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زنانسرنوشتشانرابهسختیرقممیزنند

وقتی رئیِس مجلِس پنجم ) آقای ناطق نوری (، به هنگامِ بحث برای تصویِب قانوِن محاسبۀ مهریۀ زنان به نرِخ روز، خطاب به نمایندگاِن مجلس این 
جملۀ طنزآمیز، اما تاریخی، را گفت که " آقایان موقِع رأی دادن حواس شان جمع باشد که به خانه هم باید بروندها!"؛ دیگر کامالً آشکار بود که اعماِق 
جامعٔه ایران، حتی در سطح و عمِق خانواده های " آقایاِن" حاضر در مجلس نیز تغییر کرده است. هر چند این تغییر، در حوزۀ زنان، همیشه تأخیری بوده 
است اما باالخره نوبِت آن تغییر نیز آرام آرام ولی با گام هایی جدی و محکم، فرا رسیده است. این امر، خاِص ایران نیست و در سطِح جهان نیز حکایت، 

همین گونه بوده است. چون "زن ستیزی اختصاص به قومِ خاصی ندارد". 1

در آمریکا زنان در سال 1920 صاحِب حِق رأی شدند، در حالی که 55 ساِل قبل سیاهان این حق را به دست آورده بودند. 2 در ایران نیز اولین مدرسۀ 
دخترانه 75 سال پس از نخستین مدرسۀ پسرانه شروع به کار کرده است. و این البته به آن معنا نیست که در این فاصلۀ تأخیری، حق خواهی و جنبِش 
زنان وجود نداشته است. " ادبیاِت فمنیستِی انتقادی، سابقه ای 400 ساله دارد." 3 و اگر بخواهیم ریشه ای تر نگاه کنیم حتی در فرهنِگ اساطیری و پس از 
آن در تاریِخ ادیان نیز شاهِد حق خواهِی زنان هستیم. 4 مثالً در زماِن پیامبرِ اسالم عدٔه زیادی از زنان وجود دارند که در رابطه با حقوِق خویش به صورت 
فردی و جمعی با رسول سخن می گویند و حّتی اعتراض می کنند. و یا در دنیای معاصر نیز مثالً میاِن پروتستان ها گرایشاتی مبنی بر حق خواهی از سوی 
زنان وجود دارد 5 که در تکویِن جریاناِت فمنیستی اثراِت اساسی دارد. 6 اما ساختار و مناسبات و فرهنِگ مرد محورِ حاکم بر تاریخ، همیشه در برابرِ این 
روند مقاومت کرده ) و می کند (. و فرهنِگ مردساالر عالوه بر تسّلط بر مناسباِت عینی؛ ریشه ای گسترده در فرهنگ و ادبیاِت بشر، حّتی در حِد ادبیاِت به 

کار گرفته شده در اعالمیۀ جهانِی حقوِق بشر و یا "میثاِق حقوِق مدنی و یا کنوانسیوِن علیهِ شکنجه" 7 در نیم قرِن اخیر دارد.
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در ایران نیز حرکت های روشنفکری و نوخواهانه به دور از این وضعیت نبوده است و حتی می توان از نوعی "کورجنسی" در تاریِخ روشنفکرِی ایران، بجز 
برخی افراد و مقاطِع استثنایی، یاد کرد. در اساسنامۀ اولیۀ حزِب توده عضوگیرِی زنان ممنوع بوده است اما به تدریج، در عمل، از این امر عبور می کنند و 
یا در جبهۀ ملّی نیز زنان حضوری کم رنگ داشته اند و حضورِ دو زن در کنگرۀ جبهه در ساِل 41 با مقاومِت نیروهای سنتی مواجه می شود. ولی باز راه های 

عملی به تدریج ولی خیلی آرام گشوده می شود. 8 

حکایِت مخالفِت سخنگویاِن سّنت و شریعت با حِق رأِی زنان در ساِل 42 نیز امری آشنا برای ذهِن همگان است. اما درس آموز آنکه، اکثرِ قریب به 
اتّفاِق همین نیروها 15 ساِل بعد، از حِق رأِی زنان دفاع می کنند و امری را که یک روز خالِف دین می دانستند، مسئله ای کامالً دینی معرفی می کنند. 
تحلیِل این امرِ مهم و اینکه در این فاصلۀ 15 ساله چه اتّفاقی افتاده است، خود موضوعی مهم و کلیدی راهگشا برای تحلیِل جامعۀ ایرانی است که فراتر 

از حوصلۀ این گفتارِ کوتاه است.

اما اهمّیِت این تغییر، این قدر هست که وقتی هابرماس در ساِل 1381 به ایران آمده بود، در برابرِ سؤالی دربارۀ "سرنوشِت آیندۀ ایران" گفته بود : برای 
درِک بهترِ این مسئله باید بدانیم که در ذهِن زناِن جوان و تحصیل کردۀ ایرانی که بیش از نیمی از دانشجویاِن کشور را تشکیل می دهند، چه می گذرد؟" 9 
و یا آلن تورن جامعه شناِس معروِف فرانسوی نیز در سفر به ایران، در مصاحبه ای در خصوِص رونِد نوسازی در ایران عنوان می کند : رونِد نوسازی در ایران 
را دختراِن جوان رقم می زنند. 10 اما حّتی اگر کسی با این نظرات به طورِ کامل نیز موافق نباشد نمی تواند "نهضِت بیدارِی زنان" در ایران را که می رود به 

یک "جنبِش خاِص اجتماعی" ) در رونِد جنبِش "عاِم" دموکراسی طلبی ( تبدیل شود، انکار نماید.

این حرکت، اینک دیگر شاخه و کمیتۀ زناِن احزاب، به گونه ای که در دهۀ 50 در ادبیاِت سیاسی و تشکیالتی در جامعۀ ما تصّور و تلّقی می شد، 
نیست و خود دارای استقالل است؛ استقاللی که باید به دقت آن را پاس بدارد. جنبِش زنان می تواند جنبشی مستقل و مرتبط با دیگر الیه های حرکِت عامِ 

دموکراسی خواهی و انواع و اَشکاِل کارِ جمعِی نهفته در این حرکِت عام باشد. 11 در این باره و در جاِی خود بحث و سخن بسیار است و ضروری.
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و امّا در پایاِن ساِل 86  و در آغازِ ساِل 87 در یک نگاهِ سریع و گذرا به حرکِت حق خواهانۀ زناِن ایرانی می توان گفت یک ساِل گذشته بدترین سال 
در یک دهۀ اخیر برای زنان بوده است ) مشابهِ دورانی طوالنی در دو دهۀ قبل(. 

نگاه و رویکردی که در دو ساِل گذشته با قدرت گیرِی دولِت جدید در ساخِت قدرت قرار گرفته است، پس از یک سالۀ اّول که در حاِل یادگیرِی 
چم و خِم ادارۀ مناصِب تازه به دست آورده بود، در ساِل دّوم به طراحی و بعضاً اجرای دیدگاه های فکری، دینی، سیاسی و مدیریتِی خود پرداخت. حوزۀ 
زنان نیز بساِن حوزه های دینی، اقتصادی، سیاسِت خارجی و... به دور از آثارِ این رویکرد نبوده است : طرِح مسئلۀ صیغه و طراحی هایی برای تحقِق آن، 
تسهیِل تعّددِ زوجات در الیحۀ خانواده ) که البته از سوی مجلِس هشتم به گردِن مجلِس نهم انداخته شد! (، احیای مجّددِ مسئلۀ سنگسار و دیگر مسائلی 
که چه در عمل تحقق یافته و چه در نظر ) در قانوِن مجازاِت اسالمی مطرح است (، تشدیِد برخورد با فعاالِن زن در ساِل گذشته، طرِح تفکیِک جنسیتِی 
دروس، لغوِ امتیازِ مجلۀ زنان و نظایرِ آن ) و البّته تک مضراب هایی که شاید عمدتاً در چارچوِب "متفاوت" بودن قابل بررسی است همچون طرِح امکاِن 

حضورِ زنان در ورزشگاه ها و عقب نشینِی سریع از آن در برابرِ فشارِ نیروهاِی متحد ( .

امّا حق خواهِی زنان نیز، که دارای طیف های گوناگوِن درونِی فراوانی است، در همین یکساله، افتان و خیزان، حرکت هایی جدی و قابِل تأمِل به پیش 
برداشته و به دست آوردهایی نیز رسیده است، دست آوردهایی که هر چند از آبشخورهای مختلفی نشأت می گیرد امّا مهم ترین نقش در دست یابی به آن را 
همین حرکت های حق خواهانۀ زنان دارد. طرِح جّدی ترِ مسئلۀ برابرِی دیۀ زن و مرد و طرِح نظریاِت مثبت و اثرگذاری همچون حِق ارث برِی زنان از امواِل 
غیرِ منقوِل همسر خود که تأثیرِ عملِی گسترده ای در میاِن زناِن شهری و به ویژه زناِن مناطِق کشاورزی ) همچون استان های شمالِی حاشیۀ خزر، خراسان، 
فارس و... ( دارد، نمونه ای از این رخدادهاست. این رخدادها بیانگرِ این درس است که جنبش های "خاص" ) همچون زنان و یا دیگر جنبش هاِی صنفی، 
قومی، روشنفکری و... ( نسبت به جنبِش عامِ دموکراسی خواهی، گاه می توانند از سقِف تحمِل بیشتر، تحقِق برخی خواسته ها، حضورِ کم هزینه ترِ فعّاالِن 
آن جنبِش خاص و ... برخوردار شوند ) مثالً اینک در کشوری چون الجزایر 60% قضات و 70% وکال را زنان تشکیل می دهند (. 12 از این روند در سال و 
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سال های آینده، بیشتر خواهیم شنید. و بویژه در زمانی که جنبِش عامِ دموکراسی خواهی از بُردِ کمتری برخوردار است و نوعی رکود و حّتی سکوِت نسبی 
در آن مشاهده می شود، صداِی جنبش های خاص بیشتر به گوش خواهد رسید.

درعینِ حال شنیده ها و دیده های یکسالۀ اخیر در این حرکِت خاص نیز گاه گوشه هایی از تفّرق و تشّتت، خودگرایی، کوتاه نگری، خود بزرگ بینی، 
حسادت و رقابتِِ غیراخالقی و نظایرِ آن را ) که در دیگر جنبش های خاص و عام نیز کم و بیش وجود دارد(، حکایت می کند. جدا از تفرق و تشّتت ) که با 
تکثّر فرق دارد ( و خصایِص رفتاری یاد شده ) که هر دو از ویژگی های منفِی مشترِک بسیاری از حرکت های عام و خاِص حق خواهانۀ کنونِی جامعۀ ماست(، 
خطراِت دیگری نیز فرا راهِ این حرکِت حق خواهانۀ خاص قرار دارد. همچون فقرِ تئوریک ) به ویژه در رابطه با فرهنِگ مذهبی و سنتِی جامعۀ ایران که به 
عّلِت حضورِ این فرهنگ در ساخِت قدرت، اهمیّتی دوچندان یافته است (، حضورِ اثرگذارِ خودآگاه و ناخودآگاهِ حِس منفی نسبت به فرهنِگ یادشده ) در 
برخی طیف های این حرکِت خاص(، تک روی و ایزولگِی ناشی از مرحله سوزی و ُمدّرج نکردن مطالبات، نخبه گرایی و ضعف یا فقداِن حس و جهت گیرِی 
طبقاتی ) نسبت به مطالباِت خاِص زناِن طبقاِت فرودست مانند کارگراِن زن و یا طبقاِت متوسِط پایین همچون معلماِن زن و...(، و عدمِ ارتباط و گسترِش 
اجتماعِی واقعی و عینی نه مقطعی و احساسی، متزلزل و حتی مرّدد شدن در عبور از آزمون های برخاسته از برخوردهای قضایی و اطالعاتی ) که هنوز 
به صورِت جّدی به برخوردِ امنیّتی تبدیل نشده است ( و... و باالخره زیسِت در خود و عدمِ ارتباط با دیگر حرکت های روشنفکری و فکری و اجتماعی و 
سیاسی و در نتیجه حرکت به سوی خود حق پنداری و مطلق نگری در برخی طیف ها و حرکت  به سمِت فرهنِگ نفی و نفرت نسبت به مردان ) به جای 

فرهنِگ مردساالر و مرد محور(.

امّا در جهان، و نیز در ایران، حق خواهِی زنان ) و حرکت های فمنیستی ( طیف ها و رویکردهای گوناگونی دارد. فمنیسمی در ایران مفید و راهگشاست 
که رویکردی شخص گرا به زن ) نه شیئ گرا(، انسان گرا ) نه صرفاً زن گرا(، ما گرا ) و نه من  گرا ( و عشق محور ) نه نفرت محور ( باشد. 13 بلوِغ تدریجِی فکرِی 
حرکِت حق خواهانۀ زنان در ایران که از دروِن بحث و گفتگوهای فکری و نظری و نیز تجربه های مبتنی بر آزمون و خطای عملی حاصل شده و می شود 
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نویدبخِش قدرت گیرِی تدریجِی فمنیسمی از همین نوِع مثبت و راهگشاست.

فاطمه مرنیسی در رمانی که گویی نوعی خاطره نویسی نیز هست، از قوِل یکی از شخصیت های مورد عالقه اش می نویسد : عّمه حبیبه به من گفت : 
" اگر در آینده تصمیم گرفتی برای آزادِی زنان تالش کنی هرگز عشق و مهربانی را فراموش نکن وگرنه قیـام کردن معنایی نخواهد داشت و همچون 

صحرایی بی آب و علف، خالی از هرگونه احساسات خواهی شد. قیامِ زنان باید مردان و زنان را در دریایی از مهرورزی غرق سازد". 14
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