مملکـت بیـرون
کرده ،بنـابراین «مشـروعیت» دارد بـرای حفـظ انقـالب از «خطـرات احتمـالی و
امنیتی» از سوی «هواداران حاکم بد سابق» ،حتا به حوزه خصوصـی زنـدگیمـان
وارد شود!
برخوردهای «قهری» و مداخله در حوزه خصوصی حتا توسـط یـک «دولـت
دموکراتیک» و به هر بهانهای که صورت گیرد ،ممکن است که به طور موقـت،
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یک «معضل» را حل کند اما در عین حال میتواند در بلندمدت به ضرر بنیانهـا
و اساس دموکراسی خاتمه یابد .دلیلاش نیز روشن است زیرا مداخله دولـت در
حـوزه خصوصــی ،در واقــع «اســاس» و بُــنمایــهی دموکراســی را توســط «خــود
نمایندگان آن ساختار دموکراتیک (دولت)» ،مورد پرسش قرار مـیدهـد و ایـن
ضربه ،واقعا عمیقتر و کاریتر از ضربهای اسـت کـه ممکـن اسـت گـروههـای
کوچک «غیردموکراتیک» (برقع پوشان) به جامعه وارد کنند .معنـی ایـن سـخن
آن است که وقتی خود حاکمیت دموکراتیـک ،قـوانین و ارزشهـا و اسـاس بـه
وجود آمدن خـود را نقـ کنـد ،ضـربهای کـه بـه دموکراسـی مـیزنـد بسـیار
مهلکتر از ضربهای است که یک گروه یا یک حزب مـیتوانـد بـه آن جامعـه
وارد نماید.
می خواهم بگویم نظام دموکراتیک بیشک مانند هر نظام دیگـری چـالش-
هایی را نیز با خود به همراه دارد ،ولی خردمندانه نیست که برای رفع این چالش
ها ،نخبگان و تصمیم گیران بیایند و بنیانهـای همـان نظـام دموکراتیـک را زیـر
سئوال ببرند ،که ایـن کـار نابخردانـه اگـر صـورت بپـذیرد اتفاقـا بـه جـای رفـع
چالش ،چالشهای بزرگ و بنیادین بـرای جامعـه ایجـاد مـیکنـد .مثـالی بـزنم:
کشوری منزوی در سطح بینالمللی را در نظرآورید که قوانین بینالمللی را نفی
و نق میکند ،حال اگر یک کشور قدرتمند و مؤثر و فعـال در سـطح جهـانی
که خود را سمبل و آیینه و حامی این قوانین میداند بخواهد به بهانه «پاسداشـت
قوانین بینالملل» ،آن کشور کوچک را مجازات کند و برای این کار به «روشی
غیردموکراتیک» (مثال حمله نظامی یا هر روش دیگـری ،بـدون در نظـر گـرفتن
قوانین و مقررات سازمان ملل متحد) توسل جوید ،در نهایت سبب میشـود کـه
اساس و بنیانهای قوانین و مقـرارت بـینالمللـی در افکـار عمـومی و در پهنـهی
بسیار وسیعی ،مورد پرسش و تردید قرار بگیرد.
حمله نظامی به کشور «یاغی» که ناق مقـررات بـینالمللـی اسـت چـه بسـا
ممکن است چالشهای بینالمللی را موقتا کاهش دهد ،امـا «مجـازات خـارج از
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معیارهای دموکراتیک بینالمللی» سبب میشود که اساس ساختار و کل قـوانین
و مشروعیت سازمان ملل متحد ،مورد تردید قرار گیرد و این ،بیشـک ضـربهی
سنگینتری بر قوانین و روابط بینالملل فرود میآورد.
در سطح ملی نیز همین مسـئله صـادق اسـت .بـرای نمونـه وقتـی مسـئوالن و
حاکمان یک کشور ،قوانینی که خود وضع کردهانـد را بـه راحتـی نقـ مـی-
کنند ،بیشک ضربهای که آنان به اساس و بنیان حاکمیتشان و به کل مملکت
مــیزننــد بــه مراتــب عمیــقتــر و مخــربتــر از از نقـ همــان قــوانین از ســوی
شهروندان است .چرا که مسئوالن و حاکمان یک کشور فقط «قـوانین» را نقـ
نمیکنند بلکه با این اعمال فرا قانونیشـان« ،مشـروعیت آن قـوانین» و «زیربنـای
امنیت عمومی» را نیز در بین مردم جامعهی خود ،به شدت زیر سئوال میبرند.
تجربه زندگی در کشوری همنون ایران نیز به ما نشان میدهد کـه دخالـت
«دولت» در حوزهی خصوصی میتواند «بسیار خطرناك و زیانبار به حال زنان و
اقشار فرودست» باشد .آن هم در جامعه و فرهنگ سیاسی ما که هنـوز اسـاس و
حرمــت «عــدم مداخلــه دولــت در حــوزه خصوصــی مــردم» حتــا از ســوی
«روشنفکراناش» به رسمیت شناخته نشده چه برسد به دولتهایش .در ثانی اگر
ما زنان مدافع حقوق برابر نیز به دخالت دولت در حـوزه خصوصـی مشـروعیت
بدهیم ،پس مطمئن باشـیم کـه دیگـر ،مهـارکردن ایـن دخالـت ،و نیـز ایـن کـه
«دولت درکجا و چه موقع دخالت خواهـدکرد» واقعـا قابـل پـیش بینـی وکنتـرل
نخواهد بود .بهخصوصکه در جهانِ ایرانـی ،تصـویر پذیرفتـهشـده از حضـور و
هیمنۀ دولت همواره تصویری بزرگ ،پُررنگ ،فراگیر و سایهگستر بوده است.
در هر صورت هدفام از این بح و مثالها ،تأکید و پافشاری بر «خطـرات
احتمالی» و حساسیت قضیه ی دخالت دولت در حوزه خصوصـیمـان در جامعـه
ایران است .چرا که به نظر میرسد طرح «دخالـت دولـت در حـوزه خصوصـی»
(از جمله دخالت در امر پوشش و حجاب) ،حتـا در میـان روشـنفکران اروپـایی
مدافعاش نیـز (آنچنـانکـه برخـی از ایرانیـان بـه ایـن سـهولت و سرراسـتی در
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تأییدش حکم میرانند) ،به این غلظت و شدت مطرح و پذیرفتهشده نیست .بـه-
ویژه برای ما ایرانیان که به نظرم با این همه فجایع پُر درد در زنـدگی تـاریخی و
اجتماعیمان ،حاال حاالها محتاج «تأکید حتا بیش از انـدازه» بـر تفکیـک حـوزه
خصوصی و عمومی هستیم تا بلکه بتوانیم یکی از مهمترین پایههای دموکراسـی
یعنی همین «عدم مداخله در حریم خصوصی»مـان را در افکـار عمـومی جامعـه،
پی بریزیم تا درآینده شاید به وضعیت معقول و طبیعی (حـداقلهـا) در زنـدگی
اجتماعیمان دست یابیم .ما درکشوری زندگی میکنیم که دولتهایمان بـیش
از صد سال است از همین مشروعیت اصل «مداخله دولت در حوزه خصوصـی»
(پذیرفته شده در فرهنگ سیاسـیمـان) بهـرههـا بـردهانـد ،و آن چنـان جامعـه را
دستکاریکردهاند که امروز ما بـا مردمـانی سرشـار از حـس تلـخ نـاامنی ،بـی-
اعتمادی ،ترسخوردگی ،توطئـهبینـی ،و در نهایـت جامعـهای بیمـار سـر وکـار
داریم.

فصل دوم
قطببندی در جنبش زنان و کشمکش دوباره بر سر «کشف حجاب»
تأثیر بازخوانی وقایع تلخ در جامعه

مردمان ساکن سرزمینهای مختلف همواره در مسیر زندگی اجتماعی خـود ،در
کنار پیشرفتها و دستاوردها ،نقاط تاریکی هم داشتهانـد .تـاریخ اغلـب جوامـع
انسانی با نسبتهایی معین ـ گاه بیشتر وگاهیکمتر ـ مملو از وقایع دردناك و نه
چندان افتخارآمیز اسـتی امـا ایـن کـه مردمـان و نخبگـان یـک جامعـه چگونـه
حوادث وکانونهای رنجآور تاریخیشان را بازخوانی و با چه انگیـزههـایی ایـن
وقایع را در حافظهی جمعی و زندگی اجتماعیشان بازآفرینی میکنند طبعـا در
باالرفتن یا تقلیل هزینههـای انسـانیِ پیشـرفتهـای جامعـهشـان ،اثرگـذار اسـت.
بسیار پیش آمده که یک ملت (به خصوص در جوامع غیردموکراتیـک) هنگـام
بــازخوانی وقــایع تلــخ و نقــاط تاریــک تــاریخ جمع ـی خــود ،چنــان خــوانش
غیردموکراتیک و عاطفی از آن ارائه میدهنـد کـه متأسـفانه بـه نتـایج وارونـه و
نقاط تاریک دیگری منجر میشود .نمونههایی از این نوع بـازنگری ،در کشـور
خودمان فراوان است از جمله نحوهی بازخوانی واقعـه «کشـف حجـاب» توسـط
نیروهای سیاسی گوناگون است .زیـرا بـه نظـر مـیرسـد کـه خـوانش دوبـاره و
بازتولید واقعه «کشـف حجـاب» در حافظـه تـاریخی جامعـه ایـران ـ بـهویـژه در
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جنبشی که علیه محمدرضاشاه شکل گرفت و به انقالب  57منجر شد ـ به جـای
آن که به نقطه اتکاء مهمی برای نهادینه شدن «حق انتخاب پوشش زنان» تبـدیل
شود مسیر وارونهای را طی کرد و از قضا به نقطهاتکایی برای حذف گستردهتـر
ارزشهای دموکراتیک و نهایتا بـه «حجـاب اجبـاری» پـس از انقـالب رهنمـون
شد.
این درحالی است کـه معمـوال مـیبینـیم در برخـی از جوامـع دموکراتیـک،
حوادث تلخ و دردناك ،اتفاقا به مستندی تاریخی در خدمت تعمیق ارزشهـای
دموکراتیک و نفی اقتدارگرایی تبدیل میشود و از همین روست که مـیتواننـد
جوامع خود را به رغم رخـدادهای تلـخ و غیردموکراتیـک همننـان تصـحیح و
گفتمانهای دموکراسیخواهانه را در آن بازتولید و زنده نگـه دارنـد .نمونـهای
از این خرد جمعی و مسئوالنه را میتوانیم در جامعه امروز نـروژ ببینـیم .پـس از
واقعه بمب گذاری و کشتار جوانان توسط یک بنیادگرای مسـیحی در نـروژ ()1
در سال  ،0331از گوشه و کنار میشنویم کـه افکـار عمـومی جامعـه نـروژ ،بـه
خود آمده و به دنبـال یـافتن نقـاط کـور و اشـکاالت نهفتـه در بطـن فرهنـگ و
جامعه خود میگردد که احیانا بسترساز این فاجعه تلخ انسانی بوده اسـت .اولـین
واکنش جامعه نروژ در برابر ایـن واقعـۀ خونبـار ایـن بـود کـه آنهـا از ایـن کـه
انتقادات خود را به جامعه مهاجر این کشور در چند ساله اخیر بـه شـکلی خشـن
گسترش داده بودند احساس شرمندگی میکردند و آن را بسترساز وقـوع چنـین
واکــنش خونبــاری مــیدا نســتند .ایــن نشــاندهنده آن اســت کــه جامعــه نــروژ و
روشنفکران این کشور قصد دارند این فاجعه تاریک را به نقطهای روشـن بـرای
« .1آندرس بهرینـگ بریویـک» ،مـرد  32سـالهی نـروژی ،عصـر جمعـه  22جـوالی 2100
میالدی در دو اقدام تروریستی جداگانه مجموعا  77انسان را به قتل رسـاند .ابتـدا مقـر دولـت
نروژ را در اسلو با یـک بمـب جاسـازی شـده در اتوموبیـل ویـران کـرد کـه در ایـن عملیـات
تروریستی  2نفر جان خود را از دست دادند .حدود دو ساعت بعد به کمـ تابسـتانی سـازمان
جوانان حزب کارگر (حزب حاکم) حمله کرد و  33نفر را ــ که بیشترشان نوجوان بودنـد ـــ
به گلوله بست.
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چگونگی برخورد بـه جامعـه «چنـد فرهنگـی» در رونـدی دموکراتیـک تبـدیل
سازند .درحالی که این واقعه میتوانست به گونـهای در جامعـه نـروژ بـازخوانی
شود که اتفاقا به «گسترش خشونتهـا و تروریسـم گسـترده تـر» علیـه مهـاجران
بیانجامد.
اما نمونه دیگری که مـیتوانـد درسآمـوز هـم باشـد واقعـه « 00سـپتامبر» و
انفجار برجهای دوقلوی تجارت جهانی در نیویورك است که بـه مـرگ تعـداد
بسیار زیادی از انسـانهـای بیگنـاه منجـر شـد .طـی یـک دهـه کـه از آن واقعـه
گذشته ،میبینیم که دو نیروی سیاسی در ایاالت متحده آمریکا تالش دارنـد تـا
این واقعه را با دو جهتگیری کامال متفاوت (که اولی رو به خشونت و دیگری
رو به گفتگو و تعامل دارد) در حافظـه تـاریخی مـردم آمریکـا بازسـازی کننـد.
یعنیگرایش تندرو در هیئت حاکمه این کشور در طول  01سال گذشـته سـعی
کــرده از واقعــه  00ســپتامبر در جهــت محدودســازی «دموکراســی» در جامعــه
آمریکا بهره ببرد ،ولی گرایش اعتدالی و دموکراتیک سعی کـرده از آن واقعـه
دستمایهای بسازد برای رواداری و گفتگو با جوامعی با دین و فرهنگ متفـاوت،
و تثبیت دموکراسی موجود در جامعه آمریکا.
با این مقدمه از شیوه برخورد به وقایع تلخ و گاه فاجعـهبـار تـاریخی ،تـالش
خواهم کرد که در این فصل از کتاب ،به چگونگی بازخوانی «کشـف حجـاب»
پس از خروج رضاشاه از کشور و لغو «کشف حجاب» از سوی نیروهای سیاسی
در طول دوران سلطنت محمدرضاشاه بپردازم و نشان بـدهم کـه بازتولیـد واقعـه
«کشف حجاب» در بین سالهای  0321تا انقالب سال  0357بـه شـکلی انجـام
گرفت که نه تنها تأثیر منفی این واقعه را در جامعه کاهش نـداد بلکـه بـازخوانی
جهت دار این واقعه در جنبش ضدشاه ،در نهایت بـه «حجـاب اجبـاری» پـس از
انقالب کمک کرد.

 / 24روشنفکران و حجاب
شعلههای آتش «حجاب  /بیحجابی» پس از خروج رضاشاه از کشور

اجباری بودن «کشف حجاب» ،شش سال بیشتر طول نکشید ،همانطور که خـود
حکومت رضاشاه نیز بـیش از  03سـال دوام نیـاورد .پـس از خـروج رضاشـاه،
حجاب دوباره به جامعه بازگشت بهطوری که «شرایط به گونهای دگرگون شـد
که عبارت مغازهها نیز تغییر کرد و بسیاری از فروشگاههـا اعـالم داشـتند کـه بـه
خانمهـای بـیحجـاب جـنس نمـیفرشـیم( »...صـالح ،ص  )212ایـن واکـنشهـا
درحالی صورت میگرفت که با رفتن رضاشاه ،وقتی پسـرش محمدرضـا شـاه،
جای پدر نشست هرگونه الـزام در مـورد حجـاب بـرداری ،از میـان رفتـه بـود و
متعاقــب آن نیــز بــیش از یــک دهــه آزادی کامــل بوجــود آمــد (کــه برخــی از
پژوهشگران ،آن دورۀ  0321تا  0332را نه آزادی که هرج و مرج مـینامنـد).
طبعا در آن دوره ،اجبار برای کشف حجاب به کل از میـان رفـت« :گـویی سـد
بزرگ لبالبی ناگهان فرو ریخته باشد ،تمـام مـردم متوجـه شـدند دیگـر از نظـام
پلیسی رضاشاه خبری نیست و میتوانند آزادانه هر چه مایلاند بر زبان بیاورند یا
بنویسند ....زنان هم که به زور چادر از سرشان برداشته شده بـود ،دوبـاره همـان
چادرهای سیاه را بـر سـر کردنـد و از آزادی دوبـاره بـه دسـت آمـده در مـورد
پوشش خودشان ،شادمان بودند( »...فرمانفرماییان ،ص .)053-052
در همین زمان است کـه دو تـن از روحـانیون بـه نـامهـای حـاج آقـا حسـین
بروجردی و حاج سید محمدتقی خوانسـاری در مـورد لـزوم حجـاب و تحـریم
بیحجابی فتوا صادر میکنند و آیتاهلل کاشانی هم از رفتـار مـأموران شـهربانی
نسبت به زنان محجبـه شـکایت مـیکنـد( .صـالح ،ص  .)022کـارزار شـکایت از
مأموران تا بدانجا باال میگیرد که عدهای حتا خواستار محاکمـه مـأمورانی مـی-
شوند که در جریان کشف حجاب ،زنان محجبه را مورد آزار قرار داده بودنـد.
آیتاهلل قمی نیز در همین زمان از عراق به ایران مـیآیـد و بـه محـ ورود ،از
دولت ایران میخواهد که چادر را برای زنان ایـران آزاد اعـالم کنـد و مـدارس
مختلط را هـم تعطیـل نمایـد و از همـه مهمتـر آمـوزش شـرعیات مـذهبی را در
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برنامههای ابتدایی و متوسط دانشآموزان دختر بگنجاند.
دولت وقت هم به خاطر جو ضد رضاشاه که در آن شرایط بر سراسر کشـور
حاکم شده بود به ناگزیر بـه همـه ایـن خواسـتهـا تـن داد .امـا بحـ «کشـف
حجاب» ادامه یافت و توسط نیروهای مذهبی به عنوان یکی از «اقدامات ننگـین»
حکومت رضاشاه مرتبـا در جامعـه بازتولیـد شـد .بـرای نمونـه آیـتاهلل روح اهلل
خمینی در کتاب «کشف االسرار» که در سال  0323منتشـر شـد ،نوشـت« :ایـن
کشف حجاب ننگین برای کشور ضررهای مادی و معنوی دارد و به قانون خـدا
و پیغمبر حرام است» (کشف االسرار ،ص )203
در حقیقت پس از سال  0321و خروج رضاشـاه« ،حجـاب فراگیرتـر شـد و
با حمایت و تحریک عناصر مذهبی راسـتگـرا زنـان بـیحجـاب مـورد آزار و
اذیت قرار گرفتند( ».ساناساریان ،0324 ،ص )007
در این میان در سال « 0322اولین جامعه اسـالمی در تهـران بـه همـت حـاج
شیخ عباسعلی اسالمی تاسیس گردید .این جمعیت که به نام راهنمـای تعلیمـات
اسالمی شهرت یافت ...اقدام به تاسیس مدارس اسالمی دخترانه و پسرانه نمـود»
(صالح ،ص  .)022از سوی دیگر همین «جامعه اسالمی» بـود کـه در سـال 0327
فتوایی صادر کرد که «ضمن تأکید بر لزوم حجاب ،به شاه نیز یادآور میشد که
نسبت به حفظ شعائر اسالمی قسم یاد نموده و حفظ حجـاب یکـی از آن جملـه
شعائر است» (همان ،ص )023
نگرانی نسبت به آزار و اذیت زنان بیحجاب و دستاندازی به حقـوق زنـان
پس از برکنـاری رضاشـاه ،از همـان سـال  0321در میـان فعـاالن جنـبش زنـان
آنننان بود که صدیقه دولت آبادی پس از  21سال کـه از توقـف مجلـه «زبـان
زنان» میگذشت ،انتشار آن را در سـال  0320از سـر گرفـت و هـدفاش را از
انتشار مجدد نشریه زبان زنان چنین عنوان کرد« :اینک یک عامل مهـم ،وظیفـه،
با یک صدای مهیب زبان زنان را به میدان مبارزه کشیده و میگوید :مگر نمـی-
بینی آزادی زنـان دسـتخوش ایـن و آن شـده و در پیـرو آزادی ،حیثیـت بـانوان
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نه تنها زنانی مانند صدیقه دولـت آبـادی (کـه توسـط «رضاشـاه» بـه ریاسـت
«کانون بانوان ایران» برگزیده شده بـود و از سیاسـتهـای رضاشـاه در رابطـه بـا
زنان حمایت میکرد) پس از سالهای  0321نگران «آزادی زنان» بودنـد بلکـه
زنی مانند نجمه علوی که یکی از بنیانگذاران تشکیالت زنان حزب تـوده ایـران
بود نیز در خاطرات خود دغدغههای مطرح شده در اولین نشسـت تأسـیس ایـن
گــروه زنانــه را (در خــرداد  )0322فشــار ســنتگرایــان متعصــب در بازگشــت
اجباری حجاب و جلوگیری از تحصیل دختران نام میبرد و مینویسد« :فعالیـت
زنان در برابر ارتجاع درحال قدرتگیری که مجددا مسئلۀ بیحجابی و تحصـیل
دختران در دبیرستان و دانشـگاه را خـالف اسـالم مـیدانسـتند و ..صـحبتهـای
مقدماتی آن جلسه بود» (علوی ،ص.)53 .
صدیقه دولت آبـادی کـه احسـاس مـیکـرد عـدهای از متعصـبان بـا هـدف
سرکوب دوباره زنان ،بر شعله ور کردن آتش کینـه و خشـم نسـبت بـه «کشـف
حجاب» دامن میزنند ،و به تجربه مـیدانسـت کـه ایـن رویکـرد انتقامجویانـه و
کین گستر ،ای بسا میتواند صـدمات و خطـرات زیانبـاری بـرای جامعـه و بـه-
خصوص برای آینده زنان داشته باشد در خردادمـاه سـال  0323قلـم بـه دسـت
میگیرد و در مقالهای در نشریه «زبان زنان» مینویسد 3« :سال است بانوان ایران
از آزادی و حقوق اجتماعی بهره مند هستند ....در مدت 3سال زنان ایران فقـط
از آزادی برخوردار شدند ،ولی شخصیت حقوقی و اجتماعی آنان معنـی واقعـی
خودش را در بر ندارد ،به دلیل آن کـه وقتـی آن قـوهای کـه آزادی را بـه طـور
اجبار به زنان ایران داد ،متزلـزل شـده ،طبقـه مخـالف ،مـردان خودپرسـت ،اول
تیری که در ترکش گذاردند هدفشان قلب آزادی زنان بود ....منکر نیستم که
در مدت به دست آمدن آزادی بانوان ترقیهـای فـوقالعـاده نشـده و خـارج از
انتظارها به وجود نیامده است .اما چون میدانم در هـر انقالبـی اغتشاشـی اسـت،
به دفع اغتشاش به نوبت خود باید پرداخـت ،نـه آن کـه سـبب ترقـی را از میـان
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برداشت»( .زبان زنان ،خرداد  )0323و سپس ادامـه مـیدهـد« :در صـورتی کـه در
یک موقع بسیار باریک و خطرناکی هسـتیم ،آتـش حجـاب  /بـیحجـابی را در
میان طبقه بانوان منـورالفکر و زنـان نـادان دامـن مـیزننـد .نـزاع میـان پـدران و
دختران ،زنان و شوهران برمیانگیزنـد» .او در ادامـه چنـین نوشـته اسـت« :بسـیار
کارهای الزم داریم که ممکن اسـت بـرای اصـالح آنهـا اقـدام نمـود .از قبیـل
جلــوگیری از فحشــاء ...حفــظ نظافــت اجتمــاعی ،جمــع آوری کودکــان بــی-
سرپرست ،منع وافورکشی در تمام قهـوه خانـه هـا ،جلـوگیری از رشـوه دادن و
رشوه گرفتن و دزدیهای علنی و مخفی و ...همه اینها مخالف با مذهب اسالم
است اما کوتاه نظران و تاریک بینـان تمـام ایـن امـور مهمـه را روا داشـته ،فقـط
حجاب را مورد بح قرار دادهانـد .در صـورتی کـه در دیـن مبـین اسـالم آزاد
بودن صورت و دست زن ،مجاز و زنان را به داشتن حجاب عفت و عصمت امـر
دادهاند( ».همان)
روزنامــه ترقــی یــک مــاه بعــد (در تیرمــاه  )0323مــینویســد« :از دوره
دیکتاتوری دو چیز باقی مانده بود که کفارۀ گناهان شاه سابق محسوب میشـود
یکی تعلیمات دخترانه و یکی اتحـاد لبـاس و کشـف حجـاب و ایـن دو هـم در
دوره دموکراسی از بین رفت» (ترقی ،ش  ،5تیرماه  )0323صدیقه دولت آبادی نیـز
سـه مــاه بعــد از انتشــار ایــن مطلــب در روزنامــه ترقــی ،در  3مهرمــاه  0323در
ســخنرانی خــود در کــانون بــانوان بــار دیگــر در مــورد خطــر از کــف دادن
دســتاوردهای زنــان چنــین اظهــار مــیدارد« :اکنــون روز بــه روز تحریکــات در
موضوع برگشت حجاب بیشتر است و مرتجعین دارند به مقاصد شوم خود مـی-
رسند و نمیدانند با اقدامهای تندرو به کجا میروند .بدبختانـه زنـان از همـه جـا
بیخبر ،کورکورانه به جای پای آنها قدم میگذارند .به شما قول مـیدهـم کـه
اشخاص مختلف در مکانهای مختلف برای خفه کردن زنان یعنی نیمی از بـدن
افراد ایرانی ،آستینهای فراخ را باال زده و در جیبهای گشـاد را بـاز کـردهانـد
که شما و مرا خفه کنند( »...زبان زنان)0323 ،
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صدیقه دولت آبادی برخالف فضـای سـالهـای اولیـه خـروج رضاشـاه کـه
عموما جوی علیه او و سیاست هایش بود ،از کارهای رضاشاه در رابطه بـا زنـان
دفاع و از آننه در آن زمان برای «آزادی زنان» کسـب شـده حمایـت مـیکـرد.
وی به رغم این که ،آن را آزادی اجباری برای زنان میدانست ولـی معتقـد بـود
که این آزادی اجباری را باید پاس داشت .از همین روست که مینویسد« :یـک
ملت که نیمی با قلم و قدم به جان یکدیگر افتاده و نیمی دیگر حکم این میـز را
دارند که روزی من که بر آن مسلطم میل دارم این رومیزی را از روی آن برمی
چینم و روزی دیگر به روی آن پهن میکنم ،چه حق دارند و با چه لیاقتی مـی-
خواهند در ردیف مردمان زنده دنیا باشند؟
از سوی دیگر اما صدیقه دولت آبادی به تجربه میدانـد کـه نیـروی انـدك
زنان برای مقابله با این سیل مردساالر کافی نیست و اگر زن ایرانـی مـیخواهـد
آزادی اختیار پوشش خود را نگه دارد مجبور است که اوال مـردان روشـنفکر و
تجددخواه را نیز به سنگر ایستادگی و مقاومت ،جذب کند و در ثـانی بـه ایجـاد
همبستگی و اتحاد میان خود زنـان حـق خـواه ،بپـردازد .امـا مـیدانـد همـه ایـن
اقدامات باید بر اسلوب مبارزه صلح آمیز و خردمندانه و بـدون جنجـال ،اسـتوار
باشد زیرا به خوبی میداند که اولین قربانیان فضای خشونت آمیز ،زنـان هسـتند.
در نتیجه سعی میکند مبارزه زنان را به جرگه مبارزهای بیخشونت سـوق دهـد.
در نتیجه میافزاید...« :چه طور مبارزه ای؟ مبارزه عقالنی ،نه هیاهو .امـروز عـده
ما بسیار کم و عـده زنـان کهنـه پرسـت و فریـب خـورده زیـاد اسـت .آیـا شـما
حاضرید زیر پای جهال خرد شوید؟» (همان)
او سپس نسبت به خطر درگیری و حمالت فیزیکـی کـه برخـی از متعصـبان
میخواهند علیه زنان بیحجاب در فضـای عمـومی جامعـه راه بیندازنـد هشـدار
میدهـد و مـیگویـد « :اگـر روزی رسـید کـه تاریـک نشـینان و پسـت طینتـان
بخواهنــد علنــا بــر ضــد ترقــی و تعــالی زن قیــام کننــد و آزادی ده ســاله مــا را
برگردانند و حیثیت زن ایرانی را لکه دار نمایند ،باور کنید بدون ایـن کـه پشـت
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سرم را نگاه کنم یا در خانهام را پیش بکشم ،بیدرنگ با یک عالمت سـفید بـه
نام آزادی زنان در میان جمع مردانی کـه نمـیفهمنـد کـور و کـر کـردن مـادر،
خواهر ،و زن و دخترشان جنایتی عظـیم اسـت و نمـیخواهنـد بفهمنـد کـه اگـر
مادران آنها عاقل و تربیت شده نباشند عفت اسالم هم محفوظ نمیمانـد و ایـن
چادری که میخواهند بر سر زنان بکنند پرده بیعفتی است کـه بـه روی اعمـال
فواحش میکشند ،نه آننه آنها برای خودشان مذهب ساختهاند ...آن وقتی کـه
در موقع چادربرداری در قم بعد از قضایای خراسان ،در قبرستان در مقابل حـرم
مطهر حضرت معصومه باالی کرسی به پا ایستادم و زنان را بـه وظیفـه خودشـان
آشنا ساختم ،عده کثیری آخوند در آنجا حاضر و سخنان مرا گوش میدادنـد و
من شهداهلل ،امید به این که از کرسی خطابه زنـده بـه زیـر مـیآیـم نداشـتم و از
کشته شدن هم هراسان نبودم ....اکنون هم مطمئن باشـید کـه مـرگ آنـی را بـه
مردن تدریجی در اثر بیحسی و بیلیاقتی زن ایرانی ترجیح میدهم( »...صـنعتی و

نجم آبادی ،ص )7-373

باز هم در همین ایام است که روزنامه ترقی با اشاره به اطالعیهای کـه در قـم
توزیع کردهاند «و در آن از مردم درخواست شـده دختـران خـود را بـه رعایـت
حجاب ملزم نمایند ،آن را یک سیر قهقهرایی و ارتجاعی تلقی کـرده ،از مـردم
میخواهد مواظب این جریان باشند( ».صـالح )212 ،این روزنامه سپس در آذرماه
همین سال ( )0323به «بسته شدن مـدارس جدیـد توسـط طرفـداران حجـاب و
مخالفان بیحجابی در شهرهای کشور اشاره کرده و میافزاید :چنـد روز پـیش،
از خرمشهر اطالع دادند که آخرین مدرسه دخترانه آنجا را بسـتند .همننـین در
کاشان و یـزد و غیـره مـدارس دخترانـه بسـته شـده و یـا در شـرف بسـته شـدن
است( »...همان ،ص )213
به رغم انتقادهـا و هشـدارها و مطالـب جسـته وگریختـهای کـه در برخـی از
نشریات آن زمان در نقد بازگشت اجبـار در پوشـیدن چـادر و چـاقنور و بسـته
شدن مدارس دخترانه ،منتشر میشد امـا رونـد «بازگشـت» انگـار بنـای ایسـتادن
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نداشت .به همین دلیل صدیقه دولت آبادی در سال بعـد (خردادمـاه  )0324در
نشریه زبان زنان مطلبی با عنوان «دیروز و امروز» در همین رابطه منتشر مـیکنـد:
«دیروز بانوان متین و موقر بیحجاب نـزد مـردان عـادی ،مثـل کاسـب ،درشـکه
چی ،شوفر و مستخدمین جزء ادارات احترامی داشتند و اگر برحسـب اتفـاق بـه
کمکی در معابر احتیاج پیدا میکردند ،همان مـردان بـا کمـال ادب (در حـدود
فکرشان) کمک میکردند .امروز خانمهای محترم بیحجاب مورد طعن و لعـن
و مسخره این قبیل مردان بیتربیت هستند .چرا؟ ...دیروز تنهـا ترقـی نهـایی و بـا
نتیجهای که حاصل شده بود آزادی بانوان از قید حجاب  ...و تشـویق و ترغیـب
کردن ایشان به تحصیل علوم و فنون بود .اما امروز برای بیثبات و بیفکر نشـان
دادن ایرانی نه تنها چادر بر سر زنهای بیخبر از عـالم انسـانیت مـیگذارنـد تـا
بازار عوامفریبی رواج گیرد بلکـه اشـخاص دانشـمندی کـه بـانوان را بـه وسـیله
کنفرانس و مقاالت مفید آگاه به حقوق مشروع خود میکنند ،مورد طعن و لعن
قرار میدهند .چرا؟( »...زبان زنان ،خرداد )0324
در مجموع محتوای مطالب متعددی که صدیقه دولـت آبـادی در سـالهـای
پس از  0321به نگارش درآورده نشان از آن دارد که در ایـن سـالهـا یکـی از
درگیریهای اصلی در جامعه ،بح «حجاب زنان» و فشار بـرای «بازگشـت» بـه
همان دوران پیش از «کشف حجاب» است .در این دوره زنان بیحجـاب مـورد
آزار و اذیــت قــرار مــیگرفتنــد تــا تســلیم فضــای رعــب و وحشــت شــوند و بــه
«حجاب» باز گردند .در این میان نیروهای متعصب مذهبی و برخی از روحانیون
محافظهکار تالش میکنند «کشف حجاب» را به نمـاد و سـمبلی از دیکتـاتوری
حاکمیت رضاشاه تبدیل کنند و با پیوند زدن استبداد رضاشاهی بـا بـیحجـابی،
اساس «انتخاب آزادانه پوشش» در جامعه را نشانه بروند و از ایـن طریـق ،دیگـر
نیروهای سیاسی را نیز در برابر «انتخاب پوشش زنان» خنثا سازند.
در واقع پس از سال « 0321کشف حجاب اجبـاری» از میـان مـیرود امـا از
طریق بازتولید گفتمان جهت دار تالش میشود که اصل و اساس «حـق انتخـاب
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در پوشش» مورد تعرض قرار بگیرد .چرا که نیروهای روشنفکر و پیشرو جامعـه
نیز همانطور کـه قـبال گفتـه شـد بحـ شـان در مـورد «حجـاب و بـیحجـابی»،
موضوعی حول افزایش قدرت «انتخاب آزاد زنان» نبـود ،بلکـه در آن دوره نیـز
بح «کشف حجاب» عمدتا بحثی «تجویزی» برای تغییر و تحول ساختار سـنتی
جامعه بود ،در نتیجه ،گفتمانی که حول «حجـاب و بـیحجـابی» شـکل گرفـت،
نوك پیکاناش بر تحقق «آزادی انتخاب زنان» نشانه نرفتـه بـود بلکـه عمـدتا بـر
نحوه نوسازی و سازمان دهی ساختارهای جامعه نظر داشت .از ایـن رو هنگـامی
که پس از سال  0321فضای باز سیاسی در ایران به وجـود آمـد و از پرتـو ایـن
فضای باز سیاسی ،زمینۀ «آزادی انتخاب» نیز فراهم شد متاسفانه گفتمانی منطبـق
بر آن در میان نیروهای سیاسی برای حمایـت از آن وجـود نداشـت زیـرا مـرز و
معیار نیروهای سیاسی آن زمان را عمدتا «مخالفت با رضاشـاه» و سـمبلهـای بـه
جای مانده از او ،تعیین میکرد .حتا صدیقه دولت آبادی که از مـدافعان آزادی
زنان بود ،هر چند در مورد «اجبار در آزادی زنان» انتقاد و صحبت میکند ولـی
به نقد محتوای این روش و «اعمـال زور دولتـی» در مـورد «آزادی زنـان» نمـی-
پردازد و «کشف حجاب» را تنها به دلیل «مترقی بودن» آن قابل دفاع میداند.
می خواهم بگویم که گفتمان سیاسی غالب در پـیش از کشـف حجـاب نیـز
حول گفتمـان ثنویـتگـرای «ارتجـاعی /مترقـی» و سـپس «نزدیکـی /دوری بـا
حکومت رضاشاه» شکل گرفته بود ،از این رو تفکیک نیروهـای سیاسـی بیـرون
از ساختار دولت نیز عمدتا بر مبنای نیروهای ارتجاعی و نیروهـای مترقـی انجـام
میگرفت ،بنابراین سنت نقـادی و یـا گفتمـان جـدی و قابـل پـذیرش از سـوی
نیروهای مختلـف در مـورد «روشهـای دموکراتیـک» و حقـوق شـهروندی (از
جمله انتخاب نـوع پوشـش) وجـود نداشـت تـا بـر مبنـای آن گفتمـان «انتخـاب
آزادانه» محلی از اعراب پیدا کند .بنابراین تعیین و تکلیف درگیـریهـا و نـزاع-
های سیاسی نیز با نادیده گرفتن «روش» نیروهای گوناگون ،متأسفانه حول میزان
«زورمندی» نیروها و قدرت بسیج آنها ،شکل میگرفت .به همین دلیل است کـه
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نهایتا صدیقه دولت آبادی و دیگر فعاالن جنـبش زنـان در آن دوره ،بـه منظـور
دفاع از حق انتخاب پوشش خود ،به پاسداشت «روز کشـف حجـاب» ( 07دی)
به عنوان «روز آزادی زنان» متوسل میشوند و در مقابل ،نیروهای اسالمگـرا نیـز
به تقبیح و تحقیر این روز به عنوان «روزی ننگین» میپردازند.
تأکید بر « 07دی» روز کشف حجاب

همانطور که گفته شد پس از سال  0321و خروج رضاشـاه از کشـور ،انتخـاب
پوشش برای زنان آزاد شد اما زنـان بـیحجـاب دوبـاره گرفتـار فشـار از سـوی
نیروهای سنتگرای مذهبی در جامعه شدند .از این رو بخشی از فعـاالن جنـبش
زنان برای از دسـت نـدادن دسـتاوردهای دوران رضاشـاه ،تـالش کردنـد تـا بـا
پاسداشــت روز  07دی (روز «کشــف حجــاب») بــه زنــان یــادآوری کننــد کــه
دستاوردهایی که داشتهاند میتواند بـه راحتـی از بـین بـرود .در آذرمـاه ،0320
مطلبی با عنوان «از مادرم فکر میکردم» در نشریه زبـان زنـان در مـورد روز 07
دی نوشته شده بود« :نکته سنجان ،افتادگی زن را بـدبختی بزرگـی بـرای جامعـه
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،
مادر فرزندان خانواده و مربـی اجتمـاع گردنـد .در نتیجـه مـادر دانشـمند ،افـراد
نیرومنـد بـرای کشـور بپرورانـد .خالصـه چــون مـالل بـه سـرحد کمـال رســید،
خورشــید ســعادت روز مقــدس  07دی طلــوع ،تــاریکیهــا را روشــن ســاخت،
مأیوسان را امیدوار کـرد و در میـان امـواج بـدبختی ،یـک خوشـبختی غیرقابـل
تصوری نصیب ایرانیان گشـت .راه منـزل مقصـود بـه دسـت آمـد ،پرتـو آزادی
نورافکن شد .هر کسی به خود میبالیـد کـه اکنـون موقـع عمـل رسـیده اسـت،
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».
(صنعتی و نجم آبادی ،ص  )322در این مقاله سپس میافزاید« :روز مقـدس  07دی
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که یادگار سال  0304و تنها سعادتی است که در قرون متمـادی نصـیب جامعـه
ایرانی شدهی پایداریاش بسته به فداکاری و نیک رفتاری بـانوان اسـت( ».همـان،

ص )323

در فروردین  0324در نشـریه زبـان زنـان بیانیـهای بـه مناسـبت  07دی ،روز
کشف حجاب منتشر میشود که در آن نوشته شده بـود :کـانون بـانوان روز 07
دی این روز مقدس را همه ساله جشن برپا میداشـت ولـی «در سـالهـای  22و
 23به احترام ایام عزاداری حضرت سیدالشـهدا علیـه السـالم جشـن [ 07دی] را
متروك داشته است ،ولی روز پُرافتخار  07دی همیشه برای ما محترم میباشـد»
(همان ،ص  .)414در ادامه این بیانیه آمـده بـود« :از سـی سـال پـیش خـوب بـه
خاطرها مانده که یک انقالب بیسر و ته و یک هیجان غیرمستقیمی در موضوع
حجاب زنان در میان مردان و زنان آن هنگام پدیدار شـد .عاشـقان ترقـی بـانوان
که تنها عالج خمودگی آنان را به علت قرنها پینیـدگی در ردای سـیاه مـردان
خودخواه میدانستند مانند تشنه آب حیـات در تقـالی جسـتن راه صـواب مـی-
شدند ،تا از این انقـالب اسـتفاده کـرده نـیم بـدن فلـج فـرد ایرانـی را از حالـت
فالکت نجات دهند .اما به هر دری پناه مـیبردنـد ،هیـوالیی از جهـل در کمـین
نشسته میدیدند ...تا آنکه اتفاقا دو شخصی که جرعت و شهامت را بـه اعلـی-
درجه رسانده بودند همعصر واقع شدند و بلکه با یکدیگر روبرو گشـتند .آن دو
نفر احکام و قوانین دین مقدس اسالم را ورق زدند و دیدنـد زن کـه مـادر پـدر
است همان حق را در عالم انسـانیت دارد کـه جـنس مـذکر آن را داراسـت .در
همین اوان بود که در ترکیه و ایران نهضت مهمی روی داد و به همت پیشـوایان
دو کشور ،زنان مسلمان را از نعمت آزادی برخوردار نموده با مـردان مسـاوی و
همدوش قرار دادند .بدیهی است چون از اغتشاش اولیـه کـه نتیجـه هـر انقالبـی
است گذشتیم ،زنان در سایه استقالل فکر و عمل توانا و دانا خواهند شد ،حـس
وطن پرستی در وجود آنان قوی میشود و برای پایندگی ایـران و ایرانـی ،خـود
را مجهز میکنند و این نکته را یک اصل مسلم میدانند که خانه را زن باید آباد
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این بیانیه کانون بانوان با عنوان «به یاد  07دی» در واقـع از نگرانـی و ابهـام و
ترس از وضعیتی که علیه زنان بیحجاب در کشور بـه وجـود آمـده بـود صـادر
شده و نشان میدهد که همین نگرانی و ترس از شعله ور شدن کینه و دشـمنی و
کتک زدن به زنان بیحجاب در کوچه و خیابان ،آنها را هرچه بیشتر به سـمت
مناسبتهای رسمی و بویژه «پاسداشت مجدد روز کشـف حجـاب» مـیکشـاند.
چرا که پیش از این بیانیه همانطور که قبال هم ذکر شد ،صدیقه دولت آبادی در
سخنرانی خود در کانون بانوان ،ابتدا خود گروههای زنان را تشوق بـه اتحـاد در
برابر بروز خشونتها علیه زنان بیحجاب کرده بود ولی سه ماه بعد از آن اسـت
که این بیانیه از سوی کانون بانون برای پاسداشت مناسبت رسمی «روز  07دی»
صادر شده است .در این بیانیه آمده است« :حـاال پرسـش مـیکنـیم آیـا اعطـاء
چنین نعمت پربهایی شایسـته سپاسـگزاری نیسـت؟ بـدون شـک هسـت و شـاید
کتمان آن باع از کف دادن آزادی است ...بنابراین زنان ایران موظفند به پاس
به دست آوردن این نعمـت گرانبهـا بکوشـند تـا اسـتقالل فکـر و تقویـت قـوای
روحانی و جسمانی را به دست آرند و در سایه علم و عمل بـه دنیـا ثابـت کننـد
که ایشان الیق بروز لیاقتاند نه قابل پیناندن در جوال سیاه...؟ ...ما را عقیده بـر
این است که ما هنوز کامال حقشناس نشدهایم و اگر تاریک نشـینان و مـرتجعین
از این کفر نعمت کردن ما استفاده کرده ،مثـل مارهـای گزنـده سـر از گوشـه و
کنار درآورده و زنان عوام را مانند کودکان فریب میدهند ،و الی لفـاف مـی-
پینند ،این گناه آنها نیست ،بلکه تقصیر ما است( ».صنعتی و نجم آبادی ،ص )413
تاثیر وقایع آذربایجان بر مسئله زنان

در این میان ،وقایع و اتفاقات دیگری در جامعه ایـران بـه وقـوع مـیپیونـدد کـه
بح کانونی فعاالن جنبش زنان را از «حجاب /بیحجابی» بهتـدریج بـه سـوی
موضوع مهم «حق رأی برای زنان» میکشـاند .در واقـع در سـال  0323حـزب
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دموکرات کردستان که به تازگی تأسـیس شـده بـود« ،جمهـوری دموکراتیـک
خودمختار» را تشکیل مـیدهـد .یـک حکومـت جمهـوری و مشـابه آن نیـز در
آذربایجان مستقر مـیشـود .حـزب دمـوکرات آذربایجـان در  ،0324خواسـتار
خودمختاری آذربایجان بهعنوان بخشی از ایران میشود و دولتی ایالتی انتخـاب
و مواضع نظامی در آذربایجان را اشغال میکنـد .حـزب دمـوکرات آذربایجـان
بخش زنان را با نـام «تشـکیالت زنـان آذربایجـان« تأسـیس و کنفرانسـی را در
تبریز با شرکت  311زن در  0324برگزار میکند« .در مصـوبهای از کنفـرانس
اعالم شد که ما به خاك مقدس سرزمینمان آذربایجان قسم میخـوریم کـه تـا
آخرین نفس در کنار برادرانمان بـرای حفـظ آزادی بجنگـیم ...مـا تـا آخـرین
نفس برای رهایی زنان ستمدیدۀ ایران کـه در زنجیرهـای بـیعـدالتی و اسـارت
زندگی میکنند مبارزه میکنیم» (جنس دوم ،ج ،4 .ص.)74 .
با تشکیل حکومت ملی آذربایجان در « 0324زنان آذربایجان برای اولینبار
در انتخابات مجلس ملـی شـرکت کردنـد و حکومـت ملـی آذربایجـان حقـوق
مساوی با مردان را در تمام شئون اجتماعی به آنان اعطا کرد ،و برای کـارِ برابـر
زنان و مردان ،مزد برابر در نظر گرفتـه شـد و بـه کـارگران زن ،حـق اسـتفاده از
مرخصـی زایمــان هــم داده شــد»( .همــان) در ایــن میــان فعــاالن جنــبش زنــان در
پایتخت ایران نیز وقایع آذربایجـان را دنبـال مـیکردنـد .فاطمـه سـیاح یکـی از
فعــاالن تاثیرگــذار آن زمــان در مقالــهای بــا عنــوان «درس عبــرت از وقــایع
آذربایجان» مینویسد« :حوادثی که در این اواخر در آذربایجـان رخ داده افکـار
تمام ایرانیان میهن پرست را مشوش ساخته است ...صرف نظر از نفوذ بیگانگـان
باید با کمال صداقت به این حقیقت باز اعتراف نمـود کـه در هـر ناحیـهای بایـد
زمینه و کم و بیش برای استماع و پذیرفتن تبلیغات سازگار باشد زیرا در فقـدان
شرایط مساعد ممکن نیست هـیچگونـه نفـوذ مثمرثمـر واقـع شـود .خالصـه هـر
شورش و انقالبی که تا حال به ظهور پیوسته است همیشـه در اثـر موجـود بـودن
زمینه مساعد توانسته است آشکار شود .مهمترین آن شرایط همان ناراضی بودن
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از یک رژیم سیاسی ،اجتماعی و اقتصـادی اسـت کـه در بـین طبقـات مختلـف
توده ملت حکمفرما میباشد ...محققا بعضی از ایـن اشـکاالت از منبـع خـارجی
ناشی بوده و به علل حضور قوای اجنبی در مملکت و اختالل وضعیت اقتصـادی
در دنیا و غیره پیش آمده است که دولتهای ما نمیتوانستند بـر ایـن مشـکالت
فائق آیند .ولی آننه که کامال محقـق اسـت قسـمت عمـده اشـکاالت بـه علـل
داخلی و ناشی از معایب و نواقص داخلـی خودمـان بـوده بنـابراین دولـت مـی-
توانسته به خوبی آنها را برطرف نماید ...انقالب مشروطیت سال  0317اسـاس
رژیم جدید (تشکیل مجلس شورای ملی و طرح قانون اساسی جدید) را بنا نهاد
بدون آنکه یک مشی صحیح اقتصادی و سیاسـی بـرای یـک کشـور فالحتـی و
ملوكالطوایفی ما مستقر سازد »...فاطمـه سـیاح در ادامـه مـیافزایـد« :اینجانـب
افتخارا از طرف جمیع خانمهای اعضای حزب زنان ایران عقاید آنهـا را چنـین
ابراز میدارد که دولت باید تغییر اساس کشاورزی را با توزیـع عادالنـه اراضـی
بین زارعین به مورد اجرا گذارد .این اقدام بایستی به همان سرعتی که اینـک در
آذربایجان به اجرای آن شروع شده است عملی گردد و بدین وسیله میتـوان از
اشاعه تبلیغات مضر در سایر نواحی کشور جلوگیری به عمـل آورد و از توسـعه
دامنه اغتشاشات داخلی میان طبقات توده ملت ممانعت نمـود»( .گلـبن ،ص -330
 )333به این ترتیب میبینیم که فعاالن جنبش زنـان در ایـن دوره بـه بحـ هـای
کالن سیاسی روی آورده و حتا از طرف «حزب زنان ایران» کـه یکـی از مهـم-
ترین سازمانهای زنان در آن زمان است ،به دولت پیشنهاد اصالحات ارضی بـه
مانند آذربایجان را میدهند.
از سوی دیگر این اتفاقات در آذربایجان و دستیابی زنان بـه حـق رأی در آن
بخش از کشور که خودمختار اعالم شده بود ،سـبب شـد کـه بحـ «حـق رأی
زنان» و رابطهاش با دموکراسی کـه از اوایـل سـالهـای  0320آغـاز شـده بـود
پررنگتر شود و چـالشهـای نظـری و محـل نـزاع سیاسـی در میـان طرفـداران
حقوق زن و مخالفان آن ،به موضوع «حق رأی برای زنان» کشیده شود .البته در
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این میان نیروهای محافظهکار و متعصـب مـذهبی تـالش کردنـد کـه «حـق رأی
زنان» را به مسئله «کشف حجاب» پیوند بزنند و بـه ایـن ترتیـب «مسـئله حجـاب
زنان» را از کانون توجه خود دور نسازند ،چرا که مسبب اصلی همه تحـوالت و
دگرگونیها در موقعیت اجتمـاعی زنـان را ناشـی از همـان «کشـف حجـاب» و
پیامدهای گسترشیابندۀ آن تلقی میکردند .اما در این دوره ما شاهد تغییر روند
دیگری در جنبش زنان هستیم ،یعنی ورود زنان به احـزاب سیاسـی .در واقـع در
این دوره است که زنان فعال و کنشگر جامعه که به دنبال دستاوردهای «بـزرگ
تری» برای زنان و جامعهشان مـیگشـتند ،سـر از «احـزاب سیاسـی» درآوردنـد.
احزابی که پس از اقدامات رضاشاه در مورد زنان ،دیگر نمـیتوانسـتند در برابـر
مسئلهای به عنوان «مسئله زن» ،بیتفاوت باشند.
ورود زنان به احزاب سیاسی و تفوّق گفتمان «زن در هیئت شهروند سیاسی»

در دوران مشروطیت و سپس در دورۀ پهلوی اول ،فعاالن جنبش زنان هم ،و غـم
خود را برای پیشبرد خواسته «آموزش و تحصیل زنان» گذاشته بودنـد و در ایـن
میــان پــروژۀ فمینیســتی کــه پــیش مــیبردنــد حــول تغییــر تصــویر زن ایرانــی از
«موجودی صرفا برای تداوم نسل» به «تربیت کنندهی نسل» بود .از این رو آنـان
توانستند گفتمان «مادر تحصیل کرده» و «زن بـه عنـوان شـریک زنـدگی» را بـه
عنوان عنصری ضروری و حیاتی برای پیشرفت جامعه ،در مرکز گفتمان «ملـی-
گرایی» آن دوره بر کرسی بنشانند و از این طریق در تحوالت سیاسی و عمومی
جامعه ،به ارتقاء جایگاه زنان یاری رسانند .اما پس از خروج رضاشـاه از کشـور
و تغییر شرایط اجتمـاعی و سیاسـی جامعـه ،رویکردهـای پیشـین فعـاالن زن نیـز
دستخوش تحوالتی شد .آنان با توجه به شرایط جدید سیاسی توانستند گفتمـانی
جدید را پیش ببرند .پروژه فمینیستی و عنصر اصلی گفتمانی جنبش زنان در این
دورهی جدید ،تغییر و ارتقاء مجدد تصویر زن اینبار از «تربیت کننده نسـل» بـه
«شهروندی با حقوق سیاسی» بود.

 / 32روشنفکران و حجاب

از ایـن رو یکــی از مهــمتــرین رویکردهــای آن دوره ،روی آوردن مــدافعان
حقوق زن به سوی احزاب سیاسی اسـت .در ایـن دوره بافـت و ترکیـب فعـاالن
جنبش زنان نیز تغییر کرد چرا که زنانی که در خارج تحصیل کرده بودند و نیـز
فارغ التحصیالن دانشگاههای داخل کشور ،به صف فعاالن جنـبش زنـان افـزوده
شــدند ماننــد :فاطمــه ســیاح ،مهرانگیــز دولتشــاهی ،صــفیه فیــروز ،مهرانگیــز
منوچهریان ... ،و از سوی دیگر فضای باز آن زمان ( 0321تا  )0332که سـبب
حضور احزاب سیاسی شده بود ،موضوع «صندوق رأی» و «انتخابات» را به نهـاد
اصلی درگیری و چالش سیاسـی تبـدیل کـرده بـود .در آن دوره جنـبش زنـان
تمرکــز خواســتهاش را بــر «کســب حــق رأی» و «مشــارکت زنــان در مــدیریت
سیاسی» متمرکـز کـرده بـود و ایـن خواسـته را در ارتبـاط مسـتقیمی بـا احـزاب
سیاسی و بح «دموکراسی» تدوین کرد .بنابراین ،پروژه فمینیسـتی کـه فعـاالن
زن در این دوره پیش میبردند ،تبیـین «زن بـه عنـوان شـهروند» و دارای حقـوق
سیاسی بود که بازتاب آن را مـیتـوانیم در بسـیاری از مقـاالت و مصـاحبههـا و
گزارشهای این دوره ،مشاهده کنیم .از جمله در گفتارهـای «فاطمـه سـیاح» بـه
عنوان سخنگوی «حزب زنان ایران» ،که وی به نمایندگی از این حزب زنانه ،در
یکی از مقاالتش صراحتا به طرح مسایل و مطالبات زنان کشورش اشاره میکند
و مینویسد« :اگر به ما بگویند که زنها نباید در مسائل سیاسی مداخله نماینـد و
به زمامداران کشور نصیحت بنمایند ،ما چنین جواب میدهیم کـه حـزب مـا در
سرلوحه برنامه خود تساوی حقوق و آزادی و ترقی زنان را ذکر نموده است .بـا
جمعیت اقداماتی که ما نزد دولت و مجلس نمودهایم به تجربه به مـا ثابـت شـده
که آزادی و ترقی با جمیع شئون سیاسی و اجتماعی کشور رابطه مستقیم دارد و
اگر واقعا یک دموکراسی حقیقی در مملکت ما حکمفرما نشـود منظورهـای مـا
برآورده و عملی نخواهد شد» (گلبن ،ص .)333
در سایه چنین تالشهای نظری و اجتماعی است که جنبش زنان در آسـتانه-
ی برآمد «نهضت ملی شدن صنعت نفت» ،مطالبات خـود را ،و چگـونگی ورود
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به گفتمان «دموکراسی خواهی» از زاویه حقوق زنـان( ،و حتـا نحـوهی ورود بـه
احزاب سیاسی) را با هوشیاری و خردِ جمعی ،تبیـین مـیکنـد و بـه سـازماندهی
ائتالفهای گستردهای در این زمینه همت میگمارد.
در سال « 0322 – 0320حزب دموکرات ایـران» و همینطـور «حـزب تـوده
ایران» ،دو حزب لیبرال و چ بودند که فعاالنه به جـذب زنـان و ایجـاد بخـش
زنان وابسته به احزابشان پرداختند .در همین سال (« )0322حزب زنان ایـران»
نیز به رهبری «فاطمه سیاح» به وجود آمد .نقش «حـزب زنـان ایـران» کـه بعـدها
ناماش به «شورای زنان» تغییر یافت در جنبش زنان و در شکلگیـری تمرکـز بـر
«حق رأی زنان» نقش کلیدی بود .این سه حزب در کنار تشکل با سابقهتری بنام
«کانون بانوان ایران» که از سالها قبل با مدیریت «صدیقه دولت آبـادی» فعالیـت
میکرد و نیز دیگر تشکلهای زنان ،به عنـوان سـتونهـای اصـلی (بـا محوریـت
«حزب زنان ایران») فعالیتهای ائتالفی وسیعی را به نفع کسب «حـق رأی بـرای
زنان» به ثمر رساندند.
الف :در  07مهر  0320حـزب تـوده ایـران کنفـرانس ایـالتی تهـران را «بـه
منظور ارائهی برنامـه و خـط مشـی حـزب بـرای مبـارزه تشـکیل داد و از جملـه
مواردی که به خواستهای برنامهی حزب اضافه گردید دادن حقوق سیاسی بـه
زنان کشور بود» (کامبخش ،ص .) 53 .مریم فیروز کـه یکـی از زنـان شـاخص در
تشکیالت زنان حزب توده بود ،در مورد نحوه ورودش به این حزب مـیگویـد:
«وقتی من برنامه حزب [توده] را دیدم که نوشته است :در این سـازمان ،زن مثـل
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
بتوانم از زنها دفاع کنم .دیدم این تنها جایی اسـت کـه بـرای زن ارزش وجـود
دارد»( .مریم فیـروز ،ص  )32- 30او سپس میافزاید« :بعد از فوت اسکندرمیرزا ،ما
توانستیم این نکته را بقبوالنیم که یک حزب بدون حضور زن معنی نـدارد و بـه
این ترتیب بود که گروهی از خانمها در حزب پذیرفته شـدند ...بـا گذشـت دو،
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سه سال ،سازمانی به نام "سازمان زنان" تشکیل دادیم» (مریم فیروز ،ص.)33 .
ب  :در آن ســوی دیگــر« ،مهرانگیــز دولتشــاهی» پــس از پایــان یــافتن دوره
تحصیالت عالیه خود به ایران میآید و برای فعالیت در حـوزه زنـان بـه «حـزب
دموکرات» میپیوندد .در  0320احمد قوام السلطنه که پیشتر توسـط رضاشـاه
تبعید شده بود ،حزب دمـوکرات ایـران را تاسـیس مـیکنـد و در برنامـهی ایـن
حزب نیز شرکت زنان در انتخابات گنجانده میشـود .مهرانگیـز دولتشـاهی در
خاطرات خود چگونگی ورود خود را به حزب دموکرات ایران شرح مـیدهـد:
«در آن موقع مـن هـم آمـادگی داشـتم کـه شـروع بکـنم بـه کـارکردن .حـزب
دمکرات ایران تازه تشکیل شده بود ...من آنجا قوام السـلطنه را دیـدم .صـحبت
شد که من از آلمان آمدهام و تحصیل کردهام و از این چیزها ...بعـد معلـوم شـد
که حزب دمکرات ایران میخواهد یک سـازمان زنـان درسـت بکنـد...مـن اول
تعجب کردم که این آقایان و این پیرمردها به تشکیالت زنـان و تسـاوی حقـوق
زن عقیده دارند و میخواهند این تشکیالت را درست کننـد و بـه مـن هـم همـه
جور امکانات را میدهند ....یک روز در رادیو شنیدم که فـالن روز خـانمهـایی
که عضو حزباند بیایند .به من هم تلفن زدند که بیا .من رفتم ...از همه طبقـهای
بودند ...خانم عصمت الملوك دولت داد ،ناهیـد فخرائـی ،فخـر ایـران ارغـون،
بعدا هم خانم فاطمه سیاح آمد( » .مهرانگیز دولتشاهی ،خاطرات)
ج  :در همین زمان فاطمه سیاح و صفیه فیروز به همراه صدیقه دولت آبـادی
و هاجر تربیت ،از میان  051زنی که گرد هم آمـده بودنـد ،انتخـاب شـدند کـه
اساسنامه حزب زنان ایران را بنویسند« :در مرداد  0322گروهـی چهـل نفـره از
زنان نگـران از سـیرقهقهرایی نهضـت بـانوان پـس از شـهریور  0321گـرد هـم
آمدند و پایههای تشکلی به نام حزب زنان ایران را پـیریـزی کردنـد( ».اتحادیـه،
ص  )027از اهداف این حزب تأکید بر ارتقاء موقعیت اجتمـاعی زنـان ،افـزایش
آموزش و آگاهی بین زنان بود .این حزب نشریهای به نـام زنـان ایـران داشـت
کــه کســانی همنــون ســیمین دانشــور و ...در آن فعالیــت داشــتند .بعــدها حتــا
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بدرالملوك بامداد (که خود جمعیـت زنـان ایـران را در همـان سـالهـا تاسـیس
کرده بود) در حزب زنان ایران فعالیت عمدهای داشت و نشـریهاش (زن امـروز)
را به صورت غیررسمی ،بلندگوی این حزب کرده بود .در واقـع «همـاهنگی در
فعالیت های انجام شـده در جمعیـت زنـان و حـزب زنـان ایـران در سـال 0322
وجود داشته است» (ساناساریان ،0324 ،ص .)005
در رابطه با فعالیتهای مشـترك «حـزب دمـوکرات» و «حـزب زنـان ایـران»
مهرانگیز دولتشاهی در خاطرات خود میگوید« :در این ضـمن صـحبت از ایـن
شد که بعضی از جمعیتهای دیگر به حزب ملحق بشوند .از جمله مـا بـا حـزب
زنان ایران صحبت کردیم و اینها یک روز آمدند با معاون قـوام السـلطنه ،یعنـی
مظفر فیروز ،صحبت کردند ،ام،ا معاملهشان نشد چون حزبیها مـیخواسـتند کـه
زنان کامال جزو حـزب دمـوکرات بشـوند امـا زنـان مـیخواسـتند کـه اسـتقالل
خودشان را حفظ بکنند و فقط همکاری با حزب بکنند .بعد برای این که بعضی
از خانمهایی که درآن تشکیالت هستند بتوانند در حزب عضو بشـوند قـرار شـد
که آنها اسمشان را عوض بکنند .این تصمیمی بود که بین خود خانمهـا گرفتـه
شد و بر اساس آن تصمیم ،نام سازمانشان شد شورای زنان .بعضی هایشان ،مثل
خانم سـی اح کـه عضـو شـورای زنـان بـود ،عضـو حـزب هـم شـدند( ».مهرانگیـز
دولتشاهی ،خاطرات)

جالب است که حزب زنان ایران نه تنها برای پیشبرد خواسته «حق رأی زنان»
با حزب دموکرات همکاری میکرد بلکه از سوی دیگر بـا تشـکیالت زنـان در
حزب توده نیز همکاری داشت بهطـوری کـه در مجلـه بیـداری مـا ،کـه ارگـان
تشکیالت زنان حزب توده بود در مردادماه  0324خبر از تشـکیل «ائتالفـی بـین
حزب زنان ،تشکیالت زنان ،و جبهه آزادی» را منتشر ساخت .جبهـه آزادی نیـز
حزبی بود که «ایراندخت تیمورتاش» (بیوهی سیاستمداری کـه توسـط رضاشـاه
مــورد غضــب گرفتــه بــود) در آن فعالیــت مــیکــرد و در ســال  0320روزنامــه
رستاخیز ایران را به عنوان نشریه وابسته به «حـزب مـیهن» و عضـو جبهـه آزادی
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منتشر میکرد.
نقطه وصل اغلب فعالیتهای مشـترك زنـان در ایـن دوره ،عمـدتا اعضـای
«حزب زنان ایران» بودند بهطوری که صدیقه دولت آبادی از همایشی بـا عنـوان
«اتحادیه زنان ایران» خبر میدهد که در آن همایش ،ایرانـدخت تیمورتـاش نیـز
سخنرانی میکند« :پنجم تیرماه  0323اولین جلسه عمومی اتحادیـه زنـان ایـران
در دارالفنون تشکیل یافت .دو ناطق مبرز ما از طبقه فاضل و جوان بانوان بودنـد.
خانم ایران تیمورتـاش و خـانم مهرانگیـز منوچهریـان» (صـنعتی و نجـم آبـادی ،ص

.)351

مهرانگیز دولتشاهی نیز در مورد برنامه مشترکی که بین «گروههای راسـت و
چ » برگزار کردند چنین میگویـد« :یـک روز ،یـا یـک شـبی ،قـرار گذاشـته
بودند که گروه زنان چ و زنان راست بحثی راه بیندازند .فکر میکـنم محـل-
اش در تاالر گراندهتل بود .وقتی ما رفتیم دیـدیم کـه شـورای زنـانیهـا [همـان
حزب زنان ایران] طرف راست سالن نشسته بودند ،تشـکیالت زنـانیهـا و مـریم
فیروز طرف چ نشسته بودند .من این جا تازه اولـینبـار دیـدم کـه آن زنهـای
دست راستی چه میگویند و آن زنهای دست چپی چه میگوینـد .واقعـا یـک
مقدار همهمان یک چیزی مـیخواسـتیم .مـا کـه نمـیتوانسـتیم چنـد جـور چیـز
بخواهیم( ».مهرانگیز دولتشاهی ،خاطرات)
به این ترتیب ما میبینیم که پیش از برآمدن نهضت ملی شدن صـنعت نفـت،
همگرایی و همراهی گـروههـای زنـان حـول «حـق رأی بـرای زنـان» بـه شـکلی
گسترده وجود داشته است بهطوری که در نهایت هنگامی کـه گـروههـای زنـان
خود را به دستیابی به این خواسته نزدیک میبینند ،در سال  0330حرکـتهـای
جمعیشان را در پهنه جامعه هرچه بیشـتر مـیگسـترانند« :ائتالفـی از گـروههـای
مختلف زنان بیانیهای مبنی بر تقاضای حقوق سیاسی و اقتصادی صادر کردند....
که در حمایت از این بیانیه ،صدها هـزار امضـاء جمـع شـد .نسـخههـایی از ایـن
بیانیه به نخست وزیر وقت دکتر محمد مصدق و نیـز نماینـدگان مجلـس و حتـا
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سازمان ملل فرستاده شد( ».ساناساریان ،0324 ،ص.)002-007 .
در طول سالهای  0332-0320فعاالن برجسته جنبش زنان در «حزب زنـان
ایران» همکاری میکردند .این تشکل ،از پرنفوذترین و تاثیرگذارترین تشـکل-
های زنان این دوره از تاریخ ایران بود که پیکار مدنی وسیعی برای کسب «حـق
رأی زنان» را (البته به شکل و شیوۀ ائتالفی با گروههای دیگر) سازمان میداد .به
این ترتیب جنبش زنان توانست «رابطه مسـائل زنـان را بـا دموکراسـی» در طـول
یک دهه بهتدریج تـدوین کنـد .بـهطـوری کـه در سـالهـای  0332-0331بـه
هنگام اوجگیری خیزش عمومی در قالـب «نهضـت ملـی شـدن صـنعت نفـت»،
جنبش زنان در این دوره کارنامه درخشـانی را از فعالیـت در حـوزه زنـان ـــ در
پیوند با یک جنبش ملی و سراسری ــ از خود به جای گـذارد .بـه رغـم آن کـه
فعاالن زن در این دوره به احزاب سیاسی روی آورده بودند اما گفتمانی مسـتقل
را به نفع زنان پیش میبردند .در نتیجـه توانسـتند در همپوشـانی بـا نهضـتهـای
سراسری و ملی (مانند «نهضت ملی شدن صنعت نفت») از زاویه تعهد فمینیسـتی
دست به عمل بزنند.
همانطور که در خاطرات مهرانگیز دولتشاهی و یا مریم فیروز (بـه عنـوان دو
سمبل از دو طیف مختلف فکری که فعالیت خود را با دغدغه زنان از دو حـزب
سیاسی مختلف آغاز کردند) آمده است ،فعـاالن جنـبش زنـان در ایـن دوره بـا
نگرشـی برابـریخــواه و تعهـدی فمینیســتی بـه احــزاب سیاسـی روی آوردنــد و
قصدشان از ورود به احزاب ،دغدغهی احقاق حقوق زنان (بـه خصـوص کسـب
حق رأی برای زنان) بود .حتا «نجمه علوی» در مورد جمع زنانـهی «بیـداری مـا»
که در نزدیکی به حزب توده ایجاد شده بود مینویسد« :در آن موقع هـیچکـدام
از زنان فعال در بیداری ما عضو حزب توده نبودند .البته خـط سیاسـی ـ فکـری
حزب توده برای ما جاذبه داشت چون سیاست کلی حـزب تـوده و مسـایلی کـه
در رابطه با حقوق زنان مطرح میکرد نه تنها مغـایرتی بـا مطالبـات زنـان مترقـی
نداشت بلکه آنها را مورد تأیید قرار میداد ...بعدها اندك شـماری مثـل مـریم
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فیروز و من از آن ترکیب [بیداری ما] عضو حزب تـوده شـدیم( ».علـوی ،ص.
.)52-31
جنبش زنان در سالهای  :0332-0331حمایت از «دکتر مصدق»

حزب زنان ایران که ناماش را به «شورای زنان» تغییر داده بود «اگرچه در مسایل
سیاسی در گذشته تنها خواستار اعطای حق رأی به زنـان بـود ،امـا در سـالهـای
ملی شدن نفت به دفاع از دولت ملی دکتر مصدق پرداخت و در خـرداد 0331
هنگامی که دولت ایران به منظور ملی کردن صنعت نفت ،سخت درگیـر مسـئله
خلع ید از بریتانیا و مذاکره با نمایندگان دولت انگلیس بود با فرستادن پیامی بـه
«اتحادیه بـینالمللـی زنـان» از نماینـدگان بـیش از  51کشـور درخواسـت کـرد
دعاوی دولت ایران را به گوش دولتهای خویش برسـانند( ».اتحادیـه ،ص -023
 )031حزب زنان ایران در مهرمـاه سـال  0331نیـز بیانیـهای خطـاب بـه ایرانیـان
صادر کرد و همگان را به پشتیبانی از دولت مصـدق دعـوت کـرد .حـزب زنـان
ایران شعبههایی در دیگر شهرها ایجاد کرده بود از جمله در شیراز .شـعبه شـیراز
حزب زنان ایران نیز در سال  0331هنگام سفر دکتر مصدق به شـورای امنیـت،
بیانیهای صادر کرد و خطاب به شورای امنیت سـازمان ملـل بـه صـراحت اعـالم
داشت« :پیام زنان فارس به شورای امنیت :ملت ایـران از دولـتهـای آزادی کـه
در شورای امنیت عضویت دارند انتظار دارد که جانب انگلستان را رهـا کـرده و
جانب صلح و حقیقت را نگه دارند ...ملت ایران از دولتهای آزاد دعوت مـی-
کند که به خاطر حفظ صلح ،بازوی دکتر مصدق را تقویت کنند» (همان).
عالوه بر حمایت گروههای مختلف زنان از سیاستهای ملی دکتـر مصـدق،
هنگامی کـه در دی مـاه  0331دولـت وی ،اوراق قرضـه ملـی را منتشـر کـرد،
گــروههــای گونــاگون زنــان ،خریــد اوراق قرضــه ملــی را بــه حرکتــی زنانــه و
شورانگیز تبدیل کردند .بهطوری که کانون بانوان ایران به رهبری صدیقه دولت
آبادی ،چندین جلسه و گردهمایی به منظور تشویق زنان به خریـد اوراق قرضـه
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برگزار کرد و به طور مستقیم در خرید اوراق قرضـه مشـارکت کـرد« .جمعیـت
زنان ایران» به رهبری بدرالملوك بامداد نیز که همکاری نزدیکی با حزب زنـان
ایران (شورای زنان) داشت و به نوعی شـعبهای از آن محسـوب مـیشـد از همـه
گروههای زنان در رابطه با خرید اوراق قرضه پیشـی گرفـت .بـهطـوری کـه بـر
اساس گزارشی که در روزنامههای وقت آن زمان منتشر شد ،درحالی که دکتـر
مصدق دویست و پنجاه هزار ریال اوراق قرضه ملی خریده بـود ،جمعیـت زنـان
ایران در عرض چند روز توانست یک میلیون و صدو شصت هـزار ریـال اوراق
قرضه بفروشد .اعضای جمعیـت زنـان ایـران ،بـرای خریـد اوراق قرضـه توسـط
زنان ،روز « 07دی ماه» (یعنی روز کشف حجاب») را اعـالم کردنـد و از زنـان
خواستند در این روز به جلوی بانک ملی اجتماع کنند و ایـن اوراق قرضـه ملـی
را خریداری کنند( .همان ،ص )033
اما در این میان مشارکت گروههای زنان صرفا حمـایتی نبـود و آنـان تـالش
کردند در میانهی این حرکتهای حمایتگرایانه ،حقوق و منافع تـاریخی خـود
را نیز پیش ببرند ،بهطوری که در سال  0330هنگامی که بح «حق رأی زنـان»
در الیحه انتخابـاتی توسـط دولـت دکتـر مصـدق مطـرح مـیشـود ،گـروههـای
گوناگون زنان و بهویژه حزب زنان ایران (شورای زنان) به طور گسـترده تـالش
میکنند تا دیدگاههای مخالفان علیه حق رأی زنان را به چالش بگیرند و بر آنان
فشــار بیاورنــد و از ایــن طریــق از حــذف «حــق رأی زنــان» در الیحــه انتخابــاتی
جلوگیری به عمل آورند .چرا کـه برخـی از روحـانیون محافظـهکـار مـذهبی و
همینطور نیروهای محافظـهکـار سـکوالر درون جبهـه ملـی بـا «حـق رأی زنـان»
مخالفت میکردند .از این رو دکتر محمد مصدق به دلیل این فشارها که تا حـد
تهدید به مرگ او پیش رفـت ،بـاالخره مـادهی پیشـنهادی حـق رأی زنـان را از
پیشنویس الیحهی انتخابات حذف کرد.
دو رویکرد متفاوت در برابر حذف حا رأی زناان :در برابـر حـذف «حـق رأی
زنان» از الیحه انتخاباتی دکتر مصدق ،دو رویکرد در جنـبش زنـان در برابـر آن
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اتخاذ شد که شاید بتوان این دو رویکرد متفاوت را به طور مشخص در موضـع-
گیری صـدیقه دولـت آبـادی بـه عنـوان مسـئول «کـانون بـانوان» ،و در مواضـع
«تشکیالت زنان حزب توده ایران» یافت:
در دی  0330تشکیالت زنـان حـزب تـوده نسـبت بـه حـذف «حـق رأی
زنان» در الیحه انتخاباتی مصدق ،اعتراض میکند و اعتراض خود را به صـورت
اطالعیــهای بــه مجــامع بــین المللــی مــیفرســتد« :تلگــراف ســازمان زنــان ایـران
[تشکیالت زنان حزب توده] به سازمان ملل متحد :قانون جدید انتخابـات ،زنـان
را از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم مینماید .ما به نام زنان و مادران
ایرانی اعتراض جدی خود را علیه این قانون ابراز داشته ،از سـازمان ملـل متحـد
میخواهیم احترام به منشور ملل متحد و اعالمیه جهانی حقـوق بشـر را مصـرا از
دولت ایران بخواهد .امضاء :سـازمان زنـان ایـران» (اسـناد و دیـدگاه هـا ،ص-272 .
.)277
این درحالی است که صدیقه دولت آبادی در برابر «سـرخوردگی» ناشـی از
حدف «حق رأی زنان» در الیحه انتخاباتی ،در نامهای به دکتر مصـدق ،خـود را
ناچار به پذیرش سکوت دانسته و چنین مینویسد« :محترما اجازه میخـواهم در
خصوص قـانون انتخابـات و موضـوع محرومیـت زنـان ،از حضـورتان محرمانـه
استفسار کند .آیا عقیدۀ شخص حضرت عالی اینست که زنـان امـروز در مقابـل
قانون دورهی اول مشروطیت پستتر و محدودتر در انظار بیگانگان باید معرفـی
شوند؟ چناننه بفرمایید بلی و صالح مملکت چنین است ،بنـده اطاعـت نمـوده،
متجاوز از دو هزار نفر زنی که در حوزهی اینجانب هستند با منت آنهـا را بنابـه
مصلحت وقت ،ساکت نگاه میدارم(»..صنعتی و نجم آبادی ،ص)037.
همانطور که میبینیم رویکرد صدیقه دولت آبـادی در برابـر نادیـده گـرفتن
حق رأی زنان توسط دکترمصدق که در رأس «نهضت ملی شدن صـنعت نفـت»
قرار داشت ،اعالم سکوت و صبر بوده است ،درحالی که تشکیالت زنان حـزب
توده ،از طریق رجوع به «مجامع بین المللی» به اقدام دولت دکتـر مصـدق ،علنـا
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دست به اعتراض زده است.
در واقع میبینـیم کـه در رابطـه بـا اقـدام «حـذف حـق رأی زنـان» از الیحـه
انتخاباتی دولت دکتر مصدق ،اتفاقا گروههای مستقل زنان که ارتباط اندامواری
با احزاب سیاسی نداشتهاند ،موضعشان سکوت و صبر اسـت درحـالی کـه مـثال
سازمان زنان حزب توده که طبیعتا سیاسـیتـر هسـتند ،موضـعگیـری شـدیدتری
دارند ،بهطوری که در همـان موقـع تمـام نشـریات حـزب تـوده در اعتـراض بـه
حذف حق رأی زنان از الیحه ،از مطالب انتقادی پُر بوده و حتا بـه مجـامع بـین-
المللی به خاطر این مسئله اعتراض میکنند .در حالی که در بین اسـناد بـه جـای
مانده از آن دوران ،اسناد زیادی در اعتـراض شـدید «گـروههـای غیـر حزبـی و
مستقل زنان» به چشم نمیخورد (البته تا جایی کـه نگارنـده بـه اسـناد ایـن دوره
دسترسی داشته است) .به هر صورت یکـی از دالیـل چنـین موضـع گیـریهـای
متفاوتی از سوی دو گروه از زنان ،شاید آن باشـد کـه گـروههـایی از زنـان کـه
مستقل از احزاب سیاسی بودند در مجموع وجود و حضور دولت دکتر مصـدق
را در مجموع به نفع زنان میدانستند و از این رو تمایـل زیـادی نداشـتند کـه بـه
رغم فشارهای همه جانبهشان برای دستیابی زنان به حـق رأی ،دولـت مصـدق را
تضعیف کنند .درحالی که گروههای زنان وابسته به احزابی همنون حزب تـوده
که در آن مقطع خاص ،در رقابت با دولت مصدق بودنـد تمایـل داشـتند از ایـن
مسئله به نفع حزب خود بهره ببرند .هـر چنـد دولـت دکتـر مصـدق پـس از آن،
دوام زیادی نیاورد که بتوان چگونگی برخورد گروههای زنـان را در درازمـدت
با چنین تصمیمگیری از سوی دولت مصدق ،مورد سنجش و داوری قرار داد.
آننــه در مجمــوع از ایــن دورۀ مــتالطم تــاریخ جنــبش زنــان یعنــی از ســال
 0332-0321مشخص است آن که :گروههای زنـان در ایـن دوره بـا ورود بـه
عرصه سیاسی به دفاع از حقوق خاص خـود مـیپردازنـد و حرکـت هایشـان در
این دوره به رغم تمایل به گروههای سیاسی و احزاب مختلف ،اما بـه شـدت در
جهت احقاق حقوق مستقل زنان ،بسیار همگرایانه و ائتالفی اسـت .ولـی پـس از
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حوادث و رویدادهای  22مرداد  0332و سرکوب و غیرقانونی کردن احزاب و
گروههای سیاسی ،بخشی از زنانی کـه بـه گـروههـای سیاسـی وابسـتگی کامـل
داشتند به راهی رفتند که احزاب و گروههای سیاسیشان پی گرفتنـد ،در حـالی
که آن بخش از فعاالن زن که همکـاری بـا احـزاب سیاسـی را صـرفا بـه خـاطر
تسریع و تسهیل طرح مطالبات مستقل خود ،برگزیده بودند ،دوباره پس از یـک
دوره رکود ناشی از سرکوب ،بهتدریج به تجدید سازمانهـای خـود و پیگیـری
مطالبات زنان پرداختند.
اما موضوعی که شاید در این میان برای ما نسـل معاصـر جنـبش زنـان حـائز
اهمیت اسـت ایـن کـه از سـال  0341بـه بعـد ،مـا دیگـر شـاهد چنـین گـرایش
همگرایانه و ائتالفی بین زنان از گروههای فکری گوناگون برای کسـب حقـوق
برابر نیستیم .چرا که در سال  0340احزاب و گروههای سیاسی نه تنها بـرای بـه
کرسی نشاندن حق رأی برای زنان ،همراه گروههای زنان نبودند ،بلکه به نـوعی
در مقابل اغلب گروههای زنان برابری خـواه قـرار گرفتنـد و بـه ایـن ترتیـب آن
دسته از گرایشات سیاسی که زمانی به دولت دکتـر مصـدق بـرای «حـذف حـق
رأی زنان» اعتراض کرده بودند ،وقتی محمدرضاشاه میخواسـت بـاالخره حـق
رأی زنان را در قانون به رسمیت بشناسد ،کم و بیش این حـق را نـاچیز و «عـوام
فریبانه» تلقی کردند .از این روست که باید به طور جـدی و مسـئوالنه ـ و بـدون
پیش داوری ـ جستجو کرد و دید که چه گفتمـانهـا و اتفاقـاتی سـبب شـد کـه
بخشی از همین زنـان فعـال کـه تـا یـک دهـه قبـل بـرای احقـاق حقـوق خـود،
دوشادوش یکدیگر تالش و پیکار و همدلی و مقاومت مـیکردنـد ،ناگهـان رو
در روی یکدیگر قرار گرفتند.
پیوند «ضدیت با ح

رأی زنان» و«کشف حجاب»

در طول هشتاد سال اخیر همواره بح «حقـوق زنـان» بـا مسـئله «حجـاب زنـان»
پیوند خورده است ،یعنی هرگاه زنان ایران خواسـتار تحقـق مطالبـاتی بـودهانـد،
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نیروهای مخالف حقوق زنان ،آن خواسته را با پیوند زدن به مسئله پوشـش زنـان
تخطئه کردهاند .برای نمونه در سال  0330بـا گسـترش بحـ «حـق رأی بـرای
زنان» در الیحه اصالح قانون انتخابات که دکتر مصدق به مجلس ارائه کرد ،باز
هم مسئله «حق رأی زنان» توسط نیروهای مخالف حقوق زنان به بحـ پوشـش
زنان و «کشـف حجـاب» پیونـد خـورد .در آن زمـان برخـی از رهبـران نهضـت
فداییان اسالم از دکتـر مصـدق خواسـته بودنـد کـه نمـاز جماعـت در ادارات و
وزارت خانــههــا برگــزار شــود و حجــاب در سراســر کشــور اجبــاری گــردد و
مشروبات الکی نیز ممنـوع و کارمنـدان زن هـم از سـازمانهـای دولتـی اخـراج
شوند .البته دکتر مصدق به خواستههای آنـان تـوجهی نکـرد ،امـا در ادامـه ایـن
فشارها سید عبدالحسـین واحـدی نفـر دوم فـداییان اسـالم در راسـتای فشـار بـه
دولت و تضعیف اقتدار آن ،گروهی را به نام «جمعیت پلیسهای مخفی اسـالم»
به راه انداخت که کار اصلیشان ایجاد آشوب و حمله به مغـازههـا و زنـان بـی-
حجاب ،زیر عنوان مبارزه با فحشا ،بیحجابی و مشروبات الکی بود .همزمـان بـا
گسترش فشار بر حجاب زنان« ،حق رأی زنان» نیز مخالف اسالم خوانده شد به-
طوری که «تعداد زیادی از روحانیون رده باال ،مصدق را از مخالفت شدید خود
درباره حق رأی و حق انتخاب شـدن زنـان ،مطلـع سـاختند و حـق رأی زنـان را
ضداسالم اعالم کردند( ».ساناساریان ،0324 ،ص )002
در ســال  0340دوبــاره بــا مطــرح شــدن «حــق رأی بــرای زنــان» از ســوی
محمدرضاشاه باز هم حق رأی زنان به مسئله «کشف حجاب» پیوند خـورد ،بـه-
طوری که در همین سال آیتاهلل خمینی در سخنان خود چنین بیان داشت« :قیـام
برای نفس است که چادر عفت را از سر زنهای عفیف مسلمان برداشـت و االن
هم این امر خالف دین و قانون در مملکـت جـاری اسـت و کسـی بـر علیـه آن
سخن نمیگوید» (سیمای زن در کالم امام خمینی ،ص )43
در پی اعالم الیحه انتخابات انجمنهای ایالتی و والیتـی و طـرح شـدن حـق
رأی برای زنان ،مخالفتها چنان باال گرفت کـه ایـن الیحـه لغـو شـد و پـس از
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اعالم لغو این الیحۀ آیتاهلل روح اهلل خمینی در پیامی به مردم ایران بـه مناسـبت
لغو الیحه از مردم تشکر کرد و در همان روز ضمن آغـاز دروس حـوزۀ علمیـه
قم به همین مناسبت ،سخنرانی ایراد کرد.
اما در میانه این چالش سیاسی ،هم طرفداران و هـم مخالفـان حـق رأی زنـان
در الیحه انجمنهای ایالتی و والیتی ،مرتبا این حق را با واقعه «کشـف حجـاب»
میآمیزند .بهطوری که آیتاهلل خمینی در  00آذرماه  0340چنین اظهـار مـی-
دارد« :چرا جشن هفده دی را آزاد مـیگذارنـد؟اینهـا وسـیله منفوریـت اسـت.
منفور نکنید سلطان مملکت را .ما نصیحت میکنیم ،این هفـده دی را بـه وجـود
نیاورید .ما مفاسد را میدانیم .حفظ کنیـد ،ایـن مملکـت بـه هفـده دی نیسـت».
(سیمای زن در کالم امام خمینی ،وزارت ارشاد ،ص )44و ادامـه مـیدهـد« :شـما ببینیـد
بیست و چند سال از این کشف حجاب مفتضح گذشته است ،حساب کنیـد چـه
کردهاید؟ زنها را وارد کردید در ادارات ،ببینید در هر ادارهای که وارد شـدند،
آن اداره فلج شد .فعال محدود است ،علما میگویند توسعه ندهید ،بـه اسـتانهـا
نفرستید .زن اگـر وارد دسـتگاهی شـد ،اوضـاع را بـههـم مـیزنـد ،مـیخواهیـد
استقاللتان را زنها تأمین کنند؟! کسانی که شما از آن تقلید میکنید ،دارند بـه
آسمان میپرند ،شما با زنهـا ور مـیرویـد؟ ...ایـنهـا دردهـایی اسـت ،ایـنهـا
نصیحت است ،ولی چه سود .آنها که باید بشنوند نیستند .اگر هم کسـی باشـد،
آنچه را که قلب ما از آن درد دارد ،نخواهد رساند» (صحیفه امام ،ص.)002 .
امـا بـا لغـو تصـویبنامـه انتخابــات ایـالتی و والیتـی ،فعـاالن زن نیـز از پــای
ننشستند ،و به دفاع از حقوق خود برخاستند .اما آنان نیز مسئله حق رأی زنـان را
به مسئله روز «کشـف حجـاب» پیونـد مـیزدنـد .بـهطـوری کـه «شـورای عـالی
جمعیتهای زنان» که شامل ائتالفی از گروههـای گونـاگون زنـان بـود ،در دی
 0340اعالم میکند که جشن سالگرد کشف حجـاب اجبـاری را تحـریم و در
عوض در اعتراض به لغو قانون جدید انتخابات در کاخ نخسـتوزیـری تحصـن
میکننـد .در پـی ایـن بیانیـههـا ،در  21آذر سـال  ،40آیـتاهلل روح اهلل خمینـی
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خطاب به نماینـدگان اعزامـی رژیـم شـاه در بـارهی اقـدامات زنـان گفـت« :در
تلویزیون قصد دارند نمـایش زنـان سـابق و امـروزی را در  07دی بدهنـد و در
روز مزبور ،زنان نیز در مقابل عدم اجـرای الیحـۀ انجمـنهـای ایـالتی و والیتـی
تظاهراتی نماینـد .از همـین حـاال عـدهای از اهـالی تهـران و شهرسـتانهـا بـه مـا
مراجعه نمودهانـد کـه اگـر چنـین عملـی صـورت گیـرد ،مـا هـم در همـان روز
عکسالعمل نشان خواهیم داد و مجلـس یـادبودی بـرای کشـتهشـدگان مسـجد
گوهرشاد میگیریم .آیا چنانچه در مقابل دستهای از جـنس لطیـف ،دسـتجات
اوباش و چاقوکش راه بیفتند ،تصور نمایید چه پیشـامدهایی خواهـد شـد؟ روی
این فکر ،جواب این اشخاص را ما دادیم که معلـوم نیسـت چنـین عملـی انجـام
شود .خوب است آقایان به ادارات مرکزی خود گزارش دهنـد کـه مراسـم روز
 07دی را بیش از آنچه که هست جلوه ندهنـد و مردمـی را کـه اعصـابشـان
تحریک شده [ ،به] وسیله دستگاه تلویزیون بهاییهـا تهیـیج ننماینـد» (همـان ،ص.
 022و .)023
امــا زنــان در  07دی مــاه «روز کشــف حجــاب» ضــمن تحصــن در کــاخ
نخستوزیری خطاب به شخص نخسـتوزیـر بیانیـهای صـادر کردنـد« :نظـر بـه
تــداوم انکــار حقــوق مشــروع زنــان و خصوصــا شکســت دولــت در برگــزاری
انتخابــات محل ـی کــه در آن حــق رأی بــه زنــان داده شــده بــود ،شــورای عــالی
جمعیتهای زنان ایران به عموم مـردان و زنـان پیشـنهاد مـیکنـد کـه بـه نشـانه
اعتراض  ،جشن  07دی برگزار نشود» (بامداد ،ص .)007 .اعتراض فعاالن حقـوق
زن ،البته دو روز بعـد ،یعنـی در  03دی  ،0340هنگـامی کـه شـاه طـرح شـش
مادهای خود معروف به «انقالب سفید» را اعالم میکند ،فروکش میکنـد ،چـرا
که یکی از مواد این طرح به نوعی بر حق رأی زنان صحه میگذارد و از همـین
روست که پس از آن ،اپوزیسیون ضدشاه ،کلیت «طرح  3ماده ای» شاه را مورد
حمله قرار میدهند ،اما همننـان بحـ «کشـف حجـاب» و روز  07دی ،محـل
نزاع و کشمکش بین حاکمیت و اپوزیسیون باقی میماند و به بهانههای مختلـف
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و در هر فرصتی شعله ور میشود.
سلب عاملیت از جنبش زنان پس از حوادث 0342

پس از واقعه خونین  05خرداد سال  0342با توجه به گسترش فضای امنیتی در
داخل کشور و گسترش گفتمان جنگ سرد در سطح جهانی ،و تحت تـأثیر ایـن
دو رویکرد عمده سیاسـی ،سـرانجام ،گفتمـان «انقالبـی گـری» در ایـران ،غلبـه
یافت .غلبهی دیسکورس انقالب قهرآمیز ،در مجموع باع شد که جنبش زنان
نیز مرعوب جو انقالبی شود و نتوانـد در برابـر ایـن قطـببنـدی کـه در جامعـه
ایجاد شده (و رو بـه گسـترش نهـاده بـود) گفتمـان مسـتقل خـود را پـی بریـزد.
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
دو پــاره متخاصــم و رو در روی یکــدیگر تبــدیل شــود .در واقــع در ایــن دوره،
جنبش زنان نتوانست گفتمان واحد و یکپارچهای را که بتواند زنان و منافع آنـان
را حول آن سازمان دهد ،شکل و قوام بخشد و در افکار عمـومی روشـنفکران و
نیروهای طبقه متوسط مدرن شهری ،بگستراند.
هم از این روست که میبینیم از ایـن دوره بـه بعـد (یعنـی از سـال  0342تـا
 )57به رغم آن که گروههای مختلف جنبش زنـان ،بـه نفـع حقـوق و موقعیـت
زنان به تالشهای گسترده میپردازند ،اما گفتمان مستقل و تاثیرگـذاری کـه نـه
تنهــا از بــاال ،بلکــه در پــایین و در میــان جامعــه نیــز بــه انــدازه کــافی مشــروع و
تاثیرگذار باشد ،وجود نـدارد .چـرا کـه تفـو،ق و تسـلط رویکـرد زنسـتیزانه در
جنبش ضدشاه پس از سالهای  0342سبب میشود که اساسا «زن بودن» ،برای
کنش اجتماعی و سیاسی ،مشروعیت و هویتبخشی خود را از دسـت بدهـد .از
دست رفتن این مشروعیت ،به تدریج باعـ مـیشـود کـه از «جنـبش زنـان» بـه
عنوان یک نیروی اجتماعی تاثیرگذار در میان اپوزیسیون ،سـلبِ اعتبـار گـردد.
گفتمان ثنویتگرای «زنان مزدور /زنان مبارز»« ،زن مدرن  /زن اصـیل» ،یـا «زن
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شهرنشین /زن روستایی» ،یا «زن فاسد کارمند /زن مقدس کـارگر» و امثـال ایـن
دوگانهانگاریهای ایدئولوژیک که در مقابله با «حقوق زنان» ساخته و پرداختـه
میشد ،متأسفانه جای مفهومی یکپارچه از «زن» به عنوان «فاعل و عامـل مسـتقل
اجتماعی» نشست.
نیرومندی و تسلط روزافزون قطببندی در سطح جهان و در سطح ملی (کـه
سبب تفو،ق رویکرد «انقالبی گری» به جای «پیکار مدنی» است) و نیـز گسـترش
دیدگاههای زنستیزانه در جنبش ضدشاه ،بهویژه رویکرد ضدفمینیستی و انباشته
از سوءظن در دیدگاه چ (که اساسـا «حرکـت مسـتقلی بـرای زنـان» را در آن
زمان به رسمیت نمیشناخت) در کنار زنستیزی حاکم بـر نیروهـای اسـالمگـرا
(که بر بستر نگرانی شدید جامعه پدرساالر آن زمـان نسـبت بـه افـزایش حضـور
زنان در اجتماع ،به واکنش و غلیان درآمده بود) ،جملگـی سـبب مـیشـود کـه
اپوزیسیون ضدشاه در کل ،اصل وجودی جنبش فمینیستی را به عنوان پایگـاهی
برای حفظ منافع مشترك زنان به چالش بکشد و در نهایت ،وجـود و ضـرورت
جنبش زنان را به عنوان یک «کل واحد» زیر سئوال ببرد.
از هم پاشیدگی گفتمانی و تحمیل گفتمـان «تفـاوت میـان زنـان» بـر جنـبش
زنان از سوی نیروهای انقالبی فعال در جنبش ضدشاه ،بر خالف غـرب ،بـه نفـع
ایجاد «جنبشهـای گونـاگون زنـان» (کـه نماینـدگی منـافع گـروههـا و طبقـات
گوناگون زنان ایران را داشته باشند) خاتمه نیافت بلکه متأسـفانه اصـل و اسـاس
«جنبش مستقل زنان» به عنوان پایگاهی برای حفظ منـافع مشـترك زن ایرانـی را
از بین برد .به این ترتیب «زن بودن» به عنوان «فاعل مسـتقل اجتمـاعی» کـه طـی
چند دوره در جنبشهای سراسری ایران از جمله در جنبش مشروطیت و نهضت
ملی شدن صنعت نفت ،داشت بهتدریج نضج میگرفت ،پس از سـال  0342در
یک چرخش آرام صد و هشتاد درجهای ،از «فاعل اجتماعی و یا حتا سیاسی» به
یک «سوژه سیاسی» برای جنبشهای عمومی فروکاسته شد .طُرفه آن کـه پـس
از سالهای اوایل دهه « ،41زن بودن» به عنوان یک نقطه اشتراك میـان زنـان از
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دست رفت و به تبع آن «کلیت جنبش زنـان» کـه از «اشـتراك عمـل و گفتمـان
میان زنان» تغذیه میکرد ،از فاعلیت به زیر کشیده شد و بخش مهمـی از پیکـره
و موتور حرکت جمعی زنان (که همواره از میان زنـان طبقـه متوسـط شهرنشـین
مدرن بوده و هستند) ،در گفتمانهای قهرآمیز احزاب سیاسی اپوزیسیون ،منحل
شد.
الزم به یادآوری است که در غرب و کشورهای دموکراتیک سـرمایه داری
فعاالن جنبش زنان پس از دسـتاوردهای مهـم در مـوج اول فمینیسـم ،بـهتـدریج
بح «تفاوت میان خود زنان» را پیش کشیدند ،این تحول ،بر خـالف ایـران ،از
بطن و متن درونی جنبش فمینیستی غرب بیرون آمد یعنـی پـس از طـی کـردن
یک مرحله مهم ،در خود جنبش زنان و بر اساس تجربـههـای متفـاوت زنـدگی
زنان این جوامع صورتبندی شد .از ایـن رو ظهـور گفتمـان «تفـاوت میـان خـود
زنـان» در جنـبش فمینیسـتی غـرب ،در نهایــت سـبب خیـر شـد و «جنـبشهــای
گوناگون و جدید زنان» از دل این بح «تفاوت» ،فرارویید.
اما در ایران قضیه یکسره متفاوت است .یعنی در آن سالهای دهـه  41و 51
خورشیدی ،تأکید بر «تفاوت در میان زنان» و (قطببندی در میـان زنـان) نـه بـر
اســاس تجربــه زنــدگی و مبــارزات مســتقل خــود زنــان بلکــه بــا معیارهــای
ایدئولوژیک و زیر تأثیر القائات اپوزیسـیون مردسـاالر و نیـز واهمـه و وحشـت
جامعه مردان از حضور گسترده زنان در حوزه عمومی ،اتفاق افتـاد .از همـین رو
بود که از دل آن ،مهمترین قطببندی میان زنان یعنی تصویر سـیاه و سـفید «زن
مدرن /زن اصیل» (زن مدرن که میگفتند برساختۀ حکومت پهلـوی و دنبالـهرو
غرب و امپریالیسم است) به وجود آمد و سمبلهای «حجاب /بیحجـابی» از دل
این تصاویر سیاه و سفید ظهور یافت.
به این ترتیب اگر در غـرب« ،تفـاوت میـان زنـان» بسـتر ظهـور جنـبشهـای
گوناگون زنان شد و به رغم گوناگونیشان ،با همافزایی با یکـدیگر ،کنشـگری
و فاعلیت را در مقام «زن بودن» تقویت میکردنـد ،امـا در ایـران گسـترش ایـن
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گفتمان ،به تفاوتهای غیرواقعـی و تخاصـمآمیـز سیاسـی میـان زنـان فعـال در
جامعه دامن زد.
می خواهم بگـویم کـه سـرکوب «زنـان» در جنـبش ضدشـاه حـول گفتمـان
پردازی علیه ضرورت وجودی جنبش زنان و نفی «کنشگری در مقام زن» نضـج
گرفــتی در نتیجــه ،اســاس و سرمنشــاء ایــن نیــاز را در میــان فعــاالن زن در
اپوزیسیون ،از بنیاد ،منتفی کرد .چرا که زنان در احـزاب سیاسـی مخـالف نظـام
پادشاهی ،برخالف دوران  ،0332-0321دیگر به عنوان «کنشگر زن» با هـدف
دستیابی به حقوق «مستقل» خودشـان بـه رسـمیت شـناخته نمـیشـدند بنـابراین،
ضرورت توجه به «احقاق حقوق خاصِ زنان» بود که در جنبش انقالبی ضدشـاه
زیر سئوال رفت.
می دانیم که فعاالن زن و مدافعان برابری ،چه در زمان مشروطه و چه پس از
آن ،همواره تالش میکردند تا در گفتمانهای عمومی ،به نوعی جایگاه زنـان و
منافع آنان را تعریف کرده و از آن زاویه و در مقام«زنی کنشگر » در حرکـت-
های عمومی مشارکت کنند ،اما پس از سالهای  ،0342بهتدریج عدم احسـاس
ضرورت در به رسمیت شناختن جایگاه زنان در جنبشهای عمومی ،به گفتمـان
غالب تبدیل شد .در نتیجه اگـر تـا پـیش از آن ،زنـان حـقخـواه ایـران در مقـام
«کنشگران زن» و زیـر لـوای هـویتی زنانـه بـه مبـارزه علیـه اسـتعمار و مبـارزات
عمومی و ملیگرایانه میپرداختند ،در جنبش ضدشاه این چتر و هویت مشترك
از سر زنان برداشته شد و آنان حتا باید از ابراز «جنسیت» و هویـت جنسـی خـود
به نفع خواستههای سیاسی و ایـدئولوژیک احـزاب انقالبـی چشـم پوشـی مـی-
کردند .در حقیقت مسئله این نبود که زنـان در مبـارزات عمـومی شـرکت مـی-
کردند بلکه مسئله آن بود که «زن»ها با هویت «زن بودن» که تـداعیگـر «منـافع
مشترك میان زنان» است متأسفانه جایی در این مبارزات انقالبی نداشتند.
بیشک در جایگاه اپوزیسیون و نیروهای اجتماعی خواهـان تغییـر« ،حـذف»
نهایی و خشونتآمیز حامالن یک دیدگاه ،ابتدا از طریق گفتمانسازی و «عـدم
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به رسمیت شناختن» آنها آغاز میگردد و در قدم بعد ،قائل نبودن به مشـارکت
آنان در فرآیند دستیابی به زندگی بهتر ،زمینهساز گـام دیگـر در جهـت حـذف
نهایی آنهاست .تجربههای فراوان و متعدد در طول تاریخ معاصر نشـان دادهانـد
که اتفاقا همین آغاز شوم و نامبارك (حذف گفتمانی و خشـونت زبـانی) اسـت
که در آینده وقتی با ابزارهای دیگر قـدرت مـیآمیـزد ،تـا حـذف فیزیکـی نیـز
تعمیم یافته است .همانطور که گفتمان ضدیت با «زن مدرن» و «مزدورسـازی از
زنان فعال در زمان شاه» ،سرانجام پس از انقالب به شکل حذف بخشی از زنـان،
خود را نشان دادی و در مواردی حتا به حذف فیزیکی برخی از همـین زنـان هـم
منتهی شد.
در هر صورت چرخش و تغییر گفتمـان در اپوزیسـیون ضدشـاه کـه نیـاز بـه
«جنــبش زنــان» را از اســاس منتفــی مــیکــرد ،خــواه نــاخواه پیامــدهای عملــی و
قصدناشده به همراه داشت ،از جمله :عدم رسمیتبخشی بـه کنشـگری در مقـام
«زن بودن» ،و نیز دامن زدن به تقابل و تضاد میان فعاالن زنان که در نهایـت هـم
دیدیم که متأسفانه بخشهای مختلف زنان فعال در جامعه را در برابـر یکـدیگر
قرار داد.
در اکثر تحلیلها واقعه «کشف حجاب» سببساز ایجـاد و گسـترش قطـب-
بندی در میان زنان دانسته میشود درحالی که به نظر میرسـد «کشـف حجـاب»
با این که برای بخشهایی از تـوده زنـان ایجـاد محـدودیتهـایی کـرد ولـی در
بافت «جنبش زنان» (به عنوان نمایندۀ خواستههای زنـان) نتوانسـت ایـن تفرقـه و
قطببندی تقابلی را ایجاد کند .درحالی که غلبه گفتمان «تفـاوت میـان زنـان» و
عدم وجـود مشـترکات در میـان آنـان (کـه معیـارش را بـر نزدیکـی و دوری از
دولت شاه و سمبلهای آن یعنی «زن مـدرن» گذاشـته بـود) از دهـه  41بـه بعـد
سبب شد که در میان زنان فعال در جامعـه قطـببنـدی و تقابـل ایجـاد کنـد ،و
اساسا مفهومی به نام جنبش زنان را عمال ناچیز ،فرعی ،و نهایتا بالموضوع جلوه
دهد .به این ترتیب ،تشکلها و فعالیت گسترده زنان برای کسب حقوق خـاص-
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شان از «سوژه اجتماعی و فاعل مسـتقل» در جنـبش عمـومی ،بـه «ابـژه»ای بـرای
جنبش عمومی و اهداف نیروهای سیاسیانقالبی ،تنزل یافت.
غلبهی گفتمانِ «مزدورسازی  /شاه داده»

از سال  0342بـه بعـد و بـا «اضـمحالل ضـرورت وجـودی جنـبش زنـان» ،سـه
گفتمــان در میــان فعــاالن زن بــهتــدریج حــاکم شــد ،یکاام :گســترش گفتمــان
«مزدورســازی» و نســبت دادن ایــن تهمــت بــه کنشــگران جنــبش زنــان کــه در
چارچوبهای قانونی حرکت مـیکردنـد .دوم :تأکیـد فعـاالن جنـبش زنـان بـر
تفوی و حواله کردن دستاوردهای جنبش زنان ،بـه عنـوان «دسـتاوردهای شـاه
داده» (اعطایی شاهنشاه) .و سوم :در اپوزیسیون ضدشاه نیز «مسئله زن» که پـیش
از آن« ،ابــزار عاملیــت بخشــیدن بــه فعالیــتهــای اجتمــاعی و سیاســی زنــان» و
مشروعیت بخشیدن به یک گروه اجتمـاعی همبسـته و مشـترك (نهضـت زنـان)
بود متأسفانه تبـدیل شـد بـه «ابـژه» فعالیـتهـای اجتمـاعی و سیاسـی در جنـبش
ضدشاه یعنی صرفا به «ابـزاری بـرای افشـاگری علیـه حاکمیـت» تبـدیل و تنـزل
مرتبه یافت.
اسـتفاده ابـزاری از «مسـائل زنـان» صــرفا بـرای «افشـاگری» ــ کـه در دســت
اپوزیسیون انقالبی قرار گرفته بود ـ تا بدان حد پـیش رفـت کـه حتـا بـرای نفـی
حکومــت شــاه ،توســل بــه ابــزار و اســلحه «حجــاب» (و همکــاری گــروههــای
غیرمذهبی با نیروهای اسالمگرا) نیز مشروعیت یافـت .درحـالی کـه اوایـل دهـه
 0321و پس از خروج رضاشاه از کشور« ،یکی» از مسائلی کـه فعـاالن جنـبش
زنان را حتا با وجـود تنـوع عقیـده و مشـربهـای فکـری مختلـف ،بـه اتحـاد و
همکاری وامی داشت از قضا خطـر بازگشـت حجـاب و سـرکوب مجـدد حـق
اختیار و آزادی پوشش زنان ،بود .بهطوری که حتا در میان زنان با دیدگاه چ
نیز بازگشت حجاب و اذیت و آزار زنان بیحجاب ،زنگ خطری تلقی میشـد.
در واقع در اوایل دهه  0321و با رفتن رضاشاه ،کنشگران جنـبش زنـان متمایـل
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به حزب توده با دیگر فعاالن جنبش زنـان (از جملـه صـدیقه دولـت آبـادی) در
مورد حفاظت از حق انتخاب پوشش در برابر فشار و خشونت نیروهـای مـذهبی
محافظه کار ،همدل و هم عقیده بودند ،اما پـس از سـالهـای  ،0342در همـین
احزاب اپوزسیون ،با  021درجه چرخش در رویکردشـان ،بـهکـارگیری سـمبل
حجاب به نقطه همبستگی با نیروهای اسالمگرای مخالف نظام پادشاهی ،تبدیل
شد.
عامــل بعــدی ،غلب ـۀ گفتمــان تقــابلی «مزدورســازی /شــاه داده» بــود کــه بــه
«اضمحالل وجودی جنبش زنان» و دوقطبـی شـدن هـر چـه بیشـتر صـف متحـد
زنان ،کمک زیادی کرد و سنت حسنه «همگرایی» در جهت تحقق خواستههای
زنان را که از زمان مشروطه رایج بود ،در سایه قرار داد.
جدایی «مهرانگیز دولتشاهی» از «مریم فیروز» :دو سمبل با دو رویکرد

اگر به خط سیر زندگی و فعالیت اجتماعی دو مدافع حقوق زنان («مریم فیـروز»
و «مهرانگیز دولتشاهی») نگاهی بیاندازیم ،میبینیم که این دو زن بـه عنـوان «دو
سمبل متفاوت فکری در جنبش زنان» ،چگونه تا سالهـای  0332بـرای احقـاق
حقوق زنان با یکدیگر همکاری میکردند ،بهطوری که مهرانگیز دولتشـاهی بـا
اشاره به این همگرایـی ،در خـاطرات خـود از فعالیـتاش در حـزب دمـوکرات
چنین میگوید« :بین دوستان حرفهایی مـیزدم از لحـاظ اصـالحاتی کـه الزم
است و همننین در مورد مسائل زنان .آنها میگفتند این حرفها را نـزن .مـی-
گفتم چرا نزنم؟ میگفتند میگویند تـودهای هسـتی .مـیگفـتم یعنـی چـه ،ایـن
حرفها چیزهایی است که برای پیشرفت اجتماع ،برای پیشرفت زن الزم است،
خوب اگر توده ایها هم این حـرف را مـیزننـد پـس آنهـا هـم درسـت مـی-
گویند( ».مهرانگیز دولتشاهی ،خاطرات).
پــس از ســال  ،0332مــریم فیــروز در رونــد پُرشــتاب مهــاجرت شــماری از
اعضای حزب توده ،او نیز به خارج از کشـور مـیرود و عمـدتا فعالیـتهـایش
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حول «افشاگری علیه حاکمیت در کنفـرانسهـای بـینالمللـی» و یـا «کمـک بـه
خانوادههای زندانیان سیاسی» و ...محدود میشـود .بـهطـوری کـه خـود وی در
خاطراتاش از نوع فعالیتهایی کـه در خـارج از کشـور انجـام مـیداده چنـین
شرح میدهد« :زمانی که جریانات ایران تغییر کرد و کارها و فعالیتهای حزبی
شروع شد ...در این هنگام رادیو پیک ایران که در بلغارستان مسـتقر بـود ،تمـام
وقت ما را پُر میکرد ...،هـر حادثـهای در ایـران پـس از یکـی دو روز از طریـق
رادیو پیک ایران به گوش مردم میرسـید ...مـا اخبـار را جمـع آوری ،تنظـیم و
تدوین و نهایتا به زبانهای مختلف ترجمه مـیکـردیم و بـه روزنامـههـای اروپـا
جهت انتشار ،ارسال میکردیم( ».مریم فیـروز ،ص  )73- 72مـریم فیـروز در مـورد
کنگرهای که اشرف پهلوی به عنوان رئـیس سـازمان مبـارزه بـا بـیسـوادی ،بـه
سازمانهای بینالمللی گزارش ارائه میکرد چگونگی افشاگری هـایش را علیـه
حاکمیت ،اینگونه شرح مـیدهـد« :در کنگـره هلسـینکی کـه مـا هـم حضـور
داشتیم ،من با نمایندگان ایران درافتادم ،و ادعاهای آنان را در گزارشهای ارائه
شده به کنگره بیاساس خوانـدم .و از طـرف مـدعوین هـم مـورد تحسـین قـرار
گرفتم» (همان)
اما در همین زمان بود که مهرانگیز دولتشاهی «در سـال « 0334جمعیـت راه
نو» را به همراه :مهری آهی ،سعیده زنجـانی ،پرینهـر شـمس الملـک آرا ،قمـر
آریان (زرینکوب) ،پـروین خـانلری ،فـروغ شـهاب ،شـکوه ریاضـی و مهـری
صادقی نژاد تأسیس میکنـد( ».اطالعـات بـانوان ،ش ،23 .دی « .)0337جمعیـت راه
نــو» طــی ســالهــای  0342 -0334نقــش کلیــدی در اتخــاذ رویکــرد جدیــد
(رویکردی که کانوناش بـر تغییـر و اصـالح قـوانین مربـوط بـه زنـان ،آگـاهی
رسانی و گسترش خدمات مختلف به زنان ،پررنگ شدن بح حقـوق بشـر و...
بود) در جنبش زنان داخل کشور ایفا میکند .این جمعیـت در کنـار بسـیاری از
گروهها و انجمنهای زنان ،پس از سرکوب سالهای  0332دوباره تالش مـی-
کنند که فعالیتهای خود را در شرایط و موقعیت جدید ،همننـان ادامـه دهنـد.
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البته پس از آن ،مهرانگیز دولتشاهی افـزون بـر فعالیـت در «جمعیـت راه نـو» بـه
همراه تعدادی از فعاالن جنبش زنـان ،احتمـاال بـا همـان انگیـزهای کـه در سـال
 0320سبب شد تا به حزب دموکرات بپیوندد ،به حزب «ایران نوین» پیوستند تا
بتوانند از طریق این حزب ،کاندیـدای مجلـس شـوند و بـرای قـانونگـذاری در
حوزه زنان به طور مستقیم از طریـق مجلـس اقـدام کننـد .در واقـع فعالیـتهـای
آگاهانهگرایانه (از جمله تهیه و توزیع جزوات آموزشی حقوق و قوانین مربـوط
به زنان در میان زنان) بوسیله اعضای «جمعیت راه نو» ،و سپس در مقـام نماینـده
مجلس و تالش جانفرسا از طریق ارائه الیحه حمایت از خانواده به مجلـس بـود
که در نهایت در سال  0343جنبش زنان به یکی از آرزوهایش رسید و «الیحـه
حمایت از خانواده» که در آن زمان ،نه تنها در ایـران بلکـه در سـطح منطقـه نیـز
قانونی مترقی و به نفع زنان قلمداد میشد در مجلـس شـورای ملـی بـه تصـویب
رسید.
در خاطرات این دو زن فعال و حقخواه (مهرانگیز دولتشاهی ،مـریم فیـروز)
به خوبی میتوان دید که این دو کنشگرــ بـه عنـوان دو نماینـده شـاخص از دو
طرز فکرـ که در خالل سالهای  0332-0321مبارزه بـرای حـق رأی زنـان را
با همدلی و اتحاد و به همراهی گروههای دیگر زنان پیش بردنـد ،امـا وقتـی کـه
بخشی از آنان (مریم فیروز و زنان همفکر او) جدا شده و راه «انقالب قهرآمیـز»
را پیشه کردند ،دولتشاهی و زنان همفکر او از سال  0332به بعد تالش کردنـد
تا بار دیگر جنبش حق خواهی زنان را با توجه به شرایط جدید سیاسی حاکم بر
کشور ،بازآفرینی کنند و البته که دستاورد عظیمی هم داشتند از جملـه تصـویب
«الیحه حمایت از خانواده» در سال ( 0343که مشخصا از سوی زنانی همنـون
1
مهرانگیز دولتشاهی و یاراناش انجام گرفت) و یا پیشبرد «طرح تنظیم خانواده»
 1به طوری که در سال  0345واحد جدیدی به نام تنظیم خانواده در وزارت بهداری افزوده
میشود و طی  01ماه در سال  0345تا  0343تعداد  005مرکز بهداشت و تنظیم خانواده در
کشور ایجاد میشود (ستوده ،ص)053 .
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برای اولین بار در ایران ،و نیز ایجاد سیستم «مددکاری نوین» برای ارائه خدمات
به خانوادههای فرودست (که از سوی زنـانی همنـون سـتاره فرمانفرمائیـان و...
بنیادگذارده شد و پیش رفت) و به عنـوان تاثیرگـذارترین طـرحهـای حقـوقی و
خدماتی به نفع زندگی زنان ایران عمل کرد .همینطور در سال  0341نیـز یکـی
از قویترین و بیبدیلترین مجموعهی وکالی مدافع حقوق زنان (یعنی اتحادیه
زنان حقوقـدان ایـران) بـا همـت مهرانگیـز منوچهریـان و یـارانش تأسـیس شـد.
همننین ایجاد مهدکودكهـا بـه شـکلی گسـترده و نیـز تبیـین حقـوق زنـان در
محیطهای شغلی به منظور تأمین رفاه زنـان مـزد و حقـوق بگیـر ،تـأمین برابـری
حقوق زنان در هنگام طالق ،و توانمندسازی زنـان بـرای کسـب موقعیـتهـای
شغلی و مدیریت اداری( ...که از سوی زنانی همنـون مهنـاز افخمـی و یـارانش
در سازمان زنان پیش رفت)ی و یا ایجاد تغییراتی در سیسـتم آموزشـی بـه منظـور
تبعی زدایی در کتابهای درسی (توسط زنانی همنون فرخرو پارسـای پـیش
گرفته شد) و ...همه این زنـان کوشـنده ،پیکـار مـدنی عظیمـی را بـه نفـع بهبـود
شرایط زنان و احقاق حقوق آنان پیش بردند.
از سوی دیگر اما خود این زنان کوشنده ،به رغم آن همه دسـتاوردهایی کـه
حاصل تالش رنج خیزشان بود نیز ناآگاهانه (و چه بسا برای دسترسی سهلتر بـه
«خواسته هایشان») ،از ابزار نادرسـتی بهـره بردنـد کـه همانـا «توسـل بـه خانـدان
سلطنتی» بود .هر چند توسل به خدان سلطنتی ،فرمالیته بود و آنان به خوبی مـی-
دانستند که بدون تالش و همت شبانه روزی خودشـان در جامعـۀ مردسـاالر آن
زمان ،هرگز قادر به نهادینه کردن حقـوق زنـان نبودنـد بـا ایـن وجـود ،در میـان
کنشگران جنبش زنـان کـه در چـارچوبهـای قـانونی فعالیـت مـیکردنـد ایـن
رویکردِ تفوی دسـتاوردها بـه خانـدان سـلطنتی یـا همـان گفتمـان «شـاه داده»
(اعطایی ملوکانه) بهتدریج رشد کرد و حق اهلیت کسب کرد .درحـالی کـه در
آن سـوی مـاجرا یعنـی در میـان زنــان در احـزاب انقالبـی اپوزیسـیون ،گفتمــان
«مزدورسازی» از زنان فعال در هر نوع حرکت و پیشرفت به نفـع زنـان ،هـر روز
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قدرت بیشتری میگرفت .مهناز افخمی ،رئیس «سـازمان زنـان ایـران» و دومـین
وزیر زن در تاریخ ایران ،در مورد عملکرد و نقش خود در رابطه با مسـئله زنـان
و تفوق گفتمان «دسـتاوردهای شـاه داده» در میـان فعـاالن زن در داخـل کشـور
میگوید« :به شیوه مرسوم آن زمان آن چه را که تیم مـا بـا اسـتقالل کامـل و بـا
انرژی و عشق زیاد و با همفکری و همبستگی برنامهریزی مـیکـرد و بـه مرحلـه
اجرا میگذاشت به عنوان آننه «امر و مقرر» شود مطرح میکـردیم .اگـر گفتـه
میشد که واالحضرت اشرف و یا اعلیحضرت به مسئلهای عالقمند هسـتند و یـا
نظر خاصی دارند برخی از سدها را از پیش پای ما برمیداشت و یا ما خیال می-
کردیم این طور میشود .بعد از مدتی هم برای جلوگیری از هرنـوع کارشـکنی
احتمالی ،این کار را میکردیم .تصور میکنم این اشتباه بزرگی بود کـه برخـی
از گروه ها ،بهخصوص روشنفکران مخالف رژیـم ،را نسـبت بـه سـازمان بـدبین
کرد( ».مهناز افخمی ،خاطرات) .مهرانگیز دولتشاهی نیز در همین رابطـه مـیگویـد:
«ممکن است بعضیها خیال بکنند که همین جوری شـاه یـک چیـزی را دسـتور
مـیداد کـه فـوری انجــام مـیشـد ،ولـی ایـن جـور نبـود( »...مهرانگیـز دولتشــاهی،
خاطرات) .وی در خاطراتش به تالشهـای خـود بـرای گـرفتن امتیـاز از خانـدان
سلطنتی به نفع تصویب «الیحه حمایت از خانواده» ،اشاره میکند.
بی شک چنین تالشهایی (یعنی همراه کردن بخشهایی از هیئت حاکمه از
سوی کنشگران جنبش زنان برای پیشبرد حقوق و منـافع زن ایرانـی) همـواره در
جنبشهای زنان در سراسر جهان امری پذیرفته شده و اتفاقا ضروری بوده اسـت
اما به نظر میرسد که آننه واقعا ضرورت نداشـت انتصـاب ایـن همـه تـالش و
همت و از خودگذشـتگی فعـاالن جنـبش زنـان (و دسـتاوردهایش) بـه خانـدان
سلطنت بود.
رویکرد تقابلی میان زنان ،دست برتر مییابد

با توجه به روندهای فوقالذکر ،از سال  0342گفتمان مزدورسـازی و دیـالوگ
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تقابلی در جنبش زنان ایران ،دست برتر پیدا میکند و طـولی نمـیکشـد کـه بـه
طور انکارناپذیری ،بر فضای سیاسی و فکری آن دوره تسلط مییابد و بهتدریج
در سازمانها و احزاب سیاسی اپوزیسیون ،تثبیت و نهادی میشود.
البته گفتمان «مزدورسازی» از فعالیت زنانی که در چـارچوب قـوانین حـاکم
در درون کشور سعی میکردند به نفع حقوق زنان تالش کنند را پیش از سـال-
هــای  0342نی ـز مــیتــوانیم ســراغ بگی ـریم .بــرای نمونــه در ســال0323 -24
گفتگویی بین مریم فیروز و صدیقه دولت آبادی در میگیرد که تلویحا حـاوی
همین معنای «مزدورسازی» است ،اما چنین دیالوگها و نحـوۀ برخـورد در دهـه
 21خورشیدی ،بسیار حاشیهای است درحالی که پـس از سـال  ،0342گفتمـان
«مزدورسازی» به عنوان یک ترم غالب در ادبیات فعـاالن زن ،جـا افتـاد و سـبب
بسیاری از آفتها شد.
مریم فیروز در سخنرانی که در  02تیرماه  0324در حزب زنان ایـراد کـرده
بود در نقد کارهایی که در زمان رضاشاه انجام شده و بـر علیـه «کـانون بـانوان»
که ریاست آن برعهده صـدیقه دولـت آبـادی بـود ،گفـت« :قبـل از زمامـداری
رضاشاه زنان و مردان روشنفکر آزادیخـواه بـرای رفـع حجـاب و آزادی بـانوان
اقداماتی نموده و با بیداری نسوان ،مشغول کار آزادی زنان بودنـد .افسـوس کـه
در دوران حکومت دیکتاتوری ،کـانون بـانوان ،اسـتخرهای شـنا ،و پیشـاهنگی،
مانع ترقی زنان شد( ».نشریه فرهنگ و توسعه) اما صدیقه دولت آبادی در پاسـخ بـه
مریم فیروز نوشت« :کسانی که برای بیرق داری ،یک مشت زن از همه جا بـی-
خبر را با کامیون از کرج به تهران میآورند و دنبال مردانی میاندازند که آنهـا
هم نمیدانند برای چه منظور زیر عالمتهای مختلف جمع شدهاند ،ملتفت ایـن
نکته نیستند که ممکن است همین تظاهرات بیمعنی منجر به اسـارت ابـدیشـان
بشود ...آزادی به وسیله دیگـران بـرای مـا اسـارت اسـت .قـدم برداشـتن در راه
آزادی ،تامل ،تعمق و متانت میخواهد ،رنگ و روش ملی الزم دارد( »...صنعتی
و نجم آبادی ،ص  )444 -440این سخنان صدیقه دولـت آبـادی خطـاب بـه مـریم
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فیروز امروز بیش از گذشته برای مـا مـیتوانـد بـه عنـوان یـک آینـده نگـری و
دوراندیشی ،تعبیر شود که اتفاقا در سال  57متحقق شد.
جالب است که این دیالوگ در آن زمان ،به دلیل غلبه گفتمـان «همگرایـی»
در میان کنشگران و استحکام روحیه تعاون و همکاری میان گروههـای مختلـف
جنبش زنان ،تاثیر زیادی بر جدایی و احیانا تفرقه میان گروههای زنـان نداشـت،
امــا پــس از آن و از ســال  0342تــا  0357ای ـن نــوع دی ـالوگ تقــابلی و طــرد
یکدیگر ،تفوق کامل یافت .بهطوری که مهرانگیز دولتشاهی میگوید« :بعضی-
ها به این فکر بودند که ایجاد یـک همکـاریهـایی بکننـد ،ولـی مـیدانیـد کـه
کمونیستها در هیچ جا با غیر کمونیستها همکاری نمیکنند .من خودم بعدها
در کارهای بین المللیام از راه شورای بین المللی زنان خیلی سعی کـردم ایجـاد
یک همکاریهایی بکنم با دستگاههای کمونیست ،ولی نمیشد .آنها همکاری
نمیکنند( ».مهرانگیز دولتشاهی ،خاطرات).
در واقع غلبهی گفتمـان مزدورسـازی ،بـهتـدریج حتـا بـه هرگونـه تمـاس بـا
اعضای خاندان سلطنتی هم تعمیم می یابـد ،بـه طـور نمونـه مـریم فیـروز کـه در
ســالهــای  0325در «انجمــن روابــط فرهنگــی ایــران و شــوروی» بــا روحیــهای
انعطاف پذیر و گشادهرویی ،با همه گروههای گوناگون تماس داشـته (از جملـه
با شمس پهلوی) ،اما در سالهای پس از  ،0342زنانی را که حتا در خود حزب
توده تماسی کوچک با یکـی از اعضـای خانـدان سـلطنتی داشـتند را بـه شـدت
محکوم میکند .برای مثال مریم فیروز در خاطراتاش میگوید« :حدود سـال-
های  24-0323توسط نوشین به انجمـن روابـط فرهنگـی ایـران و شـوروی راه
یافتم و فعالیتم را در زمینه معرفی ایران آغاز کردم ....بـا همکـاری مـن ...اولـین
نمایشگاه نقاشی در ایران از طریق این انجمن برگزار کردیم .بـرای ایـن منظـور
یکی از قصرهای شاه را گرفتیم و تابلوها را بـه دیوارهـای آن نصـب نمـودیم....
در جلسات هر کسی تمایل داشت شرکت میکرد .حتی به خاطر دارم یک روز
گفتند برای یکی از جلسات ،شمس پهلوی را دعوت کنیم .گفـتم عیبـی نـدارد،
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ولی از من نخواهید که جـزو پـذیرایی کننـدگان باشـم ،در عـین اینکـه او مـی-
دانست من آنجا هستم ،آمد ولی برخورد خاصی بین ما پیش نیامد» (مـریم فیـروز،
ص  .)51-43اما همین مریم فیروز پـس از سـالهـای  0342در خـاطراتاش در
مورد شهناز اعالمی ـ یکی دیگر از اعضای حزب توده ـ چنـین اظهـار مـیدارد:
«چیزی که برای من زننده مینمود ارتباط او [شهناز اعالمی] با دسـتگاه ایـران و
بهخصـوص اشـرف پهلـوی بـود .و ایـن را خـودش هـم پنهـان نمـیداشـت .در
گفتگویی که با هم داشتیم شهناز اظهار داشت که وقتی برای انجام مـأموریتی از
طرف سازمان زنان به اروپا رفته بودم در آسانسوری با اشراف پهلوی بودم .ایـن
همیشه برای من سئوال بود که این ارتباط نزدیک چگونه میسر و ممکـن اسـت»
(مریم فیروز ،ص  )37او سپس میافزاید« :من به چشم خودم دیدهام کـه او [شـهناز
اعالمی] در کنگرهها خودش را پنهان میکرد که مبادا عکساش بیفتد چـون بـا
ساواك همکاری میکرد»( .همان ،ص )32
بیشک ،قضاوت در نوع روابط تشکیالتی و یا ارزشگذاری بـر گفتـههـا و
مواضع مریم فیروز ،در اینجا مطرح نیست بلکه میخواهم تأکید کنم که اگر در
زمانیکه تشکیالت زنان حزب توده در کشور فعال بود و مریم فیروز بـه عنـوان
یکی از افراد برجسته و مؤثر آن عمل میکرد ،نشستن و برخاستن در جلسهای با
حضور فاطمه شمس پهلوی ،او را به «مـزدور رژیـم» تبـدیل نمـیکـرد ولـی در
سالهای بعد ،به دنبالهروی از رویکرد احزاب اپوزسیون و جو سیاسـی قهرآمیـز
(ناشی از جنگ سرد بین دو ابرقدرت آمریکـا و شـوروی) ،ایشـان نیـز هرگونـه
دیالوگ و ارتبـاط بـا اعضـای خانـدان سـلطنتی را (حتـا «قـرار گـرفتن در یـک
آسانسور با اشرف پهلوی») به عنوان یک خط قرمز تلقـی مـیکنـد .ایـن مسـئله
نشان میدهد که تنفر و قطببندیهای تقابلی میان کنشگران زن ،بـه چـه میـزان
عمیق و گسترده شده بود.
گفتمان «مزدور سازی» تا سالهای اوایل انقالب نیز رایج و مسلط بود ،بـرای
نمونه در مقالهای که در سال  0352در «نشریه دنیـا» ارگـان حـزب تـوده ایـران
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منتشر شد میتوان آن را به وضوح دید« :انقالب سفید شاه که بـه دروغ خـود را
ناجی زنان ایران قلمداد میکرد ،جز اقدامی نواستعماری نبود که هـیچ زنجیـری
را از دست و پای زنـان نگشـود ...محمدرضـا شـاه پهلـوی سـازمانهـای اصـیل
پیکارجوی زنان را منحل کرد و سازمان زنان دربـاری را بـه ریاسـت خـواهرش
اشرف برپا داشت ،تا مبارزه زنان را از مسیر صحیح به کجراهـه بـرد ...زنـانی بـه
نام نمایندگان زن بر کرسیهای مجلس شورا و سنا تکیه زدند که جز دریوزگی
خاندان پهلوی و ثناخوانی درباریان فاسد ،هنری نداشتند» (نشریه دنیـا ،سـال ،0352
شـماره  ،3ص  .)33در واقع زنان انقالبی کـه در احـزاب انقالبـی و در اپوزیسـیون
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
زاویه بخواهند مثال ضدیتشان با حاکمیت شاه را با کمبودهـای حقـوق زنـان و
ناکامل بودن دستاوردها به پرسش بگیرند ،متأسفانه تالش و پیکار مسالمتآمیـز
فعاالن زن را نشانه رفته و آن را مزدوری برای حاکمیت تلقی میکردند.
یکی دیگر از گروههای مهم و تاثیرگذار در اپوزیسیون خارج از کشور ،کـه
در زمرۀ تشکلهای مطرح و فعال اپوزیسیون بـه شـمار مـیرفـت «کنفدراسـیون
دانشجویان ایرانی خارج از کشور» بود ،که این گروه نیز از سالهـای  0342بـه
بعد ،همدوش جریان اپوزیسیون اسالمگرای سیاسی ،از «مسائل زنـان» صـرفا بـه
عنوان «ابزاری جهت افشاگری» علیه حاکمیت شاه ،بهـره مـیگرفـت و گفتمـان
«مزدورسازی» نسبت به زنان کنشگر که در داخـل کشـور تـالش مـیکردنـد را
تقویت میکرد .این درحالی بود که کنفدراسیون دانشـجویان خـارج از کشـور
در میان جنبش دانشجویی داخل کشور تاثیر بسیار داشت ،بـهطـوری کـه سـتاره
فرمانفرماییان در خاطرات خود میگویـد« :کوشـشهـای مـن در جلـوگیری از
نفوذ افکار و عقاید تند انقالبی در بین دانشجویان ثمری نداشت .ایـن ایـدههـای
انقالبی توسط جنبش دانشجویان خارج از کشور ترویج و تبلیغ مـیشـد و نفـوذ
افکار انقالبی ،تمام مراکز تحصیلی کشور را در بر گرفته بود( ».فرمانفرماییـان ،ص
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حمید شوکت ،از فعاالن سرشناس کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشـور،
در مورد شکلگیری این کنفدراسیون و سـیر تحـوالت آن مـینویسـد« :تـا ایـن
دوره [سال  ،]0333خواستهای دانشجویان مسایل صنفی و اجتمـاعی بـود کـه
از جمله تقاضای اعطای حق رای به زنان را نیز شامل میشد ....با سـقوط دولـت
امینی ،هنگامی که آخـرین امکـان دسـتیابی بـه حقـوق دمکراتیـک در سـالهای
برزخــی  0333 -0342از میــان رفــت و رژیــم آخــرین گروههــا و احــزاب
اپوزیسیون خواهان اجرای قانون اساسی را از دخالت در فعالیتهای سیاسی بـاز
داشت ،کنفدراسیون نیز بنا بر سیر وقایع جاری در ایران و تحوالت بـین المللـی،
بیش از پیش بهمبارزهای رادیکال کشـیده شـد و از ایـن فاصـله تـا سـقوط نظـام
سلطنت در ایران ،عمال به مهمترین جریان عرفی اپوزیسیون در برابر رژیـم شـاه
بدل گردید»( .شوکت)2101 ،
حمید شوکت سپس میافزاید« :دانشجویان ایرانی مقـیم خـارج از کشـور در
چهارمین کنگره خود که در دی ماه  0344در شـهر کلـن آلمـان برگـزار شـد،
چنین اعالم کردند ...":در سالهای اخیر هیئت حاکمه به موجب فرمـان تـاریخ و
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
دست به مانورهای موذیانه زده است .از یـک طـرف بـا ظـاهرفریبی و ریـا دم از
انقالب شاهانه زده و با طرح برنامه هـای میـان تهـی و عـوام فریبانـه در داخـل و
خارج دست به تبلیغات وسیع زده است ...تجـاوز سـربازان گـارد شاهنشـاهی بـه
دانشجویان دختر دانشگاه تهران ،پر کردن زندانها از زنان مبارز نهضـت ملـی و
در مقابــل ،فرســتادن اشــرف فاســداالخالق بــه نــام نماینــده زنــان ایــران بــه
کنفرانسهای بینالمللی ،نشان مـیدهـد کـه هیئـت حاکمـه معتقـد بـه چـه نـوع
آزادی و مساوات برای زنان میباشد»( .همان)
در واقع «کنفدراسیون که در آغاز کـار خـود خواسـتار اعطـای حـق رای بـه
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زنان و اعزام دیپلمهها به روستاها برای مبارزه با بیسوادی شده بود ،هنگامی کـه
این دو اصل جزو ارکان اصلی اصالحاتی قرار گرفت که در ششم بهمن 0340
طی یک همه پرسی در ایران به رای گذاشته شد ،به مخالفت برخاسـت و اعـالم
کرد ... :با وجود اینکه حق رای به زنان یکی از موارد شش گانه کـذایی اسـت،
در عمل جز عدهای زن خودفروخته دربـاری ،حـق اظهـاروجود نـدارد ...رژیـم
ارتجاعی و ضدخلق محمدرضا شاه با طرح مواد به اصطالح انقالبی درباره زنان
از قبیــل "آزادی انتخابــات" و "تســاوی حقــوق زن و مــرد"" ،قــانون حمایــت
خانواده" و غیره دسـت زده اسـت و مـیخواهـد بـه تحمیـق زنـان بپـردازد و بـا
جلوگیری از رشد آگاهی آنـان ،مـانع شـرکتشـان در مبـارزات خلـق گـردد».
(شوکت ،همان)

«کمیته زنان دانشجوی انجمن دانشجویان ایرانی» در شـمال کالیفرنیـا نیـز در
همین ایام بود که اعالم کرد« :شاه در موارد انقالب سـفید کـذایی از آزادی زن
صحبت میدارد و یکی از الیحههای دستوری مانند "قانون حمایت خـانواده" و
یــا "قــانون شــرکت دختــران در ســپاه دانــش" و غیــره را از غلتــک مجلــس
می گذراند ...حکومتی که پایه هایش در نظام نیمه فئودالی ،نیمه مسـتعمره نهـاده
شده است چگونه میتواند در جهت ضد منافع خودش گام بردارد؟  ...شـاه کـه
خود در این مورد شووینیست است و مدافع نظـام خـانواده فئـودالی پدرشـاهی،
چگونه خواهان تساوی زنان با مردن میتوانـد باشـد؟ در کشـورهایی کـه هنـوز
نظام فئودالی پدرشاهی با استواری برقرار اسـت ،چگونـه مـیتـوان از آزادی زن
در پرتو قانون صحبت کرد؟ تازه این قانونهای شهساخته نیز با هزار پـیچ و خـم
دیگر ،همان محتوای ارتجاعی قدیمی را حفظ کرده و بدینسـان از نظـام حاضـر
نگهداری میکنند .آخر چه آزادی انتخاباتی ،هنگامی کـه خـود انتخابـات آزاد
نیست؟ چه قانون طالقی ،هنگامی که دادگاهی که حکم طالق باید صادر کنـد،
خود از یک مشت مرتجع شوینیست متشکل شده است؟» (همان)
الزم به یادآوری است که حمید شوکت که تاکنون چنـدین کتـاب و مقالـه
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پژوهشی در زمینه شناخت کنفدراسـیون و جنـبش چـ منتشـر کـرده اسـت در
مورد گرایش کلی در کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور مـینویسـد :ایـن
کنفدراسیون «به حمایـت کامـل از نیروهـای اسـالمگـرا و روحانیـانی کـه علیـه
حاکمیت شاه فعالیت میکردند پرداخت و تمام اطالعیـههـای آیـتاهلل روح اهلل
خمینی را در نشریات خود به چاپ مـیرسـاند...و مطـالبی را ،بـهویـژه پیرامـون
سازمان مجاهدین خلق ایران منتشر مـیسـاخت ...انتشـار اعالمیـههـای آیـتاهلل
خمینی در نشـریات کنفدراسـیون ،نمونـهی دیگـری از پشـتیبانی آن سـازمان از
مبارزهی نیروهای مذهبی محسوب میشد ...کنفدراسیون در پشتیبانی از شورش
پانزدهم خرداد  0342طی پیامی خطاب به آیتاهلل خمینی ...،اعـالم کـرد" :ای
رهبر روحانی ،ما دانشجویان ایرانی ....با نهضتی که روحانیون محترم و باالخص
شما در داخل کشور به وجود آوردهاید ،همگام هستیم ...تـا زمـانی کـه بـا همـه
برادران مسلمان خود غول استبداد و استعمار را از پای درنیاوریم ،آرام نخواهیم
نشست و در این راه همواره به اتحاد و اتفاق بین همه افـراد مملکـت و نیروهـای
معنوی و پشتیبانی شما محتاجیم .ما برای همهی مبـارزات شـما و کلیـه نیروهـای
روحانی ارجی عظیم قایلیم و پشتیبانی بیدریغ خود را از آن اعالم مـیداریـم»...
(شوکت)2101 ،

تأملبرانگیز است که در میان این موضعگیریها ،فقط دستاوردهای حقوقی
و اصالح قوانین به نفع زنان نبود که در اپوزیسیون ضدشاه تقبیح و ناچیز قلمـداد
میشد بلکه حتا ورود زنان به عرصه کار و اشـتغال زنـان نیـز از سـوی انقالبیـون
مورد تمسـخر قـرار مـیگرفـت« .شـهال الهیجـی» در مـورد موضـعگیـریهـای
کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور در این مورد میگوید« :به یاد دارم کـه
در کنفدراسیون بح ورود زنان به بازار کار به شدت مورد مخالفت قرار مـی-
گرفت .مـثال کارخانـه نوغـان مازنـدران (ابریشـم بـافی) تمـام کـارگراناش زن
بودند .در آن زمان نشریه پارسـی متعلـق بـه کنفدراسـیون دانشـجویان خـارج از
کشور نوشت که وارد کردن زنان به بازار کار ،اسـتثمار مضـاعف زنـان اسـت».
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(شهال الهیجی ،مصاحبه) .در واقع مخالفت با هر آننـه حاکمیـت انجـام مـیداد تـا
بدانجا کشیده میشد که حتا «کار و اشتغال زنان» کـه یکـی از پایـههـای مهـم و
ضروری استقالل زنان در اکثر دیـدگاههـای گونـاگون فمینیسـتی در جهـان (از
سیمون دوبووار 1تا رُزا لوکزامبورگ و )...شناخته شده بود از سـوی اپوزیسـیون
ضدشاه به سهولت نفی میشد .بنابراین اغراق نخواهد بـود اگـر گفتـه شـود کـه
مبنــای موضــعگیـریهــایی از ایـن دســت کــه بــیمهابــا بــه نفـی و تخطئـۀ همــه
دستاوردهای زنان و خوارداشتِ هر نوع انگیزه برای پیشرفت را سبب شـده بـود
همان دیدگاه مزدورسازی و برچسب اتهام مزدوری بود که به کنشگران مـدافع
حقــوق زنــان (فعــاالنی کــه در چــارچوب قــوانین و بــا رعای ـت خــط قرمزهــای
حاکمیت به نفع زنان تالش میکردند) زده میشدی و باز هم تأمل برانگیز اسـت
که به نسبت هر گام که جامعه به انقالب  57نزدیکتر میشود این رویکرد نیـز
گستردهتر ،جدیتر و از نظر بسـیاری از انقالبیـون ،هرچـه بیشـتر مـورد پـذیرش
قرار میگرفته است.
ناصر تکمیل همایون عضو جبهه ملی ایـران در آسـتانه انقـالب  57در مقالـه
خود با عنوان «می خواستند زن ایرانی عـروس فرنگـی باشـد» مـدارس دخترانـه
ملی و دولتی را به دلیل دور بودن از آمـوزشهـای سـنتی ،ابـزاری بـرای غربـی
کردن زنان ایرانی دانسته و اغلب فعالیتهـای عصـر پهلـوی را بـا هـدف غربـی
کردن زنان زیر سوال میبرد و مینویسد« :ایـن گـروه ویـرانسـاز و چپـاولگر و
هرزه با اینکه کوشش کردند به نام آزاد کـردن زنـان و شـرکت دادن آنـان در
1برای نمونه سیمون دوبووار ـ آن هم در کشوری صنعتی مثل فرانسه ـ ورود زنان به عرصـهی
اشتغال و تولید و تأمینِ اقتصادی را اولین گام در رهایی آنان میدانـد و مـیگویـد« :بـه عنـوان
اولین گام ،زنان باید خارج از خانه کار کنند ...آننه برای استقالل واقعی آنها مهـم بـه شـمار
میآید ،داشتن شغل است .من این را به تمام زنانی که در این باره میپرسند ،توصیه مـیکـنم.
این شرط الزمی است که به آنها اجازه میدهد در صورت نیاز ،از همسران خود جدا شـوند.
با داشتن شغل آنان میتواننـد خـرج خـود و فرزنـدانشـان را تـأمین نماینـد و بـدون وابسـتگی
زندگی خود را پیش ببرند ...به خوبی میدانم که کار در جامعه امروزی نه تنها رهـایی بخـش
نیست بلکه انسان را با خود ،بیگانه میکند .اما در نهایت زنان باید میان یکی از این دو نوع از ـ
خود ـ بیگانگی ،دست به انتخاب بزنند :خانهداری یا اشتغال بیرون از خانه!»...
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انتخابات قالبی و وکیل ساختن چند زن در همـان سیسـتم رسـتاخیزی اختنـاق و
ترور و عدم آزادی و دموکراسی ،به نوعی نیرنـگ دسـت یازنـد و بـه اصـطالح
بیان دارند که زنان ایران را از سیاهچالهای قرونوسـطایی بیـرون آوردهانـد امـا
هدف اصلی آنان که تشکیل پروسه غربی کردن حیات اجتمـاعی زنـان آن هـم
در سطح بسیار مبتذل فرنگی بود ،خوشبختانه به یمن حرکت عظـیم اجتمـاعی و
سیاسی ملت ستمدیده ایران و شرکت زنان دلیر و هوشمند ،ناتمام ماند و مسـلما
خطر تزلزل بدفرجامی که خانوادههای ایرانی و زنان (و مردان) کشور را تهدیـد
میکرد در شکل و ترکیب جدید پیکار ملی و خودسازیهای فرهنگی برطـرف
خواهد شد( ».کیهان 03 ،بهمن )57
به رغم همهی مخالفت خوانیها که توسط نیروهای انقالبی علیـه حقـوق بـه
دست آمدۀ زنان ،صورت میگرفت و انقالبیون ،همه دستاوردهای حقوقی زنان
را به شخص شاه نسبت میدادند و آن را باطل و مضر به حال زنـان مـیدانسـتند
مهرانگیــز دولتشــاهی در خــاطرات خــود در مــورد چگــونگی تصــویب «الیحــه
حمایت از خانواده» و رنجها و تالشهایی که طی چندین سال بـرای تصـویب و
پیشبرد این الیحه انجام شده شرح مفصلی میدهد« :همان ماههای اولی که رفتـه
بودیم به مجلس ،در جمعیت راه نو نشستیم با هم مشورت کردیم کـه حـاال چـه
جوری عمل بکنیم با قانون حمایت خانواده .تصـمیم گـرفتیم کـه یـک نامـه بـه
رئیس مجلس بنویسیم و شش تا هم به شش وکیل زن ،یعنی یـک نسـخه هـم از
این طرح یا الیحه برایشان بفرستیم و از آنها خـواهش بکنـیم کـه بـه ایـن امـر
رسیدگی بکنند ...رفتیم پیش رئیس و او هم به اصطالح سختی نشان نداد ،آسان
کنار آمد ...قرار شد ما یک کمیسیون خصوصی تشکیل بدهیم ...این کار تقریبـا
سه سال طول کشید ...ابتدا در این کمیسیونی که نمایندههای مجلـس را دعـوت
کرده بودیم ،که سه سال هم طول کشید ،این طرح تا انـدازهای پختـه شـد .بعـد
صحبت از این شد که طرح را چه جـوری بـدهیم بـه مجلـس .چـون راه تقـدیم
الیحه به مجلس سه تاست ...دولت هم نمیخواست الیحه بدهد و ترجیح مـی-

 / 032روشنفکران و حجاب

دادند که به وسیله خود وکال و حزب انجام بشود .در خالل این مدت هم حزب
ایراننوین درسـت شـده بـود ...حـاال صـحبت از ایـن شـد کـه پـس فراکسـیونِ
ایراننوین این الیحه را بدهد به مجلس .برای این کار در حزب مذاکره شد که
ما سمیناری تشکیل بدهیم برای بررسی مسائل زنان بـه طـور کلـی ،آن وقـت از
درون ســمینار ایـن الیحــه در بیایـد...مــا یـک روزی در تــاالر فرهنــگ دعــوتی
کردیم و شهبانو آمدند ...اعلیحضرت هم راهدستشان بود که این کـار بشـود و
به یک صورتی حمایت شهبانو بیاید پشت این کـار ...در سـنا هـم 2نفـر بودنـد،
شمسالملـوك مُصـاحب و مهرانگیـز منوچهریـان ....خـانم منوچهریـان همیشـه
فعالیت این جوری داشت و کتابی نوشته بود راجع به قوانین مربوط به زن هـا .او
هم نظریاتی شبیه ما داشت ،چون باالخره برای حمایت خانواده همین چیزها بود
که میشد گفت .وقتی باهم صحبت کردیم دیدیم هردو شبیه هـم اسـت .آنهـا
هم همین چیزها را پیشنهاد میدهند که ما میدهیم( »...مهرانگیز دولتشـاهی ،خـاطرات).
این تالشهای مهرانگیز دولتشاهی و یاراناش ،و در مقابل ،بیاهمیت کردن آن
توســط اپوزیســیون (از جملــه برخــورد تحقیرآمیــز کمیتــه زنــان کنفدراســیون
دانشجویان خارج از کشور نسبت به مبارزات حقوقی زنان) نشان میدهد کـه تـا
چه حد ،فاصله و شکاف میان فعالیت زنـان کنشـگر در آن دوران وجـود داشـته
است .در واقع ،تفـو،ق گفتمـان «تخاصـم و قطـب بنـدی» ،سـبب شـده بـود کـه
بسیاری از واقعیتها به راحتی نادیده گرفته شوند و سرنوشت زنان ،قربـانی ایـن
تخاصم ایدئولوژیک و غیرواقعی ،گردد.
یکی از مشکالت فرهنگ غالب سیاسی در کشور ما اتفاقـا همـین اسـت کـه
«حقوق شهروندی» و تالش برای احقاق این حق پایهای ،همواره بـا شـکاکیت و
توطئهبینی و با بح «انگیزه یابی» مورد تردید قرار گرفته است .تحت تأثیر ایـن
قضاوت مرسوم (نگرش توطئه) ،طبعا ایـن حقـوق بـه عنـوان حقـوق انسـانی ـ و
فراتر از درگیریهای سیاسی ـ نتوانسـته در جامعـه مـا نهادینـه شـود .در بـین مـا
ایرانیان ،کم نیستند افراد و نیروهای سیاسی گوناگونی که مسیر دشـوار دسـتیابی
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به خواستهها و حقوق مدنی و سیاسی گروههای مختلف جامعه را اغلب بـا چنـد
و چون درباره انگیزههای هیئت حاکمه یا احزاب سیاسی گره میزنند .به عنوان
مثال ،این نیروها به جای آن که در مسیر مبارزه برای «حقـوق شـهروندی» ،پـس
از دســتیابی بــه «یکـی از حقــوق شــهروندی» ،از آن پیـروزی مقطعـی ،ســکویی
بســازند بــه منظــور ورود بــه گــام بعــدی و مبــارزه بــرای کســب دیگــر حقــوق
شهروندی ،متأسفانه بـا شـکاکیت و چنـد و چـون دربـاره «انگیـزه هـای» هیئـت
حاکمه در مورد اعطای احتمالی آن حق ،مبارزه را نه تنها به سطح باالتر کـه بـه
سطحی پایینتر فروکاستهاند .و به جای نهادینه ساختن آن حق ،با وابسته ساختن
آن به «خوب یا بد بودن» انگیزۀ حاکمیت ،آن را نفـی و تخطئـه کـردهانـد .ایـن
فرهنــگ غالــب سیاســی چــه در اپوزیســیون ضدشــاه و چــه در حــال حاضــر در
اپوزیسیون حاکمیت فعلی ،همننان بازتولید شده است.
پروسه ایجاد «سازمان زنان» :کمک به قطبی شدنِ هرچه بیشتر جنبش زنان

همانطور که در اپوزیسیون ضدشاه« ،کنشـگری در چـارچوب جنـبش زنـان» در
سایهی بازتولید گفتمان زنستیزانه مضحمل میشـد و «گفتمـان مزدورسـازی از
زنانی که در چارچوب نظم سیاسی حاکم» به نفع حقوق زنان فعالیت میکردنـد
بـهتـدریج و گـام بـهگـام بـر فضــای فکـری جنـبش ضدشـاه و بـر ذهـن و بــاور
روشنفکران انقالبی سیطره مییافتی در سـوی دیگـر نیـز نحـوهی شـکلگیـری
«سازمان زنان ایران» (که نـه بـه شـکلی مسـتقل بلکـه از دل «ائتالفـی متشـکل از
گروههای جنبش زنان در جامعه مدنی» ظهور کـرد) بـه طـور غیرمسـتقیم سـبب
تقویت آن گفتمانهای تقابلی در جنبش ضدشاه شد .بـیشـک ایجـاد «سـازمان
زنان ایران» به عنوان یک تشکل سراسری با حمایتهـای دولتـی ،نـه تنهـا بـرای
جنبش زنان میتوانست مشکلساز نباشد بلکه اتفاقا به نفـع نهضـت حـقخـواهی
زنان و گسترش هرچه بیشتر آن بود ،اما متأسفانه نحوهی شـکلگیـری «سـازمان
زنان ایران» به گونهای بود که ناخواسته بـه تقویـت و مشـروعیت گفتمـان جبهـه
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مخالفان (مزدورسازی از کنشگران حقوق زن) کمـک کـرد .چـرا کـه سـازمان
زنان میتوانست به شکل طبیعی از دل دغدغههـای زنـان نزدیـک بـه حاکمیـت
شکل بگیرد و باتوجه به ابزارهایی که در اختیارش بود ،نقش و تأثیر مثبت خـود
را بر بهبود وضعیت زنان بگذارد ،ولی ایـن سـازمان از دل ویرانـههـای ائـتالف
گروههای جنبش زنان (شورای عالی جمعیـتهـای زنـان) شـکل گرفـت و ایـن
«شروع ناخوشایند» سبب شد که در بلندمدت ،تأثیر منفی بگذارد.
اما حاال پس از گذشت  45سال که بار دیگر به عقب باز میگردیم و رونـد
شکل یابی این سازمان زنانه را در فضایی متفاوت ،مورد مطالعـه قـرار مـیدهـیم
متوجه میشویم کـه پروسـه تشـکیل «سـازمان زنـان ایـران» کـه از دل «سـازمان
همکاری جمعیتهای زنان» بیـرون آمـد ،رونـدی محتـوم و مقـد،ر و «توطئـهای
سازمان دهی شده» نبود و اکنون با فاصلهای نزدیک به نیم قرن ،میتـوان تصـور
کرد که «سازمان همکاری جمعیتهای زنان» به عنوان نهاد و ائتالفـی از گـروه-
های زنان در جامعه مدنی میتوانست بر جای خود بماند و فعالیتهای مثبـت و
مؤثر خودش را ادامه بدهد ،و در کنار آن نیز «سازمان زنان ایـران» (بـه صـورت
مستقل از این ائتالف) ،تأسیس و کار خود را آغاز کند و در نهایت این دو نهـاد
با حوزه تاثیرگذاری متفاوت ـ اما هم جهـتشـان ـ بـه یکـدیگر کمـک کننـد.
اگــر چنــین مــیشــد آن وقــت گفتمــان «مزدورســازی» از فعــاالن زن توســط
اپوزیسیون محمدرضاشاه و خوارداشتِ همه دستاوردهای حقوقی زنـان ،امکـان
مشروعیت کمتری در جامعه به دست میآورد وچه بسا جـای امیـدواری وجـود
داشت که جنبش زنان دراین حالت میتوانست به عنوان نیرویی میـانی ،نگـرش
تقابلی حاکمیت و اپوزیسیوناش را حول حقوق زنان واقعا تعدیل کند.
شکلگیری «سازمان زنان» :پس از واقعه تاریخی سـال  0340و دسـتیـابی زن
ایرانی به «حق رأی» ،بهتدریج در جنبش زنان بح همـاهنگی میـان گـروههـای
گوناگون زنان به منظور تاثیرگذاری بیشـتر و فعالیـتهـای منسـجمتـر ،بـه طـور
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گسترده و جدی مطرح شد .در کنار این رویکرد« ،تمایل حاکمیت برای ایجـاد
تغییراتی به نفع زنان» نیز خـود را بـه طـور مشـخص نشـان مـیداد و گـروههـای
مختلف جنبش زنان را وسوسه می کـرد کـه از ایـن تمایـل حاکمیـت بـه ارتقـاء
جایگاه زن ایرانی به بهترین وجه استفاده کنند .بیشک بهره بردن از ایـن تمایـل
(کــه ســابقه و دســتاوردهای روشــنی نیــز در زمــان رضاشــاه داشــت) آن هــم در
شرایطی کـه نیروهـای م حافظـه کـار مـذهبی بـه همـراه اپوزیسـیون انقالبـی و...
همننان علیه «هر تغییری بـه نفـع زنـان» موضـعگیـری مـیکردنـد ،مـیتوانسـت
فرصت خوبی برای نهضت حقخواهی زنان باشد .اما «بهره بردن از فضای مثبت
موجود در هیئت حاکمه به نفع بهبود شـرایط زنـان» در میـان کنشـگران جنـبش
زنان عمدتا به شکل «بهره بردن از موقعیت زنانِ خاندان سلطنتی» بروز یافت .بـه
این ترتیب ابتدا «اشرف پهلوی» به ریاست صوری شوراهایی متشـکل از گـروه-
های گوناگون زنان انتخاب شد .سپس در سال  0345این ریاست صـوری ،بـه
ایجاد و شکلگیری نهادی یاری رساند که پشتوانهاش بیشتر در حاکمیت بـود و
الجرم به اضمحالل نهادی کمک کرد که پایگاهاش عمدتا در جامعه مدنی بـود
و به این ترتیب بر آرایش نیروهای درون جامعه مدنی زنان تاثیر گذاشت.
در  22آبان « 0345شورای عالی جمعیتهای زنان» (با تشکیل اولین مجمع
عمومی و برگزاری انتخاباتی با حضور پنج هزار نفر از سراسر کشور ،به سازمان
بزرگتری به نام «سازمان زنان ایران» تبدیل شد .این تغییر و تحول اما به یـک
باره انجام نگرفت بلکه به مرور و طی چندین مرحله اتفـاق افتـاد .یعنـی از سـال
 0335که «سازمان همکاری جمعیتهای زنان» ایجـاد شـد تـا سـال  0345کـه
سرانجام« ،سازمان زنان» به طور رسـمی فعالیـتاش را آغـاز کـرد 01 ،سـال بـه
طول انجامید .در این پروسه  01ساله ،چهار گفتمان در میان خود فعاالن جنـبش
زنان سبب شد که شکلگیری «سـازمان زنـان» ناخواسـته بـه اضـمحالل ائـتالف
گروههای زنان در جامعه مدنی کمک کند .منظور آن است که این روند شـکل
گیری ،توطئه و محتـوم نبـود بلکـه بخشـا از دل اشـتباهات و بـیتجربگـی خـود
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فعاالن جنبش زنان بیرون آمد .اما این چهار گفتمان چه بودند:
گفتمان اول :اولین گفتمانی که کمک کرد تا این پروسه  01ساله ،بـه چنـین
نتیجهای برسد ،بح «بهره بردن از زنان خاندان سلطنتی برای گسترش فعالیـت
در حوزه زنان» بود ،اما این گفتمان «بهره بردن» ،متاسفانه بهتدریج بـه «ریاسـت-
گرایی زنان خاندان سلطنتی» تبدیل شد.
گفتمان دوم ،بح «هماهنگی میان گروههای زنان بـه منظـور فشـار مـوثرتر»
بود که متأسفانه این بح نیز در طی زمان تبدیل شد به «کاستن از اهمیت گروه
ها» و تفوق امتیاز کنشگری فردی .از سوی دیگـر ایـن بحـ «همـاهنگی میـان
گروه ها» نیز بهتدریج به تفو،ق «تمرکزگرایی» انجامید .یعنی «تمرکزگرایـی» بـه
جای گسترش و تعمیق «هماهنگی» نشست.
گفتمان سوم :گفتمان دیگری که در این پروسه پـیش رفـت ،بحـ «جـوان-
گرایی» بود .اما «جوانگرایی» به جـای «هـم افزایـی نیروهـای جـوان بـه جنـبش
زنان» متأسفانه به کاهش سرمایه اجتماعی جنبش منجر شد و پـس از مـدتی ،بـه
ابزاری فروکاسته شد برای تسویه حسـاب و «منـزوی سـاختن افـراد باتجربـه» در
نهضت حقخواهی زنان .برخی کسان با این ابزار و در نبـود (یـا کمبـود) افـراد
باسابقه که پینیدگیهای جنبش زنان را طی بیش از دو دهه ،تجربه کرده بودنـد
به راحتی توانستند میان کنشگران جوان نسبت بـه «کـیش شخصـیت» بـا تجربـه-
ترهــا ،حساسـیت و واکــنش بــه جــود آورنــد .طبعــا در چنـین فضــایی ،بــهطــور
اتوماتیک ،حس عظمتطلبی در سرشت نیروهای جوان بر علیـه «قـدرتمنـدی
باتجربهترها» ،آرام ،آرام به غلیان درآمد و فعاالن جوانتـر ،زیـر تـأثیر عظمـت-
طلبــی و مــاجراجوییهــای ســنین جــوانی ،بــه طــور اتوماتیــک بــه مســیری
غیردموکراتیک برای حذف رقبای با تجربه ،سوق یافتند و به این ترتیب شـکل-
گیری «سازمان زنان» از دل «ائتالف گروههای زنان» سهلتر شد.
گفتمان چهارم :و باالخره گفتمان دیگری که سبب شد این پروسه  01سـاله
به نتایج بهتری نیانجامد ،بح تأکید بیش از اندازه بر «حضور و تاثیرگذاری در
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عرصه بین المللی» بود .زیرا این بح  ،تحت تأثیر قدرت و جاذبهی فضای بـین-
المللی اما متأسفانه تبـدیل شـد بـه «گـرایش افراطـی نسـبت بـه فضـای بیـرون از
مملکت» .گرایش روزافزون به حضور در مجـامع بـینالمللـی و تأثیرگـذاری از
«بیرون به درون» ،به نوبه خود سبب شد کـه بخـش قابـلمالحظـهای از انـرژی و
خالقیت کنشگران جنبش زنان ،از فضای درونی جامعه ،فاصله بگیـرد .یعنـی بـه
جای آن که کار و پیکار مدنی در داخل کشور هرچه بیشتر عمق و ریشه یابـد و
با خالقیت و ابتکار بتواند قشرهای وسیعتر جامعه (به خصوص زنان در الیههـای
فرودست) را در کسب حقوق خویش ،درگیر سازد ،نیرو و انرژی اندك فعاالن
زن (از هر دو جبههی مخالف و موافق حاکمیت) عمدتا در فضای کشـمکشهـا
و چالشهای فیمابین در عرصه بینالمللی صرف شود .همننین باعـ شـد کـه
عدهای از زنان که فاقد انگیزه برای کسب حقوق برابر بودند را صرفا با وسوسـۀ
بهره بردن از موقعیت و امکانات بینالمللی ،به سمت جنبش زنان بکشاند.
اگر بخواهیم چگونگی عملکرد این گفتمانهای چهارگانـه و تـأثیراتاش را
در سازماندهی و آرایش نیروهـای جنـبش زنـان در آن دوره بـه طـور دقیـقتـر
بررسی و دركکنیم باید به گفتگوهای تاریخشـفاهی وخـاطرات مکتـوبشـدۀ
فعاالن زن در همان دوره ،رجوع کنیم .برای نمونه مهرانگیز دولتشاهی در مـورد
شکلگیری «سازمان همکاری جمعیتها» که ائتالفی از گروههـای زنـان در آن
دوره بود و بعدها در طی چند مرحله زمانی ،بـه «سـازمان زنـان» تبـدیل شـد ،در
خاطرات خود میگوید« :شاید یک سـالی بـود کـه از تأسـیس جمعیـت راه نـو
گذشته بود ،شاید درسال  0335بود ،جمعیتهـای مختلـف زنـان بـه فکـر ایـن
افتادند که با هم جمع بشویم و ایجاد یک همکـاریکنـیم .مقدمـه ایـن هـم ،آن
تشکیالتی شد که ما با وزارت کـار داشـتیم .چـون دکتـر نصـر کـه دلـش مـی-
خواست که زنها را به یک کارهایی بکشد ،یک چیـزی در کنـار وزارتکـار،
درست کرده بود و از همهی جمعیتها هم دعوتکرده بود .درنتیجه مـا آن جـا
یک سری همکاریهایی میکردیم البته با همکـاری وزارتکـار .بعـد بـه ایـن
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فکر افتادیم که خودمان بیاییم یک سازمان همکـاری درسـت کنـیم ،کـه همـان
جورکه خیلی جاهای دنیا هست ،فدراسـیونی باشـد از جمعیـتهـا ...ایـن وسـط
یک جمعیت هـم درسـت شـد بـه نـام جمعیـت  07دی ،کـه نیامـد در سـازمان
همکاری و حتی هیچ خوشش نیامد... .رئـیساش خـانم قمـر ناصـر بـود ...او بـه
اتکاء اینکه خانم وزیر بود ،میخواست به مجامع بینالمللـی بـرود ...سـالی کـه
سازمان همکاری تشـکیل شـده بـود مـیخواسـتیم یـک جشـن  07دی مفصـلی
بگیریم به نام سازمان همکاری .مقدماتش فراهم شده بود و صحبت کرده بودیم
که ملکه ثریا میآید به جشن ،و او هم قبولکرده بود .از این طرف گفتم رییس
جمعیت  07دی با این سازمان همکاری ،روی خوشـی نداشـت .او رفتـه بـود بـا
کانون بانوان صحبت کرده بود که جشن را آنها با هم بگیرند .کانون بانوان هم
از لحاظ وابستگی بـه وزارت فرهنـگ یـک مـوقعیتی داشـت ،مخصوصـا چـون
خانم صدیقه دولت آبادی رییساش بود همه برای کانون بـانوان یـک احترامـی
قائل بودند .جلسهای درباره  07دی بود در سازمان همکاری و صحبت شده بود
که جشن را چگونه برگزار میکنیم .اتفاقا آن روز من حضـور نداشـتم ،تصـمیم
گرفته بودند که من سخنران روز  07دی باشم .من از طرف جمعیـت راه نـو در
سازمان همکاری بودم .روزی که در وزارت فرهنگ جلسه بود بـرای ایـنکـار،
قرار شد من بروم .من هم رفتم .وزارت فرهنگ میخواست پا درمیانی کند کـه
جمعیت  07دی و کانون بانوان و ما با همدیگر ،همکاری کنیم .گفتم بـا کمـال
میل ،اشکالی ندارد .ما یک سازمانی هستیم از چهارده جمعیت ،اقدام کردهایـم،
ملکه را دعوت کردهایم .ولی ،خوب ،البته با همدیگر کار میکنیم .خانم ناصـر
میخواست کاری بکند که اسم سـازمان همکـاری نباشـد( ».مهرانگیـز دولتشـاهی،
خاطرات)

قمرتاج ناصر ،رییس جمعیت  07دی بود که از سوی محمدرضا شـاه نشـان
درجۀ چهار تاج را دریافت کرده بود و همسرش نیـز وزیـر دارایـی وقـت بـود.
جمعیت  07دی تنها جمعیتی بود که اساسنامهی آن حتا قبـل از ثبـت ،بـه تأییـد
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شاه رسیده بود و جلسات آن در یکی از اتـاقهـای سـازمان شاهنشـاهی برگـزار
مــیشــد ( .اطالعــات بــانوان ،ش 21 ،003 .تی ـر  .)0332همــانطور کــه در خــاطرات
مهرانگیز دولتشاهی آمده ،قمرتاج ناصر از جمله کسانی بود که ابتدا با جمعیـت
همکاریهای زنان به شدت مخالفت مـیکـرد .امـا شـاید بتـوان گفـت کـه ایـن
قمرتاج ناصر بود که پای «ریاستگرایی زنان خاندان سلطنتی» را به جنبش زنان
بازکرد .مهرانگیز دولتشاهی قضـیه تغییـر «سـازمان همکـاری جمعیـت زنـان» بـه
«شورای عالی جمعیتهای زنان» که به ورود «اشـرف پهلـوی» انجامیـد را ایـن-
گونه شرح میدهد« :حاال چه شد که سازمان همکاری جمعیتهای زنـان مبـدل
شد به شورای عالی جمعیتهای زنان .چون ایـن سـازمان همکـاری را وقتـی مـا
درست کردیم با همدیگر مشورت کردیم که آیا از ملکـه ،از خواهرهـای شـاه،
دعوت بکنیم که ریاستش را قبول بکنند یا نه .جنبههای مثبت و منفـیاش را کـه
سنجیدیم ،خانمهـا گفتنـد کـه فعـال نکنـیم ایـن کـار را .از یـک جهـت آنهـا
پشتیبانیهایی میکنند ولی از یک طرف ما تعهدهای بیجایی پیدا میکنـیم .یـا
ممکن است به خاطر آنها یک اشخاصی ،بهخصـوص از مردهـا ،مداخلـههـایی
بکنند در کار ما ،پس بهتر است فعال این کار را نکنیم و صبر بکنـیم ،روی پـای
خودمان بایستیم که نشان بدهیم که ما زنها بدون حمایت خاصی توانسـتیم کـه
یک تشکیالتی را [سـازمان] بـدهیم( ».مهرانگیـز دولتشـاهی ،خـاطرات) امـا در ادامـه
خاطرات مهرانگیز دولتشاهی میبینیم که گروههای زنـان در رقابـت بـا قمرتـاج
ناصر به این کار تن در میدهند و اولین مشکل را برای حرکت مستقل خـود بـه
وجود میآورند .بهطوری که مهرانگیـز دولتشـاهی در ادامـه مـیگویـد« :خـانم
ناصر که جمعیت 07دی را درست کرده بود رفت و تقاضا کرد از واالحضـرت
اشرف که ریاست عالیه آن جمعیـت را قبـول بکننـد .ایشـان هـم قبـول کردنـد.
بعضی از جمعیتها و بعضی از این خانمها گله کردند کـه خـوب واالحضـرت
چرا این جور میکنند ،چرا ریاست یک چنین جمعیتی را قبـول مـیکننـد .اگـر
هم میخواستند این کار را بکنند ،میبایستی چیز بهتری باشد ...آقای عـالء ایـن
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گلهی خـانمهـا را بـه شـاه مـیگویـد کـه خـانمهـای دیگـر گلـه مـیکننـد کـه
واالحضرت ریاست عالیه آن جمعیت را قبول کردند .اعلیحضرت هم گفتند که
بله واالحضرت نباید که تبعی بگذارند ،اگر قبول میکننـد بایـد همـه را قبـول
بکنند .یعنی سازمان همکاری را هم قبول بکنند .یک روز دعـوتی از مـا شـد ،از
همه جمعیت ها ،دعوت بـه اسـم اشـخاص بـود ولـی همـه آن افـراد در سـازمان
همکاری بودند ،در سالن مدرسه پرستاری اشـرف پهلـوی .واالحضـرت اشـرف
هم آمدند و گفتند که خیلی خوب ،خواسـتید کـه مـن ریاسـت را قبـول بکـنم،
متشکرم و قبول میکنم( ».همان)
این آغاز راهی بود که بـه «سـازمان زنـان ایـران» خـتم شـد .تـا پـیش از آن،
سازمانهای زنان سعی میکردند از «زنان خاندان سلطنتی» به عنوان ابزار و اهـرم
«تبلیغاتی و حمایتی» برای فعالیت هایشان استفاده ببرند که مـیتوانسـت کـاربرد
خوبی هم داشته باشد و برای آنان در آن زمـان ،و در مواجهـه بـا قـدرت عظـیم
نیروهای محافظهکار در بیرون و درون حاکمیت ،حتا راهگشا باشد ،اما قمرتـاج
ناصر که جمعیت « 07دی» را تاسیس کرده بود نه تنها برگزاری مجـدد جشـن-
های  07دی را به نوعی نهادینه کرد بلکـه پـای «خانـدان سـلطنتی» را بـه عنـوان
«سرپرست و رییس» به درون سازمانهای زنان باز کرد .البته این که بعـدها قمـر
ناصر در فعالیتهای زنان چه کرد ،خیلی مشخص نیست.
و امــا ،در پروســهی جــایگزینی «ســازمان همکــاری جمعیــتهــای زنــان» بــه
«سازمان زنان ایران» در سال ( 0345که به نوعی سبب شد که «جنبش زنـان» در
آن دوره ،مسیری به سمت هر چه «قطبیتر شدن» دو گروه از زنان بپیمایـد) ،بـه
نظر میرسد یک مرحله مهم دیگر نیز اتفاق افتاد و آن منـزوی کـردن برخـی از
زنان پیشکسوت و با تجربـه در «سـازمان همکـاری جمعیـت زنـان» بـود ،زنـانی
همنون :فرخ رو پارسای ،مهرانگیز منوچهریـان و ...کـه در جنـبش زنـان سـابقه
زیادی داشتند و در مقابل تبدیل شورای عالی زنان به سازمان زنان ایران واکنش
نشان میدادند.

فصل دوم 040 /

منصوره پیرنیا در کتاب ساالر زنانی ماجرا را اینگونه شرح میدهد« :شـش
مــاه قبــل از آن در جری ـان کنگــرهی ســالیانهی شــورای عــالی زنــان ،انتقادهــا و
نارضایتیها در زمینۀ بیاثری شورا شروع شده بود و نشریات حـامی حقـوق زن
صراحتا نوشتند که شورای عالی زنان در شکل و هیئت موجود ،سازمانی نیسـت
که بتواند پناهگاه زن محـروم ایرانـی باشـد و بنیـان تـز مترقـی شـاه را در مـورد
آزادی و تساوی حقوق زن و مرد تقویت کند و طرحهایی برای رفـاه اجتمـاعی
زن ارائه دهد .نشریات زنان به صراحت نوشتند که جمعـی از عناصـر و اعضـای
تشکیل دهندۀ شورای عالی ،خانمهای متشخصی هستند که سـالهـای سـال بـاال
نشستهاند و بـه علـت قـدمت خـود در رأس مناصـب و مشـاغل ،کـمکـم حکـم
متولیباشی را پیدا کردهاند و دختران و زنان جوان و روشنفکر را به حریم شورا
راه نمیدهند کـه مبـادا دایـرۀ نفوذشـان محـدود شـود .و حـال آنکـه نهضـت
نوخاستهی آزادی زن ایرانی بیش از "متولی" ،به سرباز و پارتیزان نیاز داشت تـا
دور از محافظهکاری و حب و بغ شخصی بـا جـرأت تـوأم بـا تـدبیر ،سـینهی
مشکالت و موانع را بشکافد و چرخ نهضـت آزادی و تسـاوی حقـوق زن را بـه
جلو براند و محـیط آلـوده بـه تعصـب و فناتیسـم و سـوء تفاهمـات موجـود کـه
زندگی زن ایرانی را محصـور کـرده بـود راهـی بـهسـوی روشـنایی و آزادگـی
بگشاید( ».پیرنیا ،0374 ،ص 005 .و .)003
البته دیدگاه منصوره پیرنیا در موافقت کامل با نحـوۀ شـکلگیـری «سـازمان
زنان ایران» است از این رو بدون کمترین اشارهای به نقش تعیینکنندهی اشـرف
پهلوی در روند ریاستگرایی این سازمان ،در ادامه مینویسد« :انتقاد مطبوعـات
همگـام بــا انتقـادات جنــاح مترقــی ولـی در اقلیـت شــورای عـالی ،مــورد توجــه
واالحضــرت اشــرف قــرار گرفــت و ی ـک هیئــت شــش نفــری از کارشناســان
روشنفکر بهطور محرمانه مأمور مطالعـۀ وضـع تشـکیالت شـورای عـالی زنـان و
بررسی نقاط ضعف آن شدند و گزارش آن هیئت تحقیق [گزارش هیئت مـأمور
بر مطالعۀ شورای عالی جمعیتهای زنان ایران ،خرداد  ]0345که به حـق بایـد
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آنرا هیئت "شجاع و روشنبین" عنوان داد در سیصـد صـفحه ،روز اول خـرداد
ماه سال  0345به شاهدخت اشـرف تقـدیم شـد و همـان گـزارش بنیـان لـرزان
شورای عالی را درهم کوفـت و بـیاثـری و ضـعف آنرا آشـکار سـاخت و در
نتیجه مقدمات تأسیس سازمان مجهز و حزبی زنان ایرانی را فراهم کـرد ...از آن
پس ،زن در ایران دارای یک تشکیالت بزرگ سیاسی و اجتمـاعی شـد کـه در
آن حق رأی ،حق فعالیت و حق اظهار نظر مستقیم را پیـدا مـیکـرد و میـان او و
دستگاه رهبری حزب ،هیچ واسطهای وجود نداشـت .مقامـات سیاسـی و حزبـی
نیز دائما اعالم میکردند که سازمان زنان جنبۀ سیاسی ندارد و هدف آن ارتقـاء
مقام زن است .تا اعالم اساسنامۀ سازمان زنان ایـران و برنامـۀ کـار آن یـک مـاه
فرصت بود .در این مدت ،جناح محافظهکار و متنفذ شورای عالی زنان در برابـر
گروه جوان و اصالحطلب جامعهی زنان صفآرایی کرد 23 .نفر از خـانمهـای
متنفذ و وابسته به گروه قدیمی اعالم کردند :شورای عالی زنان خود را "منحله"
نمیداند و در یک نشست همگانی شورای عالی ،گروه شـش نفـری کمیسـیون
تحقیق را که طراح سازمان زنان جدیدالتأسیس بـود بـه جلسـۀ خـود راه ندادنـد.
میگفتند شورای عالی زنان منحل نمیشود مگر با رأی دو سوم اعضـای شـورا.
این گروه برای حفظ موجودیت و امتیازات خود به مانور و مقابله دست زدنـد و
خبر انحالل شورای عالی را قویا مورد تکذیب قرار میدادند و در برابر سـازمان
زنان ایران قدعلم کرده بودند و به این ترتیب مبارزهای پنهانی که از مـدتی قبـل
میان جناح مترقی و جوان نهضت زنان ایـران و صـفوف قـدیمی در گرفتـه بـود
برای نخستینبار علنـی شـد .رهبـر و سـخنگوی گـروه مقاومـتکننـدگان دکتـر
فرخرو پارسای معاون وزارت آمـوزش و پـرورش وقـت بـود کـه خبـر انحـالل
شورای عالی زنان را قویا تکذیب میکرد و معتقـد بـود کـه اساسـنامۀ جدیـدی
برای شورا خواهند نوشت که بهقولی دست و بال شورا باز شود و تأکید میکرد
که شاهدخت اشرف روزی کـه در امجدیـه بـرای جشـن مبـارزه بـا بـیسـوادی
تشریف داشتند به او گفتهاند که شورا کار خود را میکند و سـه نفـر از اعضـای
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شورا یعنی دکتر پارسای و مهری آهی و فرنگیس یگـانگی را مـأمور کردنـد تـا
اساسنامه جدید را مطالعه کنند و نظر خود را بدهند و تـا وقتـی اساسـنامۀ جدیـد
آماده و اشکاالت رفع شد آنرا اجرا کنند .اعضای شورای عالی هـمچنـان روی
حرف و عمل خود پافشاری میکردند و میگفتند شورای عالی به ثبـت رسـیده
و انحالل یا هرگونه تغییـری در آن طبـق اساسـنامه بایـد بـا تصـویب دو ثلـ از
اعضا باشد و تا مجمع عمومی شورای عالی تشکیل نشـود شـورا پابرجاسـت .مـا
طرفـدار تغییـرات در شـورای عــالی و اساســنامه هسـتیم ولـی هنـوز ایـن کــار را
نکردهایم ،جمعیتها باید این تصمیم را بگیرند .آنها هستند کـه بایـد عضـویت
در سازمان جدید را قبول یا رد کنند ...بدین ترتیب مخالفین سازمان زنـان ایـران
که اساسنامۀ آن در تهران توزیع شده بود و خبر تشکیل آن به وسـیلۀ شـاهدخت
اشرف از رادیو ایران به اطالع مردم رسیده بود با ناباوری و اکراه موافقت خـود
را از انحالل شورای عالی و تسلیم شدن در برابر سازمان جدید اعـالم داشـتند و
به علت مسافرت به رومانی و چکسلواکی و عدم حضور شاهدخت در پایتخـت
معلوم نبود که ثمرۀ صـفآرایـی چـه خواهـد شـد .کشـمکش نیمـه علنـی بـین
صفوف قـدیم و جدیـد نزدیـک بـه یـک مـاه طـول کشـید .شـاهدخت از سـفر
بازگشت و در یک مصـاحبۀ مطبوعـاتی بـه شـک و تردیـدها و کشـمکشهـا و
صفآراییهای نـامریی خاتمـه داد و صـریحا گفـت ..." :دسـتگاه بـزرگتـر و
مجهزتری جانشین دستگاه کوچکتری میشود و شورای عـالی دیگـر فعـالیتی
ندارد( »...همان)
با توجه به شرح مبسوطی که منصوره پیرنیا از پروسـه انحـالل شـورای عـالی
زنان و ایجاد «سازمان زنان ایران» ارائه کرده است مشخص میشود که بـا تغییـر
و تحوالتی از باال ،شورای عالی زنان (که در واقع نهادی برآمده از گـروههـای
زنــان در جامعــه مــدنی بــود) منحــل اعــالم شــد و چــه بســا خشــنودی برخــی از
«جوانترها» را نیز به همراه داشته است (که «قدیمیترها» ظاهرا جایی بـرایشـان
نگذاشته بودند) اما به نظر میرسـد کـه بخشـی از اهـداف چنـین تغییراتـی ـ کـه
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پشت سر دفاع از «جوانگرایی» قرار گرفته بـود ـ متمرکـز کـردن فعالیـتهـا در
تشکیالتی منسـجم و قدرتمنـد بـود .تشـکیالتی کـه در آن ،جایگـاه و موقعیـت
«افراد» ،فراتر از «گروه ها» قرار مـیگرفـت و بیشـتر از آن کـه بـه جامعـه مـدنی
نزدیک باشد پشتوانههای حکومتیاش را پُررنگ و افزایش داده بود .با این همه
اما در نهایت باز هم بح  ،صرفا بر سر جایگزینی «تمرکز» به جای «همـاهنگی»
نیست ،بلکه بح  ،این است که سـازمانی بـه ماننـد «سـازمان زنـان ایـران» مـی-
توانست به شکلی مستقل شـکل بگیـرد بـه جـای آن کـه ائتالفـی از گـروههـا را
منحل ،و به جای آن ،شکل یابد.
انحالل شورایی با عضویت حدود  41جمعیت و انجمن ،آن هم با تصـمیمی
از سوی اشرف پهلوی ،در بلندمدت در آرایش نیروهای جنبش زنان تاثیر بسیار
گذاشت .چراکه نهادی که مشتمل برگروههای زنان در جامعـه مـدنی بـود طـی
این پروسه منحل و به جای آن «سازمان زنـان» کـه عمـدتا مشـتمل بـر «افـراد» و
شخصیتهای پُر نفوذ بـود و بیشـتر «یـک سـازمان منسـجم» بـود تـا «یـک نهـاد
ائتالفی» ،شکل گرفت .فعاالن شـناخته شـده و باتجربـهتـر جنـبش زنـان بـه ایـن
پروسه واکنش نشان دادند چرا که احساس خطر مـیکردنـد .امـا واکـنش آنـان
بازتاب درخوری پیدا نکرد.
نکته قابل تأمل اینجاست که این پروسه ،یک حرکت جدید و بیسـابقه کـه
مثال طی چند ماه و یا در پی انتشار یک گـزارش بـروز کـرده باشـد نبـود ،بلکـه
بنیان و سـنت ایـن روش تغییـر از بـاال را مـیتـوان در حرکـت بخشـی از همـان
«قدیمیترها» در سال  0337جستوجو کـرد کـه بـا انتخـاب یکـی از اعضـای
خاندان سلطنتی به عنوان ریاست عالیه ،از یک سو ،و افزایش تدریجی اختیارت
ریــیس عالیـه در ســاختار تشــکیالتی شــورا از دیگــر ســو ،بنیـان حرکتــی را بنــا
گذاشته بودند که در دوره بعد ،خودشان نیز در آن گرفتار آمدند.
بیشک اگر «سازمان زنان ایران» و «جمعیـت همکـاریهـای زنـان») مـوازی
یکدیگر حرکت میکردند و به جای انحالل یکی بـه نفـع دیگـری ،هـر دو ،بـر
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جای خود باقی میماندند ،احتمال این که گـروههـای مختلـف زنـان در جامعـه
مدنی بتوانند بـا فاصـلهای الزم از حاکمیـت ،مشـروعیتشـان را در میـان عمـوم
جامعه زنان حفظ کنند بیشتر بود و شـاید مـیتوانسـتند ایـن امکـان را نیـز حفـظ
کنند که به عنوان واسطه میان «سازمان زنان» با جامعه و افکار عمومی  ،نقـش و
تأثیری که مثال از عهده سازمان زنان بر نمیآمد برعهده بگیرند و ای بسـا بـا بـر
عهده گرفتن چنین نقـش و مـوقعیتی نمـیگذاشـتند «جنـبش ضدشـاه»« ،حقـوق
زنان» را خرج درگیـریهـای سیاسـی خـود کـرده و دسـتاوردهای زنـان را کـه
حاصل تالشهای کنشگران زن در سازمان زنان و دیگر نهادهـا بـود بـه حسـاب
مخالفت با حاکمیت ،نامشروع جلوه دهند .البته بدون شک همه ایـن هـا ،صـرفا
در حد «فرضیه و آرزو» و گمانه زنی است زیرا تحوالت تـاریخی معمـوال روی
دیگری هم دارد و شاید اگر بخواهیم دربـارۀ روی دوم سـکه تحـوالت ،گمانـه
زنی کنیم اساسا ممکن بود پروسهای که اتفـاق افتـاد پـیش نمـیرفـت و جنـبش
زنان همین دستاوردهای حقوقی را نیز در آن دوره کسب نمیکرد.
وانگهی ،منظورم از طرح ایـن مسـائل ،بـاز هـم قضـاوت و داوری در مـورد
اتفاقاتی که در گذشـته ( 45سـال پـیش) رخ داده و محکـوم کـردن ایـن یـا آن
نیست ،بلکه قصدم تجربهاندوزی از مبارزات دشـوار و بغـرنج زنـان پیشکسـوت
کشورمان است تا از رهگذر طرح و بازخوانی این رخدادها ،حساسیت و نکتـه-
سنجی نسبت به روندهایی که اکنون در جنبش زنان در حـال شـدن اسـت را در
میان خودمان افزایش دهیم و از این طریق شاید بتوان در موقـع بـروز حـوادث و
از موانعی که در آینده در مسیر کسب حقـوق برابـر بـه وجـود خواهـد آمـد بـا
پختگی بیشتر و هزینه کمتر ،عبور کرد.
جشنهای «روز  07دی» در دوران محمدرضاشاه پهلوی

موضوع دیگری که در روند دو قطبی شدن جنبش زنان بروز کرد ،چالش میـان
موافقان و مخالفان «روز کشف حجاب» ( 07دی) بود .البته مخالفت بـا «کشـف
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حجاب» پیش از سالهای  0332عمدتا به گـروههـای متعصـب مـذهبی ،راجـع
بود ،اما بهتدریج اکثر گروههای اپوزیسیون (الییک ها ،ملیون ،و چ ها) نیز بـه
نوعی در چالشیکه نیروهای مذهبی با حاکمیت پهلویـان از همـان سـال کشـف
حجــاب در  0304داشــتند ،جــذب شــدند و در آن مشــارکت کردنــد و جانــب
نیروهای اسالمگرا و روحـانیون را گرفتنـد .بـه ایـن ترتیـب گفتمـان مخالفـت و
دشمنی با واقعه «کشف حجاب» به عنـوان «سـمبل تضـاد سیاسـی بـین دولـت و
اپوزیسیون» تبدیل شد و تا پیروزی انقالب  57بیوقفه شعلهور نگه داشته شـد.
در حقیقت در زمان محمدرضاشاه با اوجگیری مخالفـتهـا بـا سـلطنت وی ،مـا
شاهد بازخوانی دو قطبی (سیاه و سفید) واقعـه «کشـف حجـاب» بـودیم کـه در
یک «قطب» (و از سوی اپوزیسیون اسالمگرا) ،کشف حجـاب بـه عنـوان روزی
که «ناموس مردم» بر باد رفته است ،و در «قطب دیگر» ساخته و پرداختـه کـردن
این روز به عنوان «روز آزادسازی زنان» از سوی حاکمیت ،بـازآفرینی و تثبیـت
شد.
در حقیقت ،پس از وقایع  ،0332تاختن به رخداد «کشف حجاب» از سـوی
نیروهای اسالمگرا در درون جنبش ضدشاه به جایگاه یکی از سمبلهای مهـم و
نمادین علیه حاکمیت شاه ارتقاء یافت و نیروهای غیرمذهبی اپوزیسـیون نیـز بـه
نوعی از این رویکرد حمایت میکردند .برای نمونـه مطبوعـات حـزب تـوده و
بخش زنان آن «همواره استدالل مـیکردنـد کـه اصـالحات فاشیسـتی رضاشـاه
نامناسب و هدف از آن نه برابری حقیقی بلکه نگـهداشـتن زنـان در خانـههـا ،بـه
عنوان همسر ،مادر ،خانه دار و آشپز بود» (آبراهامیـان ،ص .)403 .در واقع «انگیزۀ
اصلی مخالفت چ ها با کشف حجاب ،خصومت آنها با سلطنت بود نه مسـئلۀ
حقوق زنان( ».ساناساریان ،0324 ،ص )33
از سوی دیگر ،فعاالن جنبش زنان که در چارچوبهای قانونی فعالیت مـی-
کردند برای از دست ندادن دستاوردهایشان ،به جای آن که نقاط تضاد برانگیـز
را از کانون منازعه سیاسی خارج سازند ،با تأکید افراطی و بیش از اندازه بر روز
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 07دی ـ به عنوان روز رهایی زنان ـ بر آتش این منازعه دامن زدند .برای نمونـه
مهرانگیز دولتشاهی که «جمعیت راه نو» را تشکیل میدهد ،یکی از اقـداماتاش
دوباره برگزار کردن جشنهای  07دی بود ،بهطوری که ایشان در خاطراتاش
میگوید« :در سال  0334که جمعیت راه نو تاسیس شد سالهـا بـود کـه جشـن
هفده دی را نمیگرفتند .بعد از  0321آخوند بازی شـده بـود و دیگـر ترسـیده
بودند و  07دی را جشن نمیگرفتند .سال  0334ما تصـمیم گـرفتیم کـه جشـن
 07دی را بگیریم .بعضیها میگفتند مواظب باشید که اوباش میریزند ،سـنگ
میاندازند ،فالن و اینها .ما گفتیم نه .اصال معرفی جمعیـت راه نـو در اجتمـاع بـا
جشن  07دی شد .از آن سال دیگر جشن  07دی را میگرفتیم و جمعیـتهـای
دیگر هم میگرفتند( ».مهرانگیز دولتشاهی ،خاطرات) در ایـن سـالهـا همـانطور کـه
پیشتر هم گفته شد ،حتا سازمانی به نام «جمعیت  07دی» تشکیل شد.
بازتولید واقعه «کشف حجاب» به عنوان سمبلی علیه حاکمیت تا انقـالب 57
و حتا تا پس از آن تداوم یافت .بهطوری کـه آیـتاهلل روح اهلل خمینـی پـیش از
انقالب و در  03دی  0353در مورد کشف حجاب مـیگویـد« :خـدا مـیدانـد
که به این ملت ایران چه گذشت در این کشف حجاب .حجاب انسانیت را پـاره
کردند اینها .خدا میداند که چه مخدراتی رااینها هتک کردنـد .علمـا را وادار
کردند با سر نیزه که با زن هایشان در مجالس جشن ،یـک همنـون جشـنی کـه
با خون دل مردم و با گریه تمام میشد ،شرکت کنند .مردم دیگر هـم بـه همـین
ترتیب دسته دسته را دعوت میکردند و الزام میکردنـد کـه بـا زن هایتـان بایـد
جشن بگیرید .آزادی زن این بود که الزام میکردند ،اجبار میکردند با سر نیـزه
و پلیس مردم محترم را ،بازگانان محترم را ،علما را ،اصناف را ،به اسـم ایـن کـه
خودشان جشن گرفتند .در بعضـی از جشـنهـا (بـه اصـطالح خودشـان) آنقـدر
گریه کردند مردم که اینها از آن جشن شاید اگر حیایی داشـتند پشـیمان مـی-
شدند( » .سیمای زن در کالم امام خمینی ،ص )43
آیتاهلل خمینی بـه مناسـبت چهلـم شـهدای قـم در  23اسـفند  0353نیـز در
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سخناناش باز هم به کشف حجاب رجـوع مـیدهـد« :مگـر مـیشـود یـک نفـر
مسلمان باشد و با این سطور کشف حجاب مبتذل موافق باشـد؟ زنهـای ایرانـی
هم قیام کردند بر ضدش و تودهنی به او زدند که ما نمیخواهیم اینطـور چیـزی
را .ما باید آزاد باشیم و این مردك میگوید آزادید ،لکن باید حتما بدون چادر
و بدون روسری توی مدارس بروید .این آزادی است؟» (همان)
بدین ترتیب روز «کشف حجاب» که در همان سالهای  0304بـه نـوعی در
میان زنان و مردان روشنفکر تجـددخواه کـه همـواره تحـت سـرکوب اکثریـت
جامعۀ محافظهکار مذهبی به رهبری متعصبان تنـدرو قـرار داشـتند توافـق ایجـاد
کرده بـود ،بعـدها در بـازخوانی آن در جنـبش ضدشـاه ،سـبب همـدلی زنـان و
مردان روشنفکر با همان نیروهای مذهبی شد .اما در این میان (چه آن زمـان کـه
نیروهای پیشرو جامعه از کشـف حجـاب حمایـت کردنـد و چـه در زمـانی کـه
نیروهــای پیشــرو جامعــه علیــه کشــف حجــاب در کنــار نیروهــای اســالمگــرا و
محافظهکار قـرار گرفتنـد) ،بـه نـدرت از زاویـه «حـق انتخـاب زنـان» و «حقـوق
شهروندی» به مسئله حجاب زنان پرداخته شـده اسـت .در واقـع همـانطـور کـه
کشف حجاب ربط زیادی به حق انتخاب زنان نداشت ،در جنبش ضدشـاه نیـز،
مخالفت با کشف حجاب ربطی به حق انتخاب زنان پیدا نمیکرد.
مواجه جنبش زنان با جنبشهای عمومی در دو دورۀ مختلف تاریخی

با توجه به مسائلی که در ایـن فصـل آمـد ،مـیتـوان گفـت جنـبش زنـان در دو
دورهی تاریخ معاصر (یکی :دورهی سـالهـای  ،0332-0321و دیگـری :بـین
سالهای  ،)0357-0342با جنبش عمومی و ملی مواجهه شـده اسـت کـه ایـن
مواجههی ناگزیر ،دو تجربه متفاوت را برای ما زنان بـه ارث گذاشـته اسـت .در
دوره اول ،جنبش زنان توانست به رغم حضـور در احـزاب و مشـارکت فعـال و
تنگاتنگ در یک جنبش فراگیر ملی« ،گفتمان مستقلی» را در این جنـبش پـیش
ببرد که دستاوردش سرانجام در سال  0340به بار نشست .در حالی که در دوره
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بعـد (سـال  42تـا  )57جنـبش زنـان در مواجهـه بـا «جنـبش عمـومی ضدشـاه»،
ضرورت و ماهیت وجودیاش زیر سئوال رفت .در واقع در این جنبش عمـومی
با مسلط شدن گفتمانی که بین «منافع زنان» خطکشی ایدئولوژیک برقـرار کـرد
از بازتولید «جنبش زنان» به عنوان کلیتی که نماینـدگی زنـان و «منـافع مشـترك
آنان» را برعهده داشت جلوگیری به عمل آورد .در مجموع میتوان گفت عـدم
به رسمیت شناختن جنبش زنان در سـالهـای دهـه  41بـه ایـن خـاطر نبـود کـه
فعاالن این جنبش پس از سالهای  0342جذب احزاب سیاسی شدند ،چرا کـه
در دوره  0332-0321نیز بخش بزرگی از فعاالن زن بـه احـزاب سیاسـی روی
آوردند ،و اتفاقا فعاالن زن توانسـتند احـزاب را بـه خـدمت خواسـتههـای زنـان
درآورند.
از سوی دیگر مشکل جنبش زنان در دهه  51خورشیدی آن نبود که فعـاالن
و کنشــگران ایــن جنــبش پــس از ســالهــای  0342در یــک جنــبش عمــومی
مشارکت فعاالنه کردند ،چرا که پیشتـر نیـز از جملـه در «نهضـت ملـی شـدن
صنعت نفت» به عنوان یک جنبش عمومی و ملی به طور فعاالنـه شـرکت کـرده
بودند و این مشارکت فعال سبب دنباله روی جنبش زنان از جنـبش عمـومی آن
زمان نشده بود .وانگهی مسئله اصلی در این تغییـر گفتمـان در دهـه  51و دنبـال
روی بخشی از کنشگران زن از جنبش عمومی و تخاصم با جنبش زنان ،این هـم
نبود که پس از سالهای  0332تشکلهای مسـتقل زنـان سـرکوب شـدند ،چـرا
که بارها و بارها در دوران مشروطه ،در زمان رضاشاه و پس از آن در بین سـال-
های  0321تا  0332نیز تشکلهای مستقل زنان مورد حملـه قـرار مـیگرفتنـد،
محل کارشان و دفاتر مجلهها و نشریاتشـان بسـته و پلمـ مـیشـد ،و فعـاالن و
سازمان دهندگانش تبعید میشدند یا تحت پیگرد قرار میگرفتند ،امـا هربـار بـا
نیروهای جدید و تازه نفس و همراه با همان اعضـای قـدیمی ،بـه اشـکال دیگـر
دوباره فرا میروییدند و به فعالیتشان ادامه میدادند ،و به دلیل «عاملیت بخش»
بودنِ جنبش زنان ،دوباره خود را بازسـازی مـیکردنـد .امـا اتفـاقی کـه پـس از
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سالهای  0342رخ داد این بود که عاملیتبخش بودن از نهضـت حـقخـواهی
زنان توسط گفتمانهای مسلط در جنبش ضدشاه ربوده شد و از سـوی گفتمـان
سیاسی غالب در اپوزیسیون ،این عاملیت ،به شدت و به طور پیوسته مورد هجمه
قرارگرفت در نتیجه ،بستر مناسبی وجـود نداشـت کـه نیروهـای جدیـد و تـازه
نفس بتواننـد بـه بازتولیـد جنـبش خـود تحـت عنـوان «جنـبش زنـان» بپردازنـد.
همننین آن بخش از فعاالن جنبش زنان که گروهها و نهادهای گونـاگون زنـان
را پس از سرکوب سالهای  0332در داخل کشـور دوبـاره شـکل دادنـد و بـه
بازسازی این نهضت همت کردند نیز از سوی اپوزیسیون اسـالمگـرا و الییـک،
تحت نام «جنبش زنان» به رسمیت شناخته نشدند .چرا که در این دوره تأکید بـر
«تخاصم میان گروههای گوناگون زنان» و تأکید بر « نداشتن وجوه مشترك» در
میان زنان بود که باالخره در عمل و اندیشه« ،عاملیت» را از جنبش زنـان سـلب
کرد.

فصل سوم
احیای «حجاب» در جنبش ضدشاه
از «کشف حجاب» در سال  0304تا «حجـاب اجبـاری» پـس از انقـالب 0357
(که بسـیاری از پژوهشـگران بـر ایـن باورنـد کـه واقعـه دوم ،واکنشـی در برابـر
رخداد اول بود) بیش از  4دهـه بـه طـول انجامیـد .همـانطور کـه در مطالـب دو
فصل گذشته آمد ،مـردان تجـددخواه و روشـنفکران پیشـرو جامعـه درآن دوره
که گویا خواستار «شریک زندگی مدرن» بودند عامل مهم و مؤثری برای البـی
و فشار بر رضاشاه جهت عملی شدنِ «کشف حجاب» به شمار میآمدند اما نسل
بعدی این مردان روشنفکر ،تحمـل دیـدن «شـریک زنـدگی سیاسـی» و داشـتن
موقعیت همتراز و برابرحقوق با زن مدرنی که وزیر و وکیل شده بود را نداشـتند
و تازه به یادشان افتاده بود کـه کشـف حجـاب بـر «زنـان فقیـر شـهری» (همـان
مستضعفان یا پرولتاریا) فشار آورده و به همین دلیل ،مستحق نکوهیدن و تخطئـه
است .بدین ترتیب طی  4دهه ،گفتمان واکنشـی نسـبت بـه کشـف حجـاب بـه
شکلی ساخته و پرداخته شد که «حجابزدایی» که در میان روشـنفکران پیشـرو
در زمان مشروطه و پس از آن «عامل رهایی بخش» ،تلقی میشد و نماد و حامل
آن («زن مدرن بیحجاب») نیز که توان حضور در حوزه عمـومی و شـرکت در
عرصۀ کار و دانش را پیدا کـرده بـود معـریف پیشـرفت و ترقـی جامعـه ایرانـی،
قلمــداد مــیشــد از قضــا در نســل بعــدی روشــنفکران (در دهــه  41و 51
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خورشیدی) ،همین زن مدرن به «عامل بیگانه و امپریالیسم» و «دوری از اصـل و
ریشه» تبدیل شد!
به نظر میرسد که جامعه ما میبایست فرآیند پینـاپیچ و بغرنجـی در ایـن 4
دهه طی کرده باشد تا منازعهی دو نیروی اصلی جامعه (سنتگراها و مدرنیست
ها) به جای دعوا بر سر صفت «سنتی» (که سمبل و خصلتنمـای ایـن زن سـنتی
هم از زمان مشروطه ،حجاب و چادر بـود) و تمـامقـد در برابـر «زن مـدرن بـی-
حجاب» قرارش میدادند باالخره جایش را به فرمول جدیدی بدهد کـه در ایـن
فرمول ،واژۀ «اصیل» به جای «سنتی» بنشیند و واژۀ تمسـخرآمیز «زن عروسـکی»
هم به جای «زن مدرن»! آری ،به هزار یک دلیل ،دعوا بر سر مفهوم «زن اصیل/
زن عروسکی» (البته با سمبل «حجاب /بیحجابی») ،سرانجام موفق شد بـه جـای
فرمول پیشین بنشیند و این تضاد و چالش ،از میان دو نیرویی کـه از همـان دورۀ
انقالب مشروطه بـه «ارتجـاعی» و «مترقـی» مشـهور شـده بودنـد بـه تضـاد میـان
نیروهای «انقالبی» و «حاکمیت» تغییر کند ،و این موفقیت حاصل نمیشد مگر با
کمک گفتمانهایی که بیش از چهل سال ،برای تفو،ق و مقبولیتشان در افکـار
عمومی ،کار شده بود.
در فصلهای پیشین عمدتا به وقایع دوران کشف حجاب و ادامهاش تـا سـال
 0332پرداخته شد و سپس ریشههای جدایی و تفرقه در جنـبش زنـان ،بـهطـور
مختصر و موجز ،مورد بـازخوانی قرارگرفـت امـا عمـدۀ مطالـب ایـن فصـل از
کتاب بر گفتمانهای مسلط در «جنبش ضدشـاه» از سـال  0342تـا انقـالب 57
متمرکز خواهد بود ،گفتمانهایی که چه بسا بسترساز «حجاب اجبـاری» پـس از
انقالب بودند.
بررسی و خـوانش «رویـداد اجبـاری شـدن حجـاب» بـه مثابـه بـازخوانی هـر
پدیدهای در روند یک تحول بزرگ اجتماعی ،مـیتوانـد حـداقل از دو منظـر و
دو سطح تحلیلی و مرتبط با هم ،مورد ارزیابی قـرار گیـرد :سـطح اول ،ارزیـابی
آن رویداد در همان مقطعی است که به وقوع میپیوندد ،و سطح دوم :بررسی و

فصل سوم 053 /

تحلیلهای فرآیندی از آن رویداد است یعنی تحلیلهایی که به پروسـهای مـی-
پردازد که طی سال ها ،بسترساز و آبستن بروز و ظهور آن رویداد شده است.
تحلیلهـای مرسـوم در جنـبش زنـان در رابطـه بـا چگـونگی «قـانونی شـدن
حجاب اجباری» از آن دست تحلیلهایی است که عمدتا به همان مقطـع زمـانیِ
سالهای اولیه انقالب یعنی سال  57و  52محدود میشـود و در نتیجـه ،پروسـه
گفتمانسازی و بسترسازی که پیش از پیروزی انقالب ،طی حداقل یک دهه در
«جنبش ضدشاه» شکل گرفت و به نـوعی زمینـهسـاز مشـروعیت یـافتن «کنتـرل
دولتی بر پوشش زنان» بود ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
اگر دیدگاههایی را که طی زمانی بیش از یـک دهـه در رابطـه بـا پوشـش و
حجاب در میان گروههای متشکل و فعال در «جنبش ضدشـاه» شـکل گرفـت را
منصفانه و با دقت و حوصله بررسی نکنیم ،و بخـواهیم «میـان بُـر» بـزنیم و فقـط
مقطع دو سال اول بعد از پیروزی انقالب را ارزیابی کنیم شاید متوجه نشویم که
«حجاب اسالمی» چگونه به راحتـی توانسـت در سـرزمین مـا ،بـه «قـانون» مبـدل
شود .بررسی فرآیند گفتمانهای شکل گرفته در جریان یک جنبش اجتمـاعی،
حداقل به ما این امکان را میبخشد تا ثمرات و تاثیر گفتمانهای مسـلط و مـؤثر
امروز در جنبش زنان را بـرای فـردای ایـران ،تاحـدودی پـیش بینـی کنـیم و یـا
حداقل نسبت به نتایجی که فردا بهبار میآورند حساسیت الزم را به خرج دهیم.
در واقع تأکید و حساسیت نسبت به ایـن نـوع گفتمـان پـردازی رایـج در مـورد
حجاب ،ای بسا ناشی از این نگرانی است که نکند این نقد رایج (و گفتمانی که
بر این نقد سوار میشود) ،بار دیگر به نتایج ناخواسته و بسیار تلخ و پُر هزینـه در
آینده منتهی گردد.
حجاب به عنوان یکی از نمادهای مهم «جنبش ضدشاه»

بسیاری از ما در جنبش زنان ،با اندوه و ابهام ،به دورهای مـینگـریم کـه پـس از
انقالب  57به وقوع پیوست و سرانجام باع شد تا کنتـرل بـر پوشـش و لبـاس
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ما ،به حوزه قانونگذاری راه یابد و با اجبار دولتـی همـراه شـود و هنگـامی کـه
مشاهده میکنیم در مقطع انقالب ،گروههای نه چندان پُر شـمار از زنـان کـه در
مقابل حجاب اجباری ،معترض بودند ولی تنها ماندند و هیچ نیروی مؤثر سیاسی
به طور جدی از آنها حمایـت نکـرد ،بـه نـوعی سـرخورده مـیشـویم و همـین
تجربه گاه سبب میشود که نسبت به هر جنبش عمـومی بـا شـک و بـدگمانی و
تردید بنگریم .هرچند در فصل بعدی کتاب (فصل چهارم) بـه آن دورۀ ملتهـب
پس از انقالب که مسئله حجاب برای اولین بار از سوی حاکمیت نوپای اسالمی
مطرح شد ،خواهم پرداخت ،اما در این فصل قصد دارم از محدودۀ اتفاقـات آن
دوره گامی فراتر بگذارم و بـه آننـه پـیش از انقـالب در رابطـه بـا «حجـاب» و
«پوشش» زنان اتفاق افتاد بپردازم .چرا که به نظر میرسد طی بیش از یـک دهـه
قبل از انقالب ،گفتمانی در رابطه بـا «کنتـرل بـر پوشـش زنـان» در زیـر پوسـت
مبارزات ضد امپریالیستی در «جنبش ضدشاه» نضج گرفت که نهایتـا ـ و ای بسـا
ناخواسته ـ بسترساز «حجاب اجباری» بود و یا حداقل سبب شد که هیچ گروهی
حتا خود همان زنانی که علیه اجباری شدن حجاب چندین اعتـراض خیابـانی را
در سال  0357سازمان دادند نیز ابزار الزم و مشروعی برای مخالفت بـا حجـاب
اجباری نداشته باشند .در واقع بسترسازیهای پیش از انقـالب در مـورد حجـاب
بود که همه نیروها را در برابر این پدیده« ،خلع سالح» کرد .بهطوری که آیـت-
اهلل روح اهلل خمینــی در مصــاحبهای کــه در ســال  0357بــا الیزابــت تــارگورد
خبرنگار روزنامـه انگلیسـی گـاردین انجـام داد ،اظهـار داشـت« :تجربـه کنـونی
فعالیتهای ضدرژیم شاه نشان داده است که زنان بیش از پـیش آزادی خـود را
در پوششی که اسالم میگوید یافتهاند» (سیمای زن در کالم امام خمینی ،ص)52 .
کنترل دولت در امـر پوشـش زنـان و ملـزم شـدن زنـان بـه رعایـت حجـاب
اسالمی بعد از پیروزی انقالب ـ آن هم بدون واکنش درخوری از سوی جامعـه
ـ برای کشوری کـه حـداقل دو دهـه در زمـان محمدرضـا شـاه تجربـه «پوشـش
اختیاری» را پشت سرگذاشته بود ،به نظر ،موضوعی نه چندان طبیعی مینمایـد و
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اگر ما تحلیلهایمان در رابطه با اجباری شدن حجاب را فقط به همـان دو سـال
 57و ( 52مقطع انقالب) خالصه کنـیم و صـرفا آن را بـه «زور و داغ و درفـش
حاکمان جدید» محدود نماییم طبعا نمیتوانیم پاسخ همه جانبهای برای توضـیح
استقرار چنین قانونی و نحوۀ شکلگیری آن درکشورمان بیابیم.
«اجباری شدن پوشش اسالمی برای زنان» آن طور که برخـی ادعـا مـیکننـد
اتفاقا به واسطهی آن رخ نداد که این موضـوع ،از سـوی مـردان روشـنفکر ،بـه
اصطالح «فرعی» قلمداد میشد (به نظرم این ظاهر قضیه بـود) بلکـه اتفاقـا چـون
«کنترل بر پوشش و رفتار زنان» به عنوان یکـی از سـمبلهـای مسـلط در جنـبش
ضدشاه بود ،نهایتا سبب شد که توسط حاکمان جدید به سهولت و سادگی ـــ و
بدون پرداخت کمترین هزینه ــ به حوزه «قانونگذاری» راه پیدا کند .به عبـارتی
روشن و بیتعارف ،باید گفت که :کنترل بر پوشش زنان در انقالب  57به هـیچ
وجه موضوعی فرعـی نبـود بلکـه یکـی از نمادهـای اصـلی و رمزآلـود «جنـبش
ضدشاه» بود و برای همین هم بـه سـرعت در نظـام نوپـای سیاسـی ،حـق اهلیـت
کسب کرد و به راحتی و بدون واکنش جدی از سوی جامعه ،به قـانون و اجبـار
قانونی ،تبدیل شد.
حتا میتوان گفت جنبش ضدشاه ابعادی به شدت زنسـتیزانه داشـت کـه بـر
بستر تنفری مردانه نسبت به آننه در جامعۀ فعال زنان درحـال شـکلگیـری بـود
حرکت میکرد .زنـان در آن دوره بـرای اولـینبـار در تـاریخ معاصـر ایـران بـه
مناصب قانونگذاری و پستهای باالی مدیریت کالن در جامعـه راه مـییافتنـد.
طبعا برداشته شدن ممنوعیت ورودشان به بسیاری از حـوزههـا (حـوزههـایی کـه
پیش از آن در انحصار مردان بود) ،واکنش جامعـه مردسـاالر سـنتی را بـر مـی-
انگیخته است و همهی این واکنشهای جامعه مردساالر در آن زمان ،بـه جنـبش
ضدشاه ابعادی زنستیزانه میبخشید.
حضـور شـتابان و گسـترشیابنـده زنـان در عرصـه اجتمـاعی و ارکـان مهـم
مملکتی باع احساس ضعف و واکنش یأسزدۀ بسیاری از مردان جامعـه مـی-
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شد .چه بسا همین احساسی مشترك بود که از مردان ادیب و هنرمنـد تـا مـردان
کوچه و بازاری را میآزرد و همه این آزردگیها ،خود را در ادبیات داسـتانی،
در شعر و هنر ،در سینمای معترض ،در موسیقی آلترناتیو ،در نظام سـخن ،و بـه-
خصوص در مبارزات ضدغربی بروز میداد« .غرب» بـیش از آن کـه در جامعـه
آن زمان (که پُر از درآمد نفتی بود) استثمار را تداعی کند اتفاقـا «نـاموس بربـاد
رفته»ی مردان را تداعی میکرد .از این رو خشمی مردانه علیـه «زن مـدرن» کـه
سمبل «نظـام پهلویـان» تلقـی مـیشـد ،بـیش از آن کـه بـه راسـتی از احساسـات
«ضدامپریالیســتی» برخیــزد (در ظــاهر ،البتــه چنــین مــینمــود) ولــی در بــاطن از
احساسات «ضد زن» نشأت میگرفت .از همـین روسـت کـه مـیبینـیم عمـدهی
سمبلهای جنبش ضدشاه ،سمبلهایی آمیخته با تنفر و ضدیت با «زن مدرن» (به
قول خودشان :زن عروسک فرنگی) است که صدالبته «احیای حجاب اسـالمی»،
بهترین مأمن بروز آن واکنش پدرساالر بود.
نوستالژی «بازگشت به اصل و اصالت» ،در عرصههای گوناگون در دهـه 41
رواج یافت و این بازگشت به اصل و اصالت ،برای نمونه در ادبیات در پنـاه «زن
روستایی» و «چادر مـادربزرگ» و در تقابـل بـا «زن مـدرن و شـهری و شـاغل»،
نمود مییافت ،یا در عرصه موسـیقی ،در پنـاه بازگشـت بـه موسـیقی سـنتی کـه
عمدتا موسیقی مردانه (و در مقابل «موسـیقی مـدرن» کـه در آن ،زنـان مـدرن و
امروزی درخشش بیشتری داشتند و )...خود را نشان میداد .در همه این عرصـه-
ها نیز بازگشت به «اصل موضوعه« (گذشتهی اصیل و بکر) ،جنبـهای از «تنفـر از
غرب» و «مدرنیسم» را با خود حمل میکرد و سمبل و محور آن نیـز عمـدتا در
ظاهر و شکل و شمایل «زن مدرن» و در تقابل با حاکمیـت (کـه مـدافع ایـن زن
مدرن تلقی میشد) در هم تنیـده و بـازآفرینی مـیشـد .ایـن رونـد چندالیـه در
نهایت ،سـازندۀ معجـونی فرهنگـی و زنسـتیز بودکـه جنـبش ضدشـاه از آن بـه
خوبی تغذیه ،و نیز آن را بازتولید میکرد و بر بستر آن ،مبارزاتاش را سـازمان
میداد.
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از نیمه ی دهه  0341جامعه ایران شاهد بوده است کـه «چـادر» و «حجـاب» بـه-
تدریج به «نماد اعتراض» برای گروههایی تبدیل میشود که علیه رژیـم سـلطنتی
و کسب قدرت دولتی ،مبارزه مـیکننـد« .مهنـاز افخمـی» ،دومـین وزیـر زن در
تاریخ ایران ،ایـن مسـئله را تأییـد مـی کنـد و در مـورد حجـاب بـه عنـوان نمـاد
مخالفت با رژیم شاه ،میگوید« :پوشیدن حجاب در بین گروههای خاصی ،قبـل
از انقالب نضج گرفته بود ...در حقیقت آن را به عنوان یک وسیله و به اصطالح
به عنوان سمبل مخالفت بهکار میبردند .چون در ایران یکـی از زمینـههـایی کـه
شدیدا پیشرفت کرده بود و مورد توجه ــ هم در سطح ملی و هم بین المللـی ـــ
قرار گرفته بود کاری بود که در زمینه حقوق زنان انجام شده بـود ،بـرای درهـم
شکستن رژیم یکی از انواع مخالفتها این بود که بـه طـور سـمبلیک بـا مظـاهر
پیشرفت زنان مخالفت شود .البته کسـانی کـه غیـر از طبقـات واقعـا مـذهبی کـه
عقیده خاص داشتند ،کسانی که شدیدا این سـمبل را بـه خودشـان گرفتنـد و از
آن استفاده کردند مارکسیستهای اسالمی بودند که از ظواهر و نشانههـایی کـه
مربوط به اسالم میشد استفاده میکردند .این موضوع بـرای آنهـا یـک وسـیله
تبلیغات سیاسی بود( ».مهناز افخمی ،خاطرات) ایشان در ادامه مـیگویـد« :اعتـراض
به ایران در سال  ،0357به ایـران زمـان شـاه ،بـه مدرنیتـه ،و بـه تمـام جنبـههـای
مختلف زندگی درایران در دهه هفتاد میالدی بـود .و یکـی از بـارزترین و قابـل
مالحظهترین موضوعاتی که دائم توی چشم همه بود مسـئله زنـان بـود ،زیـرا در
تمام جنبههای زندگی روزمره به قدری حضور و وجود زنان محسوس بـود کـه
مقام زن ،بح انگیزترین مسئله شد ...البته در هیچ جامعهای نیست که نقشهای
سنتی در ارتباط با زن و خـانواده و اجتمـاع تغییـر کنـد و ایـن موضـوع تاحـدود
زیادی خشم و ناراحتی ،عدم اطمینان و حس ناامنی در افراد را (چه مردان و چه
زنان) به وجود نیاورد .یکی از مهمترین و مشکلترین مسایل انسـانهـا در زمـان
ما این تغییر نقش زنان است ،چـون بـه همـه جنبـههـای زنـدگی و بـه همـه چیـز
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مربوط میشود و بُعد احساسی مهمی دارد و نمیشود تغییـری در آن بـه وجـود
آورد بدون آن که مظاهر منفی سیاسی پیدا شود(».همان)
«مهرانگیز دولتشاهی» ،اولین سفیر زن در تاریخ ایـران و از اولـین نماینـدگان
زن در مجلس ،نیز در رابطه با گسترش حجاب به عنوان سـمبلی علیـه حاکمیـت
شاه میگوید..« :آنها اولین کـاری کـه کردنـد تشـویق چـادر بـود .چناننـه ایـن
آخرها آدم درخیابان شاهرضا ،درخیابان تخت جمشید چادر و چاقنور میدید.
برای این که در مقابل ایـن مقـاومتی کـه ماهـا مـیکـردیم تبلیغـات فـوقالعـاده
شدیدی از آن طرف میشد که زنها چادر داشته باشـند ...خیلـی از خـانوادههـا
تحت تأثیر این تبلیغات قرار گرفته بودند .در همین سالهای اخیر ،ایـن تبلیغـات
در ده ،دوازده ســال اخی ـر (دهــه پنجــاه شمس ـی) حســاب شــده بــود» (مهرانگی ـز
دولتشاهی ،خاطرات).
در تأیید روند شـتابان چـادری شـدن زنـان در اعتـراض بـه نظـام سـلطنتی ،و
شیوههای مختلف مقابلـه بـا آن ،مـیتـوان بـه درگیـریهـای آن زمـان در نظـام
آموزش و پرورش بر سر گسترش حجاب در میـان دختـران دانـشآمـوز اشـاره
کرد .نویسنده خاطرات زندگی فـرخ رو پارسـای ،اولـین وزیـر زن در ایـران،
شرح میدهد کـه « :سـی و پـنج سـال پـس از کشـف حجـاب ،دوبـاره چـادر و
چاقنور و روبگیری بازگشت کرده بود و این حقیقت تلخـی بـود و وقتـی مایـه
تأسف بیشتر میشـد کـه هـزاران دختـر چـادر بـه سـر را در دبیرسـتانهـا و حتـا
دبستانها می دیدیم که با چادر به مدرسه میرفتند(»...پیرنیا ،0323 ،ص)021-003.
و سپس میافزاید« :مدارسی را مـی بینـی م کـه تـا چنـد سـال پـیش یـک شـاگرد
چــادری هــم در آن نبــود و در ســالهــای میانــهی دوران وزارت خــانم فــرخ رو
پارسای بیش از نیمی از دختران و دانشآمـوزان آن کـم کـم چـادری شـدند...
دستهایی در میان مردم در کار بود که چادر را بـه صـورت نمـاد مخالفـت در
جامعه رایج کنند( .».همان ،ص )022
اما به رغم آن که خانم فرخ رو پارسای معتقد بود که نمـیبایسـت از طریـق
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فشار دولت مسئله جلوگیری از گسترش چـادری شـدن زنـان را پـیش ببـرد امـا
سرانجام ،توسط وی بخش نامه ای بـه تمـام مـدارس ابـالغ مـیشـود کـه در آن،
دختران نباید در داخل مدارس «چادر» به سر کنند« :مبـارزه بـا چـادر در دسـتور
کار خانم وزیر [فرخ رو پارسای] قرار میگیرد و با شعار مترقی «نه مینـی ژوب،
نه چادر» موافقت خاص دارد و از آن مهمتر آن کـه رسـما اعـالم مـیکنـد کـه
دختــران دانــشآمــوز ایــران در محــیط مدرســه حــق ندارنــد غیــر از اونیفــورم و
روپوش رسمی ،لباس دیگری بپوشند چه مینی ژوپ ،چـه چـادر( ».همـان) خـانم
فرخ رو پارسای در این بخشنامه اعالم میدارد که« :اگر دختران دانـشآمـوز در
محیط مدرسه با مینی ژوپ یا چـادر و یـا مـدهای افراطـی حاضـر شـوند ،مـدیر
دبیرستان آنهـا ،مسـئول و جوابگـوی وزارت آمـوزش و پـرورش خواهـد بـود».
(همان ،ص .)004
مهناز افخمی صدور این بخشنامه را حاصل فشار گـروههـای زنـان بـه «خـانم
وزیر» میداند و میگوید« :تعداد قابل تـوجهی از دبیـران شـعب سـازمان زنـان،
معلم مدرسه بودند و به ما میگفتند که دلشان میخواهد بتوانند آزادانه و بدون
چادر به مدرسه بروند ،ولی محیطشان و خانوادهشان اجازه نمـیدهـد کـه رأسـا
این تصمیم را بگیرند .اگر دستورالعمل از وزارت آموزش میآمد که در داخـل
محیط مدرسه ،شاگرد و معلم نمیتوانند چادر به سـر بگذارنـد ،کـار معلمـین را
خیلی آسان میکرد .ما این موضوع را با خانم پارسای مطرح کردیم ،بـرای ایـن
که خیلی طبیعی به نظر میرسید ،چون ،به هرحال ،لباس مناسـب محـیط کـار را
میتوانست هر کارفرمایی تعیین کند و چیزی نبود که بشود به آن ایـراد زیـادی
گرفت .این مربوط به حوزهی زندگی خصوصی افراد نمیشد ،مربوط به محـیط
داخل مدرسه میشد ...خانم فرخ رو پارسای موافق ایـن موضـوع بـود و دسـتور
العمل فرستاد برای تمام مـدارس و ایـن هـم یکـی از مـواردی بـود کـه موجـب
مجازات خانم پارسا و موجب از دست دادن ایشان شد( ».مهناز افخمی ،خاطرات)
در هر صورت این بخشنامه نه تنها به حـذف «چـادر» در مـدارس نیانجامیـد
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بلکه حتا حجاب به عنوان نماد اعتراضی در میان گروههای حتـا غیرمـذهبی هـم
گسترش یافت .در واقع نخبگان اسالمگرا و روشـنفکران غیرمـذهبی جامعـه بـه
کمک مفهومسازی و بازآفرینیهای جهتدار خود واقعه کشف حجاب (با این
که نزدیک به سه دهه از آن واقعه گذشـته بـود و دیگـر هـیچ اجبـاری از سـوی
دولت برای نپوشیدن چادر اعمال نمیشد) ،آن را در تبلیغاتشان به عنوان نمـاد
منفور قدرت حکومتی پهلویان مطرح میکردند و ایـن تلقـی و تبلیـغ ،سـرآخر
توانست بر بستر آمـادهی فرهنـگ مردسـاالر جامعـهی آن روز ـ کـه از حضـور
روزافزون زنان در اجتماع به واکنش افتاده بود ـ سوار شود و در نتیجه در اکثـر
بخشهای جامعه در آن دوره« ،چادر» (در مخالفت با آن نماد حکومتی) مـورد
پذیرش قرار گیرد و به «سمبل مخالفت و اعتراض» هم تبدیل شود ،تـا بـدان جـا
که بهتدریج با گسترش آن ،حتا برخی از گروههای چ و مارکسیسـتی نیـز نـه
تنها هیچ نوع مخالفتی با آن نداشتند بلکه با آن همراهی نشان دادند.
در واقع گروههای انقالبی چ  ،هر چند اسـتفاده از چـادر در آن دوره را بـه
گفته خودشان صرفا به منظـور «اسـتتار امنیتـی» و بـرای فـرار از دسـت مـأموران
ساواك محدود می کردند ،ولی واقعیت آن است که بح «کنتـرل بـر پوشـش
زنان» در احزاب چ نیز به شدت رایج بود .در واقع احزاب سیاسـی یـک نـوع
یونیفرم مردانه را برای زنان که از «الگوی زن عروسـک فرنگـی» فاصـله داشـت
تبلیغ و ترویج میکردند.
شهال الهیجی پژوهشگر حوزه زنان و از پیشقدمانِ ناشـران زن در ایـرانِ بعـد
از انقالب نیز از بسیاری از زنان چ مثـال مـیآورد و مـیگویـد کـه آنهـا در
گروههای چ حتا بـه خـاطر یـک گوشـواره و یـا یـک رُوژ لـب ،بـه جلسـات
زجرآور «انتقاد از خود» (به دلیل خصلتهای «بورژوایی») محکوم شده بودنـد».
(شهال الهیجی ،مصاحبه) کنترل بر پوشش زنان در سازمانهای چ  ،زنان را از هـر
آننه شباهتی به «زن عروسک فرنگـی» داشـت منـع مـیکـرد .حتـا خـود شـهال
الهیجی که به گروههای چـ تعلـق نداشـت در مصـاحبه تـاریخ شـفاهیاش بـا
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نگارنده ،میافزاید« :من هم خودم سعی میکردم بـه گونـهای لبـاس بپوشـم کـه
یک موقع شبیه آن زن عروسکی کـه علیـهاش بـه شـدت تبلیـغ مـیشـد نباشـم»
(همـان) و به همین دالیل بود که اتفاقا ،بعد از انقالب  57که حجاب اجباری شد
هیچ کدام از گروههای سیاسـی انقالبـی بـرای مخالفـت بـا آن ،هـیچ نـوع ابـزار
مشروعی در چنتـه نداشـتند ،چـرا کـه ظهـور «حجـاب» مسـئله ای فـی البداهـه و
ناگهانی در زمان پس از انقالب نبود بلکـه حـداقل یـک دهـه پـیش از انقـالب،
«حجاب» به عنوان «نمادی اعتراضی» در جامعه ایرانی رو به گسترش نهـاده بـود
و همه گروههای انقالبی ،به رغـم تفـاوت در مشـی سیاسـی و ایـدئولوژیشـان،
تقویتاش میکردند.
برای نمونه ستاره فرمانفرمائیان در خاطرات خود در مورد افزایش چشمگیـر
دختران روسری به سر ،به عنوان مخالفت با «شاه» ،چنین میگوید« :در بازگشت
به ایران ،کشور را آشفتهتر دیدم .در میان دانشجویان ،یک گروه سیاسی بـه نـام
مارکسیستهای اسالمی نفوذ زیادی کرده بودند .بسـیاری از دانشـجویان ریـش
خود را نمیتراشیدند ،کراوات نمیزدنـد ،پیـراهنهـای بـییقـه مـیپوشـیدند و
دکمههای آن را تا باال میبستند و بدین وسیله خود را مخـالف تظـاهرات غربـی
نشان میدادند .در دانشگاه ها ،بر تعداد دانشجویان دختری که روسـری داشـتند
و یا لباسهای تیره میپوشیدند ،هـر روز افـزوده مـیشـد .آنهـا خـود را حـامی
سازمان آزادی بخش فلسطین میدانستند و جداسازی کالسهای درس دختران
از پسران را الزم میدیدند( ».فرمانفرماییان ،ص .)347
یکی از زنان برجستهی ملی – مذهبی هم میگوید« :ما پیش از سخنرانیها و
انتشار کتاب «فاطمه فاطمه است» دکتر شریعتیی بیحجاب بودیم اما شریعتی بـه
ما هویت سیاسی بخشید و ما روسری سر کـردیم .پـس از آن بـود کـه پوشـیدن
روسری به همـراه لباسـی سـاده بـه شـدت در میـان زنـان مـذهبی طبقـه متوسـط
گسترش پیدا کرد و نمادی از مخالفت با شاه شد».
مهناز افخمی در بخشی از خاطرات خود ،از تحصـن و تجمعـی کـه پـیش از
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انقالب در دانشـگاه بـا هـدف مجبـور کـردن مسـئوالن مملکـت بـه جداسـازی
دختران و پسران دانشجو در رستوران دانشگاه و در اتوبـوس هـا ،رخ داده بـود،
یاد میکند« :در مراسم رسمی در مقابل صف وزیران ،اعلیحضرت با مـن راجـع
به اعتصابی که در دانشگاه شده بود و دانشجویان اسالمی تهدید کرده بودند که
دختران و پسران دانشجو نمیتوانند در یک کافه تریا غذا بخورنـد ،یـا در یـک
اتوبوس با هم باشند ،صحبت و گله کردند که پس این سازمان زنان که ما سال-
ها سر و صدایش را شنیده ایم و تمـام شـعارهایش را گـوش کـردیم و همـهاش
صحبت از قدرت و نفوذ و آگاهی زنان کرده ،پـس کجـا هسـتند ،ایـن زنهـای
آزادهای که هیچ عکسالعملی به این طـور اعتصـابات نشـان نمـیدهنـد؟ ولـی
چیزی که جالب است علتی است که چرا ما به این موضوع عکسالعمـل نشـان
نداده بودیم ،با این که چندبار هم از دستگاههای مختلف سوآل شده بود که آیا
سازمان زنان در مقابل آن رویداد عکسالعملی دارد یـا نـدارد ....عکـس العمـل
اولیه من این بود که این تظاهرات را دستگاه امنیتی برای مفتضح کردن مخالفین
پ ـیش آورده و ی ـک چی ـز ســاختگی اســت ...و نمــیتوانــد واقع ـی باشــد .یعن ـی
احساسی که خیلی از ماها داشتیم این بود که غیر ممکـن اسـت در یـک محـیط
دانشگاهی ،دانشجو آن قـدر متعصـب و کوتـهفکـر باشـد کـه فکـر کنـد دختـر
دانشجو با پسر دانشجو در یک کافهتریا نمیتواند بنشیند ،پس طبیعتـا ایـن یـک
چیز ساخته و پرداخته دستگاه امنیتی است .در نتیجه بـه موضـوع عکـسالعملـی
نشان ندادیم( ».مهناز افخمی ،خاطرات)
با توجه به خلق چنین فضایی در پیش از انقـالب و رشـد تـدریجی آن اسـت
که میبینیم پس از انقالب ،زنان بیحجاب در خیابان توسط گـروههـای مـردان
متعصب مورد هجوم قرار مـیگرفتنـد ،آنهـا را کتـک مـیزدنـد و روی کـف
خیابان میکشیدند و فاحشه و لختی و مأمور آمریکا خطاب میکردند.
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زنان طبقه متوسط علیه سبک زندگی خود

گرایش مسلط بـر روشـنفکران طبقـه متوسـط (در پـیش از انقـالب) ،عمـدتا دو
رویکرد فکری و ارزشی ،یعنی «چ مارکسیستی» و رویکـرد «ملـی  -مـذهبی»
بود که در رقابت با یکدیگر قـرار داشـتند .امـا اگـر بـه ادبیـات سیاسـی جنـبش
ضدشاه که عمدتا از سال  42به بعد نضج گرفت نگاهی بیانـدازیم متوجـه مـی-
شویم که هر دوی این نگرشهای مذهبی و مارکسیسـتی بـه دلیـل عـدم تعمیـق
گفتمان هایشان و باقی ماندن در «سطح فرمالیسم سیاسی» ،در تلقی جامعـهی آن
روز ،یک کل واحد پنداشته میشدند .یعنی هر بخشی از جنبش ضدشـاه ،یکـی
از بخشهای تمدن غرب را هدف گرفته بود .و به این ترتیب «ضدیت با غـرب»
به یک «کل واحد» و نقطـهی تالقـی و اشـتراك میـان همـهی نیروهـای جنـبش
سیاسی ضدشاه تعمیم یافته بود .سمبل و سیمان انسجام این مخالفت نیـز ای بسـا
گفتمان پردازی علیه «نماد زن بَزك کردهی به اصطالح عروسک فرنگی» بـود.
یعنی آن شعارهای کالنِ ضدغربی ،مصداقاش در زنـدگی و مبـارزات روزمـره
علیه شاه ،حول بیزاری و تحقیر «زن عروسک فرنگی» که از قضـا منفـور همـهی
گروهها ـ از چ ِ مارکسیستی تا اسالمگرای سیاسی ـ بود ساخته و پرداخته مـی-
شد :یکی آن را «غیراصیل و غیـر بـومی» خطـابش مـیکـرد و دیگـری «مـزدور
امپریالیسم و بیگانه» میخواندش.
توده مردم نیز اغلب تحت نفوذ روحانیت قرار داشتند .به همین دلیـل« ،تـوده
زنان» تکلیفاش با بح حجاب تقریبا مشخص بود و فکر میکرد که «اجباری
شدن یا نشدن حجاب» در زندگیاش تأثیری ندارد و ای بسـا در مقـاطع تشـدید
فشار اقتصادی ،از اجباری بودناش خشـنود هـم بـود .ولـی آن بخـش از جامعـه
یعنی زنان اقشار متوسط مدرن شهری که از تحقیر «سبک زندگی» بـه اصـطالح
زن عروسک فرنگـی و تبعـات پـس از آن ضـربه مـیخوردنـد ،نیـز بـه جنبشـی
پیوستند و از آن حمایت کردند که گفتمانها و مرکز ثقلاش از قضـا علیـه «زن
مدرن» بود یعنی علیه فضایی شـوریدند کـه خـود زنـان اقشـار مـدرن شـهری از
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وجود و حضور آن فضا رشد کرده و بالیده بودند.
در واقع زنان تحصیل کرده شهری در مبارزات قهرآمیزشـان علیـه شـاه طـی
بیش از یـک دهـه ،در گفتمـانپـردازی علیـه زن مـدرن و حقـوق خودشـان در
جنبش ضدشاه فعاالنه شرکت کردند و در نتیجه ،به دنبالـه روی از «تـوده زنـان»
افتادند و نتوانستند از سبک زندگی و منافع خود دفاع کنند .به این ترتیب باعـ
شد که این بخش از زنان طبقه متوسط ـــ کـه قاعـدتا مـیبایسـت «پیشـتاز تـوده
زنان» باشند ــ اتفاقا در رابطه با «حجاب» ،آشکارا «پشـت سـر تـوده زنـان» قـرار
بگیرند و مردان روشنفکر همرزمشـان نیـز (بـرخالف پـدران و پـدربزرگهـای
روشنفکرشان که در انقالب مشروطیت ،آزادی زن را بـا «آزادی پوشـش زنـان»
گره مـیزدنـد) ،دیگـر نـه تنهـا آزادی زن را در آزادی پوشـش نداننـد بلکـه از
پوشش و حجاب زنان به عنوان «ابزاری» جهت «مبارزه علیه حاکمان وقت» بهره
جویند .تا بدان جا که «در دومین تظاهرات بزرگی که  7-3ماه پـیش از سـقوط
شاه انجام گرفت بح حضور در تظاهرات با روسری ،مطـرح شـد و در مـدت
اندکی ،به جداسازی راهپیماییهای پیش از انقالب ،گسترش پیدا کـرد»( .شـهال
الهیجی ،مصاحبه).

در گروههای مذهبی که در طبقه متوسط پایگاه داشتند دکتر علی شریعتی بـا
اندیشههای انقالبی و پُر نفوذ خود بح «پوشش زنان» در حوزهی عمومی را از
امری «سنتی» به امری «سیاسی» ــ نوعی یونیفرم سیاسی و نماد مبـارزه ـــ تبـدیل
کرد (که این رویکرد ،لزوما در حوزه خصوصـی زنـدگی خـود آنـان ،رعایـت
نمیشد و حتا برخی از زنان خانواده آنها معموال بیحجاب بودند) .در گـروه-
های چ نیز «پوشش زنان» به شکلی دیگر رنگ و بـوی سیاسـی گرفـت یعنـی
زن مرفه و بَزك کـرده («عروسـک فرنگـی») بـه نادرسـت ،بـه جـای زن غربـی
معرفی شد و در فرهنگ سیاسی داخل کشور این مدل از پوشش و آرایـش ،بـه
عنوان نماد ارزشهای منحط بورژوازی لیبرال (غرب زده) و عامل نفوذ فرهنگ
استعماری معرفی شد .نیره توحیدی ،استاد دانشگاه ،در این باره میگوید« :کـار
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کردن زن در خارج از خانـه ،خاصـه بـرای طبقـات متوسـط و سـنتی بـه مفهـوم
سپردن ناموس به بیگانگان بود .ایـن اتهـام فقـط توسـط نیروهـای مـذهبی طـرح
نمیشد ،بلکه نیروهای ملی و روشنفکران غیرمـذهبی نیـز اکثـرا نسـبت بـه زنـان
شاغل شهری بیاعتماد و مشکوك بودند و بسیاری نیـز آنهـا را آلـوده ،دسـت
خورده ،فاقد نجابت و اصالت زنان روستایی و به یک کالم «غربزده» به حسـاب
میآوردند ...در لیست گناهان زنان مدرن ایرانی عالوه بر مواردی که در لیسـت
گناهان زنان مدرن در غرب گنجانده شده بود ...گنـاه بزرگتـری قـرار داشـت و
آن ،ستون پنجم شدن برای اهداف و اغـراض امپریالیسـم بـود ...غربزدگـی زن
عمدتا در نحوه پوشش ،میزان نمودار شدن بدن ،چگونگی آرایش و پیـرایش و
رفتار و سلوك اجتماعی و نوع و حدود حضورش  ...محک زده میشـد .حملـه
به زن غربزده در اکثر موارد ...به دلیل تغییر در سلوك اجتماعی و رفتـار جنسـی
و سر و وضع ظاهری او ...بوده است( ».توحیدی ،ص  32و )72
به این ترتیب بود که موضوع پوشش زنان بهتدریج ـ و بدون آن که مشخصا
اعالم شود ـ به عرصه مجادالت سیاسـی و حتـا مجـادالت بـین المللـی «شـرق و
غرب» نیز کشیده شد و یک لباس خاص یعنی «لباس ساده ،بـیآرایـش و بسـیار
شبیه مردان» (که مانند یونیفرم اسالمگراهای سیاسی بود ،البته بدون روسری) در
میان زنان در سازمانهای مخفی چ  ،تبلیغ و تحمیل شد .بسیار شـنیدهایـم کـه
تخطی از این نوع پوشش پرولتری ،به حذف و اخراج از سازمان و یا حداقل ،به
جلساتی نفسگیر با عنوان «جلسه انتقاد از خود» منجر میشد .حـال بـا توجـه بـه
وجود چنین گفتمان نیرومندی در پیش از انقالب ،گروههای کـوچکی از زنـان
با چه ابزار و چه گفتمـان و مشـروعیتی قـرار بـود کـه بعـد از انقـالب در مقابـل
«اجباری شدن حجاب» قد علم کنند؟ درحالی که حتا خودشان نیز بـه نـوعی در
این روند پیش از انقالب ،شریک بودند.
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تمرکز افشاگری انقالبیون بر لباس و پوشش اعضای خاندان سلطنتی

در این میان تمرکز «افشاگری» علیه شاه عمدتا بر محور نوع پوشش زنان مؤنـ
خــانوادهی او تمرکــز داشــت .چــه از ســوی نیروهــای مــذهبی و چــه از ســوی
غیرمذهبیها« ،مظاهر غربی پوشش» (عمـدتا هـم ،طـرز لبـاس پوشـیدن اعضـای
مؤن خانواده سلطنتی) هدف افشاگریها بود .اوایل انقالب با باز شـدن فضـای
مطبوعات ،تمرکز افشاگری نیروهای انقالبی علیه زنـان خـانواده سـلطنتی ماننـد
فرح پهلوی و اشرف پهلوی باال گرفت و این افشـاگری هـا ،اغلـب بـا انتشـار و
چاپ عکسهای آنان مثال در کنـار دریـا ،و یـا بـا لبـاسهـای «بـاز» بـود .یعنـی
«جنایت خانواده سلطنتی» اغلب اوقات بر نحوهی «لباس پوشیدن بیپروای» زنان
خانواده سلطنتی تمرکز مییافت و از این طریق ،بازنمایی میشد :از «افشـاگری»
عکسهای بیکینی پوش فرح پهلوی تا لباسهـای بـاز اشـرف پهلـوی و .....البتـه
دامنهی این افشاگری بـه همـهی زنـانی کـه در حکومـت شـاه ،دارای مسـئولیت
بودند تعمیم یافته بود .برای نمونه ،مهناز افخمـی ،رئـیس سـازمان زنـان و وزیـر
زنان در زمان شاه ،در مورد مقالهای که در همان اوایل شروع انقـالب دربـاره او
در مجله «زن روز» به نگارش درآمده بود چنین توضیح میدهـد« :روزی مقالـه-
ای در مجله «زن روز» چاپ شد ..مقاله سراپا حمله و فحاشی به سـازمان زنـان و
به شخص من بود ...و سپس مرا محکوم میکرد که با بلوز بدن نما و چکمه بلند
در بلوچستان در جلسه زنان ویسکی میخوردهام( »...مهناز افخمـی ،خـاطرات) ایـن
درحالی است که مهناز افخمی در مورد نحوه پوشـش در «سـازمان زنـان» مـی-
گوید« :ما فلسفهمان در ارتباط با پوشش این بود کـه در سـازمان ،آزادی اسـت،
به این معنی که هرکس هرچه دلش میخواست بپوشد ،که حـق انتخـاب داشـته
باشد :از چادر شروع میشد تا لباسهـای دیگـر .ولـی در قالـب کـار کادرهـای
سازمان همیشه صحبت این بود کـه تـا آن جـایی کـه ممکـن اسـت در نحـوهی
پوششمان سنتی ظاهر بشویم ،سنتی بـه ایـن معنـی کـه چیـز غیرعـادی نپوشـیم،
چیـزی کــه نقــش و نگــار زیـاد دارد ،رنــگ و روی زیـاد دارد ،و بــاز اســت ،و
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آستینش کوتاه است یا دامنش کوتاه است ....خالصه لباسی مـوقر و چیـزی کـه
توی چشم نزند ...برای همین بود که ما همیشه سعی میکـردیم کـت و دامـن و
لباس پوشیده و بلند و معمولی داشته باشیم( ».همان)
همانطور که میبینیم به رغم آن که زنانی که دارای مسـئولیت در زمـان شـاه
بودند برای پیشبرد فعالیتهای خود به نفع زنان ،تالش میکردنـد کـه حتـا نـوع
پوشششان در جامعه را داوطلبانه و آگاهانـه کنتـرل کننـد امـا بـاز هـم یکـی از
ابزارهای افشاگری علیه حاکمیت در جنبش ضدشاه ،نوع و پوشـش زنـان درون
حاکمیت بوده است.
در مجموع می تـوان گفـت کـه اگـر مـثال یکـی دو تظـاهرات علیـه حجـاب
اجباری کاری از پیش نبرد و یا همانطور که خانم «ژیال شریعت پناهی» ،یکی از
زنان برجسته مـذهبی کـه در خـاطرات خـود مـیگویـد پـس از اجبـاری شـدن
حجاب در ادارات ،به اعتراض به این مسئله ،استعفا داده است ولی ایـن اقـدام او
علیه حجاب اجباری متأسفانه هیچ پشتیبانی حتا در میـان همقطـاران خـود نمـی-
یابــد ،بــرای آن اســت کــه حــداقل یــک دهــه ،تبلیــغ یکجانبــهی ارزشهــای
غیردموکراتیــک علیــه «زن غــرب زده» در کــل جنــبش ضدشــاه از ســوی همــه
گروههای سیاسی و با شراکت و همکاری خود زنـان ،طبعـا نمـیتوانسـت یـک
شبه خنثا و وارونه گردد.
شاید به خاطر همین ادبیات حاکم بر جنبش ضدشـاه بـود کـه مـثال فـرخ رو
پارسای به عنوان زن نمادین غربی ،بـه راحتـی محاکمـه و محکـوم مـیشـود ،و
بسیاری از زنان انقالبی و روشنفکر هم در مقابل این حادثه ،بـه راحتـی سـکوت
اختیار میکنند .فرخ رو پارسـای ،اولـین وزیـر زن در ایـران (وزیـر آمـوزش و
پرورش) ،را به اتهام «برگزاری اردوهای مختلط» ،و «ضدیت با چـادر بـه وسـیله
صدور آیین نامـهی آمـوزش و پـرورش بـرای ممنوعیـت چـادر در مـدارس» و
اتهامــاتی مشــابه ،محکــوم و مجــازات کردنــد (پیرنیــا )0323 ،و یــا مهرانگیــز
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
داشت نیز اول انقالب ،بازداشت و در دادگـاه انقـالب محاکمـه مـیشـود و بـه
اتهام« :نقشی که وی در مصوبات مجلس ،خاصه در مصوبات منتهی به آزادی و
به فساد کشیدن زن و جامعه ایفا کرده و با التفـات بـه فعالیـت چشـمگیر وی در
پیاده کردن فرهنگ غربی در بین زنان ایـران بـه طـرق مختلـف از جملـه کتـاب
نویسی »..محکـوم مـیشـود( .احمـدی خراسـانی و اردالن ،ص  ،)31و تأمـل برانگیـز
است که در این موارد از جانـب آن دسـته از «زنـان انقالبـی و مخـالف حجـاب
اجباری» هیچ واکنشی صورت نمیگیرد و نمیتواند حتا انگیزه و منشـاء صـدور
یک اطالعیه اعتراضی باشد.
در واقع وقتی جنبش ضدشاه بـه انقـالب  57منجـر شـد بـا توجـه بـه آن کـه
«روسری و چادر» یکی از مهمترین نمادهای «انقالب» محسوب میشد و با ایـن
سمبل به مصاف امپریالیسم و غرب رفته بودند شاید طبیعی میدانستند که کسـی
مانند خانم فرخ رو پارسای به خاطر صدور آیـین نامـهی ممنوعیـت سـر کـردنِ
چادر در مدارس ،و «پیاده کردن فرهنگ غربی» ،ضدانقالبی و طاغوتی خوانـده
شود و با این اتهام ،حتا اعدام گردد.
شاید همین دیدگاههای زنستیزانه موجود در جنبش ضدشاه بـود کـه سـبب
شد که وقتی در بهمن ماه  0357آتش سـوزی محلـهی شـهر نـو 1در تهـران بـه
وقوع پیوست ،واکنشی را حتا در میان زنان در گروههای انقالبـی برنیانگیخـت،
 1روزنامه اطالعات دهم بهمن  ۷۵۳۱مینویسد« :از حدود ساعت پنج بعد از ظهـر در اطـراف
«قلعه شهر نو» بهتـدریج مـردم اجتمـاع کردنـد .مـدت زیـادی نگذشـت کـه اجتمـاع افـراد بـا
تظاهرات توام شد ...در این هنگام با وسایلی که از قبل تهیه شـده بـود ،خانـههـا و مغـازههـای
داخل «قلعه» به آتش کشیده شد ...مأموران آتشنشانی که پیرو اعالمیه قبلی خود ضمن اعـالم
همبستگی با مردم اعالم کرده بودند از خـاموش کـردن آتـشهـایی کـه مـردم نمـیخواهنـد،
خودداری خواهند کرد »...این درحالی است که  3ماه بعد یعنی در آبـان مـاه  ،0352روزنامـه
اطالعات خبر از تعطیلی «محله بدنام» تا اطالع ثانوی را میدهد.
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در حالی که زنی ماننـد «سـتاره فرمانفرماییـان» کـه در نظـر آنـان «ضـدانقالب و
طاغوتی» محسوب میشد از قضا تنهـا زنـی بـود کـه یـک تنـه در برابـر «آتـش
سوزی در شهر نو» ایستادگی کرد .ستاره فرمانفرماییان واقعه آتش سـوزی شـهر
نو را در خاطراتاش چنین شرح میدهد« :یک روز بعد از ظهر در آبان مـاه ،از
مرکز رفاه اجتماعی ما در محله بدنام شهر[شهرنو] ،تلفن کردنـد تـا خبـر تهـاجم
گروهی از مردان متعصب را به خانههای زنان بدنام «محلـه» اطـالع دهنـد .مـدیر
مرکز در حالی که سراسیمه و مضـطرب مـینمـود گفـت گروهـی از «ریشـوها»
شروع به تخریب و آتش زدن خانهها «قلعه» کردهاند و پلـیس و نیروهـای آتـش
نشانی هم از ارائه کمک ،خودداری مـیکننـد .مـن بـه سـرعت از دفتـرم بیـرون
آمدم و از ذبیح خواستم چند تن از دانشجویان را ،که در مدرسه پرسه میزدند،
جمع کند و سپس به اتفاق ،سوار استیشن شدیم و با سرعت تمام به سـوی محلـه
بدنام شهر حرکت کـردیم( ».فرمانفرماییـان ،ص  )3 - 330سـتاره فرمانفرماییـان در
ادامه شرح میدهد که چگونه پلـیس را وادار بـه دخالـت مـیکنـد و چگونـه بـا
شاگردانش برخی از زنان روسپی را از آتش نجات میدهنـد و سـرانجام ،آتـش
را مهار میکننـد « :شـاگردانام همگـی از هـواداران نهضـت [آیـتاهلل] خمینـی
بودند و با وجودی که کامال محسوس بود با مهاجمین همفکرانـد ،امـا از انجـام
وظیفه مددکاریشان به بهترین نحو ابـا نداشـتند» (همـان ،ص  )333واقعـۀ نجـات
جان روسپیان ،سبب آشناییاش با آیتاهلل سید محمود طالقانی میشود و همـین
امر سبب میگردد که با وساطت آیتاهلل طالقانی ،ستاره فرمانفرماییان از مهلکه
«دادگاه انقالب» بیرون بیاید و به سرنوشت برخی از دیگر زنـانی کـه وابسـته بـه
حاکمیت شاه شناخته میشدند ،گرفتار نشود.
از آوردن این واقعه تاریخی میخواهم به این نتیجه برسـم کـه غیـر از بحـ
«حجاب اجباری» ،در همان دوران انقالب ،اتفاقات بسیاری بر زندگی و حقوق
زنان هوار شد که متأسفانه از واکـنش زنـان انقالبـی ضـدحجاب ،در برابـر ایـن
وقایع ،اخباری در دست نیست.

 / 071روشنفکران و حجاب
انزوای زنان منتقد اجباری شدن حجاب

اکثـر زنـانی کــه در اوایـل انقــالب در جریـان بحـ حجــاب اجبـاری از ســوی
حاکمان تازه ،از این موضوع «جا خورده بودند» و برایشان حتـی «شـوك آور»
بود عمدتا زنانی بودند که در طول یک دهه قبل از انقالب ،در خارج از کشـور
زندگی و تحصیل میکردند و به طور مستقیم و چهره به چهره در جریـان آننـه
درون جامعه طی یک دهه قبل از انقالب گذشته بود قرار نداشـتند .بـرای نمونـه
مؤسسان «اتحاد ملی زنان» (تشکلی که در سالهای اوایل انقـالب از دل گـروه-
های چ شکل گرفت) در مورد شـکلگیـری ایـن سـازمان مـیگوینـد« :اکثـر
مؤسسان اولیه این سازمان ،روشنفکرانی بودند که در خارج از کشور بـه مبـارزه
سیاسی علیه رژیم شاه اشتغال داشتند و پـس از قیـام بـه ایـران بازگشـتند» (متـین،
 ،0373ص  .)00در واقع در تظاهرات ضدحجاب اجباری در سـال  57بخشـی از
زنان چپگرا (از جمله برخی از اعضای اتحاد ملـی زنـان) حضـور داشـتند کـه از
خارج به ایران باز گشته بودند .بعضی از این زنان ،دانشـجویان دختـر شـاغل بـه
تحصیل در خارج از کشور بودند که بـه خـاطر شـرکت در انقـالب و تجربـهی
فضای انقالبی بـه وطـنشـان بازگشـته بودنـد .در آن زمـان «حـدود  51درصـد
دانشجویان خارج از کشور را در سال  0353زنان تشکیل میدادند( ».ساناساریان،
.)0325
یکی از همین زنانی که به گروههای چ در خارج از کشـور پیوسـته بـود و
با انقالب وارد ایران شده بود در مصاحبهای میگوید« :در بهمن  ،0357حـدود
یک هفته پس از انقالب ،به ایران رفتم .پس از ده سال این نخستین سـفر مـن بـه
ایران و از ده سالگی تا آن زمان دومینبار بود که از ایران دیـدار مـیکـردم» .او
یکی از هزاران زنی است که از خارج بازگشته که به گفته خودش در تظاهرات
ضدحجاب اجباری شرکت داشته ،اما همین فرد در خاطراتاش بـه ایـن کـه تـا
چه حد دیـدگاهاش نسـبت بـه آننـه در جامعـه در قبـل از انقـالب مـیگذشـت
متفاوت بوده اشاره میکند و ایـن فاصـله دیـدگاه خـود و هـم حزبـی هـایش را
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چنین شرح میدهد« :از نظر سیاسی گروههای چ روحیـه خـود را مـیباختنـد،
بسیاری از آنان دریافتند که تعبیرهایشان از شرایط در ایران تا چه پایـه نادرسـت
بوده و آنان تا چه حد از طبقات کارگر دور بودهاند .در پایـان یـک تظـاهرات،
عدهای از ما برای گفتگو با کارگران درباره اهمیت تداوم انقالب تا رسـیدن بـه
دموکراسی واقعـی در جمـع کـارگران بـاقی مـیمانـدیم .کـارگران بـا ادب بـه
حرفهای ما گوش دادنـد .هنگـامی کـه آنهـا را تـرك مـیکـردیم ،یکیشـان
دستش را برای ما تکان داد و با خنده و تفریح به انگلیسـی گفـت :بـای بـای .از
این بهتر نمیشد بیگانه بودن ما را با آن کارگرانی کـه متحـدان طبیعـی خـویش
میپنداشتیم ،نشان داد» (مهناز افخمی ،0377 ،ص )025
البته این زنـان خـارج از کشـور کـه مبـارزهشـان بـا شـاه را در کنفدراسـیون
دانشجویان خارج از کشور پیش میبردند ،پس از بگیر و ببندها و خشونتهـای
اول انقالب ،بسیاریشان به خـارج از کشـور بازگشـتند و از همـین رو وقتـی در
سال  0353حجاب اجباری دوباره مطرح و به قانون تبدیل شد ،تنها زنان شـاغل
در ادارات دولتی و نیز زنانی که با حکومت سابق به نوعی همدلی داشتند ،روند
اعتراض به حجاب اجباری را پیش بردند .در واقع همین گـروه از زنـان ،نیـروی
اصلی در شکلدهی و راهانـدازی کمپـین «پوشـیدن لبـاس سـیاه در اعتـراض بـه
حجاب اجباری» بودند« :وقتی که فرمان آیتاهلل خمینـی بـه اجـرا گذاشـته شـد،
حدود  2511زن با پوشیدن لباس سیاه بر علیه این قانون اعتراض کردنـد .آنهـا
شامل زنان شاغل ،تحصیل کردگان غرب ،غیر مذهبیها و هواداران شاه بودنـد.
تعداد شرکت کنندگان در این اعتراض به چند دلیل از تعداد زنان در تظـاهرات
یکسال پیش کمتر بود -0 :بسـیاری از زنـانی کـه مـیتوانسـتند کشـور را تـرك
کنند ،از ایران رفته بودنـد -2 .احسـاس ناامیـدی و تـرس از حملـهی متعصـبین،
بســیاری از زنــان را از صــحنهی اعتراضــات دور نگــاه مــیداشــت و  -3فضــای
سیاسی-اجتماعی بسوی سرکوب بیشـتر پـیش مـیرفـت و هزینـهی شـرکت در
یک تظاهرات اعتراضی زنان را باال میبُـرد( ».ساناسـاریان )0325 ،در حقیقـت در
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اولین تظاهرات ضد حجاب اجباری در  2مارس «حدود  5111تا  2111زن در
دانشگاه تهران دست به گردهمایی و تظاهرات زدند( ».همان) در صورتی کـه در
سومین تظاهرات ،این تعداد به  2511تن رسید .این درحالی است که حکومـت
جدید « تظـاهراتی بـا حـدود صـدهزار مـرد و زن بـا حجـاب ،بـرای حمایـت از
جمهوری اسالمی به راه انداخت» (همان).
بخشی دیگر از این زنان انقالبی هم کـه در داخـل کشـور زنـدگی و مبـارزه
مــیکردنــد ،کســانی بودنــد کــه بــه واســطه حضــور در «ســازمانهــای مخفــی و
زیرزمینی» (مثل حزب توده ایران ،سازمان چریکهای فدایی خلـق و )....اساسـا
خبر نداشتند که در بطن جامعه و در روابط روزمره زنـدگی مـردم چـه اتفاقـات
عظیم فرهنگی و سیاسی و نمادین دارد نضج میگیرد .یعنی آنها هـم در دایـره
بسته سازمانهای مخفی ،اغلـبشـان «بـه یـک بـاره» از پدیـدار شـدن اجبـار در
پوشیدن حجاب (و سر برآوردن شعار :یا روسـری ،یـا تـو سـری) ،شـگفت زده
شدند .از زاویه این بخش از زنان جدامانده از جامعه نیز« ،اجباری شدن حجاب»
احتماال یک پدیده جدید و خلق الساعه جلوه میکـرد ،درحـالی کـه حـداقل از
یک دهه قبل از آن ،در «مدارس» و خیابانها (و نه لزوما در دانشگاه ها) چادر و
مانتو و روسری به شکلی غیرعادی ،رو به گسترش نهاده بود .باید به یـاد داشـت
که در زمان شاه« ،فضای دانشگاه» بـرخالف امـروز ،قشـرهای مختلـف مـردم را
نمایندگی نمیکرد بلکه عمدتا در محـدودهی گـروههـای «الیـت» جامعـه قـرار
داشت ،درحالی که فضـای موجـود در مـدارس و بـهویـژه «دبیرسـتان هـا» ،کـه
روسری و چادر سر کردنِ دانشآموزان دختر ،رو به گسترش نهاده بود در واقع
نشانه و بازتابی از واقعیت انکارناپذیری بود که در بطن و بافت جامعـه بـه وقـوع
میپیوست.
حجاب اجباری در سایه عدم اتحاد میان زنان

اما چطور آن تعدادِ به نسبت اندك زنان مخالف حجـاب اجبـاری مـیخواسـتند
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در برابر موج حجاب خواهی که پیش از انقالب و در طول بیش از یک دهه ،بـه
شدت گسترش پیدا کرده بود ،به مبارزه برخیزند؟ آن هـم زمـانی کـه بخشـی از
همین تعداد زنـانِ مخـالف حجـاب اجبـاری مسـئله مخالفـت بـا رژیـم سـلطنتی
برایشان اولویت داشت و مهمتر از خواستهها و حق انتخاب نوع پوشششان بـود
از این رو میبینیم که اوال در تجمعات اعتراضی اسفند  ،57گروههـای چـ بـا
زنانی که آنان را هوادار شاه میدانستند در جهت اعتـراض بـه حجـاب ،ائتالفـی
نکردنــد وآنهــا «بــدون همــاهنگی و هــیچ رابطــهای بــا هــم عمــل مــیکردنــد»
(ساناساریان )0325 ،و در ثانی یکی از عوامل مهم فروکش کـردن تجمـعهـای
اعتراضی علیه حجاب اجباری «این نگرانی بود که طرفـداران رژیـم گذشـته بـه
درون تظاهرات کنندگان نفوذ کننـد و آن را بـه اعتراضـی علیـه انقـالب تبـدیل
کنند» (همان) .جالب است که حتا زنانی که بـه شـدت نگـران حجـاب اجبـاری
بودند و مـی خواسـتند در برابـر گسـترش آن ،واقعـا مبـارزه کننـد بـاز هـم خـط
قرمزشان نه «خواسته خود» بلکه همننان همان خطکشیهـای سیاسـیشـان بـود
که از همان دورهی قبل از پیروزی انقالب ،ادامه پیدا کرده بـود .بـهطـوری کـه
آنان نتوانستند اتحادی محکم در برابر حجاب اجبـاری را ایجـاد کننـد چـرا کـه
وابســتگی آنهــا بــه احــزاب مختلــف از همکــاری نزدیــکتــر میــان خودشــان
جلوگیری میکرد .بهطوری که زنان انقالبی آن زمـان ،هرگونـه اتحـاد بـا زنـان
موافق قانون اساسی مشروطه و رژیم شاه را به شدت رد میکردند .بـرای نمونـه
در همان بحبوبهی این تجمعات اعالم میکننـد« :بـه مـا گفتـهانـد ،کـه مـدافعین
قانون اساسی هستیم .دوستان ،زنانی که به نام قانون اساسی چه در دوران بختیـار
و چه امروز به خیابانها ریختند ،قانون اساسی را نخواندهاند .قانون اساسی ایـران
نه حق رأی به زنها داده و نه حق انتخاب شدن .بنابراین اگر زنـی بـه نـام قـانون
اساسی به خیابـان آمـده در گوشـش خوانـدهانـد ،از جانـب عمـال رژیـم سـابق
تحریک شده است و ما رژیم سابق را با تمام نهادهـا و قـوانینش نفـی مـیکنـیم
همراه با قانون اساسی اش» (متین ،0372 ،ص )331
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بح این نیست که در آن دورهی انقالب ،اتحاد و همبستگی بـین نیروهـای
انقالبی وجود نداشـت اتفاقـا بـه شـکل خیلـی گسـتردهای هـم وجـود داشـت و
نیروهای انقالبـی بـرای سـرنگونی رژیـم پهلـوی (و نـه بـر محـور خواسـتههـا و
مطالبات دموکراتیک موردی و خاص) با همه نیروهایی که خواهـان سـرنگونی
آن رژیم بودند ،متحـد شـدند .از همـین رو زنـان انقالبـی نسـل گذشـته کـه در
احزاب اپوزیسیون ضدشاه فعـال بودنـد همـهی ائـتالفهـا و اتحادهـای سیاسـی
احزابشان با دیگر نیروهای سیاسی و مـذهبی ،بـه منظـور سـرنگونی حاکمیـت
پهلوی را با آغوش باز پذیرفته بودند و برای رسیدن به هدفشـان معتقـد بودنـد
که «اتحاد با هیچ نیرویی را نباید از دسـت داد» ولـی هنگـامی کـه پـای منـافع و
حقوق خودشان به میان آمد و مثال موضوع عاجل «اتحاد و همبسـتگی» بـا زنـان
مدافع رژیم پهلوی به منظور ایستادگی در مقابل تحمیل حجاب به میـان کشـیده
شد ،حاضر به ائتالف و اتحاد با آنان نبودند .شاید دلیل اصلی این مخالفـت ،آن
بود که خود زنان انقالبـی «خواسـتههـای جنسـیتی خودشـان» را اولویـت نمـی-
دانستند بنابراین موضوع «ضدیت بـا سـلطنت و غـرب و امپریالیسـم» را همننـان
موضوع محوری و اولویت اصلی ،برای اتحـاد مـیدانسـتند .در واقـع بـرای ایـن
زنان مخالف حجاب اجباری ،زنان حامی رژیم سلطنتی (که آنهـا نیـز مخـالف
اجباری شدن حجاب بودند) را به عنـوان نیـروی «غیرخـودی» بـه حسـاب مـی-
آوردند و از نظر آنان ،این زنان ،متحد انقالب ضدامپریالیسـتی محسـوب نمـی-
شدند.
حال پرسش این است که با تسلط چنین دیدگاهی چطـور آن تعـداد انـدك
زنان انقالبی که مخالف حجاب اجباری بودند مـیتوانسـتند امیـدی بـه پیـروزی
داشته باشند؟ میخواهم بگویم که مسئله فقط این نبود کـه مـردان روشـنفکر در
سازمانهای انقالبی از این زنانِ مخالف حجاب اجبـاری حمایـت نکردنـد بلکـه
خود این زنان انقالبی نیز که برای مخالفت بـا حجـاب اجبـاری ـ حتـا بـرخالف
احزاب سیاسیشان ـ حرکت کردند باز هم همان معیارهـای غیردموکراتیـک را
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برای ائتالف در جنبش ضدحجاب اجباریشان ،به صورت پُـر رنـگ و تعصـب
آلــود ،پــی مــیگرفتنــد و هرگــز حاضــر بــه اتحــاد بــا نیروهــای ـ بــه اصــطالح
«غیرخودی» ـ بر اساس خواستههای جنسیتی خود نبودند.
از آوردن این مثالها و ذکر حوادث تاریخی میخواهم به این نتیجه برسم که
شاید بتوان گفت مشکل گـروههـای زنـان انقالبـی مخـالف «حجـاب اجبـاری»،
عمدتا آن بود که خودشان نیز حامل و عامل بسـط «ارزشهـایی دموکراتیـک و
کثرتگرا» نبودند که بتوانند با چنین ابزاری ،به مقابله با اتفاقات ناگواری که بـر
سر زنان هوار میشد بپردازند .نویسندهای به نام «دیانا» نیز در مقالهای در «کتاب
جمعه» (که متعلق به نیروهای چ و روشنفکری بـود) در همـان سـال  52مـی-
نویسد ...« :بخش وسیعی از زنان ،حجاب اسالمی را به عنوان یک حرکت ضـد
امپریالیســتی در جهــت نفــی تصــویر زن عروســکی پذیرفتنــد ..بســیاری از زنــان
تحصیلکرده با پذیرفتن حجاب میخواهند تصویر زن عروسکی ،یا بطور کلی،
معیارهای فرهنگ غرب را مردود قلمداد کننـد .ام،ـا حجـاب ،الزامـا ،جنبـههـای
منحط فرهنگ غرب را کنـار نمـیزنـد .حجـاب حتـا بـه عنـوان یـک نمـاد نیـز
نمیتواند بازتابندهِ کلی،ت مبارزات ضد امپریالیستی یا ضـد غربـی باشـد( ».کتـاب
جمعه ،سال اول ،شماره  23 ،31اسفند )0352

همانطور که میبینیم ،مسئله خانم «دیانا» حتا پس از طرح «حجـاب اجبـاری»
و پس از انقالب ،بر سر آن است که آیا «حجاب» میتواند «کلیت مبارزات ضد
امپریالیستی یا ضدیت با جنبههای منحط فرهنگ غرب» را نشان بدهد یا نه؟
برای آن که نحوه نگـاه و قضـاوت زنـانی را کـه در آن زمـان حتـا در مـورد
«حجاب» نقد داشتند را بهتر متوجه شویم ،به بخشهای دیگر همین مقالـه خـانم
«دیانا» و قضاوت ایشان در مورد اصالح «قوانین مربوط به خانواده» رجوع کنیم.
ایشان مینویسد « :طرح قوانین حمایت از خانواده از طرف رژیـم وابسـته شـاه و
برنامهریزان امپریالیسم ،در واقع طرحی در حد بقیه قوانین «انقـالب سـفید» و در
جهت تحکیم بنای سرمایهداری بود ...امپریالیسم از یک سو بـرای جلـوگیری از
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رشد اجتناب ناپذیر جنبشهای آزادیبخش و از سوی دیگر برای همـوار کـردن
راه نفوذ روابـط اقتصـاد سـرمایه داری و گسـترش سیسـتم پـولی پیشـرفته ،یـک
سلسله اقدامات اصالحی را در کشورهای جهان سوم طرحریزی کرد .در ایران،
قوانین اصالحات ارضی و قانون حمایـت خـانواده ،از رده ایـنگونـه طـرحهـای
اصالحی بودند .قـانون حمایـت خـانواده ،در حقیقـت ،در خـدمت آزاد کـردن
نیــروی ارزان کــار زن بــود تــا نیازهــای تولیــدی جامعــه ســرمایه داری ســهلتــر
برآورده شود ...باید متذکر شد که وجود این قـوانین بـه ظـاهر مترقـی ،علیـرغم
عدم ضمانت اجرایی ،نقش منفی بزرگی در زندگی سیاسی زن ایرانی ایفا کرد،
یا در حقیقت همان نقشی را بازی کرد کـه مـورد نظـر برنامـه ریـزان امپریالیسـم
بود .به این معنا که وجود این قوانین سبب رکود حرکتهای مشخص مبـارزاتی
زنان در دوران رژیم شاه شد» (همان)
در واقع چطور میتوان انتظار داشـت بـا ایـن ابزارهـای گفتمـانی کـه «خـانم
دیانا» و همفکران ایشان در آن زمان ساخته و پرداختـه بودنـد ،بـه نفـع گسـترش
حق انتخاب زنان ایران حرکت و بسیج عمومی ،صورت گیرد؟
با رجوع به مقاالت دیگر «کتاب جمعه» که به مناسبت  2مارس سـال 0352
منتشر شده بود میتوان چنین نگرشهایی را که از اساس نمیتواند ابزاری بـرای
حمایت از «حقوق دموکراتیک» همنون «حق انتخاب پوشش» باشد بـه روشـنی
مشاهده کرد .برای نمونه در مقاله دیگری در کتاب جمعه ،نویسنده تأکید مـی-
کند« :از جنبش و تظاهرات دلیرانه زنان ملت ،در روز هشـتم مـارس یـک سـال
میگذرد ...،اما در میهن ما برخی از مطبوعات و نیز مسئوالن تلویزیون علیه ایـن
حرکت انقالبی ،زنان ،خصمانه موضع گرفتند .تلویزیـون بـا بـردن دوربـین روی
چهره چند زن رنگ و روغن زده ،واقعیت را دگرگونه جلوه داد و کوشید توده
وســیع زنــان زحمــتکش ،روشــنفکر و انقالبــی ،را همنــون گروهکــی وابســته
بهساواك و ارتجاع قلمداد کند( ».کتاب جمعه 2،مارس)0352 ،
با اندکی دقت متوجه میشویم کـه واژگـان «چنـد زن رنـگ و روغـن زده»
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همان واژگانی است که در سالهای پیش از انقالب ،نمایـانگر «زن غـرب زده و
عروسک فرنگی ،و مدافع آمریکا» است و موضعگیری علیه آن ،موضـعگیـری
علیه حاکمیت شاه و غرب محسوب میشده اسـت .در واقـع ایـن همـان ارزش-
هایی است که پیش از انقالب توسط گروههای مختلف علیه شاه ،نهادینـه شـده
بود و از این رو پس از انقالب نیز چنین ارزشهایی طبعـا نمـیتوانسـت پشـتوانه
جنبشی دموکراتیک برای احیای «حق انتخاب پوشش» باشد.
نمونه دیگری از این دست ارزشها را میتوان در اساسنامه «اتحاد ملی زنان»
یافت« :در رابطه با حرکتهای ملی ،ما مبارزه علیه امپریالیسم را از اساسیتـرین
هدفهای خود می دانـیم زیـرا جامعـه سـرمایه داری و سـرمایه داری وابسـته بـه
امپریالیسم است که زنان زحمتکش را اسـتثمار مـیکنـد ،نـابرابری حقـوق زن و
مــرد را ســبب مــیگــردد ،و از زنــان ،موجــودات تجملــی و مصــرف کننــدگان
کاالهای تجملی می سـازد و از ایـن طریـق اقتصـاد وابسـته و جامعـه مصـرفی را
تحکیم میبخشد( .».متین ،0372 ،ص .)324
واژگانی همنون «موجـودات تجم،لـی» در واقـع همـان کلیـدواژههـای بـوده
است که در ادبیات گروههـا و شخصـیتهـای مـذهبی و غیرمـذهبی علیـه «زن
مدرن» و نیز تخطئه دستاوردهای کنشگران زن در حـوزۀ «حقـوق زنـان» وجـود
داشت.
در مجموع به نظر میرسد زنان انقالبی و چـ در آن دوران دو نـوع سـمبل
از زن را در برابر «زن عروسک فرنگی و تجملی» داشتند که از قضا هـیچ کـدام
نمیتوانست ارزشهایی را که پشتوانه «حجاب اجبـاری» بـود زیـر سـئوال ببـرد:
یکی ،زن چریک و جان بر کف بود که سالها بعد از انقالب نیز همننان نمـاد
درخشان مبارزهی «زنان» قلمداد میشود« :پرشکوهتـرین مرحلـهی مبـارزات زن
ایرانی با جنبش سیاهکل شروع میشـود ...در ایـن دوران شـجاعت و فـداکاری
زنان حماسه آفرین میشود( » .کتاب جمعه ،0357 ،ص )41 .و دوم ،نماد و سـمبل
مقدسی به نام «زن کارگر» است .نیروهـای انقالبـی (بـهویـژه زنـان هـوادار ایـن
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نیروها) که عمدتا از طبقات متوسط و باالی جامعه بودند از منافع و خواستههـای
طبقه خود در گذشتند و سمبلهای زن در حاکمیت شاه را که به نـوعی نماینـده
خودشان (حداقل در حوزه سـبک زنـدگی) بـود طـرد کردنـد و در خیـاالت و
ذهنیاتشان ،خود را «نماینده کارگران و زحمتکشان» دانستند و از این زاویـه بـا
خواستهها و ارزشهای کارگران ،خـود را تعریـف کردنـد .در آن زمـان «زنـان
طبقه کارگر و روستایی» (و نیز زنان حاشیه نشین شهری) در واقع حجاب برای-
شان نوعی «پوشش فقر» بود ،و طبیعتا «حجاب اجباری» در زندگی فقر زدهشان،
موضوعی آزاردهنده و مهم تلقـی نمـیشـد از همـین رو بعـد از انقـالب ،زنـان
روشنفکر و انقالبی با تناقضی آشکار و بن بستی الینحل ،روبرو شدند.
با این نشانه ها ،شاید بتوان نتیجه گرفت که در فضای دو قطبی که در جنبش
ضدشاه توسط همهی نیروهای انقالبی پدید آمده بود ،فقط دو نوع الگـوی زن،
شناخته و مورد پذیرش بود« :مدلی که روشنفکران برای زن ایرانی به طـور اعـم
ترسیم کرده بودند :یا زن بورژوای غرب زده و عامل نفوذ فرهنگ استعمار بود،
و یا زن کارگر انقالبی!» (شهشهانی ،فرهنگ و توسعه.)0373 ،
عاطفه گرگین در مقالهای که در کتاب «بازبینی تجربه اتحاد ملی» به نگارش
درآورده مینویسد« :بعد از برگزاری برنامه اتحـاد ملـی زنـان در رشـت ،مسـئله
تظاهرات زنان به خاطر حجاب اجباری روی داد .شعار «یا روسری ،یـا توسـری»
از طرف حزب اهلل بـه خیابـان هـا آمـد و زنـان وادار بـه تظـاهرات علیـه حجـاب
اجباری شدند ....ولی بنا به دستور «پیشگام» فدایی ،با عجله دختران و زنان عضو
و هوادار خود را به حجاب الزم دعوت نمود و خود اتحاد ملی زنـان ،باحجـاب
شد و به خیابانها آمد تا در تظاهرات زنان شـرکت کنـد و بـا دادن روسـری بـه
آنان و با دادن دستمال برای پاك نمودن رژ لب و ...خانمهای تظاهرکننده را بـه
آرامش در برابر توسری دعوت نمود» (متین ،0372 ،ص )234
این مسئله که اتحاد ملـی زنـان «حجـاب» و «پـاك کـردن رُژ لـب» را در آن
راهپیماییها انتخاب کرد ،مربوط به این نمـیشـد کـه مـثال روشـنفکران مـرد و
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سازمانهای انقالبیشان« ،حجاب» را فرعی میدانستند ،بلکه مربوط مـیشـد بـه
این که اتفاقا «نحوه پوشش زنان» یکی از مظاهر اصلی انقالب شمرده مـیشـد و
آنها نمیخواستند علیه یکی از «مظاهر اصلی انقالب خودشان» قد علـم کننـد و
از انقالب «خارج» شوند .یعنی نمیشد بدون هیچ پشتوانهی مشروع و ابـزاری از
پیش تدارك شده ،با «مظاهر انقالب» و ارزشهایی که خودشان نیز با جانفشانی
در ساختن و تأسیس آن مشارکت داشـتند ،مبـارزه کننـد .شـاید در همـین بسـتر
معرفتـی اسـت کـه مـثال خـانم همـا نـاطق پژوهشـگر برجسـته و نـام آور تــاریخ
کشورمان نیز در  20اسفند  0357مینویسد« :باید با مجاهدین همراه باشیم ،حتا
اگر روسری به سر کنیم ،به شرط آن که ما بدانیم به نـام مـا توطئـه نمـیشـود و
نظام شاهنشاهی برگردانده نمیشود ...جدا شدن ما از مردم همـان چیـزی اسـت
که نظام سابق میخواست»( .همان ،ص )330
فراموشی «ح

انتخاب پوشش» از دیروز تا امروز

مجموعه عوامل و رخدادهایی که شرح آن گذشت نشان مـیدهـد کـه «جنـبش
ضدشاه» یک جنبش مدنی با خواستههای دموکراتیک نبـود بلکـه یـک جنـبش
ایدئولوژیک بود که سرانجام به انقالب  57منتهی شد و در این انقـالب نیـز آن
بخش از نیروهای سیاسی درون این جنبش که نفوذ بیشـتر و مقبولیـت گسـترده-
تری در جامعه داشتند (هواداران اسالم سیاسی) با کنار زدن رقبای سیاسی خود،
دولــت جمهــوری اســالمی را تشــکیل دادنــد .همننــین دیــدیم کــه یکــی از
رویکردهای مهم (اما اعالم نشده و زیرپوستی) که توسـط اکثریـت گـروههـای
مشارکت کننده چه اسالمگرا و چه غیرمذهبی در جنبش ضدشاه بازتولیـد مـی-
شد ضدیت با «زنان مدرن و متجدد» بود .در واقع تیر حمله ایـن جنـبش انقالبـی
بــرای هــدف قــرار دادن «امپریالیســم و ارزشهــای لیبرالــی غــرب» از قلــب «زن
مدرن» گذر میکرد .از همـین رو سـمبلهـای اعتراضـی ایـن جنـبش نسـبت بـه
حاکمیت شاه ،برای مثال در حـوزه سـینما ،فیلمـی ماننـد «قیصـر» (بـا محوریـت
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«نــاموس پرســتی») ،یــا در حــوزه ادبیــات ،داســتانهــایی همنــون «کلی ـدر» (بــا
محوریت تقد،س زن روستایی و تحقیر زن شهری مـدرن) ،و در حـوزه سیاسـی،
مسئله محوریاش «امپریالیسم» و «غربزدگی» بـا نمـادپردازی تحقیرآمیـز از «زن
عروسک فرنگی» ،و افشاگری هایش نیز اغلب بـر «نحـوه لبـاس پوشـیدن زنـان
خاندان سلطنتی» و ...قرار داشت .در این میان بخشی از زنان طبقه متوسط جدید
شهری نیز ناآگاهانه علیه منافع خود با این جنبش همراه شـدند و سـرآخر همـین
گفتمانها و نمادهای این جنبش انقالبی علیه «زن مدرن» ،بعد از انقالب (و طـی
حوادث و رخدادهایی که در فصل بعد به آن پرداخته شده) به «قانون» بـدل شـد
و حجاب اجباری و لغو قانون خانواده و ...را برای آنان به ارمغان آورد.
از این زاویه است که به نظر میرسـد ،گفتمـانهـا و ارزشهـایی کـه امـروز
حول و حوش مسئله «حجاب» در میان اپوزیسیون حکومت فعلی وجود دارد نیز
میتواند جهتگیری نظم سیاسی در آینده را نشان بدهد ،هم از این روست کـه
باید در مـورد نحـوه مواجهـه نیروهـای سیاسـی اپوزیسـیون کنـونی بـا آننـه در
حاکمیت اتفاق میافتـد حسـاس بـود .زیـرا گفتمـان و نحـوۀ برخـورد نیروهـای
سیاسی و اجتماعی با آننه در حکومت به آن انتقاد دارنـد و نفـیاش مـیکننـد،
سمت و سویی را که در آرایش نظم سیاسی در آینده پی خواهند گرفت ،نشـان
میدهد.
حاال پس از  32سـال ،اگـر مـیخـواهیم ریشـههـای برآمـد «اجبـاری شـدن
حجاب» را بررسی کنیم ،ناچاریم که نسبت به همهی مؤلفهها و گفتمانهایی که
حداقل طی دو دهـه پـیش از انقـالب شـکل گرفتـه بـود و از قضـا مـا زنـان نیـز
خودمان در آن شریک بوده ایم به طـور منصـفانه بررسـی کنـیم تـا از پرتـو ایـن
داوری منصفانه ،حداقل بتوانیم مشخص نماییم که در کجاها اشتباه کرده ایـم ،و
آیا امروز بار دیگر در همان دایرهی بسـتهی تکـرار اشـتباهات ـــ امـا بـه شـکلی
وارونه ــ قرار نگرفته ایم؟
برخی از زنان که تصور میکنند به خاطر پرداخت هزینههای گزاف گذشـته

فصل سوم 020 /

ناشی از وقـایع انقـالب« ،درس گرفتـهانـد» و بنـا دارنـد کـه امـروز بـه گونـهای
«متفاوت» عمل کنند متأسفانه گاه میبینیم که با دنبالـه روی از برخـی گفتمـان-
های ایدئولوژیک و قهرآمیز (و نه حق مدار و مدنی) ،باز هم ناخواسته در برابـر
«حق انتخاب آزادانه زنان» میایستند .اگر آنان ،زمانی (پیش از انقـالب) بخشـی
از زنان جامعه را با عنوان «زنان عروسک فرنگی» و «مـزدوران حاکمیـت شـاه و
امپریالیسم» نفی میکردند و با چنین انگ هایی ،مبارزات آنان را بـرای دسـتیابی
به حقوق زنان تخطئه و حتا آنان را از روند مبارزه علیه حجاب اجباری در اوایل
انقالب کنار میگذاشتند ،امروز نیز برخی از همـانهـا« ،زن محجبـه» را «مـزدور
حاکمیت کنونی» تلقی کـرده و سـعی مـیکننـد آنـان را از رونـد مبـارزه بـرای
احقاق حقوق زنان کنار بگذارنـد .اگـر آن زمـان از نظـر زنـان انقالبـی ،مقولـه
«فمینیسم» ،به تلویح یا تصریح ،مـزدوری امپریالیسـم و غـرب معرفـی مـیشـد و
بدون چون و چرا فمینیسم به عنوان یک موضـوع «انحرافـی» و عامـل تفرقـه در
صفوف انقالبیون ،نفی مـیشـد ،امـروز «فمینیسـم اسـالمی» بـه عنـوان مـزدوری
حاکمیت تلقی میگردد و بدون چون و چرا نفـی مـیشـود .فقـط در ایـن میـان
مسئله آن است که برای این دسته از زنـان نفـیگـرا نـوك پیکـان حملـهشـان از
نشــانه گــرفتن امپریالیســم و «حکومــت وابســته بــه آن» یعنــی محمدرضاشــاه بــه
حکومت جمهوری اسالمی تغییر یافته و بنابراین آن زمان «فمینیسم» را مقولـهای
«امپریالیستی» تلقی میکردند و بخشی از کنشگران حقوق زن با این اتهام (چون
فمینیستاند) نفی و طرد میشدند ،و امروز نیز بخش دیگـری از زنـان بـه اتهـام
طرفداری از «فمینیسم اسالمی» (که مفهـومی «حکـومتی» معرفـیاش مـیکننـد)
نفی و طرد میشوند .اما مشـکل اصـلی همننـان پابرجاسـت و آن هـم وجـود و
حضور «متر و معیارهایی» غیر از منافع زنان و حق انتخاب آنان است.
اگر در زمان شاه ،قطببندی بـین المللـی یعنـی «سـرمایه داری  /کمونیسـم»
سبب میشـد کـه زنـان انقالبـی ،هـر زن کنشـگری را کـه بـه «سـرمایه داری» و
«امپریالیسم» فحش نمیداد ،مزدور امپریالیسـم و حکومـت شـاه قلمـداد کننـد و
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چنین فضایی مبارزات روشـنفکران الییـک و مـذهبی در جنـبش ضدشـاه را بـه
سمت و سویی چنین پُر هزینه سوق داد ،امروز هم دو قطبی «اسالم /غـرب» کـه
بر فضای بینالمللی غلبه یافته سبب شده که زنان انقالبی امروز نیز هر زنی را که
بــه «اســالم» فحــش ندهــد و آن را مســبب همــه بــدبختی هــایش ندانــد ،مــزدور
حاکمیت قلمداد کنند.
روشن است که چنین نگرش ایدئولوژیک یک بار دیگر میتوانـد مبـارزات
حقطلبانه ما زنان را به سمت و سویی غیردموکراتیک تنـزل دهـد و بـاز هـم بـه
جای اولویت قائل شدن برای «منافع زنان جامعه» ،وارد این مجـادالت تخاصـم-
آمیز بینالمللی (بینا دولتی) شویم .یعنی با توجه به قطـب بنـدیهـای جدیـد در
سطح جهانی ،امروز دیگر آن «فمینیسم غربی» که به عنـوان عامـل امپریالیسـم و
دست نشانده حاکمیت تلقی میشد و «زن عروسک فرنگـی» در زمـان شـاه کـه
مورد نفرت جنبش ضدشاه بود ،تغییر یافته و به نظر میرسد این بـار ،همـان «زن
عروسک فرنگی» با همان ویژگیهای ظاهریاش ،از سوی بخشی از اپوزیسیون
به «مهـمتـرین نمـاد علیـه حاکمیـت امـروز» تبـدیل شـده اسـت .ایـن بخـش از
اپوزیسیون ناراضی از وضع موجود امـا فمینیسـم اسـالمی را بـا قاطعیـت ،دسـت
نشانده حاکمیت و «زن محجبه» را نیز مزدور «حاکمیـت سیاسـی وقـت» قلمـداد
میکند ،و با این قضاوت سیاسی و ایدئولوژیزده ،زنان مسلمان برابریطلـب را
از روند مبارزه برای کسب «حقوق زنان» حذف میکنند.
اکنون پـس از گذشـت  45سـال از جنـبش ضدشـاه و  32سـال از برقـراری
قانون حجاب اسالمی ،شاید موسم آن فرا رسیده باشد که یک لحظه با خودمان
خلوت کنیم و به طور جدی و مسئوالنه تـر بـه ایـن موضـوع بیندیشـیم کـه اگـر
بازهم چنین گفتمـان قطبـی و تخاصـمی عمـال بـر فضـای درونـی کشـور و بـه-
خصوص بر جنبش زنان مسلط گردد به راستی چه اتفـاقی رخ مـیدهـد؟ یعنـی
اگر بار دیگر چنین رویکردی تفو،ق یابـد آننـه در پراتیـک اجتمـاعی و مـدنی
کنشگران ،فراموش میشود آیا «حق انتخاب آزاد زنان بر پوشش خود» نیست؟

فصل چهارم
انقالب  57و سرنوشت حجاب اسالمی
وقتی آیتاهلل روحاهلل خمینی پس از مراجعت به کشور ،و بعد از  22روز اقامت
در تهران به حوزه علمیه قم رفت و اظهار داشـت کـه« :جمهـوری دموکراتیـک
یک فرم غربی است و احکام اسالمی را جاری میکنیم»(کیهان 02 ،اسـفند )0357
و چند روز پس از آن نیز طی سخنرانی دیگری چنین گفت« :االن وزارتخانـههـا
 این را میگویم که به دولت برسد  -آن طوری که برای من نقل میکننـد بـازهمان صورت زمان طاغوت را دارد .در وزارتخانه اسالمی نباید معصـیت بشـود.
در وزارتخانههای اسالمی نباید زنهای لخت بیاینـد .زنهـا برونـد امـا باحجـاب
باشند .مانعی ندارد بروند کار کننـد لـیکن باحجـاب شـرعی باشـند( ».کیهـان03 ،
اسفند  )0357و بهویژه بعد که دولت موقت (به عنوان مسئول قوه اجرایی کشـور)
نیز اظهارات آیتاهلل خمینی در مورد حجاب شرعی را تأیید کرد ،گروههایی از
زنان بهویژه زنان شاغل در ادارات دولتی ،شوکه شـدند و فـردای همـان روز در
اعتراض ،به خیابان آمدند و بدین ترتیب تظاهرات و تجمعهای اعتراضیشـان را
طی یک هفته (از  07تا  20اسفندماه  )0357سازمان دادند .البته این تجمعهـا و
راهپیماییها پیش از این اظهارنظرها و به منظور دیگری تدارك دیده شـده بـود
یعنی گروههای زنان به مناسبت  2مارس (روز جهانی زن) برگزاری این تجمـع-
هــا را از قبــل ســازماندهی و برنامــهریــزی کــرده بودنــد امــا هــمزمــانیآن بــا
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اظهارنظرهــای حاکمــان جدی ـد در مــورد الــزام همــه زنــان بــه رعایــت حجــاب
اسالمی ،روند بسیج زنان را برای اعتراض به چنین اجباری ،آسـانتـر و سـرعت
بخشید.
مقاومت زنان علیه اجبار در پوشش و حجاب :از  07تا  20اسفند 0357

 07اسفند  ،57بزرگترین راهپیمایی زنان :پنجشـنبه  07اسـفندماه  0357همزمـان بـا
روز جهانی زن ،در تاریخ مبارزات زنان ایران ،روز بسیار مهمی بود .زیرا در این
روز تــاریخی بــود کــه بزرگتــرین تظــاهرات علیـه «حجــاب اجبــاری» در تهــران
برگزار شد .بسیاری از روزنامههای آن زمان خبر برآمـدِ ایـن خیـز بلنـدِ زنانـه را
برای حراست از آزادی و حق اختیار پوشش ،به طور گسترده انتشار دادند .برای
نمونه روزنامه کیهان نوشت« :در تهـران گـروههـا و دسـتجات مختلـف زنـان از
صبح امروز در خیابانهای مرکـزی و شـمالی بـه مناسـبت روز جهـانی زن و بـه
خاطر ابراز نظرات خود درباره حجاب ،دست به راهپیمایی زدند .در راهپیمایی-
های امروز زنان ،تعداد زیـادی از دانـشآمـوزان مـدارس دخترانـه نیـز شـرکت
داشتند( »...کیهان 02 ،اسفند  )0357در ادامه گزارش نیز چنـین مـیخـوانیم« :طبـق
گزارشهـای رسـیده در ادارات و وزارتخانـههـای مختلـف نیـز از صـبح امـروز
جلساتی برای رسیدگی به مسائل مربوط به حجاب کـه طـی چنـد سـاعت اخیـر
مطرح شده ،به بح و گفتگـو پرداختنـد و در برخـی از واحـدها ،کارهـا بـرای
چند ساعت دچار وقفه شد ...کارکنان زن قسمت فروش بلـیط هواپیمـایی ایـران
شعبه خیابان ویال اعالم داشتند حجاب اجباری زن باید نجابت و پـاکی درون او
باشد آنها عقیده داشتند کـه حجـاب نبایـد اجبـاری باشـد .ایـن زنـان همننـین
گفتند روحانیون میتوانند در این مورد اظهار نظر کنند اما نباید اجباری در کـار
باشد و این مسئله باید به خود زنها واگذار شود تا اگر خواستند چادر سر کننـد
یا از پوشش دیگر استفاده کنند .از سوی این زنان به گفتـه خودشـان نماینـدهای
به منزل آیتاهلل طالقانی فرستادهاند ...امروز در مدارس دخترانه ...مـدارس خـود
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را تعطیل کردند و با تظاهرات به طرف دانشگاه تهران حرکت کردند ...تعدادی
از بیمارستانهای تهران نیز امروز اعتراضهایی به نحوهی روبرو شـدن بـا مسـئله
حجاب شروع شد ...در بیمارستان بـهآور زنـان کارمنـد اعـالم داشـتند کـه اگـر
تصمیم قاطع و قانع کنندهایگرفته نشود سر کار خود حاضر نمیشـوند ....زنـان
شاغل در مخابرات  002و قسمت  024نیـز امـروز در رابطـه بـا مسـئله حجـاب
دست به راهپیمایی زدند .کمیته بیداری زنان هم امـروز پـس از یـک راهپیمـایی
طوالنی در خیابانهای تهران به طرف دانشگاه تهران حرکت نمودنـد ...پـیش از
ظهر امروز عدهای از زنان شاغل در وزارتخانه خارجـه ،همـراه بـا پالکاردهـایی
که روی آنها شـعارهایی در رابطـه بـا حجـاب نوشـته شـده بـود وارد دانشـگاه
شدند» (همان)
گزارش مفصل روزنامـه کیهـان نشـان مـیدهـد کـه در گردهمـایی بـزرگ
اعتراضی زنان در  07اسـفندماه  ،0357زنـان از اقشـار و گـروههـای گونـاگون
اجتماعی (عمدتا از طبقـه متوسـط شـهری) در آن راهپیمـایی تـاریخی ،شـرکت
کردند .در واقع تقارن برگزاری مراسم روز جهانی زن ،با اعـالم اجبـاری شـدن
حجاب ،سبب شد که به شکلی گسترده ،تظاهراتی بیسابقه که همه گـروههـای
زنان را به رغم گرایشهای متفاوت سیاسی و فکـریشـان ،در خـود جـای داده
بود ،برپا شود .بهطـوری کـه تعـداد شـرکت کننـدگان آن حرکـت تـاریخی در
گزارش روزنامه کیهان هم آمده است« :در این هنگام و درحالی که بـرف مـی-
بارید  05هزار زن و دختر تهرانی چون دریایی خروشان از دانشگاه بـه حرکـت
در آمد .در خیابان فلسطین به نقل از خبرگزاری پـارس ایـن گـروه کـه در زیـر
برف سنگین دست به تظـاهرات زده بودنـد ،سـرانجام بـه کـاخ نخسـت وزیـری
رسیدند .در آنجا چند زن به نمایندگی از زنان بر علیه حجاب اجباری سـخنرانی
کردند ...در این هنگام عدهای از گاردهای انقالبی کـاخ نخسـت وزیـری بـرای
پراکنده ساختن حدود  05هزار زن که در جلوی دفتر مهنـدس بازرگـان دسـت
به اجتماع و اعتراض زده بودند ،اقدام به تیراندازی هوایی کردند ...پـس از آرام
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شدن اوضاع ،نمایندگان زنان خواستار مالقات با نخست وزیر شـدند .در دیـدار
با نخست وزیر ،نمایندگان زنان از ایشان تقاضا کردند که به عنوان رییس دولت
اجازه ندهد زنان ایران به دوران قرون وسطایی بازگردند .در پایان پس از قول و
قرارهایی در ساعات پایانی شـب ،ایـن اجتمـاع زنـان بـه آرامـی خاتمـه یافـت».
(همان).
 03اسفندماه :تظاهرات در مناط مختلف پایتخت :راهپیمایی تاریخی  07اسفند
زنان هر چند که خیلی پُر حاشیه و چالش برانگیز شده بود ولی همننان به طـور
خودجوش ادامه مییابد و در روزهای بعد نیز در تهـران و حتـا در شهرسـتانهـا
تکرار میشود:
 0ـ روز شنبه  03اسفند  ،0357استادان زن دانشگاههای تهران ،به همراه زنـان
روشنفکر و گروهی از زنان هنرمند ،تجمع اعتراضی دیگری را سازماندهی می-
کنند و با برنامهریزی و هماهنگی قبلی ،به سوی کاخ دادگستری تظاهرات مـی-
کنند .روزنامه کیهان از جمله روزنامههایی اسـت کـه خبـر ایـن تظـاهرات را بـه
خوبی پوشش میدهد و مینویسد« :در همان ساعت اولیه صـبح ،هـزاران زن در
کاخ دادگستری و محوطههای اطراف آن حضور یافتند .زنـان حاضـر در محـل
درحالی که شعار میدادند :رهبر ما خمینی /مرام ما آزادی ،خواستار رفـع تبعـی
از خود شدند .در این اجتماع هما ناطق اسـتادیار دانشـگاه تهـران بیانیـه سـازمان
ملی دانشگاهیان ایران را قرائت کـرد کـه در ایـن بیانیـه آمـده بـود :مـا مخـالف
حجاب نیستیم بلکه مخالف تحمیل آن هستیم ،ما معتقدیم که تجاوز بـه حقـوق
و آزادی زن ،تجاوز به حقوق و آزادی همگان است .زنان بیحجاب هرگـز بـه
زنان با حجاب توهین نکـردهانـد بنـابراین مـا خواسـتار احتـرام متقابـل هسـتیم...
سخنان خانم ناطق بارها با شعارهای تند زنان قطع شد» (کیهـان 21 ،اسـفند.)0357 ،
زنان حاضر در دادگستری در پایان اجتماع خود ،قطعنامهای هم صادر کردند.
 2ـ ـ تظــاهرات دوم ،در ای ـن روز توســط گروه ـی از زنــان شــاغل در وزارت
خارجه و تعدادی از هنرپیشگان زن تئاتر ایـران و دیگـر وزارتخانـههـا در مقابـل
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ساختمان وزارت خارجه به وقوع پیوست .این زنان در پایان اجتماع خـود ،طـی
نامهای سرگشاده خطـاب بـه مهنـدس بازرگـان خواسـته هایشـان را در  5مـورد
اعالم داشتند که مهمترین آنها حقوق یکسان برای زن و مرد و رفـع تبعـی از
زنان بود( .کیهان 21 ،اسفند )0357
 3ــ سـومین تظـاهرات ،در ایـن روز توسـط دبیرسـتانهـای دخترانـه مرجــان،
هشترودی ،نصر ،خوارزمی ،آذر ،و هدف ،به وقـوع پیوسـت .دختـران مـدارس
فوق به خاطر اعتراض به حجـاب اجبـاری ،از صـبح کـالسهـای درس خـود را
تعطیل کردند و در محوطـههـای حیـاط دبیرسـتانهـای خـود اجتمـاع کردنـد...
دختران دبیرستانهای فوق پس از ساعاتی به صورت دسته جمعی و بـه صـورت
راهپیمایی و تظاهرات رهسپار دانشگاه تهران شدند و پس از اجتماع در دانشگاه
از آنجا به صورت راهپیمایی و تظاهرات بـا عبـور از خیابـان انقـالب ...بـه کـاخ
دادگستری رسـیدند و در آنجـا اجتمـاع کردنـد ....دختـران اجتمـاع کننـده کـه
حدود  5هزار نفر بودند خواستار دیدار بـا وزیـر دادگسـتری شـدند تـا حضـورا
خواسته هایشان را ابراز کنند( .کیهان 21 ،اسفند)0357 ،
تظاهرات در شهرستانها در پشتیبانی از زنان در تهران :در پشـتیبانی از تظـاهرات
زنان تهران ،زنان از چندین شهرستان نیز به پشتیبانی پرداختند:
 – 0سنندج :شورای زنان سنندج از زنان دعوت به راهپیمایی کـرد و صـدها تـن
از زنان و دختران در این روز پس از پایان تجمـع ،قطعنامـهای در  03مـاده و در
حمایت و پشتیبانی از مطالبات زنان تهرانی صادر کردند.
 – 2اصــفهان :حــدود  51تــن از زنــان کارمنــد و دانشــگاهی و دو تــن از بــانوان
قاضی ،طی راهپیمایی به دفاتر روزنامههای آیندگان و کیهان در اصفهان رفتـه و
ضمن اعتراض به اجباری شـدن حجـاب ،پشـتیبانی خـود را از قطعنامـه زنـان در
تهران اعالم کردند( .همان)
 – 3آبادان :در آبادان یک صد نفر از زنان کارمند شرکت ملی نفت ،پرسـتاران
و کارمندان سایر ادارات به دادگستری آبادان رفته و علیه حجاب تجمع کردند.
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 – 4تبریز :در تبریز هم چند دبیرسـتان دخترانـه بـه عنـوان اعتـراض بـه برقـراری
حجاب اجباری از رفتن به سر کالس خودداری کردند.
 5ـــ مشــابه ایــن اعتــراضهــا در شــهرهای :شــیراز ،رشــت ،اهــواز ،مشــهد،
مسجدسلیمان ،آمل و اندیمشک نیز وجـود داشـت کـه عمـدتا توسـط دختـران
دانشآموز دبیرستانها هدایت میشد و به شکل تعطیلی کالسهـای درس و یـا
اجتماع در مراکز آموزش و پرورش استان ها ،صورت میگرفت.
 21اسفند  ،57تظاهرات زنان در مقابل ساختمان جام جم :در  21اسفند ،زنان بـه
دلیل پخش گزینشی اخبار تظاهراتشان و اعمال سانسور گـزارشهـای مربـوط
بـه تجمـع اعتراضـیشـان (در روز  03اسـفند در برابـر کـاخ دادگسـتری) و نیـز
مصاحبهای که با مسئوالن رادیو و تلویزیـون (مهنـدس غـروی و محمـد مجتهـد
شبستری) در تلویزیون در مـورد حجـاب انجـام شـده بـود بـار دیگـر دسـت بـه
تظاهرات زدند و علیه رادیو و تلویزیون شعار دادند .تجمع زنـان سـبب شـد کـه
باالخره «صادق قطب زاده» رئیس وقت صدا و سیما ناگزیر به حضـور در جمـع
تظاهرکننــدگان شــود .قطــب زاده دلی ـل پخــش نشــدن کامــل ف ـیلم را نداشــتن
امکانات فنی ،عنوان کرد .اما این سخنان توجیهگرانـه ،زنـان معتـرض را راضـی
نکرد و برای همین ،نمایندگانی از زنـان بـرای مـذاکره بـا قطـب زاده بـه داخـل
ساختمان جام جم فرستاده شدند ولی نتوانستند با قطب زاده دیدار کنند.
 20اسفند :تظاهرات اعتراضی زنان در دانشاگاه تهاران :زنـان در روز  20اسـفند
 0357نیز به تظاهرات پرداختند .این تظـاهرات در حمایـت از فراخـوان «کمیتـه
دفاع از حقوق زنان» برگزار میشـد .آنـان ضـمن سـر دادن شـعارهای روزهـای
قبل ،خواستار حمایت مقامات دولت طبق آننه که وعده داده بودند شـدند« .در
این تظاهرات هزاران تن از زنان ،متشکل از :کارکنان رادیـو تلویزیـون ،صـنعت
نفت ،معلمان ،دانشجویان ،دانشآموزان و گروههای صنفی مختلف بـا جمعیـت
زنان مبارز و کمیته دفاع از حقوق زنان در مخالفت با اجباری بـودن حجـاب در
محوطه چمن دانشگاه تهران اجتماع کردنـد و از آنجـا بـه طـرف میـدان آزادی
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راهپیمایی کردند .در این تظاهرات آنان همننـین خواسـتار لغـو صـیغه ،آزادی-
های مساوی برای زن و مرد ،و تأمین عادالنهی حقوق زنـان شـدند .در یکـی از
پالکاردهای معترضان این روز نوشته شـده بـود :مـا رزمنـدگان انقـالب خـونین
خلقهای ایران رفتار و حمـالت وحشـیانه مـرتجعین در روزهـای 07ی  02و 03
اسـفند بـه زنــان را محکـوم مـیکنـیم» (کیهـان 22 ،اسـفند  .)0357ســپس آنـان بــه
ساختمان جام جم رفتند و در آنجا علیه صـادق قطـب زاده و رادیـو و تلویزیـون
به شعار دادن پرداختند .گفته میشود کـه در اثنـا ایـن تظـاهرات بـود کـه بـرای
نخستین بار ،گروه فشاری متشکل از زنان که بعدها به گروه «زهرا خانم» مشهور
شد ،در تجمع اعتراضی زنان حضور یافتند و تجمع را به خشونت کشیدند .البتـه
رادیو و تلویزیون اعالم کرد که در این تظاهرات ماشین حامل سرپرست صدا و
سیما مورد حمله زنان معترض قرار گرفته و یک زن نیز تیری را شـلیک و یکـی
دیگر ضربهای چاقو را به سمت سرنشینان ماشین وارد سـاخته اسـت( .کیهـان22 ،
اسفند  )0357در مورد این که حادثه تیراندازی و ضربه چـاقو واقعـا اتفـاق افتـاده
است یا نه ،دقیقا مشخص نیست ولی آننه شاهدان عینی نقل کردهاند این اسـت
که آن تظاهرات توسط موافقان حجاب ،به شکلی گسترده بـه خشـونت کشـیده
شد (همان).
عقب نشینی دولت از طرح حجاب در آستانه برگزاری رفراندوم

پس از برپایی گردهماییها ،تجمعهای اعتراضـی و تظـاهرات پـی در پـی زنـان
معترض به اجباری شدن حجاب در تهران و سپس حمایت دیگر اقشار و گروه-
های زنان در شهرستان ها ،که از روز  07اسفندماه  57به بعد ادامـه یافتـه بـود و
بــا توجــه بــه ایـن کــه مســئوالن وقــت در آســتانه  02فــروردین  52و برگــزاری
رفراندوم (برای رأیگیری در مورد جمهوری اسالمی :آری یا نـه) قـرار گرفتـه
بودند سرانجام ،حاکمیت در زمینه حجاب اجباری ،موقتا عقب نشینی کرد .حتـا
کمیته مرکزی انقالب اسالمی تهران رسـما اطالعیـهای صـادر کـرد و در آن بـه
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کسانی که زنان را به خاطر پوشششان مورد آزار و اذیت قرار میدهنـد هشـدار
داد که مجازات خواهند شد( .کیهان 03 ،اسفند  )0357میرشمس شهشهانی ،اولین
دادستان تهران نیز در همین رابطه اطالعیهای منتشر کرد و در آن اعـالم داشـت:
«هرکس در اماکن عمومی یا معـابر بـه هـر عنـوان و بهانـه ،اعـم از نحـوه لبـاس
پوشیدن و غیره متعرض یا مزاحم بانوان بشود  ...طبق ماده  ... 2و ماده ... 4قانون
مجازات عمومی ،مجازات میشود» (همان)
معاون نخست وزیر (عباس امیر انتظام) هم در مصاحبهای نظر خـود و دولـت
را در مورد حجاب زنان این طور بیان کرد« :بـدیهی اسـت کـه نخسـت وزیـر و
خانواده ایشان از قدیم طرفدار و مشـوق و مقیـد بـه حجـاب در حـد معمـولی و
عملی و صحیح و اسالمی آن بودهاند .ولـی ایشـان و همـه آقایـان وزرا معتقـد و
عامل به آیه کریمه الاکراه فی الدین مـیباشـند و دسـتور احیـاء بـرای خـانمهـا
صادر مینمایند .اعالم صریح دو روز قبل آیتاهلل خمینی که احدی حق تعرض
و مزاحت برای خانمها را ندارند ،موید عمـل دولـت بـر عـدم الـزام خـانمهـای
کارمند و مراجعین به ادارات میباشد .البته نمایشگری و عریانی و جلفـی مسـئله
دیگری است که مسلما در ایـران بعـد از انقـالب اسـالمی و در دولـت اسـالمی
نمیتواند جواز و پذیرش داشته باشد( ».همان)
آیتاهلل سید محمود طالقانی نیز در مصاحبهای در رادیـو و تلویزیـون اظهـار
داشت« :حجاب اسالمی یعنی حجاب وقار ،حجاب شخصیت ،ساخته من و فقیـه
دیگری نیست ،این نص صریح قرآن است آن قدر که قرآن مجید بیان کرده ،نه
ما میتوانیم از آن حدود خارج شویم و نه زنانی که معتقد به این کتـاب بـزرگ
آسمانی هستند ...اسالم و قرآن میخواهد زن حفظ شود ،مسـئله ایـن اسـت کـه
هیچ اجباری در کار نیست مسئله چـادر مطـرح نیسـت ،مسـئله حجـاب یکـی از
مظاهر این حرکت انقالبی است .کسی در این راهپیمایی ها ،خانمهـا ،خـواهران
و دختران ما را مجبور نکرد که باحجاب یا بیحجاب بیاینـد .امـا حـاال ایـن کـه
روسری سر کنند و یا نکنند باز هم هیچ کس اجباری در این کار نکرده است...
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حضرت آیتاهلل خمینی نیز اجبار و یا به شـکل اکـراه بیـان نکردنـد ...عناصـری
میکوشند یک جناح بزرگ انقالب یعنی زنها را از انقالب جـدا کننـد .اجـازه
نمیدهیم کسی به زنها اهانت کند .هیچ کس زنان را به داشتن حجـاب مجبـور
نمیکند» (کیهان 21 ،اسفند )0357
در روز  20اسفند  0357نیز روزنامـه اطالعـات نظـر آیـتاهلل خمینـی را در
رابطه با اعتراضات زنان نسبت بـه حجـاب اجبـاری ،چنـین عنـوان کـرد« :همـان
نظراتی که آقای طالقانی فرمودند ،مورد نظر من است و صحیح است».
ابوالحسن بنی صدر نیز چند روز بعد اعـالم کـرد« :مسـئله زن مطـرح نیسـت
مسئله روابط اجتماعی است که یـک طـرف آن زن اسـت و طـرف دیگـر مـرد
است و طرف سوم نسلی است که از این روابط به وجود میآید ...مـا در جامعـه
مساوات حقوق اجتماعی زن و مرد را تضمین میکنیم و معیار ،اندیشه و تقـوای
زن است نه جسم او ،در ایـن صـورت مـوی زن بـا مـوی مـرد چـه فرقـی دارد».
(کیهان 23 ،اسفند )0357

پنج روز پیش از انتشار سخنان ابوالحسن بنی صدر« ،اتحادیـه حقوقـدانان زن
ایران» که مهرانگیز منوچهریان ،اولین زن حقوقـدان ایـران ،ریـیس آن بـود طـی
اطالعیه هشداردهندهای به سران دولت انقالبی نوشت« :زنان حقوقـدان ،اعـم از
قاض ـی و وکی ـل در کنــار کلی ـه خــواهران همــوطن کــه در گردهمــایی مــورخ
 0357/02/03در وزارت دادگستری صدای حق طلبانـه خـود را بلنـد کـرده و
طی قطعنامههای صادره خواستهای خود را اعالم داشتهاند .از حضـرت آیـات
عظام و دولت موقت جنـاب آقـای مهنـدس بازرگـان کـه بـا درایـت سیاسـی و
انقالبی خود ،عدم اجبـاری بـودن حجـاب را اعـالم نمودنـد سپاسـگزاری مـی-
نماید ....برنامه فعالیتهای زنان حقوقدان در جهت نیل به سایر اهداف قطعنامـه،
اعالم خواهد شد( ».کیهان 20 ،اسفند )0357
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 5روز مقاومت و سپس تغییر تاکتیک در هر دو جبهه

شوك اولیه طرح «حجاب اجباری» باع تنش گسترده طی  07تا  20اسـفندماه
 0357در میان زنان بهویژه جامعه زنان کارمند و شاغل ،و زنـان دانـشآموختـه
شد .این تنش در عین حال باع شد که حاکمیـت جدیـد بـا مشـاهده واکـنش
دستهجمعی زنان و احتمال گسترش آن به حوزههای دیگر ،تغییر تاکتیک دهـد.
اما این تغییر روش در چند زمینه صورت گرفت .ابتدا طرفداران حجاب اجباری
تالش کردند که با به خشونت کشیدن تظاهرات زنان ،آن تجمعات را بـا ایجـاد
ترس از «نـاامنی» و در خطـر بـودن «انقـالب» ،از مشـروعیت بیاندازنـد کـه ایـن
تاکتیک را میتوان در ظهور «دار و دسته زهـرا خـانم» در تظـاهرات  20اسـفند
مشاهده کرد.
تاکتیک موفق بعدی ،تظاهرات صدهاهزارتن مدافع حجاب بـود زیـرا حامیـان
حجاب نیز میدانستند پایگاه وسیعی در میـان تـوده مـردم دارنـد و در مقابـل بـه
خیابان آمدن زنان مخالف حجـاب اجبـاری ،مـیتواننـد بـه راحتـی تجمـعهـای
گستردهتری به نفـع خـود برگـزار کننـد .در واقـع در آن دورۀ التهـاب انقالبـی،
«لشکرکشی به خیابان» و بسیج مردمی برای گروههای مختلف حامی انقالب بـه
راحتی قابل تحقـق بـود و بـه تـالش جانفرسـا بـرای بسـیج گـری ،نیـاز چنـدانی
نداشت .چرا که آن روزها به نوعی «همه در خیابان بودنـد» .بنـابراین ،برگـزاری
تجمع و تظاهرات در چنین روزهایی ،نه فقط از سوی موافقان حجـاب اجبـاری،
بلکه از سوی مخالفان نیز عمل شاق و قابل توجهی محسوب نمـیشـد .در واقـع
برگزاری تجمع و راهپیمایی در روزهای ملتهب انقـالب قابـل مقایسـه نیسـت بـا
روزهایی که جامعه در آرامش و به زیر سایه دولتی مستقر و باثبات ،بسر میبرد.
از همین رو وقتی به کل تظاهرات و جمعیتی که به منظور اعتراض (و نیـز بـرای
شرکت در «مراسم  2مارس») شرکت کرده بودند نگاه میکنـیم نمـیتـوان ایـن
تظاهرات و راهپیماییهـا را در مجمـوعاش «واکـنش بسـیار گسـترده» از جانـب
زنان ایران قلمداد کرد ،آن هم وقتی که این راهپیماییها تداوم پیدا نکرد.
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از سوی دیگر ،شرکتکنندگان در بزرگترین تظاهرات در این روزهـا بـیش
از  05هزار نفر تخمین زده نشده است .از همین روسـت کـه مـیبینـیم موافقـان
حجاب نیز ،در روز  25اسفندماه ،تظاهرات بزرگی را سازمان دادند .به گزارش
روزنامه کیهان در این تجمع که «صدهاهزارتن» شرکت داشتند ،تظاهرکننـدگان
به حمایت از حکومت اسالمی و عملکرد صدا و سـیما ،در پـارك ملـت تجمـع
کردند« :در این اجتماع خانم گوهرالشریعه دستغیب نماینده انجمن اسالمی زنان
معلم در حمایت از حجاب اسالمی زنان و نیز حمایت از عملکرد صـادق قطـب
زاده در رادیو تلویزیون سخنرانی کـرد .صـادق قطـب زاده هـم خبـر داد کـه از
فردا ،تلویزیون ایران سعی خواهد کرد مفاهیم جمهوری اسالمی را روشن کنـد.
در بند دوازدهم قطعنامه این تجمع هم تأکید شده بود که :خواهران مسـلمان مـا
حجاب را به مثابه سنگر پیکـار و حصـار تقـوا بـه تمـامی زنـان مبـارز و انقالبـی
پیشنهاد مینماید( ».کیهان  23اسفند )0357
اعتراضها و مخالفتهاا فاروکش مایکناد :بـه نظـر مـیرسـد کـه پـس از 20
اسفندماه با موضعگیری اکثریت مقامات دولتی و نیز آیتاهلل روحاهلل خمینی در
مورد «عدم اجبار زنان بـه حجـاب» ،زنـان معتـرض بـه دو گـروه تقسـیم شـدند:
گروهی که فکر میکردند ادامه تظاهرات و اعتـراض الزم نیسـت چـون ممکـن
است سبب ایجاد درگیری شود ،و گروهـی کـه مـیخواسـتند ایـن تظـاهرات را
ادامه دهند .به نظر میرسد این انشقاق و صف آرایی در میان زنان معتـرض ،بـر
این اساس ایجاد شد که اوال اکثر شخصیتهای سیاسی چه چ  ،چه ملی و چـه
حکـومتی اعــالم کــرده بودنـد کــه ادامــه تظــاهرات بـه دلیـل آن کــه «نیروهــای
ضدانقالب و عوامل رژیم سابق» آن را هدایت میکنند و سـوار مـوج شـدهانـد،
اشتباه است .دلیل دوم هم این بود که اکثریت بر این اعتقاد داشتند که دیگـر بـه
این دلیل که اساسـا وقتـی دولـت و آیـتاهلل خمینـی و دیگـر مسـئوالن انقـالب
اسالمی و برخی از روحـانیون شـناخته شـده در اطالعیـههـای رسـمی ،دیگـر از
اجبــار و الــزام نســبت بــه پوشـیدن حجــاب ،ســخنی نمـیگوینــد بنــابراین ادامــه
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تظاهرات الزم نیسـت .از همـین رو بـود کـه روزنامـه کیهـان (کـه در آن زمـان
عمدتا روشنفکران چ غیرمذهبی آن را میگرداندند) در صـفحه اول خـود بـا
عنوان تظاهرات زنان کافیست ،نوشـت« :دشـمن مـیخواهـد...جنـگ داخلـی را
جامه عمل بپوشاند .این چشم اسفندیار که اگر امپریالیسم تیـرش بـه آن اصـابت
کند آیندهای تیره پیش روی مردم ایران قرار میگیرد ...باید صادقانه و با صدای
بلند گفت اگر تظاهرات زنان تا دیروز درست بـود از امـروز در شـرایط کنـونی
غلط است و ادامه بیمنطقش خیانت ،بله خیانت است» (کیهان  23اسفند)0357
در هر حال با عقبنشینی حاکمان جدید ،آن التهاب و واکنش اولیه زنان در
روزهای بعد نتوانست به واکنشی آگاهانهتر و منسجمتر منجر شود .چـرا کـه نـه
تنها حاکمان ،تغییر تاکتیک دادند بلکه گروههای زنان در احزاب سیاسی نیـز بـا
فــروکش کــردن التهــاب اولی ـه ،بــه خــطکشــیهــای ســابق ایـدئولوژیک خــود
بازگشتند و نه تنها موفق نشدند با ایجـاد ائتالفـی گسـترده از وقـوع دوبـاره ایـن
بح جلوگیری کنند بلکه اتفاقا در جهـت عکـس عمـل کـرده و بـا یـادآوری
خطوط و مواضع گذشته خود ،هرچـه بیشـتر بـه انشـقاق در میـان جبهـه ی زنـان
مخالفِ حجاب اجباری ،دامن زدند .همـه ایـنهـا باعـ شـد کـه در مجمـوع ،
واکنش جامعه زنـان بـه بحـ «حجـاب اجبـاری» ،آنننـان کـه بایـد« ،قـاطع» و
«گسترده» ادامه نیابد .هر چند کـه همـان واکـنش خودجـوش اولیـه ،آن هـم در
زمانی که قرار بود «رفراندوم برای جمهوری اسالمی :آری یا نه» برگـزار شـود،
سبب عقب نشینی نیروهای مدافع حجاب اجباری گردید ،اما پس از آن واکنش
ها ،از آنجایی که به کنشی تعمیقیافته و همبسته منجر نشد و عکسالعملی همه
جانبهتر از چنـدین تظـاهرات مقطعـی در میـان زنـان را برنیانگیخـت در نهایـت
نتیجه نداد .چرا که در روند تداوم اعتراض به حجاب اجباری ،عمدتا زنـانی کـه
«هوادار رژیم سابق» خوانده میشـدند بـاقی ماندنـد و زنـانی کـه در گـروههـای
سیاسی چ فعال بودند اساسا دیگر قـادر بـه ادامـه مبـارزه علیـه اجبـاری شـدن
حجاب نبودند ،چرا که آنان به واسطه فشارها و بسته شدن فضای سیاسی ،یـا در
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حال خروج از کشور بودند و یا بـه همـراه هـمحزبـیهـای خـود ،مـورد تعقیـب
نیروهای امنیتی رژیم نوپای اسالمی قرار گرفته بودنـد ،و یـا بـرای آن کـه مـی-
خواستند با «زنان هوادار رژیم سابق» ،همگام و همراه نشوند از مبارزه برای حـق
پوشش خود ،دست شستند.
از سوی دیگر بـه غیـر از راهپیمـایی و تظـاهرات بزرگـی کـه در  07اسـفند
برگزار شد و در واقع زنان در گروههای چ  ،از قبل ،آن را به منظور برگـزاری
مراسم «روز جهانی زن» سازمان داده بودند  -و دست بر قضـا ایـن روز بـا طـرح
«حجاب اجباری» نیز همزمان شد  -به نظر مـیرسـد تـداوم اعتـراضهـا عمـدتا
توسط گروههای زنان در وزارتخانه ها وگاه در «مدارس» صـورت گرفـت .ایـن
مسئله را باید در کنار این واقعیت قرار داد که «سازمان زنان ایران» در طول یک
دهه پیش از انقالب ،در وزارتخانه ها ،کارخانه هـا ،ادارات دولتـی ،گـروههـای
صنفی زنان را سازماندهی کرده بود و به نظر میرسید که در وزارتخانههـا میـان
زنان شاغل از مدتها پیش از انقـالب ،یـک شـبکه از قبـل موجـود ،بـین زنـان
شاغل شکل گرفته بود و سـنت همکـاری و همـاهنگی بـه نفـع حقـوق زنـان تـا
حدودی جا افتاده بود .شاید وجود همین شبکه ،باع شـد کـه پـس از انقـالب
 57نیز این زنان ،با تشکیالت از قبل موجودشان ،بتوانند به شـیوههـای مختلـف،
علیه پوشش اجباری ،اقدامات خود را هماهنگ سازند .اما زنان انقالبی و چـ ،
این گروه از زنان را به رسمیت نمیشناختند و حاضر به ائتالف با آنهـا نبودنـد.
چرا که همانطور که در ادامه خواهد آمد ،گفتمان ضدامپریالیسـتی و ضـدغربی
در میان زنـان انقالبـی و چـ  ،جاافتـادهتـر از آن بـود کـه اجـازه دهـد خـط و
خطوطهای ایدئولوژیک خود را فدای «خواسته حق انتخاب پوشش» کنند.
حجاب اجباری ،امپریالیسم ،و معنای آزادی در غیاب «حقوق شهروندی»

همــانطور کــه پیشــتر اشــاره شــد تغییــر رویــهی حاکمــان جدیــد کــه در پــی
اعتراض های یک هفتهای انجام گرفته توسط زنان ،و نیز به دلیل فرارسـیدن ایـام
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برگزاری رفراندوم ،اتخاذ شد ،سـبب گردیـد اعتـراض بـه حجـاب اجبـاری» از
شکل خیابانی آن به بح و گفتگو در میان گروهها و شخصیتهـای سیاسـی و
به فضای رسانهها منتقل شود .اما بح ها در مورد «حجاب» در رسانه هـا ،کمتـر
از زاویه توجه به جایگاه حقوق شهروندی مطـرح مـیشـد تـا بتوانـد پاسداشـت
حقوق و آزادی زنان را در میان افکار عمومی جامعه گسترش بدهد ،بلکه بح
«حجاب و بیحجابی» که در اطالعیههای گروههای گوناگون و شخصـیتهـای
مختلف ،پیش میرفت ،عمدتا حول نسبت حجاب با آرمانهای انقالب همنون
«ضدیت با امپریالیسم»« ،حقوق نمایشی زنان در زمان شاه» و ...دور میزد .خود
زنان انقالبی معترض به حجاب اجباری نیز با توجـه بـه ایـن گفتمـانهـا ،در آن
زمان هیچ «ابزار مناسبی» برای دفاع از خواسته خـود نداشـتند و فاقـد هرگفتمـان
پذیرفته شده و مشروع (مشروع در میان نیروهای انقالبی) بودند کـه بتواننـد در
چارچوب آن از حقوق شهروندی و حق انتخاب پوشش خود دفاع کننـد .بـرای
نمونه «سیمین دانشور» در آن زمان در مورد مسئله حجاب چنین مـینویسـد« :مـا
هر وقت توانستیم این خانه ویران را آباد کنیم اقتصادش را سـر و سـامان دهـیم
کشاورزیش را به جایی برسانیم ،حکومت عدل و آزادی را برقـرار سـازیم ،هـر
وقت تمامی مردم ایـن سـرزمین سـیر و پوشـیده و دارای سـقفی امـن بـر بـاالی
سرشان شدند و از آموزش و پرورش و بهداشـت همگـانی بهـره منـد گردیدنـد
میتوانیم به سراغ مسائل فرعی و فقهی برویم ،میتوانیم سـر فرصـت و بـا خیـال
آســوده و در خانــهای از پــای بســت محکــم ،بنش ـینیم و بــه ســر و وضــع زنــان
بپردازیم( ».کیهان 03 ،اسفند )0357
یکی دیگر از زنان نویسنده به نام «قدسـی قاضـی نـور» هـم طـی مقالـهای در
روزنامه کیهان مینویسد« :برای زنان عروسکی که تمام فکرشان ،خواسته شان و
وقتشان صرف زیباتر شدن بوده ،روسری کـار نهـایی اسـت؟ ...بـا بسـتن یـک
روسری فکر نکنیم که زنان و دختران ما از حالـت عروسـکی بـه در مـیشـوند،
نه ...آیا وجود ندارند زنانی که با زنانهترین و بدن نماترین لباسها یک روسـری

فصل چهارم 037 /

روی سر دارند؟ ...بیایید کاری کنیم که مسئله ای به نام زن وجود نداشته باشـد».
(کیهـان 20 ،اسـفند  .)0357در واقــع همـانطور کـه مــردان سیاسـی انقالبـی در آن
دوره« ،رهایی» و «آزادی» در باورشان ،ربط چندانی با «حقوق شـهروندی» پیـدا
نمیکرد ،اغلب زنان نیز تابع همان گفتمان غیردموکراتیک بودند و سالها با آن
همراهی کرده بودند و بنابراین ابزاری بـرای طـرح یـک گفتمـان جدیـدی کـه
بتواننــد از طریـق آن ،بــه «حقــوق» خــود مشــروعیت ببخشــند و آن را از جامعــه
مردساالر مطالبه کنند در دست نداشتند.
از همین روست که میبینیم دکتر نورعلی تابنـده ،وکیـل دادگسـتری نیـز در
همان زمان مینویسد« :مگر بانوان ایرانی فقط همـین تهرانـیهـا و همـین عـدهی
قلیل هستند؟ ...آیا طرد آثار شوم اختناق و ترك عادتی که مسیر زندگی آینـده
است ،تحمیل است؟ ...همهی مملکت که تهران نیست و همهی تهـران هـم کـه
این بانوان معترض نیستند...از همهی این ها گذشته بانوان ایرانی باید نشـان دهنـد
که با آن زن -عروسک که در سال های گذشته از او ساخته بودند ،فرق دارنـد».
(کیهان 27 ،اسفند  )0357و یا اسالم کاظمیـه هـم کـه روشـنفکری چپگـرا بـود در
همین بحبوحهی بحـ حجـاب اجبـاری ،مقالـهای مفصـل مـینویسـد و در آن،
ضمن انتقاد از عمده کردن مساله زن و حجاب ،آن را امری روشـنفکرانه و دور
از نیازها و سنتهای زنان عادی ایرانی قلمداد میکند .او در مقالـهاش فعالیـت-
های حکومت شاه در حوزه حقوق زنان را نمایشی میخوانـد و اظهـار مـیدارد
که آن فعالیتها سبب شده بود زنان ایـران بـه عروسـک فرنگـی تبـدیل شـوند.
(کیهان 20 ،اسفند )0357

در واقع اکثریت قریب به اتفاق شخصیتهـای سیاسـی آن دوره از راسـت و
چ و ملیگـرا و مـذهبی ،منظورشـان از رهـایی و آزادی ،بـه نـوعی رهـایی از
رژیم «دست نشانده» امپریالیسم و غرب بود و از همین رو «آزادی» در شعارهای
انقالب ،هـیچ ارتبـاطی بـا دموکراسـی ،بـا حقـوق فـردی شـهروندان و اسـتقرار
ساختارهای دموکراتیک و بهخصوص احقاق حقوق زنان ،پیدا نمیکرد .هـم از
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این روست که دکتر ابرهیم یزدی ،دبیرکل فعلی نهضت آزادی ایـران نیـز در 5
بهمن ماه سال  ،0357به راحتـی دربـاره گذشـتن از «حقـوق شـهروندی» بـرای
برپایی «نظام جدید» سخن میگوید« :آننه در نظام اسالمی بایـد رعایـت شـود
عفت و عصمت است ولو این که کسی معتقد به حجاب نباشد باید یک اصولی
را رعایت کند این مختص بـه زنـان نیسـت( ».کیهـان 5 ،بهمـن  )0357و بـرای
همین است که ناصر تکمیل همایون عضو جبهه ملی ایران نیز هنـوز چنـد روزی
مانده به  22بهمن ( 57روز پیـروزی انقـالب) ،در مقالـهای در روزنامـه کیهـان،
انقالب را انقالبی آزادی بخش برای زنان میداند و از ایـن رو مسـئله «حجـاب»
را موضوعی فرعی و کوچک قلمداد میکند( .کیهان 03 ،بهمن )0357
در یک برآوردکلی ،اکثر قریب به اتفاق نظـرات مطـرح شـده کـه در اینجـا
آوردم از سوی نخبگـان دینـی و سیاسـی و فرهنگـی در آسـتانه انقـالب  57در
رسانهها منتشر شده بود .مجموعه این موضعگیریهـا حـاکی از ایـن اسـت کـه
اغلب نخبگان ایرانی به تلویح یا تصریح ،موضـوع حجـاب اجبـاری را از مسـئله
«آزادی» مجزا دیدهاند .حال در ادامه مطلب ،موضعگیری برخی از سازمانهـای
انقالبی آن دوره را نیز میآورم .میدانیم که این سازمانها عمدتا در میان الیـه-
های طبقه متوسـط دارای پایگـاه بودنـد و بخـش اعظـم بدنـه ایـن سـازمانهـا و
هواداران تشکیالتیشان را افرادی از اقشار و خانوادههای متوسط شهری تشکیل
میدادند .این سازمانهای انقالبی نیز در وقایع منتهی به اجبـاری شـدن حجـاب،
درباره این موضوع و اعتراضهای زنان ،موضعگیری کردهاند ،به عنوان نمونه:
سازمان چریکهای فدایی خل ایران در بیانیهای در مورد حجاب اعالم کـرد:
«زنان زحمتکش نه خواستار بیبند و باری به نام آزادی و برابری بلکـه خواهـان
برابری واقعی زن و مرد هسـتند ...نماینـدگان وابسـته بـه سـرمایههـای بـزرگ و
انحصارات امپریالیستی میکوشند تا با مخالفت با مسئله حجاب ،خود را طرفدار
آزادی ،بخوان بیبند و باری زنان ،قلمداد کننـد .دفـاع آنـان از آزادی ،دفـاع از
فحشا و دفاع از اعتیاد و برپایی عشرتکده و متجلی فرهنگ سرمایه داری است».
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اتحادیه کمونیستهای ایران نیز در اسفندماه  57در روزنامه آیندگان موضـع-
گیری خود را در رابطه با واکنش زنان معترض به حجاب اجباری اعالم میدارد
و از زنان ایران میخواهد که به تظاهرات علیه بیحجابی پایان دهند زیرا کـه بـه
زعم آنان «حجاب مسئله زن کارگر نیست» .مریم فیروز عضو برجسـتهی کمیتـه
مرکزی حزب توده ایـران نیـز اعـالم مـیدارد« :در تـاریخ ایـران کسـی هماننـد
خمینی پیدا نشده اسـت کـه زن را آنگونـه کـه در خـور مقـام اوسـت ارجمنـد
بدارد .من یک زن و مادر هستم و هر وقت که به یاد گفته امام میافتم که گفتـه
است زن انسانساز است ،قرآنساز است بیاختیار به خود میبالم».
یکی دیگر از جریانات چ آن زمان به نام سازمان پیکاار بارای رهاایی طبقاه
کارگر که نظراتش تاحدودی با موضعگیری سازمان فداییان خلق و حزب تـوده
متفاوت است چنین اعالم میدارد« :زنان که دارای حجـاب اسـالمی نیسـتند امـا
مترقی و انقالبی هستند دارای پاكترین نجابت ها ،صداقتها و راستیهـا مـی-
باشـند کمونیســتهــا بــرخالف تبلیغــات امپریالیســم و ارتجــاع نــه تنهــا خواهــان
هرزگی نیستند بلکه به شدت هم بر علیه آن مبارزه مـیکننـد .هرزگـی و فحشـا
زاییده نظامهای ضدخلقی و ارتجاعی است».
سازمان مجاهدین خل ایران نیـز طـی اطالعیـهای اعـالم مـیکنـد« :خـواهران
گرامی همه میدانیم که آزادی به بهانه خون هزاران خـواهر و بـرادر و فرزنـدان
شهید این میهن کسب گردیده است و نیز مـیدانـیم کـه اگـر آزادی بـه تمـامی
حاصل نشود مخدوش و قابل بازگشت است ...بنابراین دنبالگیری مسـایلی کـه
در شرایط کنونی از مسایل اصلی جامعه و جنبش ما نمیباشد به هـر نحـوی کـه
باشد موجب انحراف از مسیر و به بیراهه رفتن نیروها و انرژیها شـده و فرصـت
و زمینههایی برای توطئه و تحرکات ضدانقالب فراهم خواهـد نمـود و از جملـه
است درگیریهایی که این روزها در مورد حجاب ایجاد شده .حجاب به عنوان
یک نهاد انقالبی اسالمی فیالواقع چیزی نیست جز کوشش اجتماعی بـه خـاطر
رعایت و حفظ سالمت اخالقی جامعه که خود بدون شک از ضـروریات رشـد
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همه جانبه معنوی و مادی اجتماع اسـت و مـا مطمئنـیم کـه خـواهران و بـرادران
انقالبی همانگونهکه تاکنون در عمل نشان دادهاند ایـن ضـرورت را بـه بهتـرین
وجه رعایت نموده و خواهند نمود .لذا هر موضعگیـری خصـمانه بـرای تحمیـل
جبری هر شکلی از حجاب بر زنان این میهن آن هم در جامعهای کـه تـازه مـی-
خواهد نظم فاسد و منحط آریامهری را که در آن هیچ مرزی بین آزادی و بـی-
بند و باری وجود نداشت ،پشت سر بگذارد ،نامعقول و نـامقبول اسـت چـرا کـه
بارگران فرهنگ امپریالیستی را هرگز نمیتـوان بـه یـک بـاره و جـدا از جریـان
درازمدت تدریجی از دوش تمام این مردم چه زن و چه مرد فرو نهاد ...ما هیچ-
گونه تردید و انکاری را در آزادی کامل حقوق سیاسی و اجتماعی نمیپذیریم.
لذا مجددا تأیید میکنیم که بایستی بـا اصـلی و فرعـی کـردن موضـوع مبـارزه،
تمام نیروها را علیه امپریالیسـم و پایگـاههـای امپریالیسـتی بسـیج نمـوده و خشـم
مقدس انقالب را صرفا نثار آنها کرد( ».کیهان  23اسفند )0357
همانطور که از بیانیهها و اطالعیـههـای گـروههـای سیاسـی چـه چـ و چـه
مذهبی بر میآید همه آنها زنـان را بـه جـای «مبـارزه بـا حجـاب اجبـاری» ،بـه
«مبارزه با امپریالیسم» فرا میخواندهاند و در بح حجاب و حق زنان بر پوشـش
خود ،بر رابطه «آزادی» با «بی بند و باری» تاکید مـیکردنـد .ایـن نـوع گفتمـان
مسلط و مشترك در بیانیهها و موضعگیریگـروههـای مـذهبی و الییـک ،نشـان
میدهد که همه آنها از چ تا ملی و اسالمگرا به نوعی هرآن چه که در زمـان
شاه در رابطه با حقوق و آزادیهای زنان در جریان بوده را مترادف با «بی بنـد و
باری» در نظر میگرفتند ،و مبارزه برای آن حقوق و آزادیها را به ایجاد تفرقـه
و خطر بازگشت امپریالیسم و «مزدوران داخلی«اش ،نسبت میدادنـد .در نتیجـه،
فاصله گرفتن از راهپیمایی و تجمعهای اعتراضی را به زنان گوشزد مـیکردنـد.
در عین حال نیز مبارزه با همه دستاوردهای زنان و نفـی قـاطع هـر آننـه کـه در
زمــان شــاه در مــورد زنــان انجــام گرفتــه بــود را بــه نــوعی مبــارزه بــا «فرهنــگ
امپریالیستی آمریکایی» ،قلمداد میکردند .در واقـع ایـن نـوع گفتمـان ،رویکـرد
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جاافتاده و پذیرفته شدهای بود که جنبش ضدشاه پیش از پیروزی انقالب بـر آن
سوار بود و بر مبنای اخذ مشروعیت از آن ،حرکت میکرد .طبیعتا ایـن گفتمـان
که از یک دهه پیش از انقالب مسلط بود و از سوی انقالبیـون کـامال پذیرفتـه و
درونی شده بود ،پس از انقالب نیز تداوم یافـت .چـون یـک شـبه کـه نمـیشـد
چنین گفتمان جاافتاده و مشروعیت یافتهای را  021درجه ،وارونه کرد.
یک سال و نیم بعد در تابستان  ،0353حجاب ،اجباری شد

یک سال و نیم پس از عقبنشینی از اعالم «حجاب اجباری» ،در تابستان 0353
هنگامی که انقالب فرهنگی سبب بستن دانشگاههـا شـده بـود و مـدارس نیـز بـه
خاطر تابستان تعطیل بودند ،و مطبوعات مستقل و منتقد نیـز بسـته شـده بودنـد و
همننین بسیاری از حقوق و آزادیهای مشروع زنان طی سال  0352بـه آرامـی
و یکی پس از دیگری نق شده بود (همنون لغو قضاوت زنان و اخـراج زنـان
قاضی ،لغو الیحه حمایت از خانواده ،بسـته شـدن راه ورود زنـان بـه پسـتهـای
مدیریتی در ادارات ،و )...و نیز زنان معترض بـه حجـاب اجبـاری در آن فضـای
انقالبی و پُرتنش هر یک به نوعی مورد هجـوم قـرار گرفتـه و عمـال پراکنـده و
متالشی شده بودند و ...سرانجام در فضایی چنین امنیتی ،ملتهب و خشـونتبـار،
الزامی شدن حجاب و پوشش اسالمی برای همه زنان ساکن ایران ـ اعم از زنـان
مسلمان یا غیر مسلمان ـ رسما اعالم و تثبیـت شـد .در واقـع حاکمیـت وقـت بـه
پشتوانه رأی «آری» مردم در «رفرانـدوم جمهـوری اسـالمی» در فـروردین سـال
 0352و با پشتوانه تودهای که از کسب اکثریت آرای انتخابات به دسـت آورده
بود ،پس از یک سال و نیم (یعنی در تیرماه  )0353باالخره بـدون چـون و چـرا
خواهان برپایی تمام و کمال ظواهر اسالمی در جامعـه شـد کـه یکـی از مظـاهر
اصلی و محوری آن« ،حجاب زنان» بود.
هر چند پیش از ابالغ رسمی الزامیشدنِ حجاب اسالمی بـه زنـان شـاغل در
تیرماه « ،0353دایره مبارزه با منکرات» طی اطالعیهای رسما به صـاحبان امـاکن
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عمومی هشدار داده بود کـه« :از عمـوم بـرادران و خـواهران تقاضـای خاضـعانه
دارد که از دعوت از زنان آوازه خوان و رقاصه در اماکن ،پخـش مـواد مخـدر،
پذیرفتن مردان با زنان رفیقه در مراکز عمومی ،به دام انـداختن دختـران و زنـان،
مســائل خــالف عفــت اســالمی و انســانی در کابــارههــا و ســلف ســرویسهــا و
رستوران ها ،الصاق عکسهای هنرپیشههای نیمه عریان و خـالف ادب اسـالمی
برتابلوی سینماها ،چاپ عکسهای محرك شهوت در مجالت خودداری کرده
و از ضربه زدن به انقالب ملت قهرمان ایران ...بپرهیزند .در غیـر ایـن صـورت...
با دو الی سه بار تذکر  ...به تعطیل اینگونه اماکن اقدام خواهند کـرد» (اطالعـات،
 22دی  )0352اخطاریههای دایره منکرات که پیشتر هـم (در فـروردین مـاه سـال
 )0353به اصناف و مشاغل مختلف برای «رعایت موازین اسـالمی» ابـالغ شـده
بود ،تداوم یافت و از هشدار به «مسئوالن مجالس عروسی ،تئاترها ،رسـتورانهـا
و هتــل هــا» تــا اخطــار و خــط و نشــان کشـیدن بــرای «موتورســواران مــزاحم» و
«مزاحمین مقابل دبیرستانهای دخترانه» ادامه یافت (اطالعات 31 ،فـروردین .)0353
با این حال تا این زمان هنوز بح «اجبـاری شـدن حجـاب در ادارات» بـه طـور
رسمی مطرح نشده بـود تـا ایـن کـه در  7تیرمـاه  0353دفتـر آیـتاهلل روح اهلل
خمینی طی اطالعیهای اعالم کـرد« :نزدیـک بـه یـک سـال و نـیم اسـت کـه از
انقالب اسالمی ایران میگذرد ولی هنوز بـا کمـال تأسـف در بعضـی از وزارت
خانـههـا و ادارات و مؤسسـات و شـرکتهـای دولتـی و ارتـش و ژانــدارمری و
شهربانی آثار طاغوت دیده میشود ....با این که آقایان وزیران ،مسلمان و متعهد
هستند ولی نمیدانم چرا قاطعانه با این موضوع برخورد نمیکنند .حضـرت امـام
از این موضوع ناراحتند و دستور دادند تا به اطـالع مسـئوالن برسـانند کـه تمـام
ارگانهای دولتی موظفند تا در مدت ده روز ،نشانها و درجههای رژیـم مـنحط
شاهنشاهی را محو و نابود نمایند ».سـپس آیـتاهلل خمینـی در  01تیرمـاه 0353
در دیدار با رسسای آموزش و پرورش چنین اظهار میدارنـد« :االن بعـد از یـک
سال و نیم یا قدری بیشتر که جدیت شده است از اطراف که یک قدری اصالح
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کنید امور را حاال هم این آقای جوان برمی خیزد و میگویـد کـه در آنجـا زن-
هایی هستند کـه موجـب کـذا و کـذا مـیشـوند و مـیدانـم کـه نـه منحصـر بـه
آنجاست .در وزارتخانه هاست .در بعضی از وزارتخانهها بسـیار بـد اسـت و مـن
حاال اسم نمیخواهم ببرم لکن وزیر اگـر ایـن حـرفهـا را شـنید اصـالح کنـد.
وزارتخانه مرکز فحشا نیسـت ،دانشـگاه مرکـز آمـوزش و پـرورش بایـد باشـد»
(کیهان 05 ،تیرماه .)0353
دکتر ابراهیم یزدی که در آن زمان سرپرست کیهان بود در ستون یادداشـت
سردبیر ،در مطلبی با عنوان «مسئله حجاب و غربزدگی» نوشت« :سه هفته قبـل از
سخنان امام ،ایشان با گردهمایی بانوان کارگر و کارمند و سخنرانی برای آنـان،
بانوان را به رعایت پوشش اسالمی دعوت نموده است( ».همان)
همه اظهارنظرها حاکی از یـک برنامـه هماهنـگ و مـنظم بـود بـرای تثبیـت
الگوی پوشش اسالمی مورد نظر حاکمیـت در همـه ادارات و نهادهـای رسـمی
کشور .احتماال تحت تأثیر همین برنامهریزی بوده اسـت کـه وزارت کشـور هـم
در همان تیرماه سال  0353اطالعیهای صادر کرد که در آن نوشته شده بود« :بـه
پیروی از اوامر مؤکد رهبر عالیقـدر و بـا توجـه بـه لـزوم رعایـت سـنن قطعـی و
ضروری اسالم و نیز با توجه به لزوم احتـرام بـه آرای اکثریـت قریـب بـه اتفـاق
ملت شریف ایران دایر به پذیرش جمهوری اسالمی ایران ،به کلیه سـازمانهـا و
ادارات تــابع اخطــار مـیگــردد کــه از روز شــنبه  04تیرمــاه  0353کلیـه بــانوان
کارمند باید با پوشش اسالمی و لباسهای سنگین که مناسبت بـا شـئون اسـالمی
محل کار است در محل خدمت حاضر شوند ...و افرادی که نمیخواهنـد خـود
را با مسیر انقالب منطبق سازند از دولـت جمهـوری اسـالمی نمـیتواننـد انتظـار
احترام متقابل داشته باشند .در خاتمه متذکر میشود کـه مسـئوالن امـر موظفنـد
این دستور را در کلیه سازمانهای مربوطه رسما ابالغ کنند و نتیجـه اقـدامات را
سریعا به وزارت کشور گزارش نمایند( ».کیهان 02 ،تیرماه)0353 ،
پس از آن نیز در ادامه این برنامـه هماهنـگ بـرای قـانونی کـردن حجـاب و
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تثبیت این شـکل از پوشـش در تمـام سـازمانهای دولتـی ،اداره کـل آمـوزش و
پرورش تهـران نیـز اطالعیـهای در  03مـاده منتشـر کـرد کـه در آن از برچیـدن
مدارس مختلط و نیز تخصیص معلمان زن برای مدارس دخترانـه و معلمـان مـرد
برای مدارس پسرانه ،سخن گفته شده بود و در مـورد پوشـش نیـز در بخشـی از
این اطالعیه چنین عنوان شده بود« :ظواهر مذهبی و حـریم شـرع اعـم از لبـاس،
برخورد و عمل شدیدا مراعات شده و افراد بیاعتنـا برکنـار شـوند»( .کیهـان02 ،
تیرماه )0353

به این ترتیـب در روز  04تیـر  0353کیهـان اعـالم کـرد« :رعایـت پوشـش
اسالمی در دهها سازمان و اداره دولتی آغاز شد .به دنبال فرمان امـام خمینـی در
مورد رعایت اصول انقالبی و موازین اسالمی و همننین محـو آثـار طـاغوت در
ادارات و مؤسسات کشـور ،ظـرف دیـروز و پریـروز سـازمانهـا و مؤسسـات و
انجمنهای اسالمی ادارات با انتشار اطالعیـههـایی از کارمنـدان و پرسـنل خـود
درخواست کردند به منظور برآوردن نیازهای اصلی اجتماع و انجام سـریع امـور
مردم از هرگونه کم کاری و سهل انگاری خودداری کرده و بر ایـن امـر تأکیـد
شده است که خواهران حتما خود را به پوشش اسالمی ملبس کنند».
دور جدید مقاومت :این بار زنان شاغل تنها ماندند

در  04تیرماه با اعالم اولتیمـاتوم وزارت کشـور ،تعـدادی از زنـان دانشـگاهی و
شاغل در وزارتخانهها با ناباوری و در حالی که اغلبشان آشفته و عصبانی شده
بودند در مقابل نخست وزیری اجتماع کردنـد و از رئـیس جمهـور ایـران دکتـر
ابوالحسن بنی صدر خواستار مداخله در مورد اعـالم حجـاب اجبـاری در محـل
کار شدند .در همین زمان عدهای هم علیـه آنـان و بـه نفـع حجـاب اسـالمی در
مقابل نخست وزیری جمع شده بودند .ابوالحسن بنی صدر در جمع زنان حاضـر
شد و طی سخنانی گفت« :به شما اطمینان میدهم که از نظر ما پوشـش اسـالمی
به مقتضای احتـرام عمیـق ماسـت بـه شخصـیت واالی زن در جامعـه اسـالمی...
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شایعه اخراج و تصفیه و قطع حقوق خانمها در کار نیست و شـما بـانوان گرامـی
بدانید هیچ حقی از شما ضـایع نخواهـد شـد ...اگـر بـرای شـما مسـئله و ابهـامی
وجود دارد ...کسانی را تعیین کنید بیایند صحبت کنند و امیدوارم که شما قـانع
شوید ...ما میخواهیم محیط را یک محیط سالمی بکنیم تا امـور و کارهـا از راه
گفتگو و بح و برپایه قانع کردن و قانع شدن حل و فصـل شـود»(کیهـان  05تیـر
 )0353او سپس خطاب به کسانی که علیه زنان معترض به حجاب درآنجا گـرد
آمده بودند اعالم کرد« :می خواهم همانطور که امام گفتهاند هیچگونه تعرضـی
نسبت به بانوان روا ندارید و بدون سر و صدا و شعار ،شما نیز پراکنـده شـوید و
هیچگونه برخوردی با بانوان نکنید»(.همـان) بـا ایـن حـال ،هـیچ تضـمینی وجـود
نداشت که اولتیماتوم وزارت کشور متوقف شود و زنانی که به پوشیدن حجاب
اسالمی مورد نظر حاکمیت تن نمیدهند از کارشان اخراج نشوند.
عدم اعتماد زنان شاغل به اعالم تضمین از سوی برخی از مسئوالن از جملـه
رییس جمهور وقت ،که در سخنرانی هایشان وعدههایی مبنی بر اجبـاری نشـدن
حجاب اسالمی و اخراج نشدن زنان شاغل ،ابراز میکردنـد بـیدلیـل هـم نبـود،
زی ـرا در ای ـن ح ـیص و ب ـیص دادســتان کــل انقــالب ی ـک روز قبــل از پای ـان
اولتیماتوم به زنان شاغل مبنی بر الزام به رعایت حجاب اسالمی ،با صـراحت بـه
وزارتخانهها و سازمانهای دولتی ،اعالم کرد« :چـون آخـرین روز وقـت تعیـین
شده بـرای محـو آثـار طـاغوت نزدیـک بـه اتمـام اسـت بـدین وسـیله بـه تمـام
وزارتخانهها و موسسات و ادارات تابع شدیدا اخطار مـیشـود چناننـه اثـری از
آننه مورد تأکید حضرت امـام و خواسـت ملـت ایـران اسـت از سـاعت هشـت
صبح  07تیرماه جاری به بعد در ادارات دیـده شـود یـا بـانوی کارمنـدی بـدون
پوشش اسالمی در محل کار حضـور یابـد بالدرنـگ حقـوق و مزایـای او قطـع
خواهد شد ..ضمنا پس از ارائه فرم لباس کار اسالمی بانوان که شـورای انقـالب
و ریاست جمهوری در آینده نزدیکی طرح آن را ارائه خواهند داد لبـاس بـرای
همه بانوان در محل کار ،یکنواخت خواهد بود( ».کیهان  03تیر .)0353
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بدین ترتیب شورای انقالب بـه ریاسـت مهنـدس مهـدی بازرگـان در جلسـه
خود با تصویب قانونی ،ورود زنان بـدون پوشـش اسـالمی را بـه ادارات ممنـوع
کرد ،و آقای هاشمی رفسنجانی دربـاره مسـائل مطـرح شـده در جلسـه شـورای
انقالب اظهار داشت :قرار شد شورای انقالب رسما اعـالم کنـد خـانمهـا بـدون
پوشـش اسـالمی حـق ورود بــه ادارات را نداشـته باشـند و ادارات اجـازه دارنــد
جلویشان را بگیرند( .کیهان  03تیر )0353
آغاز کمپین «زنان سیاه پوش» در اعتراض به حجاب اجباری

اعالمیهها و موضعگیریهای مسـئوالن وقـت در مـورد اجبـاری شـدن حجـاب،
موج جدیدی از مقاومت را اینبار با سمبل «پوشیدن لبـاس سـیاه» در میـان زنـان
شاغل به وجود آورد .در واقع تعدادی از زنان در اعتراض به حجـاب اجبـاری و
اینبار با پوشیدن «لباسهای سیاه» در جلوی دانشگاه تهران و خیابانهای اطراف
آن حاضر شدند و از همه زنان هموطنشان خواستند که آنـان را در ایـن تجمـع
اعتراضی در برابر نخست وزیری همراهی کننـد و ایـن ،آغـاز یـک دوره «سـیاه
پوشیدن زنان شاغل» در اعتراض به حجاب اجباری بود .البته از آن زمان به بعـد
تا مدتها هر زنی در ادارات لبـاس سـیاه بـر تـن مـیکـرد بـه جـرم ضـدیت بـا
حاکمیت بازداشت میشد.
واکنش حاکمیت در برابر کمپین «زنـان سـیاه پـوش» بـا شـدت عمـل بسـیار
همراه بود که یکی از دالیلاش آن بود که بنـابر پـارهای گـزارش هـا ،فراخـوان
این اقدام ،از سوی دکتر شاپور بختیار در فرانسه اعالم شـده بـود ..ایـن حرکـت
زنان پیش از اتمام اولتیماتوم دولت سبب شد که کمیته انقالب اسالمی در برابـر
اعتراض زنان سیاه پوش ،اطالعیهای صادر کند کـه در آن گفتـه شـده بـود« :بـه
قرار اطالع یک عده ضـدانقالب و هـوادار طـاغوت و عوامـل بختیـار در صـدد
هستند امروز اجتماعاتی به وجود آورنـد .همـان طـور کـه وزارت کشـور بارهـا
اطالع داده است هرگونه اجتماع و راهپیمایی باید دارای مجوز باشـد .مـا ضـمن
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هشدار به ملت مسلمان از آنها مـیخـواهیم بـا هوشـیاری انقالبـی در ایـنگونـه
اجتماعات شرکت نکرده و این توطئه را خنثـا کننـد ».بـدین ترتیـب در آن روز
حاکمیت ،عدهای از هواداران خود را بسیج کرد تا در برابر نخست وزیری علیـه
زنانی که برای تجمع به آنجا میآیند مقابله کنند و بدین ترتیب روزنامـه کیهـان
کـه دیگــر در آن زمـان بــه روزنامـهای دولتـی تغییـر ماهیـت داده بـود ،نوشــت:
«اجتماع زنان بیحجاب به دنبال حضور هزاران زن و مرد مسلمان تشکیل نشد...
ساعت  5بعد از ظهر قرار بود زنان بیحجاب جلوی نخست وزیری جمع شـوند
و از ســوی دیگــر گروهـی از زنــان باحجــاب و مــؤمن بــه انقــالب اســالمی نیـز
اجتماعی در چهارراه جمهوری تشکیل دادند که در صورت اجتمـاع زنـان بـی-
حجاب ،جوابگوی خواستههـای آنـان باشـند .امـا اجتمـاع هـزاران نفـر از مـردم
مسلمان تهران در مقابل نخست وزیری باع جلوگیری از تشکیل ایـن اجتمـاع
شد» (کیهان 07 ،تیر .)0353 ،اما به نظر میرسـد بـرخالف گـزارش کیهـان ،و بـر
اساس پارهای گزارشهای دیگر ،در این روزها تظاهراتی بر ضد حجـاب بـه راه
افتاد که «یک سر آن در خیابان سعدی و انتهای آن مقابـل عمـارت دادگسـتری
بود»( .پیرنیا ،0323 ،ص )221
دستگیری عدهای از زنان در این روز ،نشاندهنده تأیید ایـن گـزارش اسـت،
بهطوری که کمیته مرکزی انقـالب اسـالمی تهـران فـردای آن روز اطالعیـهای
صادر کرد که در آن به دستگیری تعدادی از زنـان معتـرض بـه حجـاب ،اشـاره
کرده بود« :با توجه به این که تظاهرات دسـتهای از زنـان در جهـت مخالفـت بـا
پوشش اسالمی روز سه شنبه از سوی وزارت کشـور و کمیتـه مرکـزی انقـالب
اسالمی ،منع شده بود ولی عدهای از بانوان به تحریک عدهای از عوامل طرفدار
رژیم سابق قصد تظاهرات داشتند که  2نفر از محرکین اصلی دستگیر و تحویـل
کمیته مرکزی انقالب اسالمی گردیدند»( .کیهان  02تیر )0353
گرچــه تظــاهراتی کــه زنــان در  07تیـر تــدارك دیـده بودنــد بــا دســتگیری
گسترده ،فروکش کرد ولی کمپـین «زنـان سـیاه پـوش در اعتـراض بـه حجـاب
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اجباری» همننان تا مدتها در میان زنان شـاغل در ادارات مختلـف در سراسـر
ایران ،ادامه داشت .بهطوری که براساس گزارشـی ،حجـۀاالسـالم محمـد ری-
شهری حاکم شرع دادگاه ارتش 030 ،کارمند زن ارتش و شهربانی را بـه جـرم
«پوشیدن لباس سـیاه» از کـار اخـراج کـرده بـود .در اطالعیـهای کـه بـه همـین
مناسبت نوشته شده بود دلیل اخراج این زنـان ،پوشـیدن «جامـههـایی بـه سـیاهی
قلــب شــان» و بــه «پیـروی از صــدای آمریکــا و اســرائیل در ســوگ ارزشهــای
پوسیده نظام ستم شاهی» اعالم شده بود .در این اطالعیه خطاب به زنان اخراجی
ارتشی آمده بود« :پـس از یـک سـال و نـیم کـه از انقـالب مـردم محـروم ایـن
سرزمین میگذرد نمیتوانند حتا ظاهر خود را با انقالب اسالمی تطبیـق دهنـد و
هنوز مقلد بالد اراده اسالف مزدور خویش میباشند ...زنـان عفیـف و قهرمـان،
فرزنــدان خــود را در پیشــگاه خداونــد بــرای رهــایی ملــت ایــران از اســتعمار
ابرقدرتها قربانی دادند و ارزشهای نوینی را در قاموس شرف انسانی بـه ثبـت
رساندند» (همان).
روز بعد نیز اعالم شد« :تعداد  033نفر از خانمهای کارمند ارتش جمهـوری
اسالمی ایران شاغل در نیروی دریایی و صـنایع ملـی بـه خـاطر عـزاداری بـرای
طاغوت و سیاه پوشیدن ،اخراج شدند( ».کیهان 03 ،تیر)0353 ،
از سوی دادستان انقالب اهواز و مسجد سلیمان نیز اعالم شد که  43پرسـتار
به علت عدم رعایت پوشش اسالمی از کار برکنار شدند.
اما در این میان «زنان سیاه پوش» نیز هنگـامی کـه دسـتگیر مـیشـدند ،بـرای
خالصی از مجازات ،بهانههای مختلف میآورند .در گزارشـی آمـده اسـت کـه
برخی از «زنان سیاه پوش» در کمیته انقالب برای «اثبات عمل از قـوم و خـویش
دور و نزدیک نامهای تهیه کرده و به کمیته ارائه میدادند که به دلیـل عـزاداری
در خانواده لباس پوشیدهاند .از جمله زنی که گرفتار کمیته شده بود بـه خـانواده
عزادارش در کرمانشاه متوسل میشود که به مناسـبت چهلمـین روز درگذشـت
پدر ،لباس سیاه بر تن دارد .رئیس دادگاه با محاسبه زمـانی مـیگویـد :ایـن کـه

فصل چهارم 213 /

میشود  35روز ...زن دستپاچه شده و میگوید :آخر در کرمانشاه تعداد بنههـا
را از زمان فوت پدر کم میکنند و چله میگیرند( ».پیرنیا ،0323 ،ص )221
حتا در میان دستگیرشدگان به خاطر پوشیدن لباس سیاه در محل کـار ،مـی-
توان به رسیا پارسای برادرزاده فرخ رو پارسای و عروس وزیـر جنـگ در زمـان
شاه اشاره کرد که در صنایع الکترونیـک کـار مـیکـرد و بـه جـرم سـرپینی از
اجرای حجاب اجباری و پوشیدن لباس سیاه ،بازداشت و سپس اخـراج گردیـد.
از این دست نمونهها در این دوره بسـیار اسـت .از جملـه در اواخـر تیرمـاه سـید
شهاب الدین اشراقی که نماینده انتصـابی رئـیس جمهـور و آیـتاهلل خمینـی در
هیئت پاکسازی بود ،در گفتگویی بـا کیهـان ،چنـین اظهـار مـیدارد« :در اولـین
بازدیدم از بانک مرکزی شاهد بودم که عـدهای از خـانمهـا سـیاهپوش هسـتند.
اینجانب به هیئت پاکسازی تذکر دادم تا خانمهای سیاهپوش را از بانک خـارج
کنند .همننین  3نفر از خانمهـا کـه پوشـش اسـالمی نداشـتند بـه رئـیس بانـک
گزارش دادم تا آنها اخراج شوند( ».کیهان 30 ،تیر.)0353 ،
به نظر میرسد که قضیه زنان سیاه پوش (که از سـوی حاکمیـت« ،هـواداران
شاپور بختیار» معرفی میشدند) تا سال بعد نیز ادامه داشت به طوری که در آبان
ماه  0331دادگاه کل مبارزه با منکرات رسما به «شرکتهای خصوصـی» بـرای
اعمال حجاب اسالمی اخطار میدهـد و در اخطاریـه اش مـینویسـد« :تمـام ابـر
جنایتکاران که از بهکار بردن ترفندهای سیاسی و نظامی علیه حکومـت اسـالمی
ناامید شدهاند ،دست بـه دامـان پـس مانـدههـای سـاواك و رژیـم منفـور سـابق
گردیدهاند و با بزك کردنهای آنننانی غرب زدگان و طرفداران قانون اساسی
بختیار ،و با نفوذ در برخی از شرکتهای خصوصی قصد ایجاد تزلـزل در پایـه-
های نظام جمهوری اسالمی را دارند .لذا به صاحبان اینگونه شرکتهـا شـدیدا
اخطار میشود که دست از این اعمال برداشته و ضـوابط اسـالمی و شـرعی بـه-
خصوص حجاب کامل را رعایـت نماینـد در غیـر ایـن صـورت متخلفـین طبـق
قوانین تحت تعقیب قرار خواهند گرفت( ».اطالعات 22 ،آبان .)0331
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در هر صورت پس از اعالم ممنوعیت ورود زنـان بـیحجـاب در ادارات در
 04تیرماه  ،0353به تدریج اماکن عمومی دیگر نیز هر یک به نوعی نسـبت بـه
رعایت پوشش اسالمی به زنانی که به آنها مراجعه میکردند هشدارهای الزم را
میدادند ..برای نمونه سرپرست مسـجدالجواد (اسـداهلل بیـات) در گفتگـویی بـا
کیهان از زنان تقاضا کرد که در مجالس ختم با پوشش کامـل اسـالمی شـرکت
کنند و از پوشیدن چـادر و روسـری تـوری نـازك و تـن نمـا خـودداری کننـد.
(کیهان  05تیر )0353

چنین بود که سرانجام در  24تیرماه  0353دولت جمهوری اسالمی با انتشار
بیانیه رسمی ،اجباری بودن حجاب اسالمی را برای کلیه زنان ایرانی اعالم کرد.
پس از بخشنامه ،در سال  0331نوبت به وضع قانون در مورد حجاب رسید

پس از آن که انواع و اقسـام بخشـنامههـا و دسـتورالعملهـای اجرایـی از سـوی
ادارات و نهادهای گوناگون برای اعمال حجاب اسالمی طی یک سال گسترش
یافته بود ،مسئوالن وقت به فکر قـانونگـذاری و تثبیـت حجـاب مـورد نظرشـان
توسط قانون ،افتادند .زیرا چناننه پوشش اجباری برای زنان ،ردای قانون به تـن
میکرد آن وقت حتا اگر کابینه دولت و قوه مجریه هم در این مـورد تغییـر رأی
میداد دیگر نمیتوانست کاری از پیش ببرد زیـرا حجـاب اسـالمی بـه صـورت
«قانون» در آمده بود .به این ترتیـب مجلـس شـورای اسـالمی در مهرمـاه 0331
قانونی را به تصویب رساند که در رابطه بـا وضـعیت کارمنـدان وزارتخانـههـا و
موسسات دولتی بود :قانون «بازسازی نیـروی انسـانی وزارتخانـههـا و موسسـات
دولتی و وابسته به دولت» .بر اساس ماده  02ایـن قـانون ،عـدم رعایـت حجـاب
اسالمی به عنوان یکی از موارد اعمال خالف اخالق عمومی شـناخته مـیشـد و
طبق ماده  03آن ،هر زنی که حجاب اسالمی در محیط کارش نمیپوشید یا آن
را رعایت نمیکرد باید مجازات میشد .طبق ماده  21این قانون ،مجـازاتهـا از
توبیخ کتبی با درج در پرونده خاطی شروع مـیشـد و تـا بازخریـد و اخـراج از
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خدمت ادامه مییافت.
در سال  0330نماینده دادستان کل انقالب در مصاحبهای با روزنامـه کیهـان
در مورد این پرسش که «سطح بیحجابی چـه میـزان پـایین آمـده اسـت» چنـین
پاسخ میدهد« :بی حجابی در سطح تهران خیلی پـایین آمـده ،حجـاب یکـی از
ضروریات اسالم اسـت و بـاز هـم بـا تشـکر از خـواهران کـه ایـن حرکـتشـان
نشانگر حسن ظن آنها به مسئولین و جمهوری اسالم میباشد و ما بـه یـک عـده
انگشت شمار باقیمانده توجه میدهیم که ....رعایـت حجـاب را بـه عنـوان یـک
وظیفه شرعی و انسانی حـداقل در امـاکن عمـومی رعایـت کننـد و اگـر خـدای
نکرده تعهـدی نسـبت بـه اسـالم ندارنـد و خودشـان را آزادی خـواه مـیداننـد
حداقل به جاست به فلسفه خواست اکثریت قریب به اتفاق مـردم قهرمـان توجـه
کنند» (کیهان 03 ،خـرداد  .)0330اما به نظـر مـیرسـد کـه بـه رغـم آنکـه نماینـده
دادستان کل انقالب ،خبر از کاهش بیحجابی در تهران را میدهد اما اوضاع به
گونهای بوده است که سال بعد یعنـی در سـال  0332مجلـس شـورای اسـالمی
ناچار به قانونگذاری در این زمینه میشـود و قـانون تعزیـرات را در  02مـرداد
 0332به تصویب میرساند .این مصوبه اولین قـانون رسـمی در مـورد پوشـش
زنان در ایران محسوب میشـود .طبـق مـاده  015ایـن قـانون «زنـانی کـه بـدون
حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعزیر تا  74ضـربه شـالق
محکوم خواهند شد» .و بر اساس تبصره ماده  012قانون تعزیـرات ،کمیتـههـای
انقالب اسالمی هم موظف شده بودند که زنانی را که پوشش آنها با ایـن مـاده
منطبق نباشد دستگیر و به دادسرا معرفی کنند .البته در سال  0375قـانون جدیـد
تعزیرات در مجلس شورای اسالمی به تصـویب رسـید کـه مجـازات زنـان بـی-
حجاب شرعی را از شالق ،به تحمل حبس و جریمه نقدی ،تغییر داد .ماده 332
قانون جدید تعزیرات مقرر میدارد که« :زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر
و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو مـاه و یـا از پنجـاه هـزار تـا
پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم میشوند».
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دهه اول انقالب :پیشبرد سیاست «حجاب برتر»

شرح مختصر وقایع و حوادث مربوط به حجاب در انقـالب  57و موضـعگیـری
دولتمــردان ،روحــانیون و مســئوالن انتظــامی و امنیتـی در ســالهــای اول بعــد از
پیروزی انقالب که سرانجام به تصویب و تثبیت قانون حجاب منتهـی شـد نشـان
از آن دارد کــه مســئله پوشــش زنــان در کشــور مــا ،قبــل از آن کــه موضــوعی
اعتقـادی و شخصـی باشــد بـا معــادالت قـدرت و دولـت و بازســازی نظـمهــای
سیاسی ،اجتماعیِ خاصِ مورد نظر صاحبان قدرت ،گره خورده اسـت .در واقـع
از زمان مشروطیت تا به امروز «حجاب زنان» در سرزمین ما ،یکی از چالشهـای
مهم در پهنه بیمرز منازعات سیاسی بـرای بازسـازی نظـم اجتمـاعی مـورد نظـر
دولتمردان ،بوده است .چرا که آنان ساختن «نظم اجتمـاعی» مـورد نظرشـان را
همواره از راه دستکاری و تغییر در «پوشش زنان» امکان پذیر میدانستند .از این
رو میبینـیم کـه بحـ «کشـف حجـاب» در زمـان رضاشـاه و پـیش از وی (در
دوران مشــروطیت) همــانطور کــه بــه تفصـیل در فصــل اول آمــد ،بــرای مــردان
روشنفکر و نخبگان سیاسـی بـه منزلـه «سـاختن نظمـی نـو» بـوده اسـت .پـس از
انقالب  57نیـز ،بـرای حاکمـان جدیـد ،برقـراری «حجـاب اسـالمی» بـا هـدف
برقراری مجدد نظم اجتماعی سـنتی مبتنـی بـر «انـدرونی و بیرونـی» بـود کـه بـا
«کشف حجاب» و برنامههای مدرنیزاسـیون پهلویـان ،رنـگ باختـه بـود .سـمبل
کــانونی بازگشــت و اســتقرار ایــن نظــم ســنتی هــم از نظــر حاکمــان جدیــد ،بــر
«حجاب برتر» (چادر سـیاه) قـرار داشـت .امـا اجـرای شـتابان و عملیـاتیکـردنِ
برنامهها برای اجبار و الزام در امر پوشش و حجاب پس از پیروزی انقالب ،57
از همان ابتدا  ،چالشهای بسیاری را حتـا در درون خـود حاکمیـت برانگیخـت.
به طوری که اقدامات «دایره مبارزه با منکـرات» کـه از سـال  0352آغـاز شـده
بود ،چندماه بعد در سال  0353با مخالفت بخشـی از مسـئوالن درون حاکمیـت
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روبرو شد .برای نمونه وزیر امور خارجه وقت 1طی مطلبی در روزنامه اطالعـات
خطاب به دایره مبارزه با منکرات نوشت« :آننه مـورد اعتـراض بـوده و هسـت،
بخشی از فعالیتهایی است که به نـام شـما صـورت گرفتـه کـه بـه نظـر مـن در
شرایط فعلی نه ضرورت قطعی دارد و نه به مصلحت است .از آن قبیلانـد ورود
به خانه افراد و جلوگیری از عروسی و میهمانیهای خانوادگی و یا اعمال چنـین
کارهایی در هتلها که در حقیقت تجاوز به حریم مردم استی یا ایـن کـه بـدون
پیش بینی و ترتیب دادن کار و شغل برای متجاوز از هفت هزار مسلمان و بیکـار
کردن آنها و تولید مشکالت بیشتر برای جامعه است .اعمال زور بـدون ارشـاد و
با روش غلط ،بستر حقیقی رشد و نمو همه مفاسد است و دیکتاتوری نیـز شـیوه
تباهکاران( ».اطالعات 3 ،اردیبهشت .)0353
این دیالوگ میان وزیر امور خارجه وقت و دایره مبارزه با منکرات نشـانهای
از بروز درگیری میان مسئوالن حکومت از همان ابتدای انقـالب بـود کـه نشـان
میدهد مسئله حجاب و مبارزه با مظاهر غیراسالمی از همان ابتـدا نـه تنهـا سـبب
ساز چالشهایی بیرونی (در جامعه) بلکه باع درگیریهای درون حاکمیت نیز
بوده است .همین درگیریها سبب شد که در نهایت دایره مبارزه با منکرات ،در
سال  0353جای خود را به «سازمان امر به معروف و نهی از منکر» بدهـد تـا بـه
قولی «اعمال کنترل و فشار» سمت و سوی «ارشادی» به خود بگیرد .هر چند این
کشمکشها میان مدافعان «برخورد ارشادی» با طرفداران «برخورد قهری» پایـان
نیافت و بازگشایی مجدد «دادگـاه مبـارزه بـا منکـرات» در  23فـروردین 0331
(توسط حکمی که آیتاهلل خمینی به دادستان کل انقالب مـیدهـد) تنهـا نشـانه
کوچکی از تداوم این چالشهای بیپایان بود.
این قب و بسـطهـا حتـا پـس از  33سـال همننـان درون حاکمیـت و بـین

 1در آن زمان ،صادق قطب زاده ،وزیر امور خارجه بود که از آذرماه  0352تا مردادماه
 0353این پست را برعهده داشت.
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مدافعان نگرشی که «بدحجابی» و دیگر مظاهر غیراسالمی را ناشی از عدم «کـار
فرهنگی» میداند ،با آن دسته از مسـئوالن (عمـدتا نظـامی و امنیتـی) کـه آن را
ناشی از «تحریکات دشمنان» قلمداد میکنند و از این رو معتقد به اعمـال قهـر و
فشار هستند ،همننان وجود دارد.
در اوایـ ـل انقـــالب ،معمـــوال انگشـــت اتهـــام مســـئوالن بـــرای گســـترش
«مظاهرغیراسالمی» همنون بدحجابی ،به سوی سلطنت طلبان نشـانه مـیرفـت و
هر جـا بحـ از بـدحجابی بـود پـای سـلطنت طلبـان و مـدافعان قـانون اساسـی
مشروطه به میان کشیده میشد .برای نمونه نماینده دادستان کل انقالب در سـال
 0331میگوید« :یک باند بهخصوصی هستند که با افراد سلطنت طلـب خـارج
از کشور در رابطـه هسـتند و ...در سـاعات بـهخصوصـی از روز بـا وضـع بسـیار
زنندهای مثل پوشیدن لباسهای بسیار جلـف و آرایـشهـای کـذایی در مجـامع
عمــومی و خیابــانهــا ظــاهر مــیشــوند» (اطالعــات 2 ،شـهریور  .)0331پــس از آن
«گروههای غرب زده» مسئول گسترش «مفاسد» در ایران شـناخته مـیشـدند ،بـه
طوری که مسئول اداره مبارزه با منکرات ،در سال « 0335گروهی غـرب زده»
را مسئول چنین اقداماتی دانسـت (اطالعـات 2 ،خـرداد  )0335و در مقابـل ،برخـی
دیگر از مسئوالن نیز آمریکا و اسراییل و دیگر کشورهای غربـی ،را عامـل ایـن
تحریکات و گسترش بدحجابی و فساد قلمداد میکردنـد .بـرای نمونـه مسـئول
واحــد بس ـیج در ســال  ،0335در اظهــارنظر خــود مشخصــا «اســرائیل» را عامــل
«اسالم زدایی» و «ترویج فساد و فحشا» قلمـداد مـیکنـد (اطالعـات  04اردیبهشـت
 .)0335در مجموع میتوان گفت که از اول انقالب تاکنون در میـان مسـئوالن و
دولتمردان در امر مبارزه با «بدحجابی» چند مسئله مرتبـا تکـرار شـده اسـت0 :ــ
تحریکات خارجی در مورد بدحجابی و2 ...ـ کار فرهنگـی یـا شـدت عمـل در
برابر بدحجابی 3ـ معضل «سوء استفاده ماموران» چه منکراتی و چه پلیس و چـه
کمیته و...ی
گذشته از دو موضوع اول که ذکر آن رفت و به طور مستقیم نشـاندهنده آن
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است که برخی از مسئوالن مملکتی اساسا توجهی به نیازهای خـود جامعـه زنـان
ندارند و آنان را همواره «آلت دست» دیگران مـیداننـد ،امـا مسـئله سـوم یعنـی
«سوءاستفاده برخی از مأموران» در نهادهایی که قرار است به «مفاسد اجتمـاعی»
بپردازد ،همواره یکی از موضوعاتی بوده که با مسـئله «بـدحجابی» عجـین شـده
است .در واقع مسئله سوء استفاده و فساد در میان «مامورانی» که خود قـرار بـوده
«مفسدان» را ارشاد یا دستگیر کنند ،معضلی است کـه در سـایه وجـود نهادهـای
انتظامی و ارگانهـای مـرتبط بـا مسـئله «بـدحجابی» نـه تنهـا بـرای جامعـۀ زنـان
کشورمان مخاطرهآمیز بوده بلکه همواره یکی از معضـالت حاکمیـت نیـز بـوده
است .اولین نمونههای چنین تخلفاتی اتفاقا در همان سالهای اول انقـالب و در
همان سال تأسیس «دادگاه مبارزه با منکرات» رخ میدهد و سـبب مـیشـود کـه
«رئیس دادگاه مبـارزه بـا منکـرات اسـتعفا کنـد» (اطالعـات 25 ،آذر )0331ی و تـا
همین امروز از گوشه و کنار مملکت ،هر از گاهی اخباری مبنی بر وقـوع چنـین
تخلفاتی مطرح میشـود (نمونـه اخیـر آن در همـین سـال  ،0331سـوء اسـتفاده
برخی از ماموران انتظامی در قزوین بود که مطرح و سر و صـدای زیـادی بـه پـا
کرد) .به نظر میرسد که یکی از چالشهای پـیش روی حاکمـان طـی ایـن 33
سال آن بوده است که همواره این نهادها و ارگـانهـا بـا فـراهم کـردن محیطـی
خشونت پرور و کنترل ناپذیر ،یعنی برخورد قهـری بـا «رفتـار و پوشـش مـردم»
(مسائلی که فوقالعاده پینیده و خصوصی و حساس هستند) زمینـه سـاز ایجـاد
تخلفات بودهاند .زیرا به نظر میرسد مسئله اصلی آن است که اساسـا نمـیتـوان
برای سلیقههای «رفتاری و پوششی» میلیونها انسان ضابطه ایجاد کرد و آن را به
وسیله عدهای مامور ،در جامعه پیاده کرد .دستگاههایی نیز که قـرار باشـد چنـین
نقشی را بازی کنند معموال به سمت و سـوی تخلـف کشـیده مـیشـوند و یـا بـا
«برخوردهای سلیقه ای» موجب سردرگمی مردم و حتا خود مسئوالن میشوند.
در هر صورت کشمکش بـر سـر دو اسـلوب برخـورد نسـبت بـه بـدحجابی:
«اعمال زور» یا «کار فرهنگی» ،در همۀ سالهای دهه اول انقالب ادامه مییابـد.
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در سال  0330رئیس یکی از شعبههای دادگسـتری در مـورد دادگـاه مبـارزه بـا
منکرات میگوید« :اعتقاد ما این است که دادگاه مبارزه بـا منکـرات ،یـک قـوه
قضائیه است و در مسائل منکرات باید با عاطفه و شفقت با مجـرمین رفتـار شـود
زیرا مسائل ناموسی و جنسی یک چیزی نیست که تنها با شالق بشود پیشـگیری
اش کـرد» (کیهــان 0 ،دی مـاه  )0330امــا یـک ســال بعـد «گشــتهـای مبــارزه بــا
منکرات» یا همان «واحدهای گشت ثاراهلل» وارد خیابانها میشوند (اطالعات22 ،
آبان  .)0332به رغم همه این ها ،اما به نظر میرسد که انگار حضـور تمـامی ایـن
«گشت ها» و «کمیته ها» و «دادگاه مبارزه با منکرات» و نظایر ایـن ارگـانهـا آن
طورکه مدنظر مقامات بوده است اثر چندانی در اسـتقرار حجـاب و عفـاف مـد
نظر بنیانگذاران این ارگانها نداشته است چراکه در طـول همـه ایـن سـالهـا بـا
شکست یک طـرح ،طـرحهـای دیگـری بـرای مبـارزه بـا «بـدحجابی» از سـوی
نهادهای دیگر مطرح شده و هر بار نیـز تـالش کـردهانـد کـه بـا درگیـر نمـودن
نهادهای گوناگون «مبارزه با بدحجابی» ،طرحهای جدیدشـان ابعـاد گسـتردهتـر
بگیرد تا شاید باالخره «معضل» بدحجابی «ریشه کن» شود .برای نمونـه اسـتاندار
تهران در سال  0335اعالم مـیدارد« :جهـت جلـوگیری از فحشـا و منکـرات و
بدحجابی ،طرحی مردمی با کمک ارگانهـا و نهادهـای ذیـربط در دسـت تهیـه
است که به زودی نتایج آن اعالم مـیشـود» (اطالعـات 0 ،اردیبهشـت  .)0335و یـا
بعدتر خبرهایی مبنی بر همکاری بـا «اعضـا و رسسـای اتحادیـههـای اصـناف» و
«انجمنهای اسالمی» و ...بـرای جلـوگیری از «بـدحجابی» شـنیده مـیشـود .امـا
هرچقدر هم انواع پروژهها و نهادهای مختلف دولتی با مسئله «بدحجابی» درگیر
میشوند ،با این حال بـاز هـم در طـی ایـن همـه سـال ،مـا مـیبینـیم کـه مسـئله
«بدحجابی» در جامعه به سـرانجامی کـه دولـت مـردان آرزو داشـتهانـد نرسـیده
است .به طوری که در آستانه سال تحصیل  0333دادسرای انقـالب اسـالمی بـا
اخطاریه شدیدالحنی سعی میکند حجـت را بـر بـیحجابـان تمـام کنـد« :بـرای
جلوگیری از مظاهر فساد باالخص بـدحجابی و لبـاسهـای مبتـذل ،طبـق قـانون
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مصوب مجلس شورای اسـالمی کـه در تـاریخ  0333/3/23از طـرف شـورای
عالی قضایی به این دادسرا ابالغ شده است ،مقرر گردید از امروز به مدت یـک
ماه به وسیله رسانههای گروهی با برخورد ارشادی همراه با تذکر ،فریضه امر بـه
معروف و نهی ا زمنکر در سطح جامعه پیـاده شـود .بـدیهی اسـت بعـد از مـدت
مقرر هیچگونه عذری پذیرفته نبـوده و ایـن نهـاد طبـق وظیفـه محولـه در پیـاده
نمودن حکم الهی ،قاطعانه با متخلفـین برخـورد خواهـد کـرد» (اطالعـات 2 ،مهـر
.)0333
اما چندماه پس از ابالغ این طرح و تصویب قانون در این زمینه ،به نظر مـی-
رسد آن طرح نیز شکست خورده و باز هم مشکالت جدیدی ایجاد کرده است
چرا که بار دیگر از سوی برخـی از مسـئوالن ،بحـ کـار فرهنگـی بـا جـدیت
بیشتری مطرح میشود .برای نمونه رئیس دیوان عالی کشور سه ماه پـس از ایـن
طرح ،اظهار میدارد« :مبارزه با مفاسد و منکرات یک مسئله فکـری و فرهنگـی
است و این موارد با شالق زدن و زندان کردن از بین نمـیرود بلکـه بـا تعلـیم و
آموزش حل میشود» (اطالعات 04 ،دی  .)0333در واقع به نظر میرسد که هربـار
پس از این که طرحهـای ضـربتی و گسـترده علیـه بـدحجابی موجـب گسـترش
نارضایتی و در نهایت شکست طرحها شده است دوبـاره بحـ «کـار فرهنگـی»
در این زمینه مطرح میشود تا در سالهای بعد ،باردیگر ،طرح ضـربتی دیگـری
به اجرا درآید.
پایان جنگ و آغاز دوباره مبارزه با بدحجابی ،این بار با حضور بسیج :پس از پایان
جنگ  ،موج جدیدی علیه «بدحجابی» این بار البته با برگـزاری راهپیمـاییهـای
خیابانی آغاز میشود .برای مثال در آذرماه  0332به بهانه سالروز شهادت دختر
گرامی پیامبر اسالم حضرت زهرا (س) ،در همدان ،سـمنان ،تویسـرکان و قـم و
چندین شهر دیگر ،در محکـوم کـردن بـدحجابی ،راهپیمـایی برگـزار مـیشـود
(اطالعــات 22 ،آذر  .)0332البتــه پــیش از آن در فــروردین « ،0332آیــین نامــه
اجرایی مبارزه با بـدحجابی» از سـوی «شـورای اجتمـاعی اسـتان تهـران» در پـی
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تصمیم «شورایعالی قضایی مبنی بر برخورد فعال نیروهای اجرایـی و انتظـامی بـا
پدیده بدحجابی» به تصویب میرسد که ایـن مصـوبه از اول اردیبهشـت مـاه بـه
مورد اجرا در مـیآیـد (اطالعـات 27 ،فـروردین  .)0332در اردیبهشـت  0333نیـز
تظاهراتی علیه بدحجابی در تهران برگزار میشود .طول مسیر این راهپیمـایی ،از
میدان ولی عصر تا مجلس است .در آذرماه  0333هـم راهپیمـایی دیگـری در
تهران برپا میشود (کیهان 07 ،آذر  .)0333به نوشتۀ روزنامـه اطالعـات ایـن آغـاز
ورود نیروهای بسیج به عرصه مبارزه با بـدحجابی و خنثـا کـردن «توطئـه اشـاعه
فرهنگ مبتذل غرب در ایران اسالمی» اسـت (اطالعـات 02 ،دی  .)0333از سـوی
دیگر جانشین فرماندهی کل کمیته انقالب اسالمی خبر از طرحی گسترده مـی-
دهد و اعالم میدارد که« :بعد از تصویب آیین نامه مبارزه با منکـرات در هیئـت
دولت ،شرایط برای ادامه مبارزه با بدحجابی و منکـرات بـرای ایـن نهـاد فـراهم
شده است» و سپس میافزاید :کمیته «از روز بیستم اردیبهشت ماه با بهـرهگیـری
از امکانات و همکاری ارگانهای ذیـربط بـا جـدیت تمـام عمـل خواهـد کـرد.
چهارچوب مبارزه با بدحجابی تبیین شـده اسـت و بـه صـورت مرحلـهبنـدی ،بـا
برنامهریزی دقیق انجام خواهد شد» (اطالعات 07 ،اردیبهشت  .)0333اکنـون بـیش
از  2دهه از آن زمان میگذرد و همه این طرحها آمده و رفتهاند اما آننه پابرجا
مانده است ظاهرا چیزی به جز «بدحجابی» نیست!
دهه دوم انقالب :گسترش نزاعهای جناحی بر سر «تنوع حجاب»

بهتدریج در دهه دوم انقالب و با خـاموش شـدن آتـش جنـگ ایـران و عـراق،
پیشبرد پروژهی الزام و اجبار در پوشش و حجاب با اهداف دیگـری در دسـتور
کار حاکمان قرار گرفت .زیرا بر خالف اقدامات وسیع دولتی و تصور مسئوالن
حکومت اسالمی ،بازگشت به آن نظم نوستالژیک قدیم و احیای دوران پیش از
«کشف حجاب» ناکام ماند و این ناکامی در همان دهه اول انقالب آشکار شـد.
اما مشخص شدن این ناکامی دلیل نمیشـد کـه در دهـه دوم انقـالب ،برخـی از
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جناحهای اصولگرای حاکمیت از پیگیری ایـن پـروژه و تعمـیم آن بـه ابـزاری
برای کنترل همهی فضاهای عمومی جامعه و پس زدن زنان (زنان جـوان کـه بـه
طور روزافزون در عرصه عمومی حضور مؤثرتری مییافتند) دست بردارند و از
آن برای رقابتهای جناحی بهره نبرند.
در واقع در دهه دوم انقالب بح اجرای «حجـاب» و نـوع و چگـونگیاش،
با ورود گسترده زنان به عرصه عمومی (دانشگاه ها ،بـازار کـار ،و )...عـالوه بـر
نزاع میان جامعه با حکومت ،به محل نزاعهای گسترده و بـین جنـاحهـای درون
نظام سیاسی و رقابـتهـای شـدیدتر جنـاحی نیـز گسـترش یافـت .در حقیقـت،
مقاومت زنان به شکلی گسترده در برابر حجاب اجباری از دهه دوم انقالب بـه-
خصوص پس از اتمام جنـگ هشـت سـاله ،بـه الیـههـای مختلـف جامعـه زنـان
گسترش یافت .برخی از جناحهای دوراندیشتر حاکمیت تالش داشـتند کـه بـا
پذیرش واقعیت موجود (کـه هـم باعـ اخـتالل در ورود ایـران بـه عرصـه بـین
المللی شده بود و هم تنشهای زیادی را در خـود جامعـه ایجـاد مـیکـرد و در
عین حال ،زمینهساز عدم مشروعیت حاکمیت هم میشد) ،حداقل از «تنوع نـوع
حجاب» (نه حتا تنوع پوشش) دفاع کنند و از برخوردهای خشونت آمیز و تنش
زا در سطح جامعه جلوگیری به عمل آورند .برای عملی شدن این سیاست ،ایـن
بار بح از «اعمال سلیقه» در قانون به میان کشیده میشود .اما آراء و آرزوهـای
جناحهای معتدل درون حاکمیت در شرایطی مطرح میشود که جنـاح محافظـه
کار ،همننان بر «حجاب برتر» پای میکوبد ،بـرای نمونـه شـهال حبیبـی مشـاور
رئیس جمهور (آقای رفسنجانی) در سال  0372در گفتگو با روزنامه همشـهری
میگوید« :برخوردهای سلیقهای مشکل جامعه در چگونگی پوشش زنان اسـت»
(همشهری 31 ،مـرداد  .)0372ایـن درحـالی اسـت کـه در همـین سـالهـا روزنامـه
رسالت ،نظرات روحانیونی همنون آیتاهلل موسوی جزایری و ...کـه تأکیـد بـر
«حجاب برتر» دارند را منتشر میکند« :کنار گذاشتن حجاب برتر حسـب تجربـه
موجود نخستین گام بوده است به سوی بدحجابی یا بیحجـابی ،و بـه دنبـال آن
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بخواهی نخواهی سیل مدها و فـرمهـای آنننـانی سـرازیر شـده ...پـس بزرگـراه
مقابله با این پدیده شوم و خطرناك دعوت بـه حجـاب برتـر اسـت»(رسـالت22 ،
شهریور  .)0373در ایـن میـان «مجلـه زنـان» در مـورد انتخـاب رنـگ حجـاب در
مقالهای با عنوان «خانم چرا سیاه میپوشید؟» به موضوع اعمال سلیقه بر مردم در
مورد رنگهای تیره در پوشش زنان میپردازد (زنان ،ش  ،22اسفند .)0373
چالش میان دیدگاههای مختلف مسـئوالن و جنـاحهـای حکـومتی در مـورد
«حجاب برتر» و رنگهـای شـاد در مقابـل رنـگهـای تیـره در حجـاب زنـان و
بح های فقهی در این زمینه گسترش مـییابـد« .یالثـارتالحسـین» مـینویسـد:
«حجاب و پوشش اسالمی ،خصوصا چادر که مقام معظم رهبری از آن به عنوان
حجاب مطلوب یاد کرده است ،مورد نقـد و روشـنفکرانه قرارگرفتـه و رنـگ و
شــکل حجــاب و پوشــش مرســوم در بــین خــواهران حــزباللهــی حــاکی از
افسردگی ،ناراحتی و کسالت روحـی جامعـه تلقـی شـده اسـت» ،و یـا روزنامـه
جمهوری اسالمی در مقالهای با عنوان «حجاب اسالمی ،مصادیق واقعی و بـدلی
جابه جا میشوند» ،همین موضوع را بـه نقـد مـیگـذارد و مـینویسـد« :مـانتو و
روسریهای الوان ،جلف و آن چنانی که از حالت پوشش خارج شده ،از سـوی
برخیها به عنوان حجاب به جامعه تحمیـل مـیشـود .کـم کـم چـادریهـا را از
حوزه حجاب اسالمی خارج میکنند و چادر را به عنوان یک زحمت اضافی و
وسیلهای دست و پاگیر و بیضرورت ،مطـرح مـینماینـد و بـا برخـورد منفـی و
تحقیرآمیز با چادری ها ،به عناوین مختلف سعی میکنند مـانتو و روسـری را بـه
عنوان مقدار ضروری و کافی حجاب معرفی نماینـد( ».جمهـوری اسـالمی 31 ،مهـر
.)0374
اما چالش عمیق و گسترشیابنده میـان دو طرزفکـر در مـورد پیشـبرد شـعائر
دینی ـ بهخصوص حجاب اسالمی ـ در درون حاکمیت عالوه بر بح و جـدل-
های رسانه ای ،در حوزۀ اجرایی نیز قابـل پیگیـری اسـت .بـرای نمونـه در سـال
 0370حجۀاالسالم روح اهلل حسینیان ،قـائم مقـام دادسـتان ویـژۀ روحانیـت ،در
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گفتگو با روزنامه کیهان از نحوۀ برخورد برخی دستگاهها با «بسـیجیانی کـه امـر
به معروف میکنند» گلهمند است و اظهار میدارد« :من به نظرم میآید بـرادران
و خواهران بسیج و حزباهلل به خاطر مسایلی که پیش آمده دل سـرد شـدهانـد و
خود را منزوی احساس مـیکننـد .وقتـی در نمـاز جمعـه حـزباللهـیهـا مـورد
خطاب قرار میگیرند و سرزنش میشوند ...وقتی که دو نفر در رابطه بـا امـر بـه
معروف با هم گالویز شده ...و به دادگستری کشیده میشـود و بـازپرس هـر دو
را جریمه میکند و آن کسی که امر بـه معـروف کـرده را بیشـتر در بازداشـتگاه
نگه میدارد و مخصوصا وقتی کـه مـیفهمـد ایـن بنـه ،وابسـته بـه ارگـانهـای
انقالب و یک فرد حزباللهی است بیشتر او را زجر مـیدهـد و در زنـدان نگـه
میدارد ...و یا نیروهای انتظامی که از آنجا عبور میکنند خیلی بـا خونسـردی و
سهلانگاری هر دو طرف قضیه را به یک چشم نگاه میکند» (کیهان 24 ،فروردین
 .)0370شاید همین گلهمندیها ،و نقدها و اختالف سلیقههـا و درگیـریهاسـت
که سرانجام در سال  0370سازمان قضایی نیروهـای مسـلح را وادار بـه مداخلـه
میکند تـا طـی اطالعیـهای بـه صـراحت و قاطعیـت ،پرسـنل نیـروی انتظـامی را
مجبور به برخورد با بدحجابی کند« :هرگونه سهلانگـاری نیروهـای انتظـامی در
برخورد با مظاهر فساد و منکرات جرم محسوب میشود و متخلفان تحت پیگرد
قانونی قرار خواهند گرفت» (اطالعات 27 ،تیـر  .)0370اما از سوی دیگر در همـین
سال هفتاد ویک ،بسیجیان در پایان برگزاری همـایش خـود ،قطعنامـهای صـادر
میکنند که در این قطعنامه ،ضمن تأکید بر «برخورد قاطعانه با دشمنان داخلی و
خارجی ،آمـادگی خـود را در راه تحقـق برنامـههـای دولـت خـدمتگزار آقـای
هاشمی رفسنجانی اعالم» میکنند و «با اشاره به قوه قضاییه به عنوان تنهـا مرجـع
قانونی و شرعی در رسیدگی به انحرافات اجتماعی و حرکتهای ضـد قـانون و
شرع» تأکید میکنند که «نیروهای بسیجی به هیچ وجه بـه توطئـهگرانـی کـه در
پوشش مبارزه با انحرافات ،قصد قـانون شـکنی دارنـد اجـازه نخواهنـد داد و در
مبــارزه بــا منکــرات و بــدحجابی و فحشــاء بــا قــوه قضــائیه همکــاری مــیکنــد»
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(اطالعات 20 ،خرداد .)0370
در طول ماهها و حتا سال بعد از آن نیز همننان ورود بسیج به حوزۀ «مبـارزه
با مفاسد اجتماعی» از سوی مسئوالن گوناگون مورد بح و چـالش قـرار مـی-
گیرد و انواع طـرحهـا و قـوانین مختلـف در ایـن زمینـه مطـرح ،و بـر «آمـوزش
بسیجیان» برای برخورد صحیح با مردم تأکیـد مـیشـود .امـا درگیـری در زمینـه
نحوۀ برخورد با «بی قانونی» در مورد بدحجابان از سوی برخـی از دسـتگاههـای
دولتی با دستگاههایی که موافق شدت عمل هستند همننان ادامـه مـییابـد و در
سال « 0372طرح جدید» برای مبارزه با مفاسد اجتمـاعی اجرایـی مـیشـود« :از
روز اول تیرماه با بسیج تمامی نیروهای تحت امر ناحیه انتظامی تهـران بـزرگ و
انجام اقدامات اولیه طرح جدید مبارزه با مفاسد اجتمـاعی ...آغـاز مـیشـود .بـه
موجب این طرح تمامی اماکن عمومی ،صنفی ،خودروهای در حال تـردد ملـزم
هستند از ارایه خدمات به افراد بیبند و بار و بانوان بـدحجاب خـودداری کننـد»
(اطالعات 31 ،خرداد .)0372
به رغم همه این طرحها و اختالف نظرها و چالشهـای رسـانهای امـا جنـاح-
های محافظهکار و اصولگرایان درون حاکمیت شکست پروژه اجبـاری کـردن
حجاب را برنمیتابند .زیرا آنان همننان فکر میکردند که با «اجبار و جریمـه و
زور» میتوانند زنان را به جایگاه سنتیشان بازگردانند .اما جناح مصلحتاندیش
و عقلگرای حاکمیت نمیخواست در عرصه عمومی ،زنـان بـه شـکلی عریـان
سرکوب شوند و قائل به حداقلی از آزادی عمل در جامعه برای پیشـبرد برنامـه-
های توسعهای دولت بود .در نتیجه ،مشارکت زنان در امر توسـعه را بـا پـذیرش
میزان معینی از آزادی فردی (حداقل در تنوع حجاب اسالمی) را اجتناب ناپذیر
میدانست .اما جناح محافظهکار همننان بر «حجاب برتر» پای میفشرد .در ایـن
زمان با توجـه بـه گسـترش بحـ «ورزش زنـان» کـه از سـوی جنـاح مصـلحت
اندیش پیش میرفت ،فرمانده نیروی مقاومت بسیج در سال  0373به صـراحت
اعالم میکند« :چادر مانعی برای حضور زنان در عرصههای مختلف حتا میـادین
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ورزشی نیست» (اطالعات 03 ،آذر .)0373
در همین دوران است که بح گسترش صیغه (البته به منظـور تـأمین آزادی
عمل بیشتر برای دختران و پسران مجرد) ،و نیز یـونیفرمهـای شـیکتـر (کـت و
شلوار) برای زنان کارمند دولت (توسـط رئـیس جمهـور وقـت ،آقـای هاشـمی
رفسنجانی) و فعال کـردن بحـ ورزش زنـان و حتـا ورود ورزشـکاران زن در
رقابتهای جهانی ،از سوی این جناح از حاکمیت مطرح میشود .ایـن سیاسـت
ها ،خشم برخی از محافظهکاران درون حاکمیت را نیز بر میانگیخت و بـه ایـن
ترتیب میبینیم که بح «حجاب اجباری» نه تنها سبب تنشهای روزافزون بـین
حاکمان و مردم میشد بلکه این تنشها به درون خـود حاکمیـت نیـز بـا شـدت
بیشتر راه پیدا کرده بود ،به طوری که از همان سال  0374یکسـری تجمـعهـای
اعتراضی علیه «بدحجابی» به راه میافتد که بیش از آن که در قطعنامـههـای ایـن
تجمعات مانند دهه اول انقالب نگرانی نسبت به وجود بدحجابی باشد ،انگشـت
اتهام در مورد بدحجابی به سوی مسئوالن اجرایی نشانه رفت .این امـر ،نشـانهای
از برخوردهای کامال جناحی بود که همواره وجـود داشـت امـا بـه تـدریج ایـن
درگیری جناحی به عرصه خیابان کشـیده شـده بـود .بـرای نمونـه در  03مـرداد
 0374در قطعنامه پایانی تجمعی که در میدان ولیعصر تهران صـادر مـیشـود،
تجمعکنندگان درخواست و نگرانیهایشان را مطـرح مـیکننـد« :حـزب اهلل از
وجود الابالیگری و بـیبنـد و بـاری و بـدحجابی و سـایر مظـاهر هتـک حـریم
ارزشهای اسالمی در اماکن عمومی ،وزارتخانه ها ،ادارات و مؤسسـات دولتـی
یا وابسته به دولت ،ناخرسند بوده و با ابراز نارضایتی ازعملکـرد ضـعیف برخـی
دستگاههـای اجرایـی و قضـایی ،حمایـت خـود را از بیانـات مسـئوالنه حضـرت
آیتاهلل جنتی و فرمانده نیروی مقاومت بسیج اعالم مینماید( »...کیهان 03 ،مـرداد
 .)0374در تداوم این مـوج جدیـد نیـز چنـدین تجمـع و تظـاهرات دیگـر «علیـه
بدحجابی ...و در اعتراض به حضور آزادانه برخی از عناصر معلومالحال و متـاثر
از فرهنگ غربی در سطح جامعه» برگزار میشود (اطالعات 00 ،شهریور .)0374
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در این میان برخورد به «فمینیسم» و نگرش فمینیستی هم به میان مـیآیـد بـه
طوری که یک ماه بعد« ،طالب تهران» طی بیانیهای «بی بنـد و بـاریهـا و رشـد
رفتارهای فمینیستی» را محکوم کرده و در بیانیه خود باز هم به برخی از مـدیران
اجرایی برخورد میکنند« :مدتی نسبتا طوالنی اسـت کـه شـیطان از مـأمن خـود
سربرآورده و توسط ایادی خود حرکت به سوی جاهلیـت و فرهنـگ بـیریشـه
طاغوتی را از سرگرفته است .از اظهارت غیرمسئوالنه و فمینیستی برخی مـدیران
اجتماعی و سیاسی گرفته تا کشاندن عناصر منکرپرور و اهل فحشا به عرصههای
هنری ،تقدسات دینی و جنگ ،و هجمه گستردۀ به ظاهر خـودیهـا بـه حجـاب
برتر( »...کیهـان 04 ،مهـر  .)0375چنـد روز پـس از آن نیـز تظـاهرات دیگـری در
خیابان دکتر فاطمی و ولـیعصـر در تهـران صـورت مـیگیـرد کـه در قطعنامـه
پایانیاش ،تظاهرکننـدگان «خواسـتار مبـارزه جـدی مسـئوالن بـا فسـاد اداری و
همننین برخورد با زنـان بـدحجاب و روشـنفکران لیبـرال در جامعـه شـدند ...و
تقاضا کردند که مدیرانی باید در دستگاهها بـهکـار گرفتـه شـوند کـه در جبهـه
حضور داشته باشند و همسران آنها بدحجاب نباشند» (اخبار 07 ،مهر  .)0374همه
اینها نشان آن است که بح حجـاب از نـزاع میـان نیروهـای سیاسـی داخـل و
خارج از حکومت به نزاع بین جناحهای درون حاکمیت نیز تسریع یافتـه اسـت.
اما همه این درگیریها عالوه بر این نکات ،به نظر میرسد کـه حـاکی از مسـئله
مهم تری بود و آن  :نیاز و درخواست جامعـه زنـان بـرای حـق انتخـاب پوشـش
خود بوده است که با مقاومت هر روزهشان ،بر جناحهای درون حاکمیـت فشـار
آورده بودهاند.
در واقع زنان (بویژه زنان اقشار طبقـه متوسـط شـهری) ،در دهـه دوم پـس از
انقالب و پس از پایان جنگ میخواستند بـه «عرصـه عمـومی» قـدم بگذارنـد و
دلزده از یونیفرمهای تیره و یکدست ،تمایل داشتند تا با «تشخیص فردی»شان بـه
عنوان یک زن در عرصه عمومی ظاهر شوند ،و نه در پوششـی «فاقـد جنسـیت»،
(چه از نوع انقالبی و چه از نوع سنتیاش).
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زنان حق خود میدانستند که با «همین بدن زنانهشان» (نه در پوستۀ مردانـهای
که رویکردهای انقالبی برایشان آفریده بود) در عرصه عمومی ظـاهر شـوند ،از
این رو عقب رفتن روسری و تنوع رنگ و ظاهر «متفاوت» داشـتن ،مـیتوانسـت
اندکی از این خواسته را تأمین کند .در این میان تی ظاهری فائزه هاشـمی ،کـه
چادرش را برخالف دیگر زنان حاکم ،تا حدودی عقب کشیده بود و روسـری-
های رنگیاش را از زیر چادر نمایان میکـرد و کـت و شـلوارهای شـیک ،زیـر
چادرش میپوشید و حرف از ورزش زنان و دوچرخـهسـواری دختـران مـیزد،
توانست به نوعی نشاندهندۀ نیاز و درخواست جامعه زنان برای حضور در عرصه
عمومی با شکل و شمایلی متفاوت باشد که در هیئت حاکمه بازتـاب یافتـه بـود.
دوچرخه سواری زنان نیز تداعیگر چیزهـای زیـادی بـرای زنـان بـود از جملـه:
ورود به عرصهای ممنوعه و آزادتر ،حضور رسمیتر در حوزه عمومی ،و خیلـی
چیزهای دیگر که در آن زمان نیاز بخش بزرگی از زنان جوان و دختران ایرانـی
را بازتاب میدادی زنان جوانی که میخواستند از زیر سایه خشونتهـای پـس از
انقالب و جنگ و بیهویتی در زیر سایۀ «مردان بزرگ» (چه مردان انقالبی ،چه
شهید و چه اعدامی ،)...به درآیند چرا که از محبوسشـدن در فضـای عبـوس و
بیرنگ و منزهطلبانه ،خسته شده بودند.
بخشی از جناحهای حاکمیت ،این نیازهای حداقلی زنـان جامعـه را نـه تنهـا
درك میکردند بلکه در عین حال «آزادی در نوع حجاب اسالمی» را با برنامه-
های اقتصادیشان و ادغام در اقتصاد و سازمان تجارت جهانی ،هماهنگ و حتـا
ضروری میدانستند .در حقیقت بین بخـشهـایی از جامعـه زنـان کـه تمایـل بـه
شکستن فضای عبوس دهه اول انقالب را در سر مـیپروراندنـد و عـزم ورود بـه
عرصه عمومی را داشتند طبعا حضـور فـائزه هاشـمی ،سـمبل مناسـبی بـود .رأی
میلیونی که وی در انتخابات مجلس شـورای اسـالمی بـه دسـت آورد ،در واقـع
نشانهای از استقبال مردم و بهویژه زنان و جوانان ،برای تغییر در وضعیت موجـود
(ضرورت توجه به حل مسائل زنان) را نشان میداد.
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اما از سال  0373با روی کار آمدن دولت سـید محمـد خـاتمی ،رویکـردی
تازه در مورد «بدحجابی» و دیگـر «مظـاهر دینـی» ،بـه طـور جـدی و بـا نگـاهی
متفاوت ،در حوزه عمومی و در رسانههای رسمی کشور مطرح مـیشـود .یعنـی
اگر در دهه اول انقالب ،درگیری میان جناحها و مسـئوالن گونـاگون در زمینـه
مقابله و مواجهه با «بدحجابی» بر دو محور متفاوت ( «کار فرهنگـی و ارشـادی»
یا «اعمال زور بیشتر») ،متمرکز است اما ازسال  73به بعد ما شاهد آن هستیم کـه
عنصر جدیدی در اظهارنظرهای مسئوالن حکومتی وارد میشـود و ایـن عنصـر
جدید« ،توجه بیشتر به نسل جوان و دغدغههای آنـان» اسـت .در واقـع موضـوع
«عدم درك جوانان» و شرایط امروز جامعـه در مـورد علـل بـروز «بـدحجابی» و
دیگر «مظاهر اسالمی» به تدریج در مقابل گـرایش اعمـال فشـار و سـرکوب در
این حوزه ،در میان مسئوالن اجرایی و برنامهریزان ،به گرایش مسلط تبدیل می-
شود .برای نمونه فرمانده نیروی مقاومـت بسـیج اسـتان تهـران در گفتگـویی در
روزنامه ایران اظهار میدارد« :ارشاد جوانان با اجبار و فشار امکـان پـذیر نیسـت.
تنها با تبیین صحیح مسئله و اخالق و روشهای فردی و امر به معروف و نهـی از
منکر میسر است .باید با ابزار مناسب ،شناخت کافی ،برخورد عاقالنه ،وگذشـت
عاشقانه در کار ،به سراغ جوانان برویم» (ایران 02 ،بهمـن  .)0373و یا یکـی دیگـر
از فرماندهان بسیج میگوید« :قبول داریم که در برخورد با جوانـان سـختگیری-
هایی شده است» (ایران 23 ،آبان  )0372فاطمه راکعی از اعضای جبهـه مشـارکت
اسالمی (که یکی از احزاب مهم اصالح طلبان است) نیز میگوید« :اگـر فلسـفه
حجاب برای جوانان روشن نیست ،این ضعف به جامعه برمـیگـردد» (قـدس21 ،
دی  .)0373در واقع در این دوران ،بح همـدلی بـا «جوانـان» رشـد و گسـترش
بسیاری مییابد .از سوی دیگر برخورد خشن با «ظاهر و پوشش جوانـان» اساسـا
مورد نقد قرار میگیرد وگاه به عنوان «موضوعی فرعی» در قبال مسـائل مهـمتـر
دیگر شناخته میشود .برای نمونه یکی از فرمانـدهان بسـیج مـیگویـد« :تهـاجم
فرهنگی این نیست که یک کسی موهـایش را از زیـر روسـری بیـرون گذاشـته.
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اصال این نیست .تهاجم فرهنگی به بنیانهای فرهنگی جامعه ما هجوم آورده .بـه
ارزشها حمله برده است» (ایران 21 ،بهمن .)0373
در همین سال  0373نیـز «شـورای عـالی انقـالب فرهنگـی» کـه بـه ریاسـت
محمد خاتمی (رئیس جمهور وقت) تشکیل میشود ،مصـوبهای را بـرای ابـالغ،
به تصویب مـیرسـاند کـه در آن اشـاره شـده بـود کـه« :ریشـههـا و زمینـههـای
اجتماعی و اقتصادی مادی ضعف عفاف و حجاب از قبیل روحیه اشـرافیگـری
و تجمل پرستی از یک سـو و استیصـال مـادی از سـوی دیگـر و دشـواریهـای
موجود بر سر راه ازدواج شرعی و قانونی و تشکیل خـانواده ،بایـد مـورد توجـه
قرار گیرد ...در تبلیغ و ترویج عفاف و حجاب باید بیشتر به جنبههای مثبت تکیه
شود .شیوهها و طرز بیان دوستانه و مؤدبانه بهکار گرفته شود ،واکنش نسـبت بـه
بیحجابی و عدم رعایت عفاف باید تـابع مقـررات و محـدود بـه حـدود قـانون
باشد ...و از الزام همگان به استفاده از یک نوع رنگ و شکل خـاص خـودداری
شود» (اطالعات 02 ،بهمن .)0373
همننین در مردادماه « 0377روزنامه زن» توسط فائزه هاشمی آغـاز بـهکـار
میکند .در این روزنامه نیز یکـی از بحـ هـایی کـه بـه طـور جـدی و پیوسـته،
مطرح میشود مسئله «حجـاب» اسـت ،از جملـه :طـرح مبـاحثی دربـاره «تـاریخ
حجاب» تا مقاالتی که دیدگاههای «آیتاهلل مطهری» و «دکتر علی شـریعتی» در
مورد حجاب را بررسی میکنند ،و نیز مصاحبههایی که بـا علـی دوانـی ،محمـد
جواد حجتی کرمانی ،و تنی چند از مجلسیان آن زمـان ماننـد محمدرضـا بـاهنر،
فاطمه کروبی و صدیقه امانی در مورد «حجـاب برتـر» صـورت مـیگیـرد و بـه
نوعی چند و چون آن را به چالش مـیکشـد( .زن در روزنامـه زن ،ص .)243- 025
البته درگیریهای جناحی سرانجام سبب میشود که این روزنامـه بـیش از یـک
سال دوام نیاورد و در  07فروردین  0372توقیف شود .بـه رغـم ایـن فشـارها و
توقیفها اما قضیه «تنوع در حجاب» همننان از سوی نخبگان و شخصـیتهـای
دینی و سیاسی جناح اصـالح طلـب و همینطـور از سـوی دسـتگاههـای اجرایـی
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دنبال میشود .به طـوری کـه مـثال در سـال  0372حتـا در روزنامـه کیهـان نیـز
آیتاهلل جناتی از عدم استفاده از رنگ سیاه سخن میگویـد (کیهـان 23 ،شـهریور
 )0372و یا رئیس کمیته بانوان و جوانان مجمع تشـخیص مصـلحت نظـام اظهـار
میدارد که« :رعایت حجاب در پوشش اسالمی این نیسـت کـه تنهـا از چـادر و
روسری سیاه استفاده شـود» (سـالم 01 ،خـرداد  )0372و بـاالخره در سـال 0373
آموزش و پرورش در پی چندین بخشنامه ،رسما استفاده از رنگهای روشـن را
برای دانشآموزان مدارس ابتدایی آزاد اعالم میکند .این درحـالی بـود کـه در
سال  0371در بخشنامه وزارت آمـوزش و پـرورش «رنـگهـای مناسـب بـرای
مانتو و شلوار مشتمل بر طوسی ،خاکستری ،کرم ،سرمه ای ،سـدری ،قهـوهای و
مشکی» اعالم شده بود و در سال  0372در بخشنامه وزرات آموزش و پرورش
حتا استفاده از چادر ،مشروعیت قانونی پیدا کرده بود« :در شهرها و منـاطقی کـه
از نظر مذهبی ،فرهنگی و سنتی عدم استفاده از چادر ،بیحجابی و یـا بـدحجابی
تلقی میگردد ،با پیشنهاد رئیس آموزش و پرورش منطقـه ...اسـتفاده از پوشـش
چادر الزامی است» اما «در  23تیر  0373دانش آموزان دوره ابتدایی منـاطق 03
گانه تهران ،مجاز به استفاده از مانتوهایی با رنگ شاد و روشن شدند» و معاونت
پرورشی آموزش و پـرورش در مصـاحبه بـا مجلـه زنـان مـیگویـد« :در تـالش
هستیم که ...جلو برخوردهای غلیظ انضباطی را بگیریم .مـا مـدیران و مدرسـانی
داریم که رفتارشان بیشتر به رفتارهای حراسـتی و امنیتـی شـبیه اسـت» (زنـان ،ش.
 ،37شـهریور  .)0373وزیر آموزش و پرورش همننین در مصـاحبه دیگـری مـی-
گویـد« :اصــل رعایـت حجــاب بایـد از درون فـرد بــه جوشــش آیـد و نبایـد بــا
برخوردها ،چهره زشـتی بـه آن بـدهیم» (قـدرس 03 ،مهـر  .)0373از سـوی دیگـر
همین تغییرات در مورد عـدم سـختگیری در نحـوه پوشـش دختـران دانشـجو از
سوی مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمی نیز مطرح میشود (قدس 4 ،بهمن .)0373
اما درگیری میان جناحهای گوناگون درون حاکمیـت در ایـن رابطـه هرچـه
که زمـان مـیگـذرد افـزایش مـییابـد و از حالـت برخوردهـای غیرمسـتقیم بـه
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برخوردهای لفظی مستقیمتر و بیپرواتر میرسد .به طـوری کـه فرمانـده نیـروی
مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی در سال  0321میگویـد« :عـدهای
در کشور منکر تهاجم فرهنگی میشوند و معتقد به تعامـل فرهنگـیانـد .برخـی
دوستان خودی نیز تهاجم فرهنگی را در مظاهر فسـاد ماننـد نـوع لبـاس خالصـه
کردهاند( ».ایران 05 ،شهریور  .)0321اما زیر سئوال بردن «حجاب برتر» از زاویـه-
های مختلـف همننـان ادامـه دارد .زهـرا شـجاعی تأییـد مـیکندکـه« :چـادر را
اجباری کردیم و تنفر نسبت بـه حجـاب را رونـق دادیـم ...در پـس ایـن چـادر،
فسادهای مخفی و پنهانی نهفته است کـه بـه مراتـب از فسـادهای آشـکار ضـرر
بیشتری دارد» (همبستگی 7 ،دی  .)0321در چنین اوضاع و احوالی ،بح در مورد
حجاب ،الیههای دیگری نیز مـییابـد و اساسـا بـه نقـد در مـورد طـرز نگـرش
جنسیتی به زن ،در میان مسئوالن نیز کشـیده مـیشـود ،بـه طـوری کـه شـهربانو
امانی نماینده اصالح طلب مجلس ششم در برابر این بح که زنان بدحجاب را
عامل فساد میدانند ،تأکید میکنـد کـه« :زن محـور فسـاد نیسـت» (آزاد 03 ،تیـر
.)0320
به رغـم همـۀ ایـن چـالشهـا و درگیـریهـای درون حکـومتی (در دو دوره
ریاست جمهوری آقای رفسنجانی و ابتدای دوره اول ریاسـت جمهـوری آقـای
خاتمی) که به «تنوع در گونه و رنگ حجاب اسالمی» انجامیـد ،امـا از اواسـط
همان دوره اول ریاست جمهوری سـید محمـد خـاتمی ،جامعـه زنـان بـه لحـاظ
«تنوع حجاب» از نیازهایی که فائزه هاشمی نمایندگی میکرد گـذر کـرده بـود
زیرا مشارکت فردی در عرصه عمومی ،دیگر جوابگوی زنان جوان نبود و طبعا
نیازهای عمیقتری ـ افزون بر نیاز صـرفِ ورود بـه «عرصـه عمـومی» ــ را طلـب
میکردند .بخش وسیع تری از زنان دیگر نمیخواستند فقط در عرصـه عمـومی
«حضور» داشته باشند بلکه در عین حال میخواستند کـه در آن مشـارکت فعـال
هم داشته باشند .نیاز به مشارکت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ،در بین زنان (به
خصوص زنان تحصیل کرده طبقه متوسط) گسترش یافته بود ،آن هم بـا وجـود
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تعداد پُرشماردختران جوانی که کرور کرور از دانشگاههـا فـارغالتحصـیل مـی-
شدند ،اما بخش عمومی اقتصاد ایـران و سـاختار اجتمـاعی و سیاسـی کشـور از
جذب و مشارکت آنان عاجز بود .زنان بـهویـژه نسـل جدیـد زنـان (کـه درصـد
بسیار باالتری نسبت به پسران را در ورود به دانشگاهها از آن خود کرده بودند)
میخواستند به فرصتهای شـغلی دسـت یابنـد و در مـدیریتهـای اقتصـادی و
اجتماعی و حتا سیاسی کشورشان شریک شوند.
در این دوران بود که الهه کوالیی ،از جنـاح اصـالحطلـب نزدیـک بـه سـید
محمد خاتمی برای اولینبار بدون چادر و فقط با «مـانتو و روسـری» بـه یکـی از
نهادهای عالی مشارکت سیاسی یعنی مجلس شورای اسالمی وارد مـیشـود .در
واقع ایشان یکی از دو زن نماینده بود که در مجلس شورای اسالمی بدون چادر
ظاهر شد و غوغای محافظهکاران حکومت را برانگیخت .الهه کوالیی ،نماینده-
ای از حاکمیت به شمار میرفت که حتا مثل فـائزه هاشـمی چـادر هـم نداشـت.
یعنی «حجاب برتر» را آن هم در مقام نمایندگی مجلـس (سـمبلی از حاکمیـت)
کنار گذاشته بود پس به نوعی میتوانست تـداعیگـر و نمـادی بـرای خواسـت
جدی و انکارناشدنی افزایش مشارکت سیاسی زنان در سطوح عالی مملکت بـه
حساب آید .به این ترتیب است که «پوشش الهه کوالیی» بـه موضـوع درگیـری
سیاسی تبدیل میشود .برای مثال مرضیه دباغ میگوید« :اگـر نماینـدهای بـدون
چادر وارد مجلس شود کتک میخورد» (آفتاب امروز 07 ،اسـفند  .)0372اما هادی
خامنهای اعالم مـیکنـد کـه تنـوع پوشـش اسـالمی در مجلـس اشـکالی نـدارد
(همشهری 02 ،اسفند  )0372و فاطمه حقیقت جو ،فاطمه راکعـی و تعـدادی دیگـر از
زنان اصالح طلب از الهه کوالیی دفاع میکنند و باالخره هم زور اصالح طلبان
میچربد.
در همین سال است که بحـ «نفـوذ غـرب» در دسـتگاههـای دولتـی هرچـه
بیشتر از سوی جناح محافظهکار مطرح میشود .آیتاهلل محمد یزدی در خطبـه-
های نماز جمعه ،در نکوهش تساهل و آزاد گذاردن حجاب دختـران ،دولـت و
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اصالح طلبان را مورد خطاب قرار میدهد و میگوید« :اگر فکر کنی با این کـه
شما آزاد بگذاری که حتی بیحجاب هم بیاید و برود ،غرب از تو راضـی مـی-
شود ،راضی نمیشود .مگر اسالم را کنار بگذاری و نوکرش بشوی تـا غـرب از
تو راضی بشود» (زنان ،ش ،30 .اسفند  .)0372و روزنامه جمهوری اسالمی نیز می-
نویسد« :هشیار باشیم ،اصـالحات آمریکـایی در صـدد اسـت چـادر را و سـپس
حجاب را براندازد» (جمهوری اسالمی 4 ،مهر .)0373
در همین سال است که مهرانگیز کـار و شـهال الهیجـی و نیـز حجـهاالسـالم
حسن یوسفی اشکوری به دلیل شرکت در کنفـرانس بـرلین و عمـدتا بـه خـاطر
اظهـار نظرهایشــان در نقــد حجــاب اجبـاری بازداشــت مــیشــوند (زنــان ،ش،33 .
اردیبهشـت  .)0373دادگاه ویژه روحانیت ،آقای اشکوری را به اتهام مخالفـتاش
با حکم اجباری حجاب برای زنان و نیز نشر اکاذیب درباره قتلهـای زنجیـرهای
و توهین به مقدسات و شرکت در کنفرانس برلین ،مجموعا به هفت سال زنـدان
تعزیری محکوم کرد که البته پس از گذراندن دو سوم از مدت زنـداناش ،آزاد
شد .حسن یوسفی اشـکوری در ایـن کنفـرانس گفتـه بـود کـه حجـاب «اساسـا
تغییرپذیر است .پوشش یک عرف است .یک فرهنگ مربوط به زمـان و مکـان
خاص است ...موضوع امور شخصی است .یعنی کسی میتواند باحجاب باشد و
کسی میتواند بیحجاب باشد» (زکریایی ،ص.)232 .
در میانه این درگیری هاست که به تـدریج بحـ هـا و موضـوعات جدیـدی
همنون بح «زنان خیابانی»« ،دختران فراری» ونظایر این پدیدهها در رسانههـا
مطرح میشود و این موضوعات در اظهارنظرهای برخـی از مسـئوالن بـه مسـئله
«بدحجابی» پیوند زده میشود .نیروهای تندروتر جناح محافظـهکـار سـعی مـی-
کنند که افزایش «زنـان خیابـانی» ،ازدیـاد «بانـدهای قاچـاق دختـران» ،گسـترش
«ایدز» و نیز «افزایش آمار دختران فراری»  ...همه و همه را ناشی از سیاستهـای
دولت «متمایل به غرب» در برابر بیحجابی و ...جلوه بدهند (فیلم آقـای مسـعود
ده نمکی در مورد مسئله فحشا نمونهای از این تالش هاسـت)ی در عـوض جنـاح
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اصالح طلب هـم سـعی مـیکـرد بـا گسـترش تحقیقـات در زمینـه آسـیبهـای
اجتماعی و بزهکاری ،بر روشهای علمی و کارشناسی برای حل و تعـدیل ایـن
معضالت تاکید کند و در عین حال نشان دهد که برخوردهـای خشـونت آمیـز،
سلیقهای و پلیسی به جوانان و سبک زندگی آنان ،میتوانـد در تعمـیم و تعمیـق
این «بزهکاریها» اتفاقا تأثیر تشدیدکننده داشته باشد.
در مجموع مـیتـوان گفـت «جنـاح محافظـهکـار» کـه در دوره اول ریاسـت
جمهوری آقای خاتمی ،در حوزه «حجاب اجباری» تـا حـدودی منفعـل و خنثـا
شده بود ،به تدریج خود را بازسازی کرد و برخی از نیروهای این جنـاح تـالش
کردند تا از ابزار «حجاب» به عنوان ابزار سیاسی به عنوان «برگ برنده» در برابـر
دیگر جناحهای اصالحطلب حاکمیـت اسـتفاده کننـد .بـه همـین دلیـل از سـال
 0321به تدریج با موجی از «بازگشت» روبه رو هستیم .بـه طـوری کـه در سـال
 0320رئیس مرکز مبارزه با مفاسـد اجتمـاعی ،ایجـاد «گشـت ویـژه مبـارزه بـا
مفاسد اجتماعی» را اعالم میکنـد کـه قـرار اسـت مـأموران اش «اگـر فـردی را
مشاهده کنند که به ناموس مردم تعرض میکند و باع اخالل در نظم و امنیـت
جامعه میشود با صالبت برخورد» کنند (همبستگی 20 ،آذر .)0320
و اما ،به تدریج در اواسط دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی برخورد
با بدحجابی دوباره سمت و سویی اجرایی به خود میگیرد و برخورد با جوانـان
در خیابانها با شدت بیشتری پیگیری میشود و نیروی انتظامی دوبـاره وارد دور
تازهای از برخوردهای شدید با مسئله بدحجابی میشود ،بـه طـوری کـه سـردار
طالیی ،فرمانده نیروی انتظـامی تهـران بـزرگ اعـالم مـیکنـد کـه« :بـدحجابی
مسئلهای پینیده و چندوجهی است و ما اگر چـه معتقـدیم برخوردهـای سـخت
افزاری به تنهایی جواب نخواهد داد ولی این به معنای عدم اجرای وظیفه پلـیس
نیست ...اگر  011نفر از این افراد را جمع کنیم مشکل حل خواهد شد و باید بـا
مانکنهای خیابانی ...به شدت برخورد شود» (رسالت 3 ،مهر  .)0323در این زمـان
نه تنها با افراد بلکه با عرضهکنندگان پوشاك نیز دوبـاره برخـورد مـیشـود .در
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عین حال محافظـهکـاران بـا تصـاحب اکثریـت مجلـس هفـتم مـیتواننـد بحـ
برخورد با بدحجابی را از طریق نهاد مجلـس نیـز دوبـاره پـیش ببرنـد .در نتیجـه
هنوز یک ماه از آغاز بهکـار مجلـس هفـتم در خـرداد  0323نگذشـته بـود کـه
روزنامهها از «تصمیمات جدید در مورد حجاب» از سوی مجلس خبر میدهند.
و البته از همان ابتدا هم نمایندگان مجلس انگشت اتهـامشـان را بـه خـاطر رشـد
بدحجابی ،به سمت اصالحطلبان نشانه میروند ،به طوری که یکـی از مجلسـیان
درباره بح حجاب در مجلس میگوید :مسئله حجاب «تا قبـل از سـال 0373
به رغـم برخـی نـواقص قابـل قبـول بـود امـا بعـد از آن بـه بهانـه آزادی ،برخـی
سوءاستفاده کردند و آزادی را با ولنگاری مدنظر خود ،اشتباه گرفتنـد .خیابـان-
های تهران از خیابانهای دبی هـم بـدتر شـده ......اولـین پـادزهر در برابـر بـی -
حجابیها موضع صریح و شفاف رئیس جمهوری اسـت .از آنجـا کـه برخـی بـا
استناد به شعارهای آقای خـاتمی از آزادی سوءاسـتفاده کردنـد رئـیس جمهـور
باید اعالم کند که منظورش از آزادی اینگونه نبوده» و سپس در ادامه ،خبـر از
آن میدهـد کـه «بـه زودی وضـعیت حجـاب در کمیسـیون فرهنگـی اجتمـاعی
مجلس مطرح خواهد شد»(آشتی 3 ،تیر .)0323
به این ترتیب با قدرتگیـری بیشـتر محافظـهکـاران سـنتی در مجلـس و قـوه
قضائیه ،برخوردها علیه اصالح طلبان و رویکردهای همراه با تساهل و آزادانهتـر
آنان نسبت به مسائل فرهنگی از جمله در برابر موضوع «بدحجابی» افزایش می-
یابد .اصولگرایان محافظهکار که رواج «فرهنگ غربی» را محصولکار اصـالح
طلبان و آقای خاتمی میدانستند ،آنها را مورد حمله قرار میدادند چراکه آنان
را مسئول نمادهای این فرهنگ غربی که به نوعی برای آنان در شـکل و شـمایل
«جوانان پیتزاخـور» و «دختـران بـدحجاب» مـنعکس مـیشـد ،مـیدانسـتند« .زن
بدحجاب پیتزاخور» نشانهای از «سبک زندگی» متفـاوت بـا الگـوی زن مسـلمان
قلمداد میشد که محافظهکاران آن را محصول «نامشـروع» دورۀ آقـای خـاتمی
قلمداد میکردند .اما طبیعی بود کـه قـدرت وسـیع محافظـهکـاران و اهـرمهـای
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متعددی که در اختیار داشتند ،هر چند ممکن بود که اصالح طلبـان را از صـحنه
خارج کند اما باع نمیشد که «زن بدحجاب پیتزاخور» در برابـر «زن محجبـه
سنتی» توان مقاومت و پیشـروی ،نداشـته باشـد .چـرا کـه ایـن نسـل کـه آزادی
بیشتری میطلبید ،فرزند «اصالح طبان» نبود بلکه این اصالح طلبان بودند که بـه
نیاز نسل جوان جامعـه خـود توجـه کـرده بودنـد .و چـه بسـا آنهـا بـا توجـه بـه
شکست «سبک زندگی رسمی و تحمیلی» طی دو دهـه پـس از انقـالب را بـاور
کرده و همه اینها سبب شده بود کـه اصـالح طلبـان را بـه پـذیرش واقعیـتهـا
نزدیک کند .از این رو «زن پیتراخور بدحجاب» محصـول زمـان خـود بـود کـه
فقــط بــا درد کمتــری در دوران اصــالح طلبــان زنــدگی مــیکــرد .از همــین رو
سیاست محافظهکاران سنتی برای بازگشت به «اصول انقالب» و گسترش بگیر و
ببندها ،دلیلی بر پاك شدن اصل صـورت مسـئله (نیـاز جامعـه بـه آزادی بیشـتر)
نبود.
اواسط دوره دوم ریاسـت جمهـوری سـیدمحمد خـاتمی مصـادف اسـت بـا
ظهور جناح نوپدیدی (نومحافظهکاران) در حاکمیت .این جناح جدید بـا توجـه
به نیاز زمان خودش تالش میکند تا الگوی متفاوتی نسبت به «الگوی زن سـنتی
چادر به سر» محافظهکاران ارائه کند تا توان هماوردی با زنان فعال که در ایـران
و دیگر کشورها در منطقـه بـه دلیـل افـزایش تحصـیل و ...هـر روز قـدرتشـان
افزایش مییابد داشته باشد .از این رو میبینیم که این جناح نومحافظهکار تالش
مـیکنــد تــا «زن انقالب ـی و استشــهادی غیرچــادری» را در برابــر «زن بــدحجاب
پیتزاخور» منتسب به اصالح طلبان و «زن سنتی چادری» محافظهکاران ،بازتولیـد
کند.
دهه سوم انقالب :بازتولید «زن استشهادی و انقالبی»

در اواسط دهه سوم انقالب ما با ظهور جناح جدیدی در هیئـت حاکمـه روبـرو
بودیم که بعدها به جناح «نومحافظه کار» معروف شد .با قدرتگیری روزافزون
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«نومحافظهکاران» ،آنان نیز بـه ارائـه الگـوی خـود از «زن» پرداختنـد .از ایـن رو
آنان بـر آن شـدند کـه «حجـاب» را دوبـاره بـه مفهـوم نمـادین انقالبـی «قبـل از
انقالب» بازگردانند .اما اینبار نه لزوما محدود به سطح ملی بلکـه قصـد داشـتند
که این الگـو را عمـدتا در سـطح منطقـهای و بـینالمللـی پـیش ببرنـد .در واقـع
«نومحافظهکاران» میخواستند زن مسلمان را به عنوان نماد و الگویی رادیکـال و
انقالبی برای بر هم زدن معادالت در سطح منطقه و در مواجهه با الگویهای زن
غربی بهکار گیرند ،آن هم در زمانی که پس از واقعه  00سپتامبر در آمریکا به-
تدریج تخاصم میان «اسالم  /غرب» از هر دو سو دامن زده مـیشـد و «حجـاب»
در کشورهای غربی به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شـده بـود و جنـبشهـای
بنیادگرا از آن برای مقابله بـا غـرب اسـتفاده مـیکردنـد .در واقـع هماهنـگ بـا
رویکرد بین المللی جنبشهای بنیـادگرا و بـه منظـور رهبـری ایـن جنـبشهـا در
منطقه ،جناح نومحافظهکار هیئت حاکمه ایران نیز تالش کرد زن مسلمان منفعل
و سنتی مورد عالقـه محافظـهکـاران سـنتی را بـه زن مسـلمان فعـال و کنشـگر و
انقالبی ارتقاء دهد .بر این اساس ،نوع خـاص «حجـاب ایـن زن مسـلمان» لزومـا
همان «زن چادر به سر سنتی» که جناحهای اصولگرا و محافظهکـاران سـنتی بـه
عنوان الگوی اصیل زن مسـلمان مطـرح مـیکردنـد نبـود و عمـال آن را هـم بـه
پرسش میگرفت.
طرفه آن که نومحافظهکاران تازه نفس ،به «زن مسـلمانِ» پُـر شـر و شـورتر و
فعالتری احتیاج داشتند .از این رو در سال  0323-24در یکی از خیابانهای پُر
رفت و آمد مرکز شهر تهران )خیابان آیتاهللمطهری) ناگهان تصویر بزرگـی از
یک «زن استشهادی» که در یک دست تفنگ و در دست دیگر پسربنهای را به
بغل دارد نقش بست .ظهور نامنتظر این تصویر بر آن دیوار و افـزایش سـایتهـا
و وبالگهای دختـران جـوان استشـهادی در ایـران ،کـه بـا چهـرهپـردازیهـای
مرسوم و کلیشهای از زن مسلمان ایرانی مغایرت داشت تقریبا همزمان شده بـود
با تغییر و تحوالتی که در ساختار دولـت (بـهواسـطهی نهمـین دورهی انتخابـات
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ریاست جمهوری) در حال وقوع بود .در نقاشی «زن تفنگ به دست» کـه بـا آن
الگو ،دختران بسیجی را نیز در سطحی وسـیع بسـیج مـیکردنـد ناگهـان شـاهد
حضور زنی هستیم که با معیارهایی که طی  27سـال گذشـته بـهعنـوان دیـدگاه
رسمی حاکمیت در مورد زنان تبلیغ شده بود ،تفاوت آشکاری داشت.
این زن استشهادی در نقاشی دیواری کـه بـا قـدرتگیـری نومحافظـهکـاران
شکل گرفت« ،ریم صالح ریاشی» نام داشت ،زنی  22سـاله و مـادر  2فرزنـد در
سال  0322با اجرای عملیات شهادتطلبانه در فلسطین 4 ،شهروند اسـرائیلی را
به همراه خود کشته بود و حاال از سوی جناح نومحافظـهکـار بـه عنـوان الگـوی
انقالبی از زن در ایران بازتولید میشد.
تصویر این زن استشهادی که به نظر میرسید الگوی جدیدی از زن مسـلمان
را از سوی بخشی از هیئت حاکمه ایران ارائه میدهد ،توسط نهادهایی همنـون
«ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسالم»« ،جمعیت دفاع از ملت فلسـطین»
و «بنیاد شهید» به شکل انبوه در ایران چاپ و بهویژه در دانشـگاههـا و در مراکـز
بسیج توزیع شد .همراه با آن در این سـال انبـوهی از وبـالگهـا و سـایتهـای
مختلف در فضای مجازی با چنین الگویی به راه افتاد .اگر به زمان شـکلگیـری
نهادهایی که این الگو از زن را تبلیغ میکردند نگاهی بیاندازیم میبینیم که آن-
ها فعالیت خود را از سالهای  0321به بعد گسترش دادهاند .برای نمونـه سـتاد
پاسداشــت شــهدای نهضــت جهــانی اســالم از حدودســال 0373در حــوزۀ
استشهادیون شروع به فعالیت کرده بود .برای آشنایی با فعالیـتهـای ایـن سـتاد
میتوان به اخباری که همان ایام در خبرگزاریهای مختلف منتشـر شـده اسـتناد
کرد« :ثبت نام رسمی از متقاضیان برای شرکت در عملیات انتحاری در ایـران از
دیماه سال  0322آغاز شده و بنیانگذار این حرکـت غیردولتـی ،سـتادی تحـت
عنوان ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسالم بـوده اسـت .ایـن سـتاد طـی
چند جمعه متوالی در سال  0322و پـس از مراسـم نمازجمعـه بـا پخـش کـردن
فرمهایی در بین نمازگزاران ،از مردم عادی برای شرکت در عملیات استشهادی
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ثبت نام به عمل آورد .هدف این ثبـت نـام از سـوی متولیـان حرکـت مـذکور،
آمادگی نیروهای مردمی در مواقع لزوم ذکر شده بود .پس از گذشت قریب بـه
دو سال از آن موضوع ،آقای حسین اهلل کرم عضو پیشـین و ارشـد گـروه انصـار
حــزب اهلل در مصــاحبه بــا ســایت خبــری بازتــاب اعــالم کــرد نخســتین مــانور
گروههای عملیات استشهادی بـه زودی در حـوالی ارتفاعـات کـرج بـا حضـور
عدهای از  411عضو آموزش دیده آنها برگزار میشود( ».خبرگزاری طاها) .آقای
محمدعلی صمدی ،مسئول روابط عمومی این ستاد نیز در خبری دیگـر در سـال
 0323گفته بود« :اولین یگان استشهادی ...روز پنجشنبه (دوازدهـم آذرمـاه )24
در بهشتزهرا اعالم موجودیت خواهد کرد .این یگان استشهادی بـه نـام شـهید
یحیی عیاش ،نامگذاری شده است و شامل سه تیم به نامهای شهید ریم ریاشـی،
مصطفی مازح و احمد قصیر خواهد بود ( ».بازتاب 4 ،آذر  .)0323سخنگوی سـتاد
پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسالم نیـز در همـان سـال  0324اعـالم کـرد:
«تاکنون  51هزار نفر در ایـران بـرای عملیـات استشـهادی ثبـت نـام کـردهانـد».
(خبرگزاری طاهـا )2115/00/07 ،در همان سال نیز شاهد گسترش وبـالگهـایی از
سوی جوانان ایرانی «استشهادطلب» هستیم کـه در میـان آن هـا ،دختـران جـوان
بسیجی بسیاری هم دیده میشدند.
طُرفه آن که این جنـاح نومحافظـهکـار کـه بـه نـوعی دیـدگاهاش عمـدتا بـا
رونــدهای سیاسـی در منطقــه و در «جهــان اســالم» پیونــد خــورده بــود بــاالخره
توانست در انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال  0324قـوای اجرایـی کشـور را
بهطور کامـل تحـت اختیـار خـود درآورد و پایگـاه نیرومنـدی در هـرم قـدرت
سیاسی ایران پیدا کند .از همین روست که سـخنگوی سـتاد پاسداشـت شـهدای
نهضت جهانی اسالم در سال « 0324از نمایش فیلم سخنان محمود احمدی نژاد
رئیس جمهوری اسالمی درمـورد محـو اسـرائیل در ایـن مراسـم خبـر داد» و در
پایان سخناش گفت« :عطر شهادتطلبی و استراتژی شهادتخواهی را به اقصـی
نقاط جهان گسترش خواهیم داد»( .خبرگزاری طاهـا )2115/00/07 ،با توجه به ایـن
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اخبار و پیگیری سیاستهای گوناگون جناح نومحافظهکـار (کـه از سـال 0321
فعالیت گستردهای از خود نشان میدهند و تا وقتـی کـه در سـال  0324قـدرت
اجرایی را به دست میگیرند همننان فعال بوده اند) میتوان گفت که سیاست-
های این جناح در حوزههای گوناگون از جملـه حـوزه مسـائل زنـان ،عمـدتا از
همان ابتدا ،دارای رویکردی منطقهای و بین المللـی بـوده و بـا ایـن رویکـرد بـه
عرصه درگیری با جناحهای دیگر وارد شده است .در واقع سیاست گذاری این
جناح در حوزههای مختلف عمدتا بر مبنای منازعات بـین المللـی شـکل گرفتـه
بود ،از این رو میبینیم که الگوی زنی که ایـن جنـاح ارائـه مـیکنـد نیـز دارای
عناصری است که با توجه به درگیریهای بین المللی و منطقـهای شـکل گرفتـه
بود .از این روست که «زن استشهادی» کـه ایـن جنـاح بـه عنـوان نمـاد خـود در
حوزه زنان ارائه میکند ،دارای رویکردی «بومی» و یا لزوما «کارکردی داخلی»
نیســت .امــا ایــن الگــو از زن (زن استشــهادی و انقالبــی غیرچــادری) نــه تنهــا بــا
دیدگاههای رایج در این  33سال هم خوانی نداشت بلکه با ارزشهای محافظه-
کاران سنتی از زن نیز به نوعی در تضاد بود  ،اما بـه رغـم وجـود ایـن تضـاد ،از
سوی جناح محافظهکار سـنتی (کـه همـواره در حـوزه مسـائل زنـان بـه سـرعت
واکنش نشان میدادند) ،به چند دلیل مورد حملـه قـرار نگرفـت .شـاید یکـی از
دالیل مهم آن ،این بود که محافظهکاران سنتی بر آن بودنـد کـه همـراه بـا ایـن
جناح ،میتوانند بر اصالح طلبـان فـائق آینـد .و البتـه ایـن سیاسـت در انتخابـات
ریاست جمهوری سال  0324محقق شد.
شاید یکی دیگر از دالیل عدم واکنش محافظهکاران سنتی در برابر این الگو
از زن (یعنــی زن استشــهادی و غیرچــادر) ایــن بــود کــه در آن زمــان مــدل
نومحافظـهکــاران از زن مســلمان انقالبـی عمــدتا مصــرف خـارجی داشــت و بــه
معادالت بیرونـی (بـه ویـژه در منطقـه) نظـر داشـت یعنـی متـأثر از جنـبشهـای
رادیکال بنیادگرا در منطقه بود و هدفاش نیز رویارویی با غـرب و شـکل دادن
به نمادها و عناصری بود که در عرصه تبلیغات نیز قابلیت درگیـری و رویـارویی
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با نمادها و عناصر «غربـی» را دارا باشـد و از ایـن رهگـذر نقطـه ضـعف «جهـان
اسالم» ،یعنی همان تصویر زن منفعل محجبه سنتی که مورد انتقاد غربیان بـود را
مرتفع سازد .در واقع نیروهای تازه نفس جناح نومحافظـهکـار مصـمم بودنـد در
رویارویی با غرب ،هنگامی که زن به اصطالح سکسی جهان غـرب را بـهعنـوان
نماد «بیبند و باری» معرفی میکردند ،در برابرش زنی مسلمان را قرار دهند کـه
مانند شکل همیشگیاش« ،منفعل» نباشـد بلکـه «بـدیلی مطمـئن ،مقتـدر» و قابـل
ارائه به افکار عمومی و رادیکال جهان باشد تا بتواند گفتمـان «آزادی زنـان» در
غرب را به چالش بکشد .از ایـن زاویـه بـهنظـر مـیرسـد جنـاح نومحافظـهکـار
حاکمیت که از همان ابتدا هم ،و غماش را بر تاثیرگذاری در سطح بین المللـی و
پــرچم داری جهــان اســالم قــرار داده بــود نــاگزیر شــد تــا پــرچم زن انقالبـی و
استشهادی را نیز در برابر «زن سنتی محجبه» افراشته سازد.
اما این سمبل از زن («زن انقالبیـ استشهادی») که عمدتا کـارکرد خـارجی
برای جناحهای نومحافظهکار داشت ،باالخره نتوانسـت دوام زیـادی بیابـد .چـرا
که اوال انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و روی کار آمدن بـاراك اوبامـا
به جای جرج بوش ،و نیز شکلگیری خیزشهای پی در پی در منطقه (کـه پـس
از مدتی به بهار عربی تعبیر شـد) گفتمـان تخاصـمی و جنـگجویانـه در سـطح
جهانی و در منطقـه را تعـدیل کـرد و «زن انقالبـی ـ استشـهادی» کـه در فضـای
گفتمان خصمانه میتوانست کارکرد داشـته باشـد ،ناخودآگـاه کـم تـأثیر شـد.
همانطور که در سایه خیزشهای پیاپی ملتهای منطقه اساسا کـل جنـبشهـای
بنیــادگرا در خاورمیانــه و شــمال آفریقــا حــداقل آن کــارکرد ســابق خــود را
تاحدودی از دست دادند .از سوی دیگر با ظهور جنبش سبز و متعاقب آن ،کنار
گذاشتن کامل اصالحطلبان از ساختار دولـت ،بـهتـدریج اخـتالف و چـالش در
میان جناح محافظهکار سنتی با نومحافظهکـاران رادیکـال ،بیشـتر آشـکار شـد و
همه اینها در نهایت سبب شد کـه پـروژهی «زن انقالبـی ــ استشـهادی» کـه در
سطح منطقه و بین المللی مـیتوانسـت کـاربرد داشـته باشـد بـه «زن انقالبـی» بـا
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اهداف داخلی و برای شکست «رقیب» یعنی منـزوی کـردن جنـاح محافظـهکـار
سنتی ،تبدیل شود.
شاید از همین رو باشد که وقتی آقای احمدی نژاد در تبلیغـات انتخابـاتیاش
در سال  ،0324میگوید کـه مسـئله او «مـو و لبـاس جوانـان» نیسـت ،از سـوی
محافظهکاران سنتی با واکنش همراه نمیشود .اما در دور دوم ریاست جمهوری
ایشان ،همین سخنان و مخالفتهـای در لفافـه و آشـکار آقـای احمـدی نـژاد بـا
طرحهای مربوط به برخورد خشن با بدحجابی ،به تدریج واکنشهـای بسـیاری
را در میان محافظهکاران سنتی برمی انگیزد.
«ویژه نامه خاتون» پس از جنبش سبز و بعد از بهار عربی

پـس از قـدرتگیـری جنـاح نومحافظـهکـار و آغـاز ریاسـت جمهـوری آقــای
محمود احمدی نژاد ،محافظهکاران سنتی خواهان فشار بیشتر در مورد «حجـاب»
در جامعه بودند چرا که فکر میکردند که با کنار گذاشتن اصالح طلبان اکنـون
میتوانند با خیال راحت تری ،این فشارها را افزایش دهند ،اما این بار نیز آنان به
مراد خود نرسیدند و با عدم تمایـل و همکـاری دولـت تـازه بـه قـدرت رسـیده
روبرو شدند .بهخصوص پس از برآمدن جنبش سبز ،دولت دهم برای برخـورد
به مسئله بدحجابی نه تنها تمایلی نشان نمیداد بلکه گاه با آن مخالفت مـیکـرد.
در واقع جناح محافظهکار تحت تاثیر تبلیغات خود ،احتماال تصور مـیکـرد کـه
گسترش «بدحجابی» در جامعه ،ناشی از سهل انگاری اصالح طلبـان و همگـامی
فکری آنان با بدحجابان است ،از این رو با روی کار آمدن آقای احمـدی نـژاد،
آنان با اطمینان فراوانی ،خواهان فشار بیشـتر در مـورد مسـئله حجـاب در جامعـه
شدند.
در ابتدا نیز دولت نهم تالش کرد تا با این سیاست ،همراهـی نشـان دهـد امـا
پس از انتخابات  0322و ظهور جنبش سبز ،و آغاز بهکار دولت دهـم ،خـود را
از سیاست «فشار در برابر بدحجابی» به تدریج کنـار کشـید .بـهویـژه آن کـه در
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انتخابات سال  ،0322برخی از تحلیـلهـا نشـان مـیداد کـه یکـی از شـعارهای
انتخاباتی آقای میرحسین موسوی (در برابر رقیب اصلی اش یعنی آقای احمـدی
نژاد) ،که توانست جوانان بسیاری را به سمت آقـای موسـوی جلـب کنـد طـرح
شعار «جمع آوری گشـتهـای ارشـاد» بـود .در واقـع جنـبش سـبز کـه از بطـن
مطالبات جوانان طبقه متوسط شهری فراروییده بود ،یکی از خواستههای کانونی
اش همانا کاهش فشارهایی بود که طی چند سال اخیر (به ویژه از سال  0324به
بعد) توسط انواع و اقسام گشتهای مختلف نیروی انتظـامی (از جملـه گشـت-
های ارشاد ،گشتهای ارتقاءامنیت اخالقی ،ارتقای امنیت اجتماعی ،گشتهای
 )...در کوچه و خیابان در برابر «سبک زندگی» و «پوشش» جوانـان ایجـاد شـده
بود که این خواسته به نوعی در شعار انتخابـاتی آقـای موسـوی در مـورد «جمـع
آوری گشتهای ارشاد» متبلور شد .شاید به همین خاطر بود که آقـای احمـدی
نژاد در دور دوم ریاست جمهوری اش سعی کرد در مورد سیاستهای فشار بـر
جوانان بهخصوص در مورد بدحجابی ،دولت خود را نه تنها کنار بکشد بلکه بـه
جامعه این پیام را برساند که با سیاست فشار بر جوانان موافق و همـراه نیسـت .از
همین روست که میبینیم نیروهای طرفدار دولت ایشان این بار تالش کردند بـا
مطرح کردن و بازآفرینی الگوی زن انقالبی فعال و اکتیو خود( ،اما اینبار برای
کارکرد داخلی) ،درواقع خط و مرزشان را با جناح محافظهکار سـنتی آشـکارتر
سازند ،البته بدون آن که مانند اصالح طلبان متهم به فاصـله گـرفتن از «آرمـان-
های انقالب» شوند .زیرا پس از حوادث دهمـین انتخابـات ریاسـتجمهـوری و
پیدایش جنبش سبز ،احساس میکردند که پایگاه اجتمـاعیشـان هـر چـه بیشـتر
ریزش کرده است و آنان تمایلی نداشتند که به خاطر سیاست گسترش فشـار بـر
جامعه برای کنترل «بدحجابی» ،بیش از ایـن در جامعـه منـزوی شـوند .از سـوی
دیگر از ایـن طریـق مـیتوانسـتند در رقابـت بـا جنـاح محافظـهکـار دسـت بـاال
(همراهی بیشتر نسـل جـوان) را بـه کـف آورنـد .از همـین رو بـود کـه در ایـن
دوران ،جنگ و نزاع بر سر پیشبرد سیاست فشار بیشتر یا کمتر در مورد حجـاب
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زنان و دختران ،اینبار به جناح محافظهکار و جناح دولت دهم کشـیده شـد .در
واقع جنگ قدرت میان این دو جنـاح در سـایه حـذف کامـل اصـالح طلبـان از
حاکمیت پس از انتخابات  ،22باز هم یکی از کانون هایش بـه مسـئله «سیاسـت
گذاری در مورد پوشش زنان» سوق یافت.
در این میان جناح آقای احمدی نژاد تالش کرد با ارائه الگوی «زن مسـلمان
انقالبی فعال بیچادر» -که به جای حجاب برتر(چادر) بـه سـبک زنـان انقالبـی
حزباهلل لبنان حجاب دارد -و بر «انقالبی بودن اش» تکیه میشد ،مـیخواسـتند
فشارهای جناح محافظهکار را خنثا کنند و در عین حال ،فاصله و نارضایتی خود
را از سرکوبها و سیاست فشار بر بدحجابان به طور علنی نشان بدهند .از همـین
رو بود که اوج درگیری میان «سمبل زن مسلمان انقالبی بدون چادر سیاه» که از
سوی این جناح ساخته و پرداخته شد با سـمبل «زن مسـلمان سـر بـه راه و سـنتی
پوشیده در چادر سیاه» (مدل محافظهکاران سنتی) را میتوانیم در درگیـریهـای
این دو جناح بر سر «ویژه نامه خاتون» مشاهده کنیم .ویژه نامـه «خـاتون  »0کـه
در روزنامه ایران (در تابسـتان  )0331در مـورد مسـئله حجـاب و چـادر توسـط
نیروهای طرفدار دولت آقای احمدی نژاد منتشر و به صورت رایگان در کشـور
توزیع شد ،با خشم شدید محافظهکاران سنتی مواجه گردید .در این ویـژه نامـه
که به نظر میرسید قرار است ادامه یابـد (ولـی بـا فشـار محافظـهکـاران متوقـف
شد) ،بح های مختلفی مطرح شده بود که بخشی از آن به نقـد سیاسـت فشـار
بیشتر به جامعه در مورد بدحجابی و نیز نقد «چادر سیاه» مـیپرداخـت .شـاید بـه
همین دالیل بود که محافظهکاران را به این گمانه زنیهای غیر رسمی سـوق داد
که انتشار ویژه نامه خاتون ،بیشتر جنبـه انتخابـاتی و کسـب رأی بیشـتر در میـان
مردم را دارد .یکی از نتایج و تبعات این چـالش رو بـه گسـترش ،ایـن بـود کـه
«علی اکبر جوانفکر» مسئول روزنامه دولتی ایران که ویژه نامـه خـاتون را منتشـر
کرده بود ،به خاطر همین ویژه نامه از سوی جناح رقیب به دادگاه کشیده شد و
به یک سال حبس و پنج سال محرومیت از فعالیتهای مطبوعاتی ،محکوم شد.
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با افزایش درگیری میان جناح محافظهکار سنتی و جناح آقای احمـدی نـژاد
بر سر مسئله «حجاب» ،برخی از اصولگرایان محافظهکـار همنـون آقـای علـی
مطهری ،جناح آقای احمدی نژاد را متهم کردندکـه آنـان نیـز سیاسـتشـان در
قبال حجاب مانند اصالح طلبان سیاستی سهل انگارانه است و آنان نیـز بـه دنبـال
اباحه گری هستند .اما در این میـان اصـالحطلبـان کـه دیگـر از حاکمیـت کنـار
گذاشته شده بودند ،توانستند با منطق وکالم روشنتری به بیفایده بودن اجبار و
زور در مــورد پیشــبرد حجــاب بپردازنــد .بــه طــوری کــه در ســال  0323آقــای
مصطفی تاجزاده (که به خاطر وقایع انتخابات  22همننان در زندان بسر میبرد)
طی نامهای سرگشاده به مخالفت با «حجاب اجباری» میپردازد و به آقای علـی
مطهری نماینده مجلس ،در مورد تفاوت دیدگاه اصالح طلبـان بـا جنـاح آقـای
احمدی نژاد در مورد حجاب ،مینویسد« :جنابعالی ذیل عنوان «اباحهگری» و یا
«سهل انگـاری» اصـالح طلبـان نسـبت بـه مسـأله حجـاب و سـبکهـای زنـدگی
شهروندان ...،دفاع از اظهارات اخیر آقایان احمدینژاد و مشایی را ،به نادرست،
همردیف دفاع اصالحطلبان از آزادی سبکهای گوناگون زندگی مـیخوانیـد.
من همننان که در بخش قبلی سخنانم تفاوت بین ناسیونالیسـم کودتـایی و ضـد
آزادی را با ایرانگرایی دموکراتیک بیـان کـردم ،کوشـش مـیکـنم بـه اسـتناد
تجربه اخیر ترکیه ،تفاوت بین میان دفاع حقـوق بشـری اصـالحطلبـان از آزادی
سبکهای مختلف زندگی را با عوامفریبیهای موافق آزادی حجاب و مخـالف
1
آزادیهای مدنی و سیاسی نشان دهم».
مصطفی تاجزاده همننـین در سـومین نامـهاش از مضـرات پوشـش اجبـاری
سخن گفته و مینویسد« :به نظر شما حکومتها حق دارند دربـاره منـع یـا الـزام
روسری ،قانون بگذارند؟ اگر آری ،چرا به دولت فرانسه در جلـوگیری از ورود
بانوان محجبه به برخی مراکز دولتی و آموزشی اعتـراض مـیکنیـد؟ و اگـر نـه،
1

/http://www.rahesabz.net/story/31129
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چرا معتقدید حکومت در ایران حـق دارد پوشـش روسـری را اجبـاری کنـد؟...
اجباری کردن روسری را نه مفید میبینم و نه ممکن .بر عکس واجد آثار منفی
زیادی ارزیابی میکنم .میدانم که ما مسلمانان قرن های متمادی حیات خـویش
را با حکومت استبدادی سپری کرده ایم و با فرهنگ اسـتبدادی خـو گرفتـه ایـم.
اکنون نوبت آن است که خود را آماده زندگی در فضـایی دموکراتیـک کنـیم.
این نحوه زیست برایمان جدید است و دشوار ،ولی اگر امنیت ،احترام و آزادی
میخواهیم باید به مخالفان خود احترام بگـذاریم و امنیـت و آزادی آن هـا را بـه
رسمیت بشناسیم1».
در هر صورت آننه ورای این درگیریهای جناحی در هیئت حاکمـه ایـران
همواره وجود داشته آن است که اجرای سیاست الزام و اجبار در امـر پوشـش و
حجاب زنان (که از اول انقالب پایهریزی شـد و هـدفاش بازگشـت بـه دوران
پیش از کشف حجاب بود) در طول سه دهه پس از انقالب بـا فـراز و فرودهـا و
قب و بسطهای فراوان ،و انبوه طرحها و رویکردهای متفـاوت دورهای در هـر
دهه ،عمال توفیق چندانی به دست نیاورده است .از سوی دیگر مسئله «حجاب و
پوشش زنان» از دهه دوم انقالب به بعد عمدتا به چالشـی بـین جنـاحهـای درون
حاکمیت و تصفیه حساب با یکدیگر و نقطه ضعفی در سـطح بـینالمللـی بـرای
حاکمیت جمهوری اسالمی تبدیل شده است و عمال هیچگاه نتوانست آنچنـان
که انگیزه و هدف پایهگذارانش بـود بـه گسـترش حجـاب و عفـاف در جامعـه
کمک کند ،بلکه برعکس با سیاستهای فشار و جریمه و بازداشت ،به یکـی از
نقاط کانونیِ چـالش و ضـعف حاکمیـت (چـه در سـطح درونجنـاحی ،چـه در
سطح ملی و چه در عرصه روابط بینالملل) تبدیل گردیده است.

/http://www.rahesabz.net/story/47213 1
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نگاهی به ذهنیت امروز جامعه نسبت به حجاب
«تجدد» در عرصه اقتصادی با ظهور سرمایه داری ،در حوزه اجتمـاعی بـا رشـد
شهرنشینی ،در عرصه فلسفی با مرکزیت انسان و فردگرایی و فراروی از حقـایق
مطلق ،و باالخره در عرصه روابـط قـدرت بـا تکثرگرایـی سیاسـی نمـود یافـت.
اغلب این نشانههای تجدد هر یک به نوعی از سوی نیروهای انقالبی در جنـبش
ضدشاه به چالش طلبیده شد .نیروهای اپوزیسـیون در آن زمـان ،هـر کـدامشـان
بسته به اینکه از چه ایدئولوژی سیاسی پیروی میکردند خواسـته یـا ناخواسـته،
تعدادی از این نشانه هـا را هـدف حمـالت خـود قـرار دادنـد و بـرای محـو ایـن
نشانهها ،به مبارزه و پیکاری جانفرسا ـ و گاه خونین ـ اقـدام کردنـد .هـم از ایـن
روســت کــه جنــبش ضدشــاه بــه رغــم ســردادنِ شــعارهای عــدالتخواهانــه و
آزادیطلبانه ،انگار که در وجه غالـباش «تجددسـتیز» بـود ،آن هـم در فضـای
جامعهای به شدت مردساالر ،که اغلب سمبلهای اعتراضی تجددستیزانهاش ،بـر
هویت زنان نمـود یافـت و آشـکارا حـول ضـدیت بـا «زن شهرنشـین عروسـک
فرنگی مآب» متحد شد .بهانه ضدیت بـا «ایـن زن» نیـز همـان اتهـام رایـج یعنـی
مزدوری برای حاکمیت شاه و امپریالیسم بود و در برابر آن« ،زن روسـتایی» کـه
از رنگ و بوی «مدرنیسم» مبرا بود ،پاك و منزه و «اصیل» معرفی و ستایش شد،
و نوستالژی «چادر مادربزرگ» در سپهر رسیاهای آن ،نقش بست.
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امروز اما همان «زن مدرن عروسک فرنگی دیروز» ،شـأن ارجمنـدی یافتـه و
با عنوان پیشبرنده «انقالب ماتیکی» و «انقالب جنسی» و موتـور انقـالبهـایی از
این دست ،در میان بخشی از اپوزیسـیون حاکمیـت جمهـوری اسـالمی مـورد
ستایش قرار میگیرد .در مقابل اما «زن محجبه» با همـه متعلقـاتاش ،بـه عنـوان
«مزدور دولت اسالمی» تحقیر میشود و ضدیت با آن به نـوعی سـمبل ضـدیت
با حاکمیت فعلی تلقی میگردد .اما پرسش این است که این رویکـرد بـه ماننـد
آننه که در جنبش ضدشاه گذشت آیا گفتمانی دموکراتیـک و مـدافع حقـوق
زنان و حق انتخاب آنان (و یا حتا تجددگرایانه) محسوب میشـود؟ و آیـا مـی-
تواند مسئله «حجاب» را از چالشی سیاسی به سمت «حـق انتخـاب پوشـش بـرای
زنان» رهنمون شود؟ و باالخره آیا چنین رویکردی مـیتوانـد روزی روزگـاری
جامعه ایران را که همواره ایجاد تغییرات در سـاختارش ،بـه «تـار مـوی» زنـان و
اندازه بلندی و کوتاهی دامن آنان متوسل شده ،از بح «حجاب و بـیحجـابی»
رها سازد؟
بی شک در این جا برآن نیستم که پاسخی قاطع و کامـل بـه ایـن پرسـشهـا
بدهم بلکه میخواهم با استناد به برخی از پژوهشها و تحقیقات میـدانی کـه در
سنجش ذهنیت جوانان نسبت به «حجاب» طی یک دهه اخیـر انجـام گرفتـه ،بـه
دو رویکردی که در جنبش معاصر زنـان وجـود دارد اشـاره کـنم و در نهایـت،
قضاوت در این مورد را به خوانندگان و نیز به بررسی جـامع و موشـکافانهتـر در
این زمینه واگذارم.
دو رویکرد در جنبش زنان ایران

به طـورکلی امـروز مـا بـا دو رویکـرد عمـده در میـان روشـنفکران و نیروهـای
سیاسی در اپوزیسیون مواجه هستیم :گرایشی که محور اصلی گفتمـاناش را بـر
«ســکوالریزم» بنــا کــرده ،و رویکــرد دوم کــه محــور گفتمــان خــود را بــر
«دموکراسی» قرار داده است .این دو گرایش بیشـک قرابـتهـایی بـا یکـدیگر
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دارند و گاه از یک جنس و جـنم شـناخته مـیشـوند امـا بـه نظـر مـیرسـد کـه
پیامدهای عملی این دو گرایش ـ یا دو سنت فکری ـ در جنبشهـای اجتمـاعی
میتواند متفاوت از یکدیگر باشـد .در رویکـرد «سـکوالر محـور» ،متفکـران و
نظریهپـردازانش «پـروژه فکـریشـان را محـدود بـه طـرح نظریـههـای مـدرن و
سکوالر کردهاند و بـه نظـر مـیرسـد کـه از طـرح مسـئله دموکراسـی در ایـران
گریزانند یا دموکراسـی را پدیـدهای مـیداننـد کـه در مرحلـهای دیگـر مطـرح
خواهد شد» (میرسپاسـی )043 ،در واقع این دسته از متفکران ،دموکراسی را در ذیل
تحقق سکوالریسم قرار میدهند .البته اولویت قائل نشدن بـرای دموکراسـی ،در
سنت مبارزاتی و فکری در ایران ،مسـئله جدیـدی نیسـت زیـرا از زمـان جنـبش
مشروطه به بعد ،به نظر مـیرسـد آرزو و خواسـتۀ برقـراری «نظـم دموکراتیـک»
تقریبا هیچگاه نتوانسته به خواستۀ «بیواسطه» و اصلیتـرین درخواسـت جنـبش-
های عمومی در ایران ،ارتقاء یابد و گویا همواره «مسایل مهمتـر و ضـروریتـر»
وجود داشته که قرار بوده است دموکراسی ذیـل آنهـا و پـس از تحقـق آنهـا،
استقرار یابـد .چـرا کـه اگـر دموکراسـی ،نقطـه کـانونی خواسـتههـا و مطالبـات
جنبشهای اجتماعی فراگیر در ایران بود بیشک «روش»های دموکراتیـک نیـز
به کانونیترین دغدغه در عملکردها و گفتمانهای غالب بر این جنبشها تبدیل
میشد و در صدر مینشست.
در زمان رضاشاه کانونیترین مسئله نیروهای پیشـرو جامعـه« ،مدرنیزاسـیون»
بود یعنی قرار بود مدرنیسم ـ به عنوان یک پروژه کالنمقیـاس ــ خـود بـه خـود
جامعه را به دموکراسی بکشاند .همننین آرمانهای جنـبش ضدشـاه و انقـالب
 57که در «استقالل» و مبارزه با امپریالیسم و غرب خالصه میشد نیـز قـرار بـود
جامعــه را پــس از کســب اســتقالل از امپریالیســم و حکومــت وابســته بــه آن ،بــه
«آزادی» رهنمون سازد .امروز هم میبینیم که اولویت و گفتمان اصلی در میـان
بخشی از نیروهای سیاسی و اجتماعی ،در تقابـل بـا حکومـت دینـی مسـتقر ،بـر
محور سکوالریسم میچرخد و باز هم دموکراسی در اولویت بعـدی قـرار دارد.
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از نظر این بخش از نیروهای اجتماعی و سیاسی ،سکوالریسم پیش شرط الزم و
ضروری برای دستیابی به دموکراسی است ،در نتیجه ،اساس و اولویت حرکت-
ها و گفتمانهای خود را بر محور استقرار سکوالریسم بنـا نهـادهانـد .ایـن عـدم
اولویت قائل شدن بـرای «دموکراسـی» و نداشـتن دغدغـه بـرای نهادینـهسـاختنِ
قواعد و سامانههای دموکراتیک ،حتا در خـود ایـن رویکـرد سـکوالرمحور نیـز
بسیار تاثیرگذار بوده است بهطوری که در بافت و بدنـۀ ایـن نیروهـای فکـری و
سیاسی(و در میان هوادارانشان) معنای سکوالریسم گـاه از حـد و انـدازۀ یـک
پروسهی گذار در جامعه فراتر رفته و بـه مـرز یـک «ایـدئولوژی تـامگرا» بـرای
تقابل با همه مظاهر و سمبلها و نیروهای «مذهبی» و حذف این نمادها از عرصـه
عمومی (و نه لزوما از دولـت) نزدیـک شـده اسـت .در واقـع در ایـن رویکـرد،
سکوالریسم عمدتا به عنوان یک آرمانشهر و اتوپیا قلمداد مـیشـود کـه گـویی
قرار است دفعتا و توسط یک «موتـور پیشـرو» در جامعـه متحقـق شـود و نـه در
پروسه ای که از طریق اجماع و توافق نیروهایگوناگون اجتماعی ـ و به تـدریج
ـ شکل می گیرد .به نظر میرسد چنین روش اتوپیایی و غیرمشـارکتی نسـبت بـه
تحقق سکوالریسم ،نمیتواند چشمانداز و روندی دموکراتیک را در جامعـۀ مـا
تضمین کند .در واقع این روش و نگرش اتوپیایی نسبت به پروژۀ سکوالریسـم،
دقیقا همـان نقطـه افتراقـی اسـت کـه رویکـرد دموکراسـیمحـور را از رویکـرد
سکوالرمحور ،متمایز و مجزا میسازد .چرا که اساسا «دموکراسـی ،هـم عملـی
است و هم در عمل ،پروژهای ضـد بنیـادگرایی و بـهخصـوص ضـداتوپیاگرایی
است .این سخن به این معنا نیست کـه دموکراسـی دشـمن پـروژههـای اتوپیـایی
است ،بلکه دموکراسی در کار ساختن جهـانی اتوپیـایی نیسـت( ».میرسپاسـی ،ص
 )55از همین روست که رویکرد دوم یعنی گرایش «دموکراسی محور» ،معتقد
است که نهادهای دموکراتیک در عرصه عمـومی کـه تضـمین کننـده رونـدی
دموکراتیک در حاکمیت و جامعه اسـت مـیتوانـد از دل گفتگـو ،مشـارکت و
توافق جمعی و در پروسهای نامحـدود و بـا همکـاری و همـدلی همـه نیروهـای
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اجتماعی از چـ تـا راسـت بـه دسـت مـیآیـد و از ایـن رو بیشـتر بـه پـذیرش
گوناگونی میاندیشد تا ایجاد خط و مرز با دیگر نیروها.
وقتی این دو رویکرد را از هم متمایز میکنیم منظور آن نیست که نیروهایی
که اولویتشان سکوالریسم است هیچ توجهی به دموکراسی ندارند و آن را بـه
کــل نادی ـده مــیگیرنــد ،و ی ـا نیروهــایی کــه اولوی ـتشــان دموکراس ـی اســت
سکوالریسم را نفی میکنند ،بلکه مسئله آن است که به دلیل اولویت قائل شدن
بر موضوعی محوری ،به نتایج متفاوت و پیامدهای عملی گونـاگون مـیرسـند.
بررسی تجربههای قرن بیستم ،بهخصوص در میان کشـورهای خاورمیانـه ،نشـان
میدهد اگر گفتمان اصلی و غالب در یـک جنـبش فراگیـر اجتمـاعی ،تنهـا بـر
محور «خواسته سـکوالریزم» شـکل گیـرد لزومـا جامعـه چنـدفرهنگی مـا را بـه
زنــدگی بهتــر و عادالنــهتــری رهنمــون نخواهــد شــد ،چــرا کــه انــواع و اقســام
دیکتاتوریهای سکوالر ،به راحتی قابل تصور هستند و تجربه حضور بلندمـدت
چنین دیکتاتوریهایی نیز در همین منطقه خاورمیانه ما ،فراوان است.
گفتمانها ،سنتهای فکری و مفاهیمی که نیروهای اجتماعی امروز در یـک
جنبش بر سر آن توافق میکنند میتواند مبنای رُخدادهای فاجعهبار یـا رهـایی-
بخش در آینده باشد از این رو ناگزیریم که با آینـدهنگـری و مسـئولیتپـذیری
بیشتر ،به ساختن گفتمانهایی بپردازیم که بعدها قلب تپنده جنـبشهـای فراگیـر
اجتماعی خواهند شد.
حال با توجه به این مقدمه ،میخـواهم بـه ایـن دو رویکـرد در جنـبش زنـان
اشـارهکـنم زیـرا ایـن دو گـرایش اصـلی در میـان نیروهـای اجتمـاعی و فکــری
اپوزیسیون امروز ایران ،از قضا در جنـبش زنـان نیـز بـه خـوبی قابـل شناسـایی و
ردیابی است .یعنی ما امروز در جنبش زنان کشورمان نیـز بـا همـین دو گـرایش
عمده (سکوالرمحور و دموکراسیمحـور) روبـرو هسـتیم .هنگـامیکـه ایـن دو
رویکرد را در بافت جنبش زنان دنبال میکنیم با دو روش و منشِ ایجاد تغییر به
نفع زنان ـ که تاحـدودی بایکـدیگر متفاوتنـد ـ روبـرو مـیشـویم .بـرای نمونـه،
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مدافعان گرایش سکوالر محور ،حل تمامی مسایل و مشکالت زنان را به تحقق
سکوالریسم پیوند میزنند و بدون آن ،تحقق حقوق زنان را اساسا امکـان پـذیر
نمیدانند .گویی «حقوق زنان» یک پکیج و بستهی مشخص است و نه پروسهای
اجتماعی،که این پروسهی اغلببلندمدت نیـز بـا روشهـای بسـیار متنـوع و بـه
انواع و اقسـام مختلـف در جوامـع انسـانی ،طـی مـی شـود .اگـر در کشـورهای
اسکاندیناوی تغییرات به نفع زنان عمدتا از حقـوق خـانواده شـروع شـد ،امـا در
آمریکا حقوق اجتماعی و سیاسی زنان آغاز گر این راه بـود و ...در واقـع تنـوع
این پروسهها نشان میدهد که طی کردنشان لزوما از مسیری سرراست و خطـی
نمیگذرد .بنابراین نمی توان با قطعیت گفت که این پروسهها حتما دارای «ابتدا
و انتهای مشخص و تعریفشدهای» هستند ،به این دلیل ساده کـه بـا «انسـان هـا»
سروکار دارند و نیز با جوامعی که هر کدام «تابوهای متفاوت خود» را در رابطـه
با زنان دارند ،روبرو هستند .از همین روسـت کـه مـثال در ایـاالت متحـدآمریکا
«سقط جنین» به تابو و محل نزاع گروههای سیاسـی تبـدیل مـیشـود و در ایـران
«حجاب» ،و یا در عربستانسعودی «رانندگی زنان» و...
می خواهم بگویم که درست است که پروژۀ سکوالریسم میتواند به تحقـق
خواستههای زنان کمک کند ،ولی این لزومـا بـه آن معنـا نیسـت کـه ابتـدا بایـد
سکوالریسم متحقق شود و بعد ،حقوق زنان در پیاش بیاید .این روند کـه ابتـدا
سکوالریسم تحقق یافته و بعد جنـبشهـای زنـان بـه راه افتـادهانـد و در پـی اش
برخی از حقوق زنان بـه دسـت آمـده (و ایـن پروسـه دسـتیابی بـه حقـوق زنـان
همننان ادامه دارد) ،پروسه و مسیری اسـت کـه در برخـی از کشـورهای غربـی
پیموده شده است ولی مثال در کشور ما ایـران حتمـا و لزومـا عـین همـین روش
ممکن است اتفاق نیافتد چرا که مبارزه برای حقوق زنان در ایران معاصر ،همین
امروز هم در جریان است و اتفاقا این مبارزات است که می تواند زمینهای برای
تسهیل پروسهی گذار به سکوالریسـم باشـد .یعنـی ایـن دو همگـام بـا یکـدیگر
بهجلو میروند آن هم در وادی لغزندهای که ناظر بـه رونـدی آرام و بلندمـدت
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است .می خواهم بگویم که حرکت هـا و تـالش هـای زنـان بـرای دسـتیابی بـه
حقوق شان در همین چارچوب های نظم موجود امروز مـی توانـد پـروژه ای در
جهت سکوالریزاسیون تعبیر شوند.
در رویکــرد ســکوالرمحور در جنــبش زنــان ،مــا معمــوال بــا ذهنیــتهــای
آرمانشهری و اتوپیایی سرو کـار داریـم کـه مرتبـا پروسـههـای اجتمـاعی را بـه
مقوالتی انتزاعی و آخرالزمانی تنزل میدهنـد .اگـر همـین ذهنیـت اتوپیـاگر در
پیش از انقالب ،حقوق زنـان را ذیـل سوسیالیسـم یـا جامعـۀ بـیطبقـهتوحیـدی،
تعریف میکرد ،امروز همان ذهنیت ،از تحقـق حقـوق زنـان ذیـل سکوالریسـم
سخن میگوید .زیرا در رویکرد سـکوالرمحور ،معمـوال چشـمانـداز و اتوپیـا و
آرمان شهری شان به شکلی دردناك با خواسته و مطالبات زنان در حرکت های
اجتماعی یکسان تلقی می شود و آنان به طور منظم و بیوقفـه ،ایـن دو مقولـهی
بهماهیت متفاوت را ،به جای یکدیگر استفاده می کنند.
از سوی دیگر آنان معموال تصور میکننـد کـه بـا سـاختن گفتمـانی «کـامال
متفاوت و بدیل» از گفتمانها و نهادهای موجود میتواننـد پروسـه سکوالریسـم
را به یک اتفاق ،تبدیلکنند و به طور دفعتی آن را تحقق بخشند بـدین معنـا کـه
این گروه از جنبش زنانی ها ،معتقدند که به صرف ایجاد یک گفتمان بـدیل (و
کامال متفاوت) خارج از همۀ نهادهای سازندۀ ارزشهای رسمی ـــ ارزشهـایی
که محورش را هم نقد «اسالم» معرفی میکنند و نه «استبداد» ــ آنگاه مـیتـوان
به استقرار نظمی سکوالر امید داشتی نظمی که در پـی مسـتقر شـدنش ،حقـوق
زنان نیز تحقق مییابد .روشن است کـه از منظـر قضـاوت ایـن گـروه ،هرگونـه
تالش و تحرك اجتماعی در روابط و نهادهای موجود« ،بازآفرینی» ارزشهـای
رسمی و تن دادن به نظمموجود ،تعبیر میشود و بنابراین قابل دفاع نیسـت و هـر
حرکتی (مانند کمپین یک میلیون امضاء ،یا همگرایی جنـبش زنـان بـرای طـرح
مطالبــات در فضــای انتخابــات ،و یـا همگرایــی ســبز جنــبش زنــان و نظــایر ایـن
حرکتهای دستهجمعی) و یا حتا هر گفتمان و اندیشهای که رنگی از اسـالم بـه
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خود بگیرد (مانند «فمینیسم اسالمی» و )...را بدون کندوکاو در نقش و تـأثیرش
در مسیر دستیابی به حقوق برابر ،بالفاصله مردود و انحرافی میدانند و بـه نـوعی
«تثبیت کنندۀ نظم موجود» قلمداد میکنند .بـر ایـن قیـاس نیـز هـیچگونـه «حـق
مشارکت» برای چنین دیدگاههایی در جنبش زنان قائل نیستند.
در واقع در این رویکرد ،سکوالریسم به عنوان بدیلی تمام و کمال در برابـر
اصل دین و نمادهای فرهنگی و اجتمـاعی آن( ،و نـه لزومـا دولـت دینـی) قـرار
میگیرد .از این روست کـه در ایـن رویکـرد« ،زن مـدرن شهرنشـین عروسـک
فرنگی مآب» کـه قبـل از انقـالب «نمـاد کـانونی در نهادینـه کـردن ارزشهـای
حاکمیت شاه» تلقی مـیشـد و مـورد تنفـر بـود ،امـروز در یـک چـرخش 021
درجه ،به اصلیترین و مشروعترین بـدیل در مقابـل زن محجبـه مـینشـیند .زن
محجبه نیـز بـه عنـوان «سـمبلی از حاکمیـت کنـونی» ،فـارغ از آن کـه در مقـام
«فمینیستی مسلمان» و مـدافع حقـوق زن و مـرد باشـد یـا در مقـام یـک«مسـئول
حکومتی» و  ....الجرم مصداق بیچون و چرای «ارزشهای حاکمیـت فعلـی» و
مرکز نهادینه ساختن اقتدار دولت اسالمی تلقی میشود.
از همـین روســت کـه شــاید بتــوان گفـت همــانطور کـه نیروهــای انقالبــی و
ایـدئولوژیک پـیش از انقــالب  ،57زنــان را برمبنــای «ضــد امپریالیســم /مــزدور
امپریالیســم» تقس ـیمبنــدی کردنــد و بــا اســتناد بــه ایــن فرمــول تعصــبآلــود و
ارادهگرایانه ،درصدد حذف بخشـی از زنـان و تحقیـر دسـتاوردهایشـان بـرای
زنان ،برآمدند (زیرا این زنان از نظر ایدئولوژیگراها «نماینده حاکمیت» شناخته
میشدند) امروز هم درگرایش سکوالرـ ایدئولوژیک ،این بار به کمک فرمـول
خطی و تعصبآلود جدیدی(«مذهبی /غیرمذهبی») ،اساسا هر فرد ،گـروه و هـر
حرکتی که رنگ و بویی از اسالم و مذهب از آن بـه مشـام مـیرسـد را دشـمن
«سکوالریسم» تلقی میکنند و آن را انحرافی و مردود اعالم میکنند.
در واقع در این گرایش ایدئولوژیک (که رد و نشان آن ،از پـیش از انقـالب
تاامروز در جنبش زنان وجود دارد) بیشتر از آن که مبنا و معیارش «حقوق زنان»
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و دستیابی به افزایش حق انتخاب آنان باشد« ،نوع و شکل حاکمیت» در ایران و
نیز صفبندیهای بینالمللی است که مبنای عمل و قضاوتشان قرار مـیگیـرد
و بر پایه چنین معیار و مبنایی ،صفبندی میان زنان را تعیین میکننـد .بـه همـین
قیاس اگر در زمان شاه« ،زن مدرن» سـمبل حاکمیـت بـود و فمینیسـم بـه عنـوان
«گفتمان مزدورسازی از زنان برای امپریالیسم» تلقی میشد و الجرم مـیبایسـت
حذف میشد و نقش و دستاوردهایش بـرای حقـوق زنـان نیـز در «چهـارچوب
نظم موجود» در پیش از انقالب نفی و بهکلی نادیده انگاشته میشد ،امـروز هـم
با توجه به «حاکمیت دینی موجود» و صف بندیهای بینالمللی (که از «سـرمایه
داری /کمونیسم» به صفبندی «جهان اسـالم  /جهـان غـرب» تغییـر یافتـه)« ،زن
محجبه و مذهبی» سمبل و مزدور دولت دینی و نمایندۀ «جهان اسالم» تلقی می-
شود ،بنابراین از نظر آنان باید حذف شود ،و از سوی دیگر هرگونه دسـتاوردی
در همین چارچوب های نظم موجود امروز نیز به نفع زنان «ناممکن» و نفـی مـی
شود.
مــی خــواهم بگــویم کــه رویکردهــای سکوالرـــ ایــدئولوژیک در میــان
فمینیستهای ایرانی به دلیل بافت استبدادزده جامعه و نیز وجود حاکمیت دینـی
در ایران ،چه بسا سهلتر به سمت و سوی غیردموکراتیک سوق مییابند.
با وجود آنکه از نظر این گروه از جنبشزنانیها «اسالم سیاسی» بـه عنـوان
یک «موضوع حکومتی» ،تلقی میشود اما «مشکل» وقتی شروع میشود کـه در
یــک همــذاتپنــداری صــوری و تخی،لــی« ،حــذف» همـۀ نمادهــای دینــی (حتــا
نمادهای دین سنتی) در پهنه جامعه و عرصه عمومی ،به مثابه «حذف این نهادهـا
از ساختار دولت» معرفی و توجیه مـیشـود .یعنـی همـانطور کـه در زمـان شـاه،
«مدرنیسم» ،مصداق بیچون و چرای «حاکمیت و امپریالیسم» تلقی میشد و هـر
چیزی که منتسب به مدرنیسم و تجدد بود به اتهام «مزدوری بـرای امپریالیسـم و
حاکمیت» ،باید حذف میشد ،امروز نیز همه نمادهای دینی و هر آننه رنـگ و
بویی از «اسالمی بودن» داشته باشد با مارك «حکومتی بـودن» تعبیـر و بالفاصـله
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مورد نقد و تخطئه قرار میگیرد.
در واقع ذهنیت اتوپیاگرا که خود را صاحب اختیار همـه حقیقیـت (حقیقـت
مطلق) می داند ،معموال از مشارکت با نیروهای دیگر پرهیز مـیکننـد زیـرا اگـر
ایـن مســئله را بپــذیریم کــه« :مفهــوم جامعــه از سرشــت حقیقــت و کــم وکیـف
دستیابی به آن ،با مفهوم همان جامعـه از قـدرت و نحـوۀ مشـارکت آن ،تـوازی
دارد بنابراین میتوان پذیرفت که حقایق متکثر و نسبی ،بـه تکثرگرایـی سیاسـی
میانجامد» (میالنی ،ص  )072آنوقت این معادله را نیز خواهیم پذیرفت کـه اگـر
هر فرد یا نیروی اجتماعی ،آمال و حقیقت خود را «مطلق» پندارد و با اسـتناد بـه
این باور رُمانتیک و غایتنگر ،پروژههای اجتماعی و باورهای خود را «حقیقـت
مطلق» و در نتیجه بینیاز از مشارکت و همکاری با دیگـر نیروهـا و حقیقـتهـا،
تصور کند آنگاه آن نیروی اجتماعی ،ناخواسته ایـن پتانسـیل را در خـود ایجـاد
میکند کـه بـه جـای تکثرگرایـی ،بـه مغـاك هولنـاك انحصـارطلبی و حـذف
دیگران ،و نهایتا «خودکامگی» کشیده شود ،حتا اگر ایـن خودکـامگی در سـایه
حاکمیتی سکوالر ـ و نه دینی ـ رخ دهد.
اگــر «هــدف اساس ـی دموکراس ـی ،بــه منزلــه ســازمان اجتمــاعی و سیاس ـی
آزادیخواهانه و مساواتطلبانه ،گسترش و حفظ حقوق برابر شهروندان و مهیـا
کردن آن زمینهها و شرایط اجتماعی و سیاسیای است که به واسطه آن شرایط،
همــه شــهروندان یـک جامعــه در تعیــین سرنوشــت عمــومی خــود و کشورشــان
مشارکت کرده و از نقشی عادالنه و جدی برخوردار شـوند» (میرسپاسـی ،ص )01
آنگاه باید به این نتیجه برسیم که در جنبشهای اجتماعی همنـون جنـبش زنـان
نیز باید برای همه نیروها با تفکرات مختلف ،قائل به مشارکت باشیم تـا در حـال
و آینده بتوانیم از حاکمیتها (چه سکوالر چه غیرسکوالر) نیـز مشـارکت همـه
اقشار جامعه در سرنوشتشان را طلب کنیم.
اما با وجـود انبـوهی از تجربـههـای ناکـام در طـول  51سـال اخیـر ،بـاز هـم
مشــاهده مــیکنــیم کــه هنــوز همــان برخوردهــای حــذفی بــه شــکل و ســیاق
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ایدئولوژیک و تعصبآلود جریان دارد ،هر چند «فرم» آن عـوض شـده اسـتی
به این معنی که همننان «شکل و ظاهر» زنان یکی از معیارهـای تعیـینکننـده در
صفبندی میان بخشی از جنبش زنـان اسـت و نـه معیـار «پـذیرش دیگـری»! از
همین روست که در میان این بخش از جنبش زنـانیهـا ،نـه «حجـاب اجبـاری»،
بلکه خود «حجاب» همننان موضوع اصلی است که گاه میبینیم در میانۀ چنـین
رویکردی ،باز هم حق انتخاب پوشش زنان ،این بار به بهانـههـای دیگـر نادیـده
گرفته میشود .این درحالی است کـه برخـی از واقعیـتهـا درون جامعـه ایـران
نشان میدهد که هنوز بخشی از زنـان جامعـه  ،هـر چنـد ممکـن اسـت مخـالف
اجبار و تحمیل در امر پوشش وحجاب باشند ،اما همننان «حجاب» را بـه نـوعی
محترم میشمارند .از این رو مدافعان دیدگاه سکوالرـ ایـدئولوژیک در جنـبش
زنان که با «حجاب» نـه لزومـا در حـوزۀ قـانون و قـدرت ،بلکـه در پهنـه روابـط
اجتماعی ـ و حتا خصوصی ـ نیز برخوردی حذفی مـیکننـد ،نهایتـا باعـ مـی-
شوند که بخشی از جامعه زنان ایران از جنبش زنان (جنبشـیکـه متعلـق بـه همـه
زنان است) فاصله بگیرند .و چه بسا در مقاطعی ممکن است آنان را حتا به تقابل
با جنبش سوق دهد .در واقع نیروهای گوناگون درون یک جنبش اجتماعی ،هر
کدام ،بخشی از نیازهای جامعهشان را نمایندگی میکنند بنابراین ،خطکشـی بـا
هر یک از این نیروهای درون جنبش زنان ،در عالم واقع ،خطکشی با بخشـی از
جامعه زنان کشورمان خواهد بود.
و اما ،در ادامه مطالب این فصل ،اگر به چندین تحقیق و پژوهش انجام شـده
در رابطه با حجاب در جامعه نگـاهی بیانـدازیم شـاید بتـوانیم بـه قضـاوتی واقـع
بینانهتر نسبت به آننه در ذهنیت عمومی جامعه میگذرد پی ببریم .هر چند کـه
بــدون تردیــد در جامعــه ایــران بــا توجــه بــه حضــور انــواع خــطقرمزهــا و
خودسانسوری ،در مجموع مردم بهویژه جوانان رفتاری «دوگانـه» یافتـهانـد و در
پاسخ دادن و ابراز نظر ،گـاه تقی،ـه و عـدم صـراحت را پیشـه مـیکننـد بنـابراین،
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تحقیقاتی از این دست هم کامال نمیتواند معیار دقیق و بیچون و چـرا و یقینـی
برای شناخت واقعیات جامعه تلقی شود ،و در نتیجه ،صددرصد هـم قابـل اتکـاء
نیستند ولی این پژوهشها و تحقیقاتِ میدانی شاید بتواند به مـا زنـان در جنـبش
حقخواهیمان کمک کند که حداقل ،درینـههـای پرسـش و چنـد و چـون در
مورد ذهنیت مردم (در مورد حجاب) را همننان گشوده و مفتوح نگـه داریـم و
آننه خودمان میپسندیم را «عین پسند جامعه» فرض نکنیم!
گرایش به حجاب در جامعه از منظر نظرسنجیهای موجود

در ادامه سعی خواهمکرد که نتایج چندین پژوهش و تحقیـق دانشـگاهی را کـه
در سالهای اخیر در رابطه با نگرش و تلقی جوانان نسبت به دین و مذهب انجام
گرفته (و تنها یکی از پرسشهای آن به «مسئله حجاب» میپردازد) ،ذکر کنم تا
خوانندگان خود با توجه به فضای این پژوهشها ،و البته درصد خطاپذیریشـان
را با توجه به خط قرمزهای موجود ،به قضاوت و داوری بنشینند:
بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاه تهران ،مواف

«حجاب و پوشش زنان»

سه تحقیق در سالهای  0373و  0320و  0323بـا جامعـه آمـاری یکسـان کـه
توسط مهدی فرجی و (البته در سالهای بعد با همکـاری عبـاسکـاظمی) انجـام
گرفته تقریبا نتایج مشابهی را به همراه داشته است و نشـان مـیدهـد کـه حـداقل
نیمی از دانشجویان دانشگاه تهران با حجاب و پوشش زنان موافق بودهاند.
سال  :0373مهدی فرجی ،در پایاننامهکارشناسی ارشـد خـود کـه در دانشـکدۀ
علوم اجتماعی دانشگاه تهران در سال  0321-0373انجـام داده« ،صـورتبندی
هویت جدید و تغییر نگرش زنان نسـبت بـه احکـام رسـالهای» را بررسـی کـرده
است .او جامعه آماریاش را دانشجویان دانشـگاه تهـران قـرار داده و سـپس بـه
شیوه نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای ،در نهایت  351دانشـجو را بـه عنـوان
نمونه خود برگزیده است .مهدی فرجی در میان پرسشنامهاش از  351دانشـجو،
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«مسئله حجاب و پوشش زنان» را نیز مورد پرسـش قـرار داده اسـت .نتـایج ایـن
تحقیق نشان میدهد کـه حـدود  23درصـد بـا مسـئله حجـاب و پوشـش زنـان،
مخالف و نسبتا مخالف بودند ( 05/3درصد آنها مخـالف و  2/0درصـد نسـبتا
مخالف) درحالی کـه تقریبـا  73درصـد موافـق حجـاب زنـان بـودهانـد (52/7
درصد موافق و  21/7درصد نسبتا موافق) و  3/3نیز اظهار بینظری کردهاند.
سال  :0320مهدی فرجی و عباسکاظمی در تحقیقی کـه بـا عنـوان «هویـت
زنانه و وضعیت دینداری» در سال  0320که برای «دفتر تحقیق و توسـعه صـدا»
انجام دادهاند ،مانند تحقیـق قبلـی ،جامعـه آمـاری خـود را دانشـجویان دانشـگاه
تهران در نظر گرفته و در نهایت  351دانشجو را به عنوان نمونه خود برگزیـده-
اند .این دو محقق در یکی از پرسـشهـایشـان از ایـن  351دانشـجو در مـورد
«رعایت حجاب برای زنان» پرسیدهانـد کـه  43/3درصـد دانشـجویان موافـق و
 20/5درصد نسبتا موافق رعایت حجاب برای زنان بـودهانـد درحـالی کـه فقـط
 03/0مخالف و  5/3درصد نسبتا مخالف آن بودهاند.
سال  :0323این دو پژوهشگر (آقایان مهدی فرجی و عباسکاظمی) ،تحقیق
خود را دوباره در سال  0323بـا همـان جامعـه آمـاری قبلـی بـه بوتـه آزمـایش
گذاشتند و در برابر این گزینه که «رعایـت حجـاب بـرای زنـان الزامـی اسـت»،
 32/3درصد موافق و  21/4نسبتا موافق و  03/7درصد مخالف و  00/0درصد
نسبتا مخالف بودهاند.
این سه تحقیق موازی با یکـدیگر نشـان مـیدهـد کـه میـزان کسـانی کـه بـا
حجاب کامال موافق بودهانـد در سـال  52/7 ،0373درصـد و در سـال ،0320
 43/3درصد و در سال  32/3 ،0323درصد بوده است .البته در ایـن تحقیقـات
دو نکته حائز اهمیت است :اول آن که اگر تعداد «نسبتا موافق ها» را هـم اضـافه
کنیم که درصد آنها بسیار افزایش مییابد ،در ثانی سه پرسـش در ایـن تحقیـق
در مورد حجاب ،کامال یکسان نیست .چرا که دو تحقیق اول ،پرسش در مـورد
حجاب ناظر بر «اعتقاد افراد» است کـه در ایـن صـورت دانشـجویانی کـه مـورد
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پرسش قرار گرفتهاند به نظـر مـیرسـد نظرشـان را در مـورد برگزیـدن حجـاب
توسط زنان ،گفتهاند و اکثریت آنان حجاب را گزینه خوبی تلقی کردهانـد ،امـا
در تحقیق سوم ،پرسش ،ناظر بر «الزامی بودن حجاب» است و نه «خود حجـاب»
بنابراین ما ناگهان با افت شدید درصد موافقان با ایـن گزینـه مواجـه مـیشـویم.
یعنی اگر حدود نیمی از این دانشجویان موافق حجاب زنان هستند ،اما فقـط 31
درصدشان با «الزامی بودن حجاب» موافقت دارند .البته همانطور کـه گفتـه شـد
باید نتایج این تحقیقات را با توجه به وجود «خودسانسوری» در میان دانشجویان
در نظر گرفـت ،هـر چنـد سـالهـای  0373تـا  0323در جامعـه ایـران ،فضـای
بالنسبه بازتری ـ بهویژه در دانشگاهها ـ وجود داشته است و به نظر میرسد پاسخ
دهندگان در این سالها کمتر در پی «خودسانسوری» بـودهانـد ،بـهویـژه آن کـه
تحقیق اول ،پایان نامه دانشگاهی است و البته سال  0373یکی از بهتـرین سـال-
های فضای بالنسبه باز سیاسی در ایران بوده است.
 33درصد دانشجویان حجاب را ابزار ضروری دینداری افراد نمیدانند

در سال  ،0373تحقیق دیگری نیز در مـورد بحـ حجـاب ،توسـط سـیدهادی
مرجائی و برای «شورای عالی انقالب فرهنگی» انجام گرفتـه اسـت .ایـن تحقیـق
که به «بررسی اعتقادات دینی و جهتگیری سکوالریستی و بنیادگرایی در بـین
جوانان دانشگاهی» میپردازد ،جامعه آماری خود را دانشـجویان دانشـگاههـای
آزاد و دولتی شهر تهران در نظر گرفته است که از میـان آنـان  312دانشـجو را
به عنوان نمونه تحقیقاش برگزیده است .یکی از پرسشهایی که آقای مرجـائی
در پرسشـنامهاش از دانشـجویان پرسـیده اسـت ایـن گزینـه اسـت« :مـن معتقــدم
حجاب ابزار ضروری برای دینداری افراد نیسـت» .در برابـر ایـن گزینـه از میـان
 312دانشجوی مشغول به تحصیل در دانشگاههای تهـران 20/7 ،درصـد کـامال
مخالف و مخالف این گزینه بودهاند ( 3/2درصد کامال مخالف و  04/3درصد
مخالف) .یعنی حدود  22درصد معتقد بودند که حجـاب ابـزار ضـروری بـرای
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دینداری افراد است .درحالی که  33درصد کـامال موافـق و موافـق ایـن گزینـه
بودند ( 32/3درصد کامال موافق و  31/2درصد موافق) .اگر ایـن تحقیـق را بـا
تحقیق پیشین مقایسه کنیم شاید بتوان به این نتیجه رسید کـه بسـیاری از جوانـان
هر چند با «حجاب و پوشش زنان» موافقت دارند ولی در عـین حـال بسـیاری از
آنان« ،حجاب» را امر ضروری برای دینداری نمیدانند.
این درحالی است که پژوهش دیگری با عنوان «ساخت و هنجاریابی آزمـون
باورهای عمومی دینی برای دانشجویان دانشگاههای شهر تهران» ،توسـط مرکـز
ملی مطالعات و سنجش افکار عمومی در سال  0320انجام گرفته است .در ایـن
تحقیق نیز به نوعی رابطه «حجاب و دینداری» مورد پرسـش قـرار گرفتـه اسـت.
جامعه آماری در این پژوهش کلیـه دانشـجویان دوره کارشناسـی دانشـگاههـای
دولتی شهر تهران در سال تحصـیل 0320- 22بـودهانـد و تعـداد نمونـهاش نیـز
 241دانشجو هستند .دانشجویانی که مورد پرسش قرار گرفتهانـد در مـورد ایـن
گزینه که «بدحجابی منافاتی بـا دینـداری نـدارد»  35/0درصـد موافـق و کـامال
موافق بودند و  44/3درصد مخالف و کامال مخالف بودند و  21/3درصـد نیـز
بینابین بودهاند .در واقع پژوهش اول نشان میدهـد کـه  33درصـد دانشـجویان
حجاب را ضروری برای دینداری ندانستهاند ،درحالی که در پژوهش دوم ،تنهـا
 35درصد ،بدحجابی را منافاتی با دینداری ندانستهاند .البته پرسشهـای ایـن دو
پژوهش تاحدودی با یکدیگر متفاوت است و شاید به همین دلیـل باشـد کـه در
پژوهش دوم بیش از  21درصد دانشـجویان ،بینـابین نظـر دادهانـد و نیـز ممکـن
است بتوان با استناد به پژوهش اول ،این افراد بینابینی را هم جزو موافقان درنظـر
گرفت.
الزم به یادآوری است که همه این تحقیقات و نتایج حاصله از آنها ،از میـان
دانشجویان (یعنی جوانـان) و آن هـم دانشـجویانی کـه در قلـب پایتخـت ایـران
مشغول به تحصیل بودهاند انجام گرفته و در نتیجه به نظر میرسـد کـه بـرای آن
که نتایج این تحقیقات را بتوان به کل جامعه چندفرهنگی ایـران بسـط داد ،بایـد
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این نتایج را قدری محافظهکارانهتر از آننه هست نیـز در نظـر گرفـت .از سـوی
دیگر با توجه به وجود «خودسانسوری» در جامعه نیز ای بسا میتوان این نتایج و
ابرازنظرها را حتا رادیکالتر از آننه هست تصور کرد.
و امــا ،بــاز هــم در همـین رابطــهی «حجــاب» و بحـ «دینــداری» ،پــژوهش
دیگری با عنوان «بررسی عوامل مـؤثر بـر دینـداری جوانـان و پیامـدهای آن در
شهر تهران» توسط مرکز ملی مطالعات و سنجش افکار عمومی در سـال 0322
انجام گرفته است .البته این پژوهش به جای آن که لزومـا در بـین «دانشـجویان»
تحقیق کند ،جامعه آماریاش را جوانان بین  03تا  23ساله ساکن در مناطق 22
گانه شهر تهـران قـرار داده اسـت و و نمونـهاش را  722نفـر از جوانـان در نظـر
گرفته است .در این پژوهش مصاحبه شوندگان در برابـر ایـن کـه آیـا «حجـاب
جزء ضروریات دیـن اسـت»  05/4درصـد مخـالف و کـامال مخـالف بودنـد و
 54/3درصد موافق و کامال موافق بودند و  21درصـد تاحـدی موافـق و 01/4
درصد تاحدی مخالف بودند .یعنی بیش از نیمـی از جوانـان مـورد مطالعـۀ ایـن
تحقیق ،حجاب را جزو ضروریات دین دانستهاند.
در سال بعد ( )0323نیز تحقیق دیگری توسط همین مؤسسه مرکز مطالعـات
و ســنجش افکــارعمومی بــا عنــوان «تــأثیر اندیشــه ســکوالر در بـین دانشــجویان
دانشــگاههــای تهــران» ،انجــام گرفتــه اســت کــه جامعــه آمــاریاش مجموعــه
دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر تهران و نمونهاش شامل  275نفر بـودهانـد.
در این تحقیق در جواب به این گزینه که «رعایت حجاب و دیگر مسائل شرعی
در دنیای امروز دیگر ضرورتی ندارد» 41/2 ،درصد مخالف و کامال مخالف و
 21/2درصد تاحدی مخـالف بودنـد و  22/0درصـد موافـق و کـامال موافـق و
 03/2درصد تاحدی موافق بودند .یعنـی حـدود  30درصـد بـا ایـن مسـئله کـه
حجاب دیگر در دنیای امروز ضرورتی نـدارد مخـالف بودنـد ،البتـه حـدود 33
درصد موافق آن بودهاند.
اما پژوهش دیگری که به «بررسـی نگـرش دانشـجویان نسـبت بـه رفتارهـای
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دینی» توسط احمد غیاثونـد در سـال  0324بـرای «سـازمان تبلیغـات اسـالمی»
انجام گرفته ،مستقیما بح «حجاب» را به میان نمیکشد بلکه پوشش مناسب را
با «رعایت پاکدامنی» در هم تنیده است و نتایج متفاوتی گرفته است .این تحقیق
که جامعه آماری آن کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای شهر تهران است
از  0245نفــر دانشــجو در ســال تحصــیلی  0324-0323در مــورد «رعایــت
پاکدامنی و پوشش مناسب» پرسیده شده اسـت کـه  30/7گزینـه «همیشـه» را و
 23/7درصد نیز گزینه «اکثر اوقات» را انتخاب کرده بودند ،درحـالی کـه فقـط
 3/3درصد گزینـه «اصـال» و  3/2درصـد گزینـه بنـدرت و  5/5درصـد گزینـه
گــاهی اوقــات را انتخــاب کــردهانــد .ایـن آمارهــا نشــان مــیدهــد کــه در میـان
دانشجویان دانشگاههای تهران ،حدود  30درصـد خـود را بـه پوشـش مناسـب،
پایبند میدانند و حدود  03درصد برایشان پایبندی به این مسـئله آنقـدرها معنـا
ندارد .البته از آنجایی که سئوال این پرسش مبهم است ،و نیز این پژوهش بـرای
سازمان تبلیغات اسالمی انجام گرفته است بنابراین شـاید در مجمـوع نمـیتـوان
خیلی به بیطرفی آن ،اتکا کرد .از این رو میتوانیم حدس و گمـانهـایمـان را
در سنجش ذهنیت و قضاوتی که در افکار عمـومی جامعـه نسـبت بـه حجـاب و
پوشش وجود دارد با رجوع به پژوهشهـای دیگـر ،بیشـتر بـه واقعیـت نزدیـک
سازیم.
برخورد با بدحجابی :از  33درصد مواف

در تبریز تا  33درصد در اردبیل

گفتیم کـه ایـن تحقیقـات ،عمـدتا حـول برداشـت و اعتقـاد جوانـان نسـبت بـه
«حجاب» عمدتا در پایتخت ایران یعنـی تهـران ،متمرکـز بـوده اسـت .هـر چنـد
دانشجویان دانشگاه تهران لزوما پایتخت نشین نبـودهانـد و از شـهرهای مختلـف
کشور برای ادامه تحصیل به تهران آمدهاند اما در عین حال میدانیم کـه فضـای
متفاوت دانشگاههای پایتخت ،بر نگرش دانشجویان شهرستانی ،بیتأثیر نیست.
و اما ،در پژوهشهایی که در ادامه ،مالحظه میکنید ،نظـر افـراد در برخـی
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از شهرستانها همنون تبریز ،شیراز ،اردبیـل ،و ...در مـورد «چگـونگی برخـورد
به پدیده بدحجابی» پرسـیده شـده اسـت .از جملـه پژوهشـی بـا عنـوان «بررسـی
نگرش فرهنگی اجتمـاعی سیاسـی و دینـی دانشـجویان دانشـگاه علـوم پزشـکی
تبریز و برخـی عوامـل مـؤثر بـر آن» توسـط سـعید غریـب خواجـه و حسـینعلی
میرزایی در سال  0323برای «جهاد دانشگاهی استان آذربایجـان شـرقی» انجـام
گرفته است .جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه علوم پزشـکی تبریـز
مشغول به تحصیل در سال  24-0323بودهاند و تعداد نمونههـای آن نیـز 411
تن از دانشجویان در تبریز انتخاب شدهاند .مصاحبه شـوندگان در ایـن پـژوهش
در مورد این گزینه کـه «بـا پدیـده بـدحجابی رایـج در جامعـه بایـد بـا قاطعیـت
برخورد شود» 22/2 ،درصد کامال مخالف و مخـالف بـودهانـد و  33/3درصـد
موافق و کامال موافق بودهاند و  41/5درصد «تاحدی» با آن همراه بودهاند.
این درحالی است که همین سـئوال در پـژوهش دیگـری در شـهر اردبیـل بـا
عنوان «بررسی میزان اطالعات جوانان از احکـام دینـی در شـهر اردبیـل» توسـط
سید جواد سیدنواز ساعی و رئوف موسوی در سال  0320انجـام گرفتـه اسـت.
جامعه آماری این تحقیق نه دانشجویان بلکه جوانان  02تا  25سال شـهر اردبیـل
بوده و تعداد نمونهاش نیز  411تن از جوانان اردبیـل بـودهانـد .ایـن جوانـان در
برابر این که «با پدیده بدحجابی باید با قاطعیت مبارزه کرد»  02درصد مخـالف
و کامال مخالف بودند درحالی که  33/4درصد موافق و کامال موافق بودند .در
واقع در میان دانشجویان حـدود  33درصـد موافـق و کـامال موافـق برخـورد بـا
بدحجابی بودهاند در حالی که در میان جوانان اردبیل حـدود  33درصـد موافـق
این اعمال فشار بودهاند.
تحقیق دیگری با عنوان «بررسی تجربی دین داری نوجوانـان کشـور» توسـط
محمدرضــا طالبــان در ســال  0373بــرای «وزارت آمــوزش و پــرورش» انجــام
گرفته است .جامعه آماری این تحقیـق دانـشآمـوزان پایـه سـوم دبیرسـتانهـای
مناطق شهری کشور در سال تحصیلی  73-0372بـوده و نمونـهاش  31کـالس
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سوم پسرانه و  32کالس دخترانه سوم دبیرستان بوده است .این دانشآموزان در
برابر این که «باید بدحجابی در جامعه ریشـه کـن شـود»  33/5درصـد موافـق و
کامال موافـق بودنـد و  07/3درصـد مخـالف و کـامال مخـالف بودنـد و 07/5
درصد گفته بودند که «مطمئن نیستم».
بررسی دیگـری بـا عنـوان «بررسـی جامعـه شـناختی تـاثیر پایگـاه اقتصـادی
اجتماعی و جنسیت بر دینـداری جوانـان ،مطالعـه مـوردی دانشـجویان دانشـگاه
شیراز» توسط سیاوش امیری در سال  0323و به عنوان پایـان نامـه کارشناسـی
ارشد جامعه شناسی انجام گرفته است .امیـری جامعـه آمـاری خـود را در پایـان
نامهاش کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشکدههـای مختلـف دانشـگاه شـیراز در
مقاطع فوق دیپلم تا دکتری در سال تحصـیلی  23-22قـرار داده اسـت و نمونـه
آماری آن  411نفر از این دانشـجویان بـودهانـد .ایـن دانشـجویان در شـیراز در
مورد این که «با پدیده بـدحجابی بایـد بـا قاطعیـت مبـارزه کـرد»  45/3درصـد
موافق و  30/7درصد مخالف و  22/2درصد بینابین جواب دادهاند .شاید بتـوان
گفت که این تحقیق نسبت به تحقیق پیشین که در مدارس کشـور انجـام گرفتـه
بود ،به واقعیت نزدیکتر باشد ،چرا که اوال در مدارس نسـبت بـه دانشـگاه هـا،
دانشآموزان کنترل بیشتری بر خـود احسـاس مـیکننـد و در نتیجـه پاسـخهـای
واقعی کمتری میتوان انتظار داشت .در ثانی تحقیق قبل ،یـک تحقیـق دولتـی و
توسط آموزش و پرورش محسوب میشود ،درحالی کـه تحقیـق دومـی ،پایـان
نامه دانشجویی است و از این رو ممکن است که پرسـش شـوندگان از احسـاس
کنترل کمتر و آزادی بیشتر ،برخوردار بودهاند.
پژوهشی در اینترنت 33 :درصد مواف

بیحجابی و  33درصد مخالف

پژوهشهای ذکرشـده در بـاال ،اغلـب در حـوزه دانشـگاه و در فضـای واقعـی
اتفاق افتاده اما تحقیق دیگری نیز وجود دارد که در فضای مجازی انجام گرفتـه
است .از جمله پژوهشی کـه در میـان کـاربران اینترنتـی انجـام گرفتـه بـا عنـوان
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«سنجههای دینداری ،بررسی تجربی دینداری کاربران اینترنتی» و توسط مهـدی
مهدوی در سـال  0323صـورت گرفتـه اسـت .جامعـه آمـاری ایـن تحقیـق بـه
صورت پیمایش اینترنتی و به صورت نمونهگیری غیراحتمالی و بر اساس نمونـه
داوطلب انجام شده و در نهایت  412کاربر اینترنتی به پرسشنامه پاسخ گفتهانـد.
این افراد در برابر گزینه «بـی حجـابی» 33/2 ،درصـد موافـق و کـامال موافـق و
 33/5درصد مخالف و کامال مخالف بودهاند و  27/3درصد بینظر بودهاند.
پایان سخن

همانطور که مالحظه شد پژوهشهایی که مختصرا به آنها اشاره شد ،عمدتا در
فضاهای شهری و میان جامعه دانشگاهی ،و اغلب در تهران انجام گرفته اسـت و
هرچقدر که از پایتخت دور میشویم ،نتایج ایـن تحقیقـات تاحـدودی متفـاوت
میشود .هر چند همانطور که پیشتر هم اشاره شد با توجه به فشارهای ممیـزی و
خودسانسوری و گسترش رفتارهای «دوگانه» ،طبعا باورپذیر بودن تمـام وکمـال
این نتایج ،میتواند محل مناقشه و تردید باشد ،بهویژه کـه در امـر داوری نهـایی
نیز نمیتوان صددرصد به این تحقیقات اتکاءکرد اما به رغم آن که نتـایج ایـن
تحقیقات ممکن است دادههایی گاه متفاوت با فرضیات و برداشتهای تاکنونی
ما را نشان دهند ،ولی مجموعه آنها به ما یادآوری میکند آنننان که برخی از
کنشگران جنبش زنان تصور میکنند بحـ «حجـاب» و «پوشـش زنـان» ،بحـ
تمام شده با نتایج مشخص در جامعه چندفرهنگی ایران نیست .اگر امروز جامعـه
در برابر اجبار و تحمیل در امر پوشش و حجاب واکنش نشان میدهد ،ایـن بـه
معنای آن نیست که اساسا با «حجاب» نیز حتما مسئله دارد و آن را به طور کامل
مردود میشمارد بلکه واکنشهـا و نقـدها ،عمـدتا در برابـر «اجبـار» و دخالـت
حاکمیت در مورد پوشش زنان است.
در واقع دخالت دولت در زندگی خصوصی شهروندان ،بـیشـک واکـنش-
هایی را در جامعه برمیانگیـزد کـه لزومـا از زاویـه مخالفـت بـا خـود «حجـاب»
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نیست ،چراکه در میان اقشار گوناگون درون جامعه گـاه حـد و حـدود رعایـت
حجاب و پوشش ،تعاریف متفاوت مییابد و مردم نیز معموال تمایلی ندارند کـه
این حد و حدودها را «دیگران» (از جمله حاکمیت) برایشان تعیینکند .حتا گاه
این واکنش در برابر حاکمیت نسبت به دخالت در مورد پوشش زنان ،مـیتوانـد
واکنشهای مردان را نیز در پی داشته باشد چرا که اساسا هنگامی که دولـت در
مقام «پدر» ،به خـودش اجـازه مـیدهـد کـه در حـوزه خصوصـی و خـانوادگی
دخالتکند( ،چه برای کشف حجاب و چـه بـرای حجـاب اجبـاری) بـه نـوعی
قدرت «پدرـ مرد خانواده» را نیز به چالش مـیگیـرد ،در واقـع وجـود و حضـور
«قدرتی فراتر از پـدر خـانواده» در تصـمیمات خـانوادگی (ماننـد پوشـش زنـان
خانواده) در بافت فرهنگی جامعه ما ،ای بسـا مـیتوانـد در میـان بخـشهـایی از
مردان جامعه ،موجب واکنش گردد و حتا بـه معنـای «بـه چـالش کشـیده شـدن
قدرت پدر در خانواده» نیز تعبیر شودی در نتیجه ،برای مـردان خـانواده ،واکـنش
برانگیز گردد .میخواهم بگویم که انگیزههـای گونـاگونی مـیتوانـد در ایجـاد
واکنش جامعه (اعم از مرد یا زن) نسبت به حجاب اجباری و دخالت دولـت در
حوزه خصوصی ،وجود داشته باشد که لزوما همـان انگیـزههـا و برداشـتهـایی
نیست که فعاالن جنبش زنان برمبنای آن حرکت میکنند .برای همین اگر ما در
جنبش زنان میخواهیم حرکتها و رویکردهـایمـان بـا «واقعیـتهـای جامعـه»
فاصله کهکشانی نداشته باشد تا در جامعـه «منـزوی» نشـویم و بخشـی از جامعـه
زنان را در مقابل خود قرار ندهیم ،باید بتوانیم بدون تعصب ،و با فاصـله گـرفتن
از دیدگاه جزماندیش و اتوپیایی ،به موضوع «حجاب» بپـردازیم و آن را ،بحثـی
که تکلیفاش در جامعـه بـرای همیشـه مشـخص شـده ،تلقـی نکنـیم تـا از ایـن
رهگذر شاید بتوانیم همـراه بـا اعتـراض بـه «اجبـاری بـودن حجـاب» ،بـه نقـاط
ضعف خودمان و جامعهمان (چه بخش روشنفکری و چه فرهنـگ عمـومی) نیـز
بپردازیم.
در هر حال با توجه به مجموعه این مسایل و تحقیقات ،میتوان گفت بخشی
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از نیروهای جنبش زنان کـه بـا رویکـردی سکوالرــ ایـدئولوژیک همننـان بـه
مرزبندی قاطع میان زنـان «مـذهبی و غیرمـذهبی» مشـغول هسـتند مـیتواننـد در
قضاوتهای مطلقنگـر و مرزبنـدیهـای پُررنـگ و ازپـیشتعریـفشـدۀ خـود،
بازنگریکنند تا شاید متوجه شوندکه این مرزبندیها نه لزومـا آنـان را از «زنـان
مذهبی درون حاکمیت» (و یا فمینیستهای اسـالمی) بلکـه از بخـش بزرگـی از
زنان ایران جدا میکند .چرا که اگر برای بخش بزرگـی از جامعـه زنـان ایـران،
حتا «حجاب اجباری» مسئله سـاز اسـت و بـا ایـن فشـار و اجبـار و زور مخـالف
هستند ،اما این لزوما به معنای آن نیست که بخشی از زنـان ایـران بـا «مـذهب» و
حتا در کل با خود «حجاب» (البته با حدود و ثغـوری کـه خودشـان تعیـین و بـر
میگزینند) هم مخالفاند .بنابراین اگر جنبش زنان نمیخواهد سـمت و سـویی
یکجانبه و ایدئولوژیک بیابد و بار دیگـر جامعـه زنـان را دوقطبـی کنـد و بـدین
وسیله به حرکتهایجمعی خود صدمه بزند ،پس میتواند به جای آن که زنـان
جامعه را مانند پیش از انقـالب بـه دو پـاره تقسـیم کنـد (و ایـن بـار بـه دو پـاره
مذهبی /غیرمذهبی و باز هـم بـا سـمبل حجـاب /بـیحجـابی) ،دسـت همـت از
آستین درآورد و بر «حق انتخاب زنان» پای بفشارد ،چه این انتخـاب« ،حجـاب»
باشد و چه «بی حجابی» و چه «بدحجابی» .و بـه جـای آن کـه بـر «سـکوالریزم
ایدئولوژیک» پای فشارد این بار بر نظم و سامانهای دموکراتیـک و کثـرتگـرا
تکیه زند تا گروههایگوناگون نیـز در سـایهسـار آن بتواننـد بـا قلبـی مطمـئن و
روحیهای پُرنشاط و با همدلی و همزیستی با یکـدیگر ،مسـیر پُرسـنگالخ کسـب
برابری را بپیمایند .چرا که حتا پروسۀ گذار جامعه به سکوالریسم اگر نخواهد با
خشونت همراه باشد ،در گـرو تـن سـپردن بـه ائـتالف و همگرایـی بـا نیروهـای
گوناگون (غیرخودیها) است.
بیشک جلب نظر و حمایـت و توافـق بـا نیروهـای «غیرخـود» نیـز در گـرو
فداکاری ،تساهل وگذشتن از برخی ارزشهای تقد،سیافته و معیارهای رسوب-
کرده در ذهن و باورمان است .حتا اگـر از درینـه نگـاه نظریـه پـردازان جـدی
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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
سختی بر مشارکت و انتگراسیون نیروهای گونـاگون در ایـن پروسـه ،پـای مـی
فشــارند« :سکوالریزاسـیون شــرط مقــدم برقــراری دموکراسـی اســت .امــا نبایـد
فراموشکنیم اگر خود انتگراتیو نباشد ،ممکن است در حالتی بسیار بد با اِعمـال
تبعی در مورد مؤمنان همراه شود .بدترین حالت طبعا سـرکوبگری اسـت کـه
نمونههای تاریخی آن وجود داردی ممکن است سرکوبگری آشـکار و گسـترده
رخ ندهد ،اما نظام سیاسی نتواند بخشهایی از مردم را که با دیانتشـان شـناخته
میشوند ،به مشارکت ترغیب کند ...بر ایـن قـرار ،مسـئله ویـژهای کـه در برابـر
پروژه دموکراتیزاسیون ایرانی قرار دارد تنها این نیست که چگونه به طور روشن
و قطعی دین و دولت را از هم جدا کنیم ،بلکه ایـن نیـز هسـت کـه چـهکنـیم تـا
دینداران با دولت سکوالر آینده ،احساس بیگانگی نکنند( ».نیکفر)0331 ،
این درحالی است که برخی از مدافعان متعصـب رویکـرد سـکوالرمحور در
جنبش زنان گاه با ایجاد مرزبندیهای ایدئولوژیک و صوری همنون «مـذهبی/
غیرمذهبی» و یا «چ  /راست» ،و ...در جهـت واگرایـی ،ایجـاد فاصـله ،و عـدم
همدلی بین نیروهای گوناگون ـ حتا در متن و بطن «پروژهی سکوالریزاسـیون» ـ
گام بر میدارند.
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منوچهریان در بستر مبارزات حقوق زنان در ایران) ،نشر توسعه.0322 ،
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ــ تغییر لباس و کشف حجاب به روایات اساناد ،مرکـز بررسـی اسـناد تـاریخی وزارت
اطالعات.0372 ،
ـ توحیدی ،نیره« ،مسئله زن و روشنفکران طی دو دهه اخیر» ،سایت مدرسه فمینیسـتی،
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ـ زن در روزناماه زن  ،مجموعـه مقـاالت منتشـر شـده در روزنامـه زن ،انتشـارات قلـه،
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ـ سالمی و نجم آبادی ،غالمرضا و افسانه ،نهضات نساوان شارق ،انتشـارات شـیرازی،
0324
ـ ستوده ،نـوراهلل ،آیین نامه ها ،تصویب نامهها و اسانامههای درمان و بهداشات کشاور،
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ـ سیمای زن در کالم امام خمینی ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.0334 ،
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ـ شهشهانی ،سهیال« ،زن ایرانی یک مسئلۀ سیاسی است» ،فرهنگ و توساعه ،ویـژهنامـۀ
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فمینیستی.0331 ،
ـ صادقی ،فاطمه ،جنسیت ،ناسیونالیسم و تجدد در ایران ،قصیده سرا0324 ،
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ـ صنعتی و نجمآبادی ،مهدخت و افسانه،
یادها) 3 ،جلدی ،سلسله انتشارات »نگرش و نگارش زن» ،آمریکا (شیکاگو).0377 ،
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تودۀ ایران ،چ ششم ،تهران.0331 ،
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ـ مهناز افخمی ،خاطرات (مصاحبه تاریخ شفاهی) ،جامعه ،دولت و جنبش زنان ایاران
 ،0357-0321آرشیو تاریخ شفاهی بنیـاد مطالعـات ایـران ،مجموعـه توسـعه و عمـران
ایران ،جلد دوم ،ویراستار غالمرضا افخمی.
ـ مهناز افخمی ،زنان در تبعید ،ترجمه نازی عظیمـا ،بنیـاد مطالعـات ایرانـی ،انتشـار در
آمریکا.0377 ،
صدیقه دولتآباادی (ناماههاا ،نوشاتههاا و
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ـ میرسپاسی ،علی ،اخالق در حوزه عمومی ،ثال .0322 ،
ـ میالنی ،عباس ،تجدد و تجددستیزی در ایران ،نشر اختران0322 ،
ـ نامداری ،نیما« ،داستان اجباری شدن حجاب در ایران :گام اول چادر برای عروسک
فرنگی» ،سایت میدان زنان
ـ نجم آبادی ،افسانه (ویراستار) ،بی بی خانم استرآبادی و خانم افضل وزیاری ،انتشـار
در آمریکا.0375 ،
ـ نیکفر ،محمدرضا« ،سکوالریزاسیون :رفع تبعی و انتگراسیون» ،سایت گویا0331 ،
ـ هام ،مگی ،فرهنگ نظریههای فمینیستی ،ترجمه نوشـین احمـدی خراسـانی ،فیـروزه
مهاجر و فرخ قره داغی ،نشر توسعه0322 ،

نشریات

اطالعات بانوان0337 ،
اطالعات 0352 ،تا 0324
ایران 0321 ،تا 0324
دختران ایران0301 ،
دختران شیراز0300 ،
دنیا0352 ،
رستاخیر0355 ،
روزنامه ترقی 0323
زبان زنان ،دوره دوم و سوم
عالم نسوان ،دوره ششم تا هشتم
کتاب جمعه0352 ،
کیهان  0357تا 0324
ماهنامه زنان 0373 ،تا 0321
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