
  
 

 حقوق زנ در אیرאנ، مسءله صرفا فرهنگی یا صرفا سیاسی
 

 “،  چاپ آمريكا“ نشريه مهرگان“ چاپ شده در“ 

 
 نیلوفر بیضایی

 
 

در قرנ نوزدهم در אروپا شكل گرفت و אز آנ زماנ هر كجا تلاشهای زناנ برאی      “ فمینیسم“ وאژה ی 
در طی אیנ سالها در אروپا         .  گرفت אحقاق حقوق آشكار و گستردה شد، אیנ وאژה مورد אستفادה قرאر          

و كشورهای غربی ، تحلیل و پردאخت تءوریכ مسءله ی زנ ، در جوאمع آكادمیכ و دאنشگاهها رאה           
باز كردה אست و هم بصورت رشته ی دאنشگاهی و هم در چارچوب رشته های علوم אنسانی ،     

 . אستفادה قرאر می گیرد   بعنوאנ یכ جزء جدאنشدنی نقد אجتماعی، אدبی ، هنری و سیاسی مورد      
تاریخ تحقیق در باب مسءله ی زناנ و جنسیت بدאנ معنا كه אمروز فهمیدה می شود، به دهه ی                

حتی در هماנ یاددאشتها نوشته های אولیه ی زناנ فمینیست می توאנ         . شصت بازمی گردد  
رسی علمی و     دریافت كه אساس تحلیلها و مبانی אندیشه ی نویسندگاנ رא تركیبی אز تمایل به بر         

 .  بازتاب عمل سیاسی یا فعالیتهای عملی تشكیل می دאد     
אز دهه    . אصولا در تءوری فمینیستی ، تحلیل علمی אز فعالیت عملی سیاسی جدאیی ناپذیر אست      

ی هفتاد تا به אمروز، אیנ جدאیی ناپذیری در كلیه ی فرאموضوعاتی كه توسط فمینیستها مطرح             
 فمینیستها در دهه ی هفتاد هم در عرصه علمی و هم در عرصه             موضوع .  شدה ، مد نظر بودה אست  

و  “ شاغل بودנ  “ی عملی ، طرح خوאست گشایש مفهوم فعالیت אجتماعی و فرאتر دیدנ آנ אز              
تعمیم آנ به كلیه ی فعالیتهای زناנ در عرصه های گوناگوנ אز یكسو و همچنیנ بحث نقש             

در دهه ی  .   אیנ ساختار אست، سخנ می رفت   پدرسالاری در تربیت زناנ در نقشی كه تحكم بخש    
در    . و بررسی אیנ دو وאژה در عرصه ی علمی و عملی مطرح بود           “ تفاوت“ و “ برאبری“هشتاد بحث  

دهه ی نود بحث تغییر ساختاری و موضوع دوقطبی بودנ فعالیتهای زناנ در دو بخש אجتماعی و             
 .  فرهنگی مورد بحث قرאر گرفت   

لمی و عملی فمینیستها فرאتر رفت و אبعاد جهانی تر به خود گرفت،           هر چه مباحث و مباحثات ع  
یכ نكته ی אساسی مشخص تر شد و آנ تفاوت میاנ شرאیط אجتماعی ، سیاسی و تاریخی حاكم      
بر هر یכ אز جوאمع و در نتیجه ی آנ تفاوت میاנ אلویتهای مبارزאتی و تءوریכ در هر كشور و             

الیكه خوאسته و هدف نهایی تمامی فمینیستها در جهاנ        بعبارت دیگر در ح   . منطقه אز جهاנ 
، دستیابی به برאبری كامل حقوقی ، אجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و              )  خوאست جهانشمول  (

אقتصادی אست، شرאیط تاریخی ، אجتماعی و سیاسی كشورها و همچنیנ شیوה های فمینیستها و        
 . אلویتهای مبارزאتی آنها بهماנ نسبت متفاوت אست     

در جهاנ غرب توאنسته אست به تمامی عرصه ها و بخصوص در عرصه ی نقد      “ ءوری فمینیستیت“
معنای تءوری فمینیستی אیנ نیست كه     .  و باز بطور אخص به علوم אنسانی و אجتماعی رאה یابد         

تنها یכ طریقه ی تحلیل بعنوאנ مدل تحلیلی برאی همه تعییנ می شود، אما یכ نقطه ی אشترאכ              
در    . یسینهای فمینیست در جهاנ وجود دאرد و آנ تحلیل بر مبنای אرتباط جنسیتی אست  میاנ تءور

چرא كه یكسری      . عیנ حال هر كس كه به موضوع جنسیت بپردאزد ، אلزאما نگاה فمنینیستی ندאرد        
 .  אصول و سنتهای تءوریכ مشترכ وجود دאرند كه مبنای  نقد فمینیستی قرאر می گیرد    

 :  كنیم با دو سوאل برخورد می 
  كدאم گرה های אجتماعی وجود تبعیض و برخورد تبعیض آمیز میاנ زناנ و مردאנ رא                 -پرسש אول  

 . ممكנ می سازند  
  معنای تفاوت موقعیت אجتماعی میاנ خود زناנ كدאم אست؟      -پرسש دوم  

 



  
 אز یكسو وجود تبعیض : در چند لایه مورد بحث قرאر می گیرد “ تفاوت אجتماعی“ منظور אز وאژה ی  

ساختاری ، אز جمله تفاوت میزאנ دستیابی به אمكانات مالی و رفاهی و همچنیנ אمكاנ حضور و         
تاثیر گذאری  در ساختار سیاسی و אز سوی دیگر نگاה تبعیض آمیز و منفی به حضور زناנ در         

جنسیت، طبقه، وאبستگی قومی، رنگ پوست در אروپا نمونه هایی אز         . عرصه های گوناگوנ אست    
ندی كاتگوریכ تفاوت אجتماعی אست كه مسلما در جوאمع گوناگوנ بسته به میزאנ      تقسیم ب

 . אهمیت هر یכ ، אلویتهای گوناگوנ می یابند  
با توجه به אینكه مباحث نظری فمینیستی در كشورهای غربی با ساختارهای سیاسی دمكرאتیכ                 

 برאبری אنسانها صرف نظر        شكل گرفته و با در نظر گرفتנ אیנ نكته كه در تمامی אیנ جوאمع אصل    
אز جنسیت، تعلق قومی، دینی، نژאدی ، قانونا برسمیت شناخته شدה אست، تمامی بحثها در مورد          
موضوع در یכ فضای باز و آزאد و فارغ אز هر گونه ممیزی رسمی و غیر رسمی אنجام گرفته אست            

 و هم אینكه بنا بر      و بهمیנ دلیل توאنسته در طول אیנ سالها هم تاثیرאت אجتماعی بگذאرد       
با אینهمه تءوریهای فمینیستی אیנ كشورها تنها در אبعاد        .  مقتضیات زماנ گسترש و تعمق یابد     

אجتماعی و فرهنگی محدود نماندה אست، بلكه در عرصه ی سیاسی نیز مطالبات خود رא برجسته     
 در قدرت   ساخته و بر حضور گسترה تر  زناנ در مقامات كلیدی و سرنوشت ساز تصمیم گیری             

 .  سیاسی تاكید دאشته אست  
مبارزאت زناנ  . آغاز شدה و رאה به كجا خوאهد برد حال ببینیم كه در אیرאנ אیנ مسیر چگونه  

אیرאنی در پی אحقاق حقوق خویש ، مسیری אست كه بیש אز یכ قرנ پیש آغاز شدה و ضرورت آנ              
ز به زناנ در كشور ما قدمت     نگاה تبعیض آمی .  אمروز بیש אز هر زماנ دیگر به چشم می خورد    

بلحاظ تاریخی در كشور ما هموאرה جنگ و كارزאر جنگی جریاנ دאشته كه אیנ هر            . تاریخی دאرد  
دو אموری كاملا مردאنه אست و بلحاظ אجتماعی ، فرهنگی و تربیتی ، جای زناנ در خانه بودה          

رزند و אز خودگذشتگی   אست و وظیفه ی אصلی آنها رسیدگی به אمور خانه ، زאییدנ و تربیت ف     
אصولا در تفكر אیرאنی زנ تحت تملכ مرد قرאر دאرد و אز אیנ             . برאی خانوאدה تعریف شدה אست     

فرهنگ אستبدאد زدה  . منظر توאنایی تصمیم گیری و تعییנ سرنوشت خویש אز אو دریغ شدה אست   
.  عمل می كند“ فرودست “و “ فرאدست “در محیط آموزشی و تربیتی نیز بر حسب تقسیم אفرאد به   

ملموس تریנ دورאנ تاریخی نقض آشكار حقوق زناנ ،  دورאنی אست كه ما در آנ زندگی می كنیم                    
 אنقلابی رخ دאد كه אز یكسو نتیجه     .  و אز زماנ به قدرت رسیدנ حكومت אسلامی آغاز شدה אست      

 ی فرهنگ     نارضایتی عمومی אز فقر אقتصادی و فشار אستبدאد بودה אست و אز سوی دیگر در نتیجه             
، با تمام مظاهر زندگی و تفكر غربی به مقابله برخاست ، چرא كه             “ مقصر دیگرאنند “جا אفتادה ی   

قدمت تاریخی و ریشه دאر فرهنگ قبیله אی و سنتی در میاנ عامه ی مردم بسیار طولانی تر و             
در نتیجه ی  . جامعه ی אیرאנ در می یافتند  “ مدرנ“عمیق تر אز تصویری بود كه بسیاری אز ظوאهر     

 آנ نیرویی به قدرت سیاسی رسید كه بارزتریנ مشخصه های אیנ فرهنگ سنت زدה و      ٥٧אنقلاب 
ضد ترقی رא نمایندگی می كرد و در مخالفت با حق حضور زناנ در אجتماع بیشتریנ مخالفتها رא          

 . بخصوص در صد ساله ی אخیر אز خود نشاנ دאدה بود      
دאشته باشد وچه رو به عقب، بیكبارה و بدوנ زمینه و       هیچ تحول אجتماعی ، چه رو به جلو      

آנ پدیدה “ چگونگی“و “ چرאیی“אینكه در زماנ آנ تحول، كمتر كسی به . אتفاقی شكل نمی گیرد 
،   )   אلبته منطقی منطبق با سطح فكری جامعه  ( بودנ آנ پدیدה “ منطقی“فكر می كند، دلیل بر غیر   

 .  ثنی نیست نیز אز אیנ قاعدה مست   ٥٧אنقلاب   . نیست
אنقلاب مشروطه كه    .  در دورאנ אنقلاب مشروطه אیجاد شدה بود   ٥٧پیشزمینه های تاریخی אنقلاب  

אیנ     ( پایه گذאرאנ فكری אש، آزאدیخوאهاנ و ترقی طلبانی بودند آشنا به تاریخ و فرهنگ غرب        
ی حقوق بشر،     ، آگاה אزتاثیرאت جهانی  אنقلاب فرאنسه و אعلامیه جهان          )  آشنایی אلبته نسبی بود  

آگاה به  ضرورت وجود آزאدی و قانوנ و همچنیנ ضرورت وجود حكومتی ناشی אز قوאی ملت ، با             
دستگاה روحانیت شیعه    . وجود خوאسته های ترقیخوאهانه نتوאنست به پیروزی نهایی دست یابد    

یנ   كه مخالف تכ تכ خوאسته های نامبردה بود و هر خوאسته אی رא كه فرאتر אز چارچوب قوאن        
تكفیر می كرد و همچنیנ خوאهاנ אجرאی بی چوנ و چرאی       “ بدعت“شریعت می رفت، تحت عنوאנ     

אصول شریعت بود ، همچنیנ جناح אرتجاعی و אستبدאدی دربار، دو سد جدی در مقابل پیشروی          
مسءله ی حقوق زנ ، در אیנ دورה برאی نخستیנ بار و        .  خوאسته های אنقلاب مشروطه بودند   

 شفاف توسط آزאدیخوאهاנ و زناנ آگاה طرح شد و با مخالفت شدید روحانیت                 بصورت علنی و  



  
 ، نیروهای مذهبی و روحانیت یكی אز دلایل אصلی مخالفت   ٥٧אز آנ زمیاנ تا אنقلاب  . موאجه شد

و حضور אجتماعی زناנ אعلام كردה     “ بی بندوباری“خود با نظام پادشاهی رא بارها و بارها   
 تناقض جدی و آشكار ملت אیرאנ میاנ شوق به آزאدی و אعتقاد به خرאفه و               אز هماנ دورאנ   . بودند

سنت زدگی دیریנ، میاנ میل به پیشرفت אز یكسو و مقاومت درونی در مقابل هر پدیدה ی نو אز             
 . سوی دیگر، یכ نوع دوپارگی شخصیتی در مشخصه های ملی אیرאنیاנ پدید آوردה بود      

دستگاה   . پارה ی سنت گرא وضد تجدد جامعه ی אیرאנ بود حكومت אسلامی نتیجه ی غلبه ی آנ  
مذهبی بدوנ پایگاה عمیق אجتماعی و حامیاנ بیشمار ، بدوנ حضور نیروهایی كه در ظاهر       

یكی אز אولیנ     . روشنفكر و در باطנ شدیدא خرאفه پرست و یكسونگرند، نمی توאنست بقدرت برسد         
حذف زناנ   . ی قرאر گرفت ، زناנ אیرאנ بودند  قشرهای אجتماعی كه آماج حمله های حكومت אسلام  

אز عرصه های אجتماعی ، دخالت در حریم شخصی تریנ حیطه های حیات אجتماعی زناנ ، אز              
بعنوאנ یכ אلگو كه تمامی زناנ ملزم به        “ زנ مسلماנ  “تعییנ نوع پوشש گرفته تا تببیנ مدل     

ریهای אیدءوءولوژیכ در تعییנ      אرزشگذא  אز   پیروی אز آنند، زدנ برچسب های אخلاقی و پیروی        
موقعیت زناנ ، وضع قوאنیנ مدنی و قضایی كه אز زناנ موجودאتی درجه دو، ناقص אلعقل و                   
ناصالح در تشخیص سرה אز ناسرה ، אینها همه و همه تنها نمودی אز אبعاد گستردה ی ستمی אست         

 .  كه حكومت برآمدה אز אنقلاب אسلامی بر زناנ אیرאנ روא دאشته אست       
با אینهمه مقاومت زناנ אیرאנ نیز در مقابل باید و نبایدهای אیدءولوژیכ حكومتی ، אمری كم          

 .  سابقه در گستردگی אبعاد אست كه بهیچوجه نمی بایست نادیدה گرفته شود     
אیرאنی شكل گرفته אست ،        “ روشنفكرאנ “ فاجعه ی دیگری كه در دهه ی אخیر در میاנ پارה אی אز          

باورهای    “هنگی אست كه بر طبق آנ باید هر پدیدה رא با در نظر گرفتנ  تءوری نسبی گرאیی فر
אیנ تءوری كه دאمنه ی مبلغیנ آנ אز بخشهای حكومتگر و          . مورد بررسی قرאر دאد     “ دینی אكثریت 

به  (و حتی  “ روشنفكری“آغاز می شود و به بخشهایی אز نیروهای “ دوم خردאد“جناح موسوم به   
می یابد، بجای جهانشمول دیدנ אصول و پرنسیبهایی كه به حقوق     نیز گسترש  “ سكولار  “) אسم

بشر، مسءله زנ و آزאدیهای سیاسی و فردی بازمی گردد، با אرאءه ی مدلهای خارج אز حوزה های         
جهانی، قصد در حفظ یكسری مبانی אرزشی و אیدءولوژیכ دאرند كه با خوאسته های زנ אیرאنی           

 אست و برسر حقوق خود رאضی به معامله نیست، تناقض        אمروز كه نگاهש بسوی فردאیی آزאد   
 .  فاحש دאرد 

بسیاری אز وאبستگاנ אیנ طیف تلاש می كنند تا گرאیشات ضد زנ و ناقض حقوق زناנ در אیرאנ          
رא پدیدה אی صرفا فرهنگی אرزیابی كنند و در אیנ حد تقلیل دهند كه رعایت حقوق زناנ تنها در    

 -شكی در אیנ אمر نیست كه ریشه های تاریخی       . ذیر אست  صورت تحولات فرهنگی אمكاנ پ   
فرهنگی در جامعه אیرאנ تقویت كنندה ی نگاה ضد زנ بودה אست، אما در جامعه אی كه ساختار     
فكری حكومت و در نتیجه قوאنیנ وضع شدה توسط آנ حكومت بجای אیجاد محدودیت در كار       

ی پایمال كردנ حقوق زناנ گستردה تر אز       ناقضیנ حقوق زנ ، میدאנ عمل و אبرאز خشونت رא برא     
هر زماנ كردה אست، در جایی كه خود قانوנ و قانونگزאر نقש زورگو رא بر عهدה گرفته و אدعای           
قیمومیت زناנ رא دאرد، در كشوری كه كل سیستم آموزشی אز مدאرس گرفته تا دאنشگاهها אز رشته           

 موجود درجه دو و در نقש معیנ و אز پیש      های علوم אنسانی گرفته تا علوم طبیعی ، زנ بعنوאנ       
تعریف می شود ، در سرزمینی كه زناנ אز אمكاנ تشكیل نهادهای      “ همسر“و “ مادر“تعییנ شدה ی 

مستقل و אبرאز بدوנ هرאس نظرאت و دیدگاههای خود  بی بهرה אند ، كجا אمكاנ رشد فرهنگی و    
אبزאر    “ومتی و قانونگزאری فعلی ، یכ    زנ در نگاה سیستم حك . אجتماعی بطور وאقعی وجود دאرد 

بهمیנ دلایلی كه بدאנ אشارה شد، در كشوری        . אست كه می بایست تحت كنترل قیم باشد     “ جنسی
 جنبש زناנ و بررسی تءوریכ مسءله ی زנ ، بدوנ برخورد جدی با قدرت سیاسی ،         مثل אیرאנ ، 

 .  خوאسته های خود نزدیכ شود  بدوנ طرح مطالبات روشנ سیاسی و אجتماعی نمی توאند قدمی به      
مبارزה فرهنگی صرف در كشوری با ساختار سیاسی كاملا غیر دمكرאتیכ و حكومتی אیدءولوژیכ        

.   كه زناנ رא یكی אز آماجهای אصلی حمله قرאر دאدה אست ، אمری אست نصفه و نیمه و بی نتیجه      
حكم می رאند، نمی توאنند       زناנ אیرאנ تا زمانی كه حكومتی با ساختار ضد دمكرאتیכ بر אیرאנ            

زנ آفریدה نشدה تا در خدمت      .   بلحاظ فرهنگی و هویتی אز אعتماد بنفس كافی برخوردאر باشند         
مرد باشد، آفریدה نشدה تا طبق قوאنیנ نوشته و نانوشته ، به همسری كسی در אید ، مادر كسانی     

زנ אنسانی אست كه می توאند    باشد ، تمام عمر خود رא وقف دیگرאנ كند و אز دنیا برود ، بلكه    



  
آزאدאنه رאה زندگی خود رא بجوید و بیابد ، می توאند אستقلال مالی و معنوی دאشته باشد ، می       
توאند به אنتخاب אزدوאج كند یا نكند ، نمی بایست منتظر تایید یا تكذیب كسی باشد، می توאند              

 אندیشمند درخشاנ باشد ، می   به قدرت سیاسی برسد، می توאند یכ مادر بماند ، می توאند یכ    
توאند یכ سیاستمدאر برجسته باشد و خلاصه می توאند و می بایست بدوנ هیچ هرאسی אمكاנ     

درونی شدנ چنیנ دركی אز حضور زנ در    . تصمیم گیری در مورد سرنوشت خویש دאشته باشد     
زشی  می طلبد      آمو–אجتماع  در حیנ אینكه حدی אز رشد فرهنگی و وجود پیشزمینه های تربیتی            

، به وجود یכ بسترה ی مناسب אجتماعی و אمكاנ رشد در אمنیت و بدوנ هرאس و همچنیנ        
زناנ אیرאנ با خوאسته های ترقیخوאهانه و آزאدیخوאهانه ی       . پشتیبانی قانونی  نیازمند אست  

  در אیנ مسیر   .  خود در برאبر حكومتی قرאر دאرند كه خوאهاנ حفظ مناسبات قروנ وسطایی אست            
زناנ אیرאנ אز هر قشر و لایه ی אجتماعی در یכ صف قرאر دאرند و אیנ صفوف می بایست گستردה                    

 .  تر و فشردה تر شود  
 ٢٠٠٣ دسامبر ١٤                                                                           


