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زنان سرنوشتشان را به سختی رقم میزنند

مجلس پنجم ( آقای ناطق نوری ) ،به هنگامِ بحث برای تصوی ِب قانو ِن محاسبۀ مهریۀ زنان به نر ِخ روز ،خطاب به نمایندگا ِن مجلس این
رئیس ِ
وقتی ِ
جملۀ طنزآمیز ،اما تاریخی ،را گفت که " آقایان موق ِع رأی دادن حواس شان جمع باشد که به خانه هم باید بروندها!"؛ دیگر کامالً آشکار بود که اعما ِق
جامع ٔه ایران ،حتی در سطح و عم ِق خانوادههای " آقایانِ" حاضر در مجلس نیز تغییر کرده است .هر چند این تغییر ،در حوزۀ زنان ،همیشه تأخیری بوده
خاص ایران نیست و در سط ِح جهان نیز حکایت،
است اما باالخره نوب ِت آن تغییر نیز آرام آرام ولی با گامهایی جدی و محکم ،فرا رسیده است .این امرِ ،
1
همین گونه بوده است .چون "زنستیزی اختصاص به قومِ خاصی ندارد".
در آمریکا زنان در سال  1920صاح ِب ح ِق رأی شدند ،در حالی که  55سا ِل قبل سیاهان این حق را به دست آورده بودند 2 .در ایران نیز اولین مدرسۀ
جنبش
دخترانه  75سال پس از نخستین مدرسۀ پسرانه شروع به کار کرده است .و این البته به آن معنا نیست که در این فاصلۀ تأخیری ،حقخواهی و ِ
ِ
فرهنگ اساطیری و پس از
زنان وجود نداشته است " .ادبیا ِت فمنیست ِی انتقادی ،سابقهای  400ساله دارد 3 ".و اگر بخواهیم ریشهایتر نگاه کنیم حتی در
آن در تاری ِخ ادیان نیز شاهدِ حقخواه ِی زنان هستیم 4 .مثالً در زما ِن پیامبرِ اسالم عدهٔ زیادی از زنان وجود دارند که در رابطه با حقو ِق خویش به صورت
فردی و جمعی با رسول سخن میگویند و حتّی اعتراض میکنند .و یا در دنیای معاصر نیز مثالً میا ِن پروتستانها گرایشاتی مبنی بر حقخواهی از سوی
ِ
فرهنگ مرد محورِ حاکم بر تاریخ ،همیشه در برابرِ این
زنان وجود دارد  5که در تکوی ِن جریانا ِت فمنیستی اثرا ِت اساسی دارد 6 .اما ساختار و مناسبات و
ِ
فرهنگ مردساالر عالوه بر تسلّط بر مناسبا ِت عینی؛ ریشهای گسترده در فرهنگ و ادبیا ِت بشر ،حتّی در حدِ ادبیا ِت به
روند مقاومت کرده ( و میکند ) .و
7
کار گرفته شده در اعالمیۀ جهان ِی حقو ِق بشر و یا "میثا ِق حقو ِق مدنی و یا کنوانسیو ِن علیهِ شکنجه" در نیم قر ِن اخیر دارد.
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در ایران نیز حرکتهای روشنفکری و نوخواهانه به دور از این وضعیت نبوده است و حتی میتوان از نوعی "کورجنسی" در تاری ِخ روشنفکر ِی ایران ،بجز
برخی افراد و مقاط ِع استثنایی ،یاد کرد .در اساسنامۀ اولیۀ حز ِب توده عضوگیر ِی زنان ممنوع بوده است اما به تدریج ،در عمل ،از این امر عبور میکنند و
یا در جبهۀ ملّی نیز زنان حضوری کم رنگ داشتهاند و حضورِ دو زن در کنگرۀ جبهه در سا ِل  41با مقاوم ِت نیروهای سنتی مواجه میشود .ولی باز راههای
8
عملی به تدریج ولی خیلی آرام گشوده میشود.
حکای ِت مخالف ِت سخنگویا ِن سنّت و شریعت با ح ِق رأ ِی زنان در سا ِل  42نیز امری آشنا برای ذه ِن همگان است .اما درسآموز آنکه ،اکثرِ قریب به
اتّفا ِق همین نیروها  15سا ِل بعد ،از ح ِق رأ ِی زنان دفاع میکنند و امری را که یک روز خال ِف دین میدانستند ،مسئلهای کامالً دینی معرفی میکنند.
تحلی ِل این امرِ مهم و اینکه در این فاصلۀ  15ساله چه اتّفاقی افتاده است ،خود موضوعی مهم و کلیدی راهگشا برای تحلی ِل جامعۀ ایرانی است که فراتر
از حوصلۀ این گفتارِ کوتاه است.
اما اهمیّ ِت این تغییر ،این قدر هست که وقتی هابرماس در سا ِل  1381به ایران آمده بود ،در برابرِ سؤالی دربارۀ "سرنوش ِت آیندۀ ایران" گفته بود  :برای
9
ِ
درک بهترِ این مسئله باید بدانیم که در ذه ِن زنا ِن جوان و تحصیلکردۀ ایرانی که بیش از نیمی از دانشجویا ِن کشور را تشکیل میدهند ،چه میگذرد؟"
خصوص روندِ نوسازی در ایران عنوان میکند  :روندِ نوسازی در ایران
شناس معرو ِف فرانسوی نیز در سفر به ایران ،در مصاحبهای در
ِ
و یا آلن تورن جامعه ِ
10
را دخترا ِن جوان رقم میزنند .اما حتّی اگر کسی با این نظرات به طورِ کامل نیز موافق نباشد نمیتواند "نهض ِت بیدار ِی زنان" در ایران را که میرود به
جنبش "عامِ" دموکراسیطلبی ) تبدیل شود ،انکار نماید.
یک
خاص اجتماعی" ( در روندِ ِ
"جنبش ِ
ِ
این حرکت ،اینک دیگر شاخه و کمیتۀ زنا ِن احزاب ،به گونهای که در دهۀ  50در ادبیا ِت سیاسی و تشکیالتی در جامعۀ ما تصوّر و تلّقی میشد،
نیست و خود دارای استقالل است؛ استقاللی که باید به دقت آن را پاس بداردِ .
جنبش زنان میتواند جنبشی مستقل و مرتبط با دیگر الیههای حرک ِت عامِ
دموکراسیخواهی و انواع و اَشکا ِل کارِ جمع ِی نهفته در این حرک ِت عام باشد 11 .در این باره و در جا ِی خود بحث و سخن بسیار است و ضروری.
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و امّا در پایا ِن سا ِل  86و در آغازِ سا ِل  87در یک نگاهِ سریع و گذرا به حرک ِت حقخواهانۀ زنا ِن ایرانی میتوان گفت یک سا ِل گذشته بدترین سال
در یک دهۀ اخیر برای زنان بوده است ( مشابهِ دورانی طوالنی در دو دهۀ قبل).
نگاه و رویکردی که در دو سا ِل گذشته با قدرتگیر ِی دول ِت جدید در ساخ ِت قدرت قرار گرفته است ،پس از یک سالۀ اوّل که در حا ِل یادگیر ِی
چم و خ ِم ادارۀ مناص ِب تازه به دست آورده بود ،در سا ِل دوّم به طراحی و بعضاً اجرای دیدگاههای فکری ،دینی ،سیاسی و مدیریت ِی خود پرداخت .حوزۀ
زنان نیز بسا ِن حوزههای دینی ،اقتصادی ،سیاس ِت خارجی و ...به دور از آثارِ این رویکرد نبوده است  :طر ِح مسئلۀ صیغه و طراحیهایی برای تحق ِق آن،
مجلس نهم انداخته شد! ) ،احیای مج ّددِ مسئلۀ سنگسار و دیگر مسائلی
مجلس هشتم به گرد ِن ِ
تسهی ِل تع ّددِ زوجات در الیحۀ خانواده ( که البته از سوی ِ
ِ
تفکیک جنسیت ِی
که چه در عمل تحقق یافته و چه در نظر ( در قانو ِن مجازا ِت اسالمی مطرح است ) ،تشدیدِ برخورد با فعاال ِن زن در سا ِل گذشته ،طر ِح
دروس ،لغوِ امتیازِ مجلۀ زنان و نظایرِ آن ( و البّته تکمضرابهایی که شاید عمدتاً در چارچو ِب "متفاوت" بودن قابل بررسی است همچون طر ِح امکا ِن
حضورِ زنان در ورزشگاهها و عقبنشین ِی سریع از آن در برابرِ فشارِ نیروها ِی متحد ) .
امّا حقخواه ِی زنان نیز ،که دارای طیفهای گوناگو ِن درون ِی فراوانی است ،در همین یکساله ،افتان و خیزان ،حرکتهایی جدی و قاب ِل تأم ِل به پیش
برداشته و به دستآوردهایی نیز رسیده است ،دستآوردهایی که هر چند از آبشخورهای مختلفی نشأت میگیرد امّا مهمترین نقش در دستیابی به آن را
همین حرکتهای حقخواهانۀ زنان دارد .طر ِح ج ّدیترِ مسئلۀ برابر ِی دیۀ زن و مرد و طر ِح نظریا ِت مثبت و اثرگذاری همچون ح ِق ارثبر ِی زنان از اموا ِل
غیرِ منقو ِل همسر خود که تأثیرِ عمل ِی گستردهای در میا ِن زنا ِن شهری و به ویژه زنا ِن مناط ِق کشاورزی ( همچون استانهای شمال ِی حاشیۀ خزر ،خراسان،
فارس و ) ...دارد ،نمونهای از این رخدادهاست .این رخدادها بیانگرِ این درس است که جنبشهای "خاص" ( همچون زنان و یا دیگر جنبشها ِی صنفی،
جنبش عامِ دموکراسیخواهی ،گاه میتوانند از سق ِف تحم ِل بیشتر ،تحق ِق برخی خواستهها ،حضورِ کمهزینهترِ فعّاال ِن
قومی ،روشنفکری و ) ...نسبت به ِ
جنبش خاص و  ...برخوردار شوند ( مثالً اینک در کشوری چون الجزایر  %60قضات و  %70وکال را زنان تشکیل میدهند ) 12 .از این روند در سال و
آن ِ
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جنبش عامِ دموکراسیخواهی از بُردِ کمتری برخوردار است و نوعی رکود و حتّی سکو ِت نسبی
سالهای آینده ،بیشتر خواهیم شنید .و بویژه در زمانی که ِ
در آن مشاهده میشود ،صدا ِی جنبشهای خاص بیشتر به گوش خواهد رسید.
درعی ِن حال شنیدهها و دیدههای یکسالۀ اخیر در این حرک ِت خاص نیز گاه گوشههایی از تفرّق و تشتّت ،خودگرایی ،کوتاهنگری ،خود بزرگبینی،
حسادت و رقاب ِت غیراخالقی و نظایرِ آن را ( که در دیگر جنبشهای خاص و عام نیز کم و بیش وجود دارد) ،حکایت میکند .جدا از تفرق و تشتّت ( که با
ِ
خاص حقخواهانۀ کنون ِی جامعۀ ماست)،
خصایص رفتاری یاد شده ( که هر دو از ویژگیهای منف ِی
تکثّر فرق دارد ) و
مشترک بسیاری از حرکتهای عام و ِ
ِ
ِ
فرهنگ مذهبی و سنت ِی جامعۀ ایران که به
خطرا ِت دیگری نیز فرا راهِ این حرک ِت حقخواهانۀ خاص قرار دارد .همچون فقرِ تئوریک ( به ویژه در رابطه با
ِ
فرهنگ یادشده ( در
حس منفی نسبت به
علّ ِت حضورِ این فرهنگ در ساخ ِت قدرت ،اهمیّتی دوچندان یافته است ) ،حضورِ اثرگذارِ خودآگاه و ناخودآگاهِ ِ
برخی طیفهای این حرک ِت خاص) ،تکروی و ایزولگ ِی ناشی از مرحله سوزی و مُدرّج نکردن مطالبات ،نخبهگرایی و ضعف یا فقدا ِن حس و جهتگیر ِی
گسترش
خاص زنا ِن طبقا ِت فرودست مانند کارگرا ِن زن و یا طبقا ِت متوس ِط پایین همچون معلما ِن زن و ،)...و عدمِ ارتباط و
ِ
طبقاتی ( نسبت به مطالبا ِت ِ
اجتماع ِی واقعی و عینی نه مقطعی و احساسی ،متزلزل و حتی مردّد شدن در عبور از آزمونهای برخاسته از برخوردهای قضایی و اطالعاتی ( که هنوز
به صور ِت ج ّدی به برخوردِ امنیّتی تبدیل نشده است ) و ...و باالخره زیس ِت در خود و عدمِ ارتباط با دیگر حرکتهای روشنفکری و فکری و اجتماعی و
ِ
فرهنگ نفی و نفرت نسبت به مردان ( به جای
سیاسی و در نتیجه حرکت به سوی خود حقپنداری و مطلقنگری در برخی طیفها و حرکت به سم ِت
ِ
فرهنگ مردساالر و مرد محور).
امّا در جهان ،و نیز در ایران ،حقخواه ِی زنان ( و حرکتهای فمنیستی ) طیفها و رویکردهای گوناگونی دارد .فمنیسمی در ایران مفید و راهگشاست
که رویکردی شخصگرا به زن ( نه شیئگرا) ،انسانگرا ( نه صرفاً زنگرا) ،ما گرا ( و نه من گرا ) و عشق محور ( نه نفرت محور ) باشد 13 .بلوغِ تدریج ِی فکر ِی
حرک ِت حقخواهانۀ زنان در ایران که از درو ِن بحث و گفتگوهای فکری و نظری و نیز تجربههای مبتنی بر آزمون و خطای عملی حاصل شده و میشود
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نویدبخش قدرتگیر ِی تدریج ِی فمنیسمی از همین نوعِ مثبت و راهگشاست.
ِ
عمه حبیبه به من گفت :
فاطمه مرنیسی در رمانی که گویی نوعی خاطره نویسی نیز هست ،از قو ِل یکی از شخصیتهای مورد عالقهاش مینویسد ّ :
" اگر در آینده تصمیم گرفتی برای آزاد ِی زنان تالش کنی هرگز عشق و مهربانی را فراموش نکن وگرنه قیـام کردن معنایی نخواهد داشت و همچون
14
صحرایی بیآب و علف ،خالی از هرگونه احساسات خواهی شد .قیامِ زنان باید مردان و زنان را در دریایی از مهرورزی غرق سازد".
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