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  1مقدمه

علوم  یدانشتتت ده سیو رئ سیدر دانشتتت اه پار یشتتتناستتاستتتاد مام ه ان،یک آزاده

:  تهیسوالبدن و س  ت،یملت و ساخت منس-دولت»با عنوان  یدانش اه، کتاب نیا یامتماع

در کشور فرانسه به  ۹۱۰۲در ستا   رنبرگرید ایلوست یبا هم ار« افغانستتانو  هیترک ران،یا

 نیاستفاده از ا و تهیبدن و س سوال ت،یمرتبط با منس ثمباح این کتاب،در  .انتشار رساند

و  ه،یترک ران،یگرا در ستته کشتتور او استتلام گرایعموماً مل یاستتیستت یهادر نظام میمفاه

 میان: رانیدر ا تهیبدن و س سوال ت،یستاخت منس». شتده استت مطرحافغانستتان م ارتر 

خواند، فصتتن نتستتت  دیخواه هآن را در ادام یکه ترممه ،«ییگراو استتلام ییگرایمل

در  یزمان ریمستت کی بیفصتتن با ت   نیدر ا انیک. استتت یکتاب مذکور به زبان فرانستتو

و پس از آن، است رار نظام  یقامار، ستسس پهلو یاز اواخر ستلستله ران،یم ارتر ا خیتار

 میاهپاستتخ داده که مف یتیو تار یپرستتا استتاستت نیدر کشتتور، به ا یاستتلام یممهور

سه  نیها، چ ونه در بطن او نظم متش ن و مرکب از آن ته،یو ست ستوال تیمنس، منست

 خیتار در یارل یاسیست یدئولوژیاند، و دو امورد استتفاده قرار گرفته یح مران یدوره

در مام ه  تینظام منس/منس فیچ ونه به ت ر ،ییگراو استلام ییگرایمل ی نیمذکور، 

ه ب دنین زن و ح وق او در استتتتم ام بتشتتتاز بد یانتد، و با اتتا  چه ن رشتتتپرداختته

با  خ،یتار نیکه شناخت ا رسدیبه نظر م. خود در کشتور بهره بردند تیحاکم یهاشتهیر

تهاممات  نیچنو هم م،یبریکته متا امروز در آن به ستتتر م یایتیتومته بته بگن تاه تتار

و  نیتریاهیاز پا ی ی ته،یوالو س س تیو مطال ات منس یبه علوم امتماع خواهانهتیتمام

ورود  یهانهبه ب ای انهیگراچپ یهانیحمله به تمل تیعلوم، با ن نیا یهارشته نیشروتریپ

 میاست تا بتوان یپژوها در گوشه و کنار مهان، ضرور یبه حوزه «یاسلام ییگراچپ»

 یاهنیو بدن زن، تمل تی)ستتتوستاستتتتفاده از نظام منستتت یتیتار ریستتت نیا یبا بررستتت

 .میارائه ده م،یرو دار ایچه که پاز آن یترروشن

                                                      

 ی متن از مهدیس رادقی پویاترممه و م دمه۰ 



 

 
 

 آزاده کیان 3

و  یدر روند ستتاخت مل یاتیح یتیها از اهمآن یتهیبر بدن زنان و ستت ستتوال کنتر 

 یهاهگرو یمرزها یدکنندهیکه زنان بازتول رودیبرخوردار است، چرا که انتظار م یقوم

 یدهیت، پدکیدئولوژی)ا یدتیساخت ع  کیبه عنوان  ییگرایمل 2.ت باشندی)و قوم یمل

زبان آن، زنان را به عنوان . ها ارتباط داردملت-استتت که با وهور دولت یمدرن یاستتیستت

عنارتتترش را با استتتتفاده از واژگان   ریو د 3ندیگگیبرم یگروه تیهو نینماد انیمتول

نشان  بیترت نای به تا ...و خانه هن،یچون مام م یواژگان کند؛یم فیتورت یشتاوندیخو

مانند  یانریا یتهیمدرن. میارد یبه آن وابستتت  «ی یطب»طور  باشتتد که به یگیچ یدهنده

 دهیسلط بتشت یتیمنس یدارد، و به دوگان  کیدئولوژیا یانیکشورها، از اساس، بن  رید

. زنانه تیرا به منس هنیمردانه نسبت داده، و م تیدانا را به منس ای استیملت، س. است

 یم رف ریپذبیرنجور و آستتت یزن  ریعنوان پبهمام وطن  گرا،یمل-گرامدرندر گفتمان 

و  یمادر نیکه حافظ زنان و سرزم دهدیرا م یفررتت گفتمان انیگرایو به مل شتودیم

 . فع شرف آنان باشدمدا

ت مل یبا مردان  بیترت نیبود، به ا یمذهب یشتتترف )نتاموست کته م تتتمون مفهوم

 نیچنداد و هم رییرا تغ تتتهیو ستتت ستتتوال تیتتمنستتت ،ییگرایمل. کرد دایتتارتتبتتاط پ

 یآبادطور که افسانه نجمهمان. به هنجار کرد نیرا تبد یو منس یعش  ییگرادگرمنس

ه مدرن است ک یمرد تتتت زن، ضرورت البدر ق تیمنس یتف ر درباره دهد،یبه ما نشان م

که  یمتنتث )مرد بتالغ همچون اَمرَد )نوموانت و یانواع مردان  ریحتذف ستتتا قیاز طر

 کیحذف به نفع  نیا 4.شتتده استتت ریپذمردانه استتتت ام ان یمنستت نیموضتتوع تما

                                                      

۹ Nira Yuval-Davis et Floya Anthias, Woman-Nation-State, London, 

Macmillan, 1989, pp. 1-15. 
3 Benedict Anderson, L’Imaginaire national. Réflexions sur l’origine et 

l’essor du nationalisme, Paris, La Découverte, 2002. 
4 Afsaneh Najmabadi, Women with Mustaches and Men without Beards. 

Gender and Sexual Anxieties of Iranian Modernity, Berkeley et Los 

Angeles, University of California Press, 2005. Sur ce sujet et pour une 
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 نیچنهم یآبادنجم. رتتورت گرفته استتت کیگرا، مردانه، و هژموندگرمنس یمردان 

زنانت، نه  نیشدن سب دی)مانند ناپد شناسانهییبایز یهاتیدر حساس رییدهد که تغینشان م

شدن امرد از  دیبه ناپد شتریاستت، بل ه ب ییشتباهت به زنان اروپا یبرا ینرایتلاش زنان ا

 . مردان مرتبط است یمنس لاتیآن در تما تیو حذف اهم یفرهن  نیتت

 فایا یمهم ارین ا بس یستیونالیناس یدئولوژیا نیکه در خلق ا یروشتنف ران انیم در

 یآقتتاختتان کرمتتان رزایت و م۰۰۲۰-۰۹۲۱آخونتتدزاده ) یفتم ل رزایاز م توانیکردنتتد، م

باور  بود، چرا که سمیونالیکردن استلام با ناس نی گیطرح آنها ما. ت نام برد۰۹۱۲-۰۹34)

 یملت ان،ریا یسازییبا اروپا دیمام ه دارد و با یرو گیآمام هف یریداشتتند که استلام ت  

  5.کنند جادیا« متمدن»

بود کته استتتلتام با  یو متدع کردیمردان و زنتان را ن تد م نیب ینتابرابر آخونتدزاده

روشتتنف ران که  نیا یبرا 6.ستتتیستتازگار ن کیدموکرات یو قانون استتاستت ییگرامدرن

 فی رت یزنان برا طیزنان بود، شرا شرفتیپ یو مانع ارتل یماندگع ب یحجاب نشتانه

 . شدیاسلام به کار گرفته م «یواپس را»اروپا و مهان « متمدن»مهان  نیب یمرزها

ملت متمدن، مستلگم آموزش زنان )مادرانت بود تا از آنها -دولت کیساخت  نیبنابرا

مردان استتفاده  نیا یهاو همدم )مردانت و همراهان دهیدشتهروندان آموزش تیترب یبرا

شده  دهیکشت ریبه تصتو کردهنیمادر مهربان و تمصت ینوع ن اه در مد  زنانه نیا. شتود

                                                      
étude comparatiste Iran-Tadjikistan, voir Lucia Direnberger, Le genre de la 

nation en Iran et au Tadjikistan. (Re)constructions et contestations des 

hétéronationalismes, thèse de doctorat (sous la direction de Azadeh Kian) 

soutenue le 11 décembre 2014, Université Paris Diderot, USPC (Université 

Sorbonne Paris Cité). 
۲ Mirza Fathali Akhoundzadeh, Maktoubat (Les écrits), lieu de publication 

inconnu, annoté et édité par M. Sobhdam, Téhéran, Éditions Mard-e 

emrouz, 1985 
6 Azadeh Kian-Thiébaut, Secularization of Iran. A Doomed Failure? The 

New Middle Class and the Making of Modern Iran, Louvain et Paris, 

Peeters, 1998, p. 32-34. 



 

 
 

 آزاده کیان 5

 یادآز نیچنزنان و هم ییرها یدر راستا ستیبایم ترانهسبب، مدارس دخ نیبه ا. استت

 تاستتیمشتتارکت مردان در ستت ینهیتا زم کردندیم تیخانواده ف ال تیریمردان از بار مد

 دو منس و انیم گشیآم ینوع یدهیآموزش زنان با ا  ر،ید یاز سو. را فراهم کنند یمل

و  میت ستتت ینوع یهر رو بتتههمراه بود کتته  انتتهیتتگرادگرمنس یریپتتذمتتام ته ینوع ایت

 . دو منس را با خود به همراه داشت یامتماع یهان ا یبنددسته

شرط  یو استاس ملت مدرن و به ماابه هیخانواده به عنوان پا دیمد ی ربندیپ یدهیا

به  روشتتتنف ران را ،ییبه مد  اروپا هیشتتتب نیقرار دادن زوم تیبا مرکگ تهیمدرن یارتتتل

بر استتتاس عشتتتق  یمان، به قرارداد دیتول یقرارداد برا کیازدواج از  نیتبد یمطتالبته

بر   ریو نه د یمل یاز آن پس در رابطه با مام ه وادهخان 7.ستتتوق داد انهیگرادگرمنس

گرا بود که مدرن یزن ،یخانم استرآباد یبیب  8.شد فیت ر یشتاوندیاستاس روابط خو

منتشتتر شتتده بود  ۰۹۱3که در ستتا   «الرما بیم ا»در کتاب خود با عنوان  نیاز ا ایپ

د به نستتبت به همستتران خو ترامبا ممبت و با اح ف،یمانند لط یرا با رتتفات ییاروپا مردان

او بر  .کندیم فیاز آداب و خشن تور یرا ته یرانیکه مردان ا یدر حال کند،یم ریتصو

نستتبت به زنان/همستتران  قیطر کیباور بود که رفتار مردان مردان/شتتوهران تنها از  نیا

  9.: آموزش زنانکندیم رییتغ

                                                      

۱ Afsaneh Najmabadi, Women with Mustaches and Men without Beards. 

Op cit. 
8 Yusuf Ashtiani, Tarbiyat-i nisvan (Éducation des femmes), Tabriz, 1900, 

cité par Afsaneh Najmabadi, «Crafting an Educated Housewife », in Lila 

Abu-Lughod, Remaking Women. Feminism and Modernity in the Middle 

East, New Jersey, Princeton University Press, 1998, p. 102-103. 
۲ Bibi Khanom Astarabadi, Ma’ayib al-rijal (Les vices des hommes), 

annoté et édité par Afsaneh Najmabadi, New York, 1992, p. 57-60. 
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 یو ام ان عمل هیتوم کردند،یمطرح م انیگراکه مدرن یهمسرتک یخانواده مد 

در زمان ح ومت  10.کردیم دایپ رانیدر ا یچندهمستتتر یبودن آمار گیخود را در ناچ

نهاد  کیبود به  یمتصوص افراد غن یت، حرمسرا که نهاد۰۹۹۱-۰۹۱۲شاه ) نینارترالد

ارج پرداخت مت یکه شتت  شاه برا ییشتده بود تا ما نیتبد یو امتماع یمهم ستلطنت

 نیپس از ترور او، پسرش، مظفرالد 11.وام گرفته بود هایسیها و ان لحرم خود از روس

واج در شناخت از ازد ریینشان از تغ ن،یابردن حرمسراها گرفت و  نیبه از ب میشتاه تصتم

 وطهان لاب مشتتتر یدر آستتتتانه یهمستتترمنا تک تیدر طب تات ممتتاز متام ته و تاب

  12.داشت

 گین یمادر یبرا یدیمفهوم مد یریگشتتت ن یمجدد خانواده به م نا ی ربندیپ نیا

 دهید کرد،یرا متولد م یکته فرزند یتنهتا بته عنوان کستتت  ریمنظر، متادر د نیاز ا. بود

د ارزشمن یدهنده که ن شو پرورش یو متصتوص مرب دین ا مد یبل ه دارا شتد،ینم

ف ران روشن یهمان گفتمان عموم ستم،یقرن ب نیاف الان ح وق زنان در او. بود، شتده بود

و تمتدن به کار گرفتند، اما بر ن ا زنان به عنوان مادر و همستتتر  شتتترفتتیرا در مورد پ

در  از ح وق برابر با مردان یکه تنها به شتتترط برخوردار کردندیم دیت ک کردهنیتمصتتت

 . امور خانه خواهد بود یکسب دانا، قادر به اداره

 

                                                      

۰۱ Ahmed Bey, « La femme persane », La nouvelle revue, n°69, 1891, 

p. 378. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k35977v/f387.image.r= Selon 

une estimation, seulement 2% des familles étaient polygames en 1911. Voir 

Firoozeh Kashani-Sabet, Conceiving Citizens. Women and the Politics of 

Motherhood in Iran, New York, Oxford University Press, 2011, p. 57. 
۰۰ Michel Pavlovitch, Enghelab-e mashroutiyyat-e iran va risheh ha-ye 

ejtemai va eghtesadi ye an (La révolution constitutionnelle iranienne et ses 

racines sociales et économiques), traduit par M. Houshyar, Téhéran, 

Roudaki, 1979, p. 9-10. 
۰۹ Op cit., p. 60. 



 

 
 

 آزاده کیان 7

  یبر زنانگ یدیزنان: تهد یگریانقلاب
-ولتد تیو تاب جادیکه منجر به ا یایامتماع یدر منبا ها نیچنملت هم تیمنس

ت و ۰۹84-۰۹8۲شتتتده استتتت: ان لاب مشتتتروطه ) فیملت با مشتتتارکت زنان بودند، ت ر

 به همراه با مطالبات مربوط ،یسلطنت پارلمان یبه نوع همطل  میرژ کیگذار از  یمطالبه

بر ت ۰۹68-۰۹6۲منبا تنباکو ). زنان بود یروندو شه یو امتماع یاسیست ،یح وق مدن

اعطا  ییایتانیبر فروش و رتتادرات توتون و تنباکو که شتتاه به تالبوت د،یضتتد قرارداد تول

 دخالت هیعل یمنبا مل کیزنان در  یمشتتتارکتت مم  نیکرده بود، فررتتتت نتستتتت

و  گیو تبر رازیمشتتارکت زنان گستتترده بود و از تهران تا شتت. رقم زد رانیرا در ا یخارم

هر را شتت نیزنان مستتل ، بازار ا گ،یدر تبر یحت. گرفتیرا دربر م  رید یشتتهرها یبرخ

دست شاه  یآن برا یهیو ته دنیکش انیمنبا، از قل نیا انیدر مر حتی زنان حرم. بستند

  13.دندیکش

لت از م یبار خود را ع و نینتست یبرا هایرانیان لاب مشتروطه بود که ا انیمر در

زنان . ملت مستتتت ن و مشتتتروطه شتتتدند-دولت کیو خواهان ستتتاختن  ندکرد فیت ر

مبارزه  ینستتوان را در راستتتا یهازنان و ستتسس انجمن یستتر یهاطلب، انجمنمشتتروطه

خود  یاسیو س یامتماع تیهو نهاآ. کردند سیخود ت س یاسیو س یح وق امتماع یبرا

 فیزنان ت ر یشهروند ی نیمتصوص خود  ی/مشروطه با طرح مطالبهیرا در منبا مل

و  دکردنیان لاب تظاهرات م نیاز ا تیحما یبرا هاابانیطلب در خزنان مشروطه. کردند

 نزنا» ،یناور خارم کی یبه گفته. منظور دستتت به استتلمه بردند نیبه ا یحت گین یبرخ

ره گروه حدوداً شصت نف کیاز  یما ع س. کردند به طور ف ا  در ان لاب شرکت یرانیا

 مانیاشتتاره کرده که امستتاد ب نیچنهم ستتندهینو نیا 14«.میدار گیاز زنان مستل  در تبر

                                                      

۰3 Les mémoires du colonel Kossakovsky, traduit par Abbasgholi Jali, 

Simorgh, Téhéran, 1977, p. 32. 

۰4 Michel Pavlovitch, Enghelab-e mashroutiyyat-e iran va risheh ha-ye 

ejtemai va eghtesadi ye an, Op. cit., p. 51-52. 
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 یخود را برا ییتوانا زنان که نیا. شتتده استتت دایپ گیخواه نزن مشتتروطه ستتتیحدود ب

 یزنان  یبا هنجارها دادند،یح ومت مطل ه نشتتان م هیعل نتمبارزه و استتتفاده از خشتتو

از روج آنها خ. به مردان استت، تطابق نداشتند یدر رفتار و وابستت  متیانف ا ، ملا ی نی

 جادیا باو  شتتتدیم ونیمردانه، از ممله ان لاب تیهو ی بات یستتتبب ب ،یزنان  یممدوده

آنها  یهتیبدنشتتان و ستت ستتوال نان،ز یهاتیف ال ستتلطه و کنتر  ،یبمران مردان  ینوع

لع رزم خود، خبه سرعت به دست مردان هم یبود که زنان ان لاب نیدل نیبه هم. همراه بود

کنند و از هرگونه  از منبا بستتنده تیستتلاح شتتدند و از آنها خواستتته شتتد که به حما

 قخواه به دفاع از ح و، زنان مشتتتروطه۰۹8۱در ستتتا  . کنند یخوددار ی یگیدخالت ف

برگگار کردند تا  -هرچند ناموفق- یزنان برخاستتتتند و در مجلس، تمصتتتن یاستتتیتستتت

  15.باره تمت فشار قرار دهند نیرا در ا ندگانینما

 تیحما شتتتد،یشتتتناخته م« ملت یختانته»از مجلس کته بته عنوان  نیچنهم هتاآن

و  یدخالت خارم هیدر تهران عل ۰۹۲۱و بتا شتتترکتت در تظتاهرات آ رمتاه  کردنتدیم

جلس از م ندگانیامتناع اکار نما. بستتتن مجلس شتترکت کردند یها براروس ماتومیاولت

 ت،یبودن آن، در نها یضد اسلام یتل به زنان با  یاستیاح اق ح وق ست یمطالبه رشیپذ

ح وق زنان تنها از راه مبارزات آنان م دور  یکرد که تستتاو یمبارزان مشتتروطه را راضتت

نان ز یهامدارس دخترانه و انجمن ن،یدل نیبه هم. شرط لازم آن است گین نیاست و تمص

انا د یلهمج. شدند و به چاپ مجلات زنانه پرداختند سیت س  رید یدر تهران و شهرها

شت وفه در سا   یخانم دکتر کما ، چشتم پگشتک، و مجله یلهیبه وست ۰۹88در ستا  

و ا. شتتدند سیمتتصتت  آموزش و پرورش ت ستت الستتلطنه،نیخانم مگ یلهیبه وستت ۰۹۲۹

                                                      

۰۲ Mangol Bayat-Philipp, « Women and Revolution in Iran 1905-1911 », in 

Nikki Keddie et Lois Beck (dir.), Women in the Muslim World, Cambridge, 

Harvard University Press, 1978, p. 295-308. Janet Afary, The Iranian 

Constitutional Revolution, 1906-1911. Grassroots Democracy, Social 

Democracy, and the Origins of Feminism, New York, Columbia University, 

1996. 



 

 
 

 آزاده کیان 9

 تتتیدختران در پا یبرا یتتصتتصتت یمدرستته کیو  ییابتدا یستته مدرستته نیهمچن

مشروطه نتوانستند انتظارات زنان کنش ر را که   لابو نه ان تهیاما نه مدرن. کرد یاندازراه

 . بودند، برآورده کنند یمل یخانواده نیدر ا یاسیو س یخواستار ح ور امتماع
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 افتهیباز یزنانگ
ها را آن انیمر نیا یبلندگو یف الان که مطبوعات زنان به ماابه یمطالبات ارل انیم

 نیخوانندگان ا. زنان نام برد نیو حق تمصتتت یاستتتیستتت از ح وق دیبا کردند،یمطرح م

هاشتتتان و آموزش خانه تریمنط  تیتریمتد ،یاقتدامتات بهتداشتتتت یمطبوعتات دربتاره

  که استدلا نیبا ا کردند،یبر آموزش اررار م هانآ. کردندیم دایپ یفرزندانشتان آگاه

 یادآوری دیبا. برخوردار است یدر چشم شوهرش از ارزش والاتر کردهنیزن تمص کی

دختران و پستتران تا  یبرا  انیو را یمشتتروطه آموزش امبار یکرد که در قانون استتاستت

 هیهارلاحات ت نیانجام ا یلازم برا یمنظور شتده بود، اما بودمه ییابتدا یمدرسته انیپا

آموز در دانا ۹۰8۱ یدخترانه برا ییابتدا یمدرستته 4۱، تنها ۰۹8۲ستتا   در. نشتتده بود

ومود  رانیدخترانه در ا رستتتانی، تنها دو دب۰۹۲۱در ستتا   و کشتتور احداش شتتده بود،

 یفرانسو ی، و مدرسته۰۹۱۲که در ستا   یی ایغان آمرمبلّ یدخترانه یمدرسته. داشتت

شتتاعر و روشتتنک  ،یاعتصتتام نیپرو. شتتده بودند سیت ستت ۰۹8۲که در ستتا   ارکندژا

مدارس  نیدر ا ازممله نسن او  دختران طب ات متوسط بودند که ستینیدوستت، فمنوع

  16.کرده بودند نیتمص

ق آنها با عشتت یهیشتتان و تغذمراقبت زنان از فرزندان تیبر اهم نیچنهم ستتندگانینو

 یآشسگ یریادگی یبرا یامتماع یف تا ینوع دیمدارس مد 17.کردندیم دیت ک یمادر

ا با ت کردندیف الان ح وق زنان تلاش م. و پرورش کودکتان خلق کرده بودند یاطیتو خ

 یامتماع یف تتا کیف تتا را به  نیخانه، ا رانیخود به عنوان مد تیبه موق  یدهشتت ن

ها و انتشار مجلات زنان ادامه انجمن جادیچنان به اآنها هم. کنند نیو برابر تبد یشهروند

                                                      

۰6 Reza Arasteh, « The Struggle for Equality in Iran », Middle East 

Journal, n°18, 1964, p. 192, 195. 

۰۱ Afsaneh Najmabadi, « Crafting an Educated Housewife », in Lila Abu-

Lughod (dir), Remaking Women. Feminism and Modernity in the Middle 

East, Op. cit., p. 111. 
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 نی، نتستتت۰۹۲6، در ستتا  «زبان زنان» یناشتتر مجله ،یآباددولت  هیرتتد 18.دادندیم

ادر م»کرد که  سیدخترانه را در شتهر ارتفهان که در آن متولد شده بود، ت س یمدرسته

ازدواج  تیزنانه را با هدف ممنوع یت اون کی، ۰۹۲8داشتتتت و در ستتتا   نام« مدارس

 یت و متتالفتت بتا واردات ممصتتتولات خارمیستتتال  ۰۲دختران )قبتن از  زودهن تام

 یمخار یهابه قدرت رانیا یوابستتتت  هیاش علکه مجله گفتیاو م. کرد یگذارهیتپتا

 نیچنزنان و هم یو عاطف یاستت لا  اقتصاد یحجاب و برا هیعل وت، یو روست یستی)ان ل

 یلهیگفتمان به وستتت نیهم. کردیم تیف ال  و علوم اتیآموزش آنها در علم اخلاق، ادب

 هیهر دو عل شتتد؛یبه کار برده م گین 19الستتلطنهشتتاهگاده تاج طورنیآزاد و هم شتتهناز

مشتتارکت زنان در  یگام برا نیتستتتکه رها کردن حجاب، ن کردندیحجاب استتتدلا  م

 در عوض، زنان. است یتمام ملت ضترور شترفتیپ ت،یآموزش، کار درآمدزا و در نها

 هیش وفه با کشف حجاب متالف بود و عل یمجله ریستردب الستلطنه،نیمانند مگ ی رید

 یتل  یزنان به شتتتهروند یابیدستتتت یبرا یرا مان  حجابو  نوشتتتتیترک حجاب م

   20.کردینم

را که بر استتتاس  ییگرایمل یف الان ح وق زنان، نوع نیاختلتاف نظرهتا، ا رغمیعل

. کردندیم نیبود تمر  هیمت لق به طب ات مرفه و اغلب فارس و شتت یزنان شتتهر ازاتیامت

                                                      

۰8 Parmi lesquels Zaban-e zanan (La langue des femmes) en 1919, ‘Alam-e 

nesvan (L’univers des femmes) en 1920, Jahan-e Zanan (Le monde des 

femmes) et Nameh-ye banavan (La lettre des femmes) en 1921, et Peyk-e 

Sa’adat-e nesvan (Le messager du bonheur des femmes) en 1928. Voir 

Azadeh Kian-Thiébaut, « Les mouvements d’émancipation des femmes en 

Iran », in Eliane Gubin, Catherine Jacques, Florence Rochefort, Brigitte 

Studer, Françoise Thébaud et Michelle Zancarini-Fournel (dir.), Le siècle 

des féminismes, Paris, Éditions Atelier, 2004, p. 385-398. 

۰۲ Taj al-Saltaneh. Crowning Anguish. Memoirs of a Persian Princess from 

the Harem to Modernity. Édition, introduction et notes par Abbas Amanat, 

Washington, D.C., Mage Publishers, 1993. 

۹۱ A. Najmabadi, Op. cit., p. 135-137. 
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 ییمطالبات و کارا ،یدهدر ستتتازمتان ی یطب یبته شتتت ل یامتمتاع یهتایوابستتتت  نیا

ر ب یمبتن یهاتیتهتا هوآن ن،یعلتاوه بر ا. دنتدبو رگتذاریتت   رانیزنتان در ا یهتامنبا

 یهاتیهو نیا یبر مبنا یاستتتیاگرچه نظم ستتت کردند،ینم یرا نف یستتتتیز یهاتفتاوت

 . کردندیدوگانه را اساساً متمو  م یامتماع

 

 کیهژمون یمردانگ کیملت و ساخت -دولت
 یاز سو یمتتلف مردان  یهنجار یهاشتاهد ستاخت مد  رانیم ارتر، ا خیتار در

 یزنتتانتته/مردانتته و برگرفتتته از چتتارچوب ف ر یقتتدرت بوده کتته بر استتتاس دوگتتانتته

 . ساخته شده است ییگرادگرمنس

 ط ف. شتتده استتت فیخود، ت ر یلهیستتوژه به وستت ریتستتت یمردانه به ماابه تیهو

ها و خصتتتومت هیمردانه از د  مبارزات دشتتتوار عل تیهوعمن استتتت،  ینوع یمردان 

خود مردان  نیب یهات تتاد منافع و رقابت رغمیدر زنان، عل یو با مردان  ی یم اومت طب

  21.به دست آمده است

 یاژهیو مفهوم ،یاز هست یخار یمرتبط با تجربه یامتماع یبه عنوان سازه یمردان 

ها را به قدرت و مردان به ومود آورده که آن انیرا م یو مم  یو ح وق فرد تیتاز هو

اطتاعت و  ،یزنتانته، بتا بتارور یامتمتاع تیتکته هو یدر حتال دهتد،یاستتتت لتا  ربط م

  22.مردان و دولت گره خورده است تیحما هآنها ب ازین جهیو در نت یریپذبیآس

 جادیت که ا۰3۱4-۰3۲۱) یپهلو یستلسله ان ذاریت بن۰3۱4-۰3۹۱رضتا شتاه ) وهور

قدرتمند،  یبا وهور دولت پروراند،یکشتتتور را در ستتتر م یملتت مدرن و نوستتتاز کیت

                                                      

۹۰ Pascale Molinier, L’énigme de la femme active. Égoïsme, sexe et 

compassion. Paris, Payot, 2003, p. 48. 
۹۹ Jacqui True, The Political Economy of Violence Against Women, New 
York, Oxford University Press, 2012, p. 39. 
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شاه  23.کردیم یمراتبستلستله اًیرا قو یمرکگگرا و متمرکگ همراه بود که مفهوم مردان 

ادامه  ینظام نیلباس و پوت دنیچنان به پوشتتتهم وقگاق بود  یهاکه افستتتر ستتتابق گردان

بتتا قتتدرت،  قیدر تلف یمردان  کیتهژمون یظتاممتد  ن یستتتازنتده و م رف نوع داد،یم

شتتد  ادآوری دیبا. بود یمان قو دیتول یرویو ن یو خشتتونت و با قدرت منستت ی تاتورید

 . هفت تن از آنان پسر بودند فرزند داشت که ازدهیکه رضاشاه چهار زن و 

 

 ملت-لباس و ساخت دولت استیس
تر بودن مدرن به ماابه فتد،یب شتتتریاتفاق ب نیو هرچه ا کندیم انیبدن زن را ع تهیمدرن

رتمبت شود، آن  یمنست لاتیدر مورد تما شتتریو هر چه ب. شتودیآن ملت ممستوب م

مردان و زنان در موامع  انیاما روابط نابرابر قدرت م. شتتودیتر ان اشتتته مفرهنگ، مدرن

حجاب و  ،یطیشتترا نیدر چن. مانندیم یپابرما باق همچنانپدرستتالار در ستتراستتر مهان، 

نتر  ک یبرا یبه نماد ابگار یکه اول یس ه هستند، به طور کی یکشف حجاب، دو رو

  24.از آن یبرداربهره یبرا یبه ابگار یو دوم شودیم نیتبد یمنس

 یلهیبه وس دیمد یشتناسانهییبایز یکدها نیو تمم ۰3۰4حجاب در ستا   کشتف

نان و ز یبرا ییاروپا یهابه نفع لباس یستتنت یهالباس کنار گذاشتتتن یقدرت و ستتودا

به ستتتبک  نینو یزنان  جادیستتتو، هدف، ا کیاز . همراه بود یمردان، با اهداف متفاوت

ده شتت قیتشتتو یمدن یکه به ح تتور در ف تتا درتق عیمدرن و مط یاما با زنان ،ییاروپا

 ید  بدنم رییاو قصد تغ. مردان از قدرت یسنت یمردان  تیتاب   ر،ید یبودند، و از ستو

 یرااما ب. بود تیها به اوامر حاکمآن نیو نماد یمسم یت با هدف سرسسردگیزنان )شهر

                                                      

۹3 R. W. Connell, Gender and Power, Cambridge, Polity Press, 1987, p.83-

188 ; « Masculinities and Globalization », in Men and Masculinities, vol. 1, 

n°3, 1998, p. 3-23 

۹4 Zillah Eisenstein, Against Empire. Feminisms, Racism, and the West, 

N.Y./London, Zed Books, 2004, p. 192. 
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 دستتتت دادن زو ا یبرهن  یبته اتفتاقز زنتان، نتداشتتتتن حجاب به ماابه بیتقر تیتاکار

که طبق  یحجاب از نظر شوهران، پدران و برادران تیممنوع. شتدیشتان قلمداد مشترف

 یهها و تاخته کردن آن یماابه شتتان بودند، بهستتنت، ن هبانان شتترف و ناموس خانواده

 نیبه ا. چون نجابت، شتجاعت و شتهامت بود ییهاو ارزش یستنت یکردنشتان از مردان 

که  دشیاضافه م گیشان ندر دفاع از زنان ممجبه یو ناتوان  فض ند،یاحستاستات ناخوشا

ر از ستت که با توستتن به زور، حجاب را گرفتندیقرار م ینظام یروهاین تیمورد آزار و ا 

 استتتیستت یکارزار کشتتف حجاب، نوع نیبه ا 25.دندیکشتتیم یعموم یزنان در ف تتا

 یظامن کیهژمون یدانهمد  مر کیاضتافه شد که به ساخت  گین  رید یگرانهسترکوب

 رضتاشاه و سرکوب رهبران یتتت قاپو استتیست ای نیقبا یامبار است ان. رستاند یاری

مانند مممد مصتتدق، نتستتت  یانیگرایحبس مل نهادند،یآنها که به اوامر شتتاه گردن نم

ه در ک یاران یت  رینظ ییهاستیالیو سوس هاستتیکمون طورنیو هم ران،یا یهندیآ ریوز

نمونه  در زندان، یشتتاعر ان لاب ،یگدی یفرخ رینظ یقتن روشتتنف ران ای ذشتتتزندان درگ

خود ممروم  یسنت یکشتف حجاب که مردان را از مردان  رغمیعل. از آن هستتند ییها

مرد  یسنت تیهو شد،یم یمتجل انهیاقتدارگرا یقدرت ح ومت که در پادشتاه کرد،یم

فظ زنان ح طورنیخانواده، کنتر  درآمد و منابع و هم یازهاین یکنندهنیرا بته عنوان ت م

تا بح ومت رضاشاه، الهام نینتست یهاگرا کهستا روشتنف ران مدرن یراب. کردیم

بودند،  فتهریرا پذ یتیمنس یو روابط امتماع کردندیم یهمراه یاسیبوده و با نتب ان س

 نیچنها همآن. بود نفرزندا تیو ترب ایزنان، زا ی یو ن ا طب یارل یامتماع تیمسئول

 26.ر داردقرا شانی یطب یهازنان در ت اد با مشتصه یاسیباور داشتتند که مشتارکت س

                                                      

۹۲ Mansoureh Ettehadieh, « The Origins and Development of Women’s 

Movement in Iran: 1906-41 », in Lois Beck et Guity Neshat (dir.), Women 

in Iran. From 1800 to the Islamic Republic, Chicago, University of Illinois 

Press, 2004. 

۹6 Parvin Paidar, Women and the Political Process in Twentieth-Century 

Iran, Cambridge, Cambridge University Press, 1997. 
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و مطالبات مست ن آن را ممدود  هاتیزنان و ف ال یهامنبا یتوس ه ،شدترضتا شاه به

ان زنان کردن گفتم یبه دولت ر،یتمرکگگرا و فراگ ،م تتدردولتت  کیتوهور . کرده بود

منوع اعلام م گرایو مل یستیکمون ،یستیالیسوس یهاایزنان با گرا یهامنجر شد؛ انجمن

رضتتا شتتاه، دو حگب  یریگپس از کناره 27.به زندان افتادند شتتانگذارانهیشتتدند و پا

 ،یمل یت و مبههیشتتورو یحام ستتتیحگب توده )م اد  احگاب کمون ،یارتتل یاستتیستت

ه متوسط، ب یزنان طب ه انیها مآن. کردند سیرا ت س دزنان متصوص به خو یهاسازمان

ممنوع  ۰33۹سا   یگذار بودند، اما پس از کودتاریف ا  و ت   اریخصوص م لمان زن بس

 . اعلام شدند

ودند، در ت تتاد ب ی تاتوریکه با د یاستتیستت انیمتالفان و زندان ،یگفتمان رستتم در

 یحت. ودب م اد  یناموسیو ب یوطنیکه با انف ا  و ب شتدندیم فیت ر یاز مردان  یمدل

 یال و نیکه با ا یمداراناستتتیستت ران،یاز ا یت و خروج و۰3۹۲از عگ  رضتتا شتتاه )پس 

 ریمصتتتدقز نتستتتت وز. قرار گرفتند ریمورد تم  ند،نداشتتتت یخوانهم ینظام کیهژمون

و مممدرضا  یدموکراس یهابه ارزش اشیبندیت به خاطر رد خشونت و پا۰33۹-۰33۱)

بود از  رتتفات نیبا پدرش که نماد ا ستتهیدر م ا تیو قاط  یکمبود مردان  نیشتتاه به دل

از نوع  یمردان  یدر واقع، مممدرضتتا شتتاه نمونه. بودند رشتتدهیمردان تم  نیا یزمره

 اتیاز رتتفات و خصتتورتت کیچیبا ه یممتاز، و یممافن طب ه دینبود، اما از د یستتنت

 کردیچ مه به پا نم یمراسم نظام او برخلاف پدرش، به مگ در. قدرت مطاب ت نداشتت

 ،«النفسفیضتتت » ،«عرضتتتهیب» و« بارهزن»چون  ینیو اغلتب توستتتط نتب تان با عناو

 ،«اشیمنستتت لاتیاز تستتتلط بر خود و کنتر  احستتتاستتتات و تما انناتو»و  ،«تیدراکم»

 بایشاه و ض ف او در م ابن زنان ز یبارگدر مورد زن یفراوان  اتیشا. شتدیم فیتورت

 نیا گ،یدربار ن ریستتابق و وز ریار خاطرات استتدالله علم، نتستتت وزانتشتت. ومود داشتتت

. کردیرملا مب شتریض ف او را ب ودن،ب یخرافات ن،یعلاوه بر ا. کرد تیشاه را ت و تصور از

                                                      

۹۱ Parvin Paidar, Op cit. 
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 یریپذبیمت ددش به مشهد، و حرم امام رضا و قم و حرم ح رت م صومه، آس یسفرها

از امامان به خواب او  یادعا کرد که برخ یشتتتاه حت. کردیم دیتشتتتد ایاز پ ایاو را ب

 افشتتتدن اعتر تیخود از حما ازیحرف، به ن نیو با ا کننتدیآمتده و از او ممتافظتت م

مصتتمم  یو اراده یشتتاهگاده اشتترف، به مردان  ا،یبر ع س او، خواهر دوقلو. کردیم

 ریمصدق، نتست وز هیعل ۰33۹مرداد  یکودتا یدهدر سازمان نیچناو هم. م روف بود

 د،ید میهمانطور که ب دتر خواه. داشت یاسیس یمشتارکت ف الانه ک،یمنتتب دموکرات

 . کردیم یدر دوران ح ومت برادرش رهبر گینرا  یدولت سمینیفم ،یاشرف پهلو

زنان را به انمصار خود درآورده بود، منجر به  یدولت مدرن که مسئله کی ستاخت

ن ، زنان در آنیا با ومود. شتتد یمل یو توستت ه ونیگاستتیمدرن یکل یورود زنان به برنامه

و زنز مادر بر زن شهروند کماکان ارم   اوردندیخود را به دست ن یاستیزمان، ح وق ست

 . ماند یباق

 

  یرانیا نیزن نو ی: سردرگمایو ح تهیمدرن
 گین« زن»ملت مدرن، -و اساس دولت هیبه عنوان پا یاز مردان  یسازآ دهیبا ا همراه

 ط زن ف ن هیا رغمیعل. شد یسازآ دهیا یو خصور یعموم اتیبه عنوان پاسدار اخلاق

به او اختصتتتاص داده  یمنف ل یاما ن ا امتماع شتتتد،ینم فیخانواده ت ر یدر ممدوده

 . شده بود

 لاتیمردان ملت با تمصتتت یامتماع تیاحترام و ح ان انه،یگرایمل دگاهیاستتتاس د بر

. دشیشتتان آزموده مو آموزش فرزندان تیترب یمردان برا تیدخترشتان و قابل ایهمستر 

ابن، در م . بود یشتد، هرچند در عمن، هنوز نشان ر مردان  رییدچار تغ گیمفهوم ناموس ن

ان بل ه زن یمنس ا ینه تنها شامن کنتر  ام  ریآمد، دیکه ناموس به حساب م یگیآن چ

، ف الان ح وق زنان که به ۰3۰۱و  ۰3۱۱ یدر دهه ها. بود گیآنها ن لاتینظارت بر تمصتتت

 جیترو یهمچنان برا ران،یخواه انستتتوان وطن تیبودند، از ممله مم  کیح ومت نگد

 نینچمدرن خانه و هم تیریمد ن،یزن نو تیکه اگرچه اولو کردندیتلاش م دیافق د نیا
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ش ابتدا خود دیبا ،یاسیان بودن استت، اما قبن از هرگونه مشارکت سمادر و همستر مهرب

نان را ز یاستتیاز دولت بتواهد ح وق ستت ایو  ند،یعلوم پرداخته و آموزش بب نیبه تمصتت

زنان در  یو امتماع یاز ح وق مدن تیحما یانجمن که برا نیا. هتا اح اق کندآن یبرا

خترانه د یمدرسه کی ریروشنف ر و شاعر، مد ،یممترم است ندر یلهیبود به وست اشتل

، مستوره ۰3۱3در سا   گذارشانیپس از مرگ بن. شد سیت س ۰3۱۰در تهران، در ستا  

 یامجله گین رانیخواه انسوان وطن تیمم . انجمن را به عهده گرفت نیا استتیافشتار ر

از  ان،ریف الان ح وق زنان ا یندگینما ئتیه یهاینستتتتنرا. کردینام منتشتتتر م نیبه هم

در تهران برگگار شد با  ۰3۰۰نسوان شرق که در آبان  یکن ره نیدر دوم ت،یمم  نیهم

با مردان در کار با  یح وق پرداخت یستتتابق، مطالبات زنان را تستتتاو یریگهمتان مهت

  28.اعلام کرد یبه آموزش عال یمشابه و دسترس یهایست یشا

در ستتا   یمذهب یهاف الان را با لغو دادگاه نینتظارات ارضتتاشتتاه عمدتاً ا ارتتلاحات

 عیو تسر کردند،یاح ام ارش و طلاق را رادر م که یتمت نظارت ق ات روحان ۰3۱۲

ستتتوم کیدختران  ۰3۰۱کته در اواخر دهه  یدختران در شتتتهرهتا، بته طور نیتتمصتتت

 ن،یعلاوه بر ا. کردیبرآورده م دادند،یم نیتشتتت  و متوستتتطه را ییآموزان ابتتدادانا

 نیلاو ی)برا یعال لاتیتمص زنان به یام ان دسترس ۰3۰3دانش اه تهران در سا   سیت س

 یها را برامشاغن به خصوص در آموزش و پرورش و اداره یت و کار در برخرانیبار در ا

 . کرد نیشدن آنان را تسه یازنان فراهم کرد و حرفه

 قانون. دیدرون خانواده را به چالا ن شتت یتیارتتلاحات، مناستتبات منستت یامرا اما

 شد: ان ار نیتدو یاسلام نیشتد، عمدتاً بر استاس قوان بیتصتو ۰3۰۹که در ستا   یمدن

که مدت آن از چند  یدوازده امام انی ی)متصتتوص شتت غهیو رتت یو چندهمستتر تیزوم

ا زن مسلمان ب کی نیماندند و ازدواج ب یاستتت به قوت خود باق ریستا  متغ ۲۲تا   هیدق

                                                      

۹8 Ghassem Salami et Afsaneh Najmabadi (ed.), Nehzat-e nesvan-e charq 

(Le mouvement des femmes d’Orient), Téhéran, Shirazeh, 2005, p. 111. 



 ساخت جنسیت، بدن و سکسوالیته در ایران 08 

 یهایهدف ح ومت، نه حذف کامن نابرابر. چنان منع شده بودمسلمان هم ریمرد غ کی

 یعموم ی ابه ف« مدرن»و  لاتیتمص یقانونمند زنان دارا یدسترس نیبل ه تسه ،یتیمنس

 تتهیهم آم در اننسبت به مرد یو فرودست ایوضوح با حبه یمنظر، زنان  نیاز ا. مام ه بود

راً چنان منمصبمانند و هم یباق «ایباح»شوند، اما « مدرن»که  شتدیزنان خواستته م از. بود

 یبر استتاس مد  ستتنت. شتتدندیممستتوب م یدر ن ا مادر بود و که ارزشتتمند و ستتتودن

. شودیمرد گرفته م کی یلهیدلتواه مرد است که به وس یمنس سیش یازدواج، زن، نوع

همستتتر او   ه،یتتمل تته فوز یبرا. استتتتت« زن گرفتن»ازدواج،  یبرا یستتتفتتار یواژه

زنان، آموزش فرزندان  تیمسئول نیترمممدرضتاشتاه و خواهر پادشاه مصر، فاروق، مهم

 و ف ا  لاتیتمص ی، زنان دارارا آن زمان یستینیمجلات فم 29.شتدیخوب ممستوب م

مس شتت. کردندیممنتشتتر  ند،خود نبود یخانوادگ فیکه البته حاضتتر به رها کردن ووا

ا  گرفته بود و چند س یفارست اتیادب یدکترا یکه درمه یزن نیالملوک مُصتاحب، اول

 اش و مادر شدناتر از حرفهخود را مهم یخانوادگ یزندگ افت،یب د به مجلس سنا راه 

  30.کردیم یتل  ریناپذییمدا تیاز آموزش و ترب را

 ف رانروشن. ممدود بود یمردان نه به حاکمان و نه به م امات روحان یسلطه ارتن

 تیئولارن باور داشتند که مس نیبه هم گین یو روشنف ران ضد مذهب نطلب ژاکوبارلاح

 نیبه باور ا .کودکان است تیمان و ترب دیتول ،یرانیزنان ا ی یو ن ا طب یارل یامتماع

ز عفت ا ستیبایحساس و قابن اغفا  بودند و م اریبس یزنان به طور  ات 31،روشنف ران

 یاسیکه مشارکت س کردندیتصتور م نیچنآنها هم. کردندیخود ممافظت م یو ستادگ

                                                      

۹۲ Firoozeh Kashani-Sabet, Conceiving Citizens. Women and the Politics of 

Motherhood in Iran, Op. cit. 
3۱ Interview pour le magazine Alam-e Zanan publié en 1943, in Firoozeh 

Kashani-Sabet, Op cit., p. 145. 
3۰ Tels Ahmad Kasravi (assassiné en 1945 par les Fadaiyan Eslam, un 

groupe fondamentaliste), Hassan Taqizadeh ou Mohamad-Ali Jamalzadeh. 

Voir Parvin Paidar, Women and the Political Process in Twentieth-Century 

Iran, Op. cit., p. 114-115. 
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ه زنان که ب یاسیح وق ست یبا اعطا نیاستت و بنابرا ریآنها مغا ی یطب یهایژگیزنان با و

 . ودندمتالف ب کردند،یها را مطالبه مآن ستینیف الان فم

 یاز خلا  ارلاحات ارض ۰34۰در ستا   و انتتاب شتدن را یحق رأ تیدر نها زنان

حق، زنان موان مجرد ملگم به خدمت در  نیبه موازات ا. مممدرضا شاه به دست آوردند

. شتتدیم یخدمات نظام ایبهداشتتت و  ایارتا شتتدند که شتتامن خدمت در ستتساه دانا 

 ،ینیخم اللهتیاز ممله آ ت،یروحان انیبه زنان مومب هراس م یاستتتیح وق ستتت یاعطا

 یچنان قفن شده باقهم استیس یحا ، عررته نیبا ا. شتد رانیا ۰3۲۱رهبر ان لاب ستا  

جر من استیس یزنان )و مردانت در عرره یح وق به مشتارکت گسترده نیمانده بود و ا

 . نشد

 یدهه یهاو در ستتا  دیرستت بیبه تصتتو ۰346از خانواده که در ستتا   تیحما قانون

 نیا. و فرودستتت استتت ایاز زنان مدرن اما باح یدینوع مد یارتتلاح شتتد، نمونه ۰3۲۱

و  تیبر منس ینمبت یمراتبستلسلهبا  یستنت یدر خانواده یراتییتغ جیتدربه نیچنقانون هم

و  طلاق یمردان برا یمانبهکیخصوص حق به انوادهاز خ تیقانون حما. کرد جادیسن ا

 ۰۲ستتا  به  ۰3ازدواج دختران را از  یبرا یحداقن ستتن قانون ممدود و را یچندهمستتر

بود، اما  یضد اوامر مذهب دیقانون مد نیاگر چه ا. داد ایسا  افگا ۰8ستا  و ستسس به 

 یلامبه مد  اس کینگد نیواننبرد، و ق انیرا را از م نید یو امتماع یدولت کارکرد قانون

شتتتد، اما چند  ینیطلاق، مشتتتمو  قوان زومه به دستتتت مرد لغو شتتتد و ینف. ماندند یباق

 تیممنوع ایوابسته شد و حق ازدواج موقت  همسر او  یلغو نشد، بل ه به امازه یهمسر

اگرچه زنان حق . ماند یباق ایمستتتلمان هم به قوت خو ریازدواج زن مستتتلمان با مرد غ

از  فرزندان، یقانون اریو ح تانت فرزندان را پس از طلاق به دست آوردند، اما اخت لاقط

وت به ق یاستتتلام نیقوان بر استتتاس گیقانون ارش ن. ماند یباق یآن پدر و پدربگرگ پدر

چنان زنان هم ن،یعلاوه بر ا. تبردیاز ستتتهم مرد را به ارش م یمیماند )زن ن یخودش باق

 . خروج از کشور بودند یشوهر برا یملگم به داشتن امازه
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شدت، به  سیت س ۰34۲)که در ستا   رانیستازمان زنان ا یندگیبه نما یدولت ستمینیفم

« مدرن»که هم  یرانیا دیف الانه در ساخت مد  زن مد ،یشتاهگاده اشترف پهلو استتیر

 نیوانرا در ق یمهم راتییتغ سمینیفم نیا شتکیب. داشتت، مشتارکت کرد ایبود و هم ح

اها ک ،ی وق امتماعدر اح اق ح شتتترفتیپ ،ین مدنیکرده بود، مانند بهبود قوان جادیا

 یفن یهادختر در رشته انیدانشجو رشیپذ یبرا یاهیاست رار سهم ایو  یتفاوت دستمگد

زنان را وابستتته به  یهاتیحا ، اهداف و ف ال نیبا ا. یمؤستتستتات آموزش عال فناوریو 

ر زنان و مردان که د انیم یابرنابر هیآنها عل جیو مانع بس کردیاوامر ارستا  شتده از بالا م

 یتمولات مام ه. ادامه داشت، بود یمدن ای یامتماع ،یاقتصاد ،یاسیست یهاتمام حوزه

که به ستتتاخت  یمتتلف زنان شتتتهر یهاگروه انیم یهاتفتاوت تیتمومتب ت و رانیا

در  .شتتتد پرداختند،یم یمتفاوت یهای ربندیخاص خود و شتتت ن دادن به پ یهاتیهو

 و یغرب یهاو با لباس حجابیشتتتهرها، زنان اغلب بو  روتمند در کلان مدرن یهاممله

 یمتوستتط ستتنت یطب ه یهاشتتغن بودند، اما در ممله یو ب  تتاً دارا کردهنیاکاراً تمصتت

که نماد  یو چادر مشتتت  شتتتدندیتر از خانه خارج مت، اکار زنان کمی)ارتتتطلاحاً بازار

، اما اکاراً ممجبه بودند گیشتتهر ن نییپا ملاتزنان م. استتت به ستتر داشتتتند  هیفرهنگ شتت

  .کردندیمتفاوت به سر م تیفیبا رنگ و ک ییچادرها ،ینسبت به زنان بازار

 

 ملت  یسازیجنس
از  ایاگر در تصورات ملت، زنان ب. یاست و البته منس یتیمنست یتیماه یدارا ملت

همراه  یبا بارور یزنان  فیاستتت که ت ر نیدل نیپاک و مهربانند، به ا یمادران گ،یهر چ

از ستتترنوشتتتت  یگیپستتتران ملتت و مردان هم گر اندنیزا یاستتتت )به خصتتتوص برا

و اساس مام ه  هیزنان به عنوان پا تیمسئول. ندنداشته کنندهدمانیو تول انهیگرادگرمنس

خود، و  یهاخدمت به خانواده قیمادران و همستتتران، خدمت به دولت از طر  اهیدر ما

 دیاز آنجا که هدف ازدواج تول. خدمت به دولت بوده استتت یندان پستتر برافرز تیترب

 فرزندیدر فرهنگ عامه، به زوج ب. شودیزوج بدون فرزند سرزنا م شود،یم یمان تل 
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وص در به خص ین رش نیچن. گفتندیم« سوختهچشتم»و به زن نابارور « چراغ خانه کور»

 :نمودیم تریقو اریبس ییمناطق روستا

ه او هستتتند، آنچ یمنتظر خبر باردار رتتبرانهیزن ب انیاز ازدواج، اطراف پس

دختر  پدر،. کندیم گیاش و خانواده شتتتوهرش عگکه او را نگد شتتتوهر، خانواده

مان کند و اگر دخترش نتواند  دیداده استتتت تا بتواند تول یموانا را به شتتوهر

به  اششوهر دختر علاقه شتود،یم اعتباریسترعت فرزنددار شتود، اوستت که ببه

و همستتر دوم  ندیبیدار مو قرارداد ازدواج را خدشتته دهدیدختر را از دستتت م

 ارند،دیکه زن را در خانه ن ه م شدندیم یتل  ییهاخیکودکان م. کندیاتتا  م

خود در منگ  و ممتان تت از طرد به  تیتحفظ موق  یرا برا ونتدهتایپ نیو زنتان ا

  32.کردندیدست مرد حفظ م

اندازه و احترام  تیت و یکودکان و به خصتتوص پستتران، مرد در مستتتجو قیطر از

 . به وضوح با پسرانا مرتبط بود گیزن ن یامتماع تیموق . خانواده بود

بتواند  قیطر نیدلبسته باشد تا از ا اًی)زنت از پسترش انتظار دارد تا به او قو او

. کند جادیشتتتوهر در ختانواده م اومت کرده و ت اد  قدرت ا یدر م تابتن برتر

  33.آوردیبه دست م یمردسالار، م ام و قدرت خار یاو در مام ه ن،یچننیا

 

 نیخود را با تولد اول تیهمسر سوم مممدرضاشاه، که ازدواج و موق  با،یفرح د مل ه

خود شتتاه که از . مستتئله استتت نیبارز ا یکرد، نمونه تیتاب ۰33۲آبان  پستترش رضتتا در

 رغمیعل ا،یدختر داشت، و به خاطر نازا بودن همسر دوما،  ر کیازدواما تنها  نیاول

                                                      

3۹ Paul Vieille et Morteza Kotobi, « Familles et unions de familles en 

Iran », Cahiers internationaux de sociologie, nouvelle série, n°41, juillet-

décembre 1966, p. 93-104. 
33 Paul Vieille, « Iranian Women in Family Alliance and Sexual Politics », 

in Lois Beck et Nikki Keddie (dir.), Women in the Muslim World, 

Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1978, p. 451-472, p. 470. 
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فرزند پستتتر  تیاز اهم ی رید یبه ترکا شتتتد، نمونه چارنا ،داشتتتتکه به او  یعشتتت 

 یاز مردان  یکه شتتتاه عار یوارش تاج و تتت، در حال کیتولد . شتتتودیممستتتوب م

 :دیگویباره م نیدر ا بایفرح د. دامن زد گین ی اتیبه شا شد،یتصور م

 

 انستتویکودک نبود، چرا که او ارلًا نم نیبودند که شاه پدر ا نیا  اتیشا»

بگرگ در منوب تهران  وضع حمن  مارستانیب کیکه من در  نیا ای. دار شودبچه

  34«.مینوزاد پسر عوض کن کیرا در خفا با  آوردمیم ایکه به دن یکرده، و دختر

 

چهار فرزند شدند )دو پسر و دو دخترت  یدارا یزوج ستلطنت  ات،یشتا نیخلاف ا بر

بود که  یمل ه و ت داد فرزندان مطلوب در کشتتتور در زمان یبارور یدهنتدهکته نشتتتان

 دیتول تی، قابلنیا با ومود. هشت کودک بود باًیهر زن ت ر یمتوستط ت داد کودکان برا

 یهمچنان مرد ینشتتتد و در انظار عموم هاو گتذاشتتتت یماتن شتتتاه بته حستتتاب مردان 

 ریدر ت  از ما اش،یاز حد، در کودک ایکه ب شدیم ستتهین ر یو خرافات النفسفیضت 

 همنب یان لاب یدادهایرو یط رانیدر کشتتتور خروج او از ا یان لاب عیوقا. گرفته استتتت

به  قدرتکه انت ا   یمیها به او، تصتتتمژنرا  یرغم وفادار یارتا عل طرفیبیو  ۰3۲۱

  35.نسبت به شاه شد دگاهید نیا تیکرد، تنها مومب ت و نیرا تسه انیگرااسلام

 

 ریمهربان را به تصتتو یحا  مادر نیو ف ا  و در ع کردهنیتمصتت یزن یچهره مل ه،

 ،یغرب ، بر اساس مد ۰33۲بلافارتله پس از تولد وارش تاج و تتت در سا  . دیکشتیم

مناسبت را  نیا گین رانیستازمان زنان ا. شتد دهیآ رت، روز مادر نام ۹۲شتانگدهم دستامبر )

ب، به کودکان و به مادران منتت یلیتمص یهابورس ت،مناسب نیو به هم گرفتیمشن م

                                                      

34 Firoozeh Kashani-Sabet, Op cit; p. 190 
3۲ Abbas Milani, The Shah, New York, Palgrave Macmillan, 2012. 



 

 
 

 آزاده کیان 23

اند هر دو تلاش کرده ،یاسلام یممهور میو رژ یپهلو یپادشاه میرژ. کردیمدا  اهدا م

مان زنان و  دیت تولی)بهداشتتت، کار، و ح وق امتماع یعموم یهااستتتیستت قیتا از طر

 ت،یرشد مم  گانیکنتر  م ی، برا۰346شتاه در سا  . کنند یگیرو برنامه میمردان را تنظ

مرتبط با  یتمولتات امتمتاع. را داد رانیختانواده در ا میتنظ یهتادستتتتور ورود برنتامته

شتتور را به ک یامتماع یتیمم  یرفتارها ،یکلبهخانواده  میو تنظ یگیربرنامه یکارزارها

 ۲3) تیمم  تیچنان اکارهم ییروستا رانیدادند، اما ا رییتغ یخصتوص در مناطق شهر

را در خود  راتییتغ نیو کمتر ا دادیم نیت را تشتتت ۰3۲۲در ستتتا   تیدررتتتد از مم 

بگرگ در  یشتتهرها یکه در حومه ییمهامر روستتتا ونیلیحا ، چهار م نیبا ا. رفتیپذ

خانواده را  میدر تنظ یرفتار شتتتهروندان شتتتهر دند،یگگ یستتت ن ۰3۲۱و  ۰34۱ یهادهه

و  ۰3۲4در  ۰۲8۱ به ۰34۲از ستتا   ۰884زنان از  یهاازدواج یستتن نیان یم. اتتا  کردند

 ۱8۲ هر زن از یبه ازا گیت داد فرزندان ن نیان یم. است دهیرس ۰38۲سا  ر د ۹4سسس به 

  36.است دهیرس ۰38۲در  ۹و به  ۰3۲4در  ۱8۹به ۰34۲در 

 

  و مسلمان یانقلاب یزنانگ
زنان  یبرا کردیمطرح م یسلطنت میگونه که رژآن ایشده و باحیغربزن مدرن،  مد 

، به ۰3۲۱و  ۰34۱ یهاکه در دهه یو مذهب یستتتنت یهاخانواده یکردهنیتمصتتتموان 

 میالها به ت هگاران نفر از آن. مناسب نبود گشتند،یاما مدرن م یمد  زن مذهب کیدنبا  

ارشاد،  یهینی، در حس۰3۲۱و  ۰346 یهاسا  نیب بودند که دهکر دایپ نیتما ی تیشر یعل

)فوت به ستتا   ی تیشتتر. کردیم یعموماً ستتتنران تتت،یدر شتتما  پا ینهاد مذهب کی

شده  نیالتمصدر فرانسه فارغ یشناسمام ه یبود که از رشتته ینید یت، روشتنف ر۰3۲6

                                                      

36 Jean-Pierre Digard, Bernard Hourcade et Yann Richard, L’Iran au XXe 

siècle, nouvelle édition, Paris, Fayard, 2007, p. 338 ; Azadeh Kian, L’Iran : 

un mouvement sans révolution ? La vague verte face au pouvoir mercanto-

militariste, Paris, Michalon, 2011, p. 63. 
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با  ینید نیبد کی یارائه ،هدف او. کرده بود فیرا ت ر یاستتیمدرن و ستت یبود و استتلام

 پرداختیم گیشاه ن یفرهن  یهااستیس یزدگغرب  یبود که به ت ب یبتشتییباور رها

 او. داشتتتت باور بازگشتتتت به خویشتتتتنبه از نظر فرهن ی از فرانتس فانون،  یرویو به پ

ا به موانان با اسلام ر ی ان یبود و قصور ب ونیروحان انیم نیمتالف انمصتار د نیچنهم

  37.انداختیگردن آنان م

 ،یشهر یکردهنیتمص یزنان مذهب انیکه م« فاطمه فاطمه است»در کتاب  ی تیشر

 تیشتص یابان ل  ردیرو قیرا از طر  هیکرده بود، مد  متداو  زن ش دایپ اریبس تیممبوب

 یازدختر فاطمه بازس نب،یز طورنیت و همیعل ح رتاسلام و همسر  امبریفاطمه )دختر پ

 شتتتجاعت و یبرا کرد،یم دیآنان ت ک لتیحتا  کته بر ت وا و ف تتت نیاو در ع. کردیم

ارج قائن  گیولم و ستم ن هیعل شانیاستیست یهاتیو ف ال یعدالتیشتان، و مبارزه با باراده

  38.شدیم

 :ح وق زنان یزن مسلمان کنش ر در حوزه کی یگفته به

 ارتیاو، ما با ز یهاطبق آموزه. نظر کند دیتا در سنن تجد دیکوش ی تیشر

 یلهیما، دعا وستت یبرا. میکردیم یتل  یپرستتتبت یرا نوعو آن میمتالف بود

 و کردمیکوچک به ستتر م یروستتر کیمن  رستتتان،یدر دوران دب. مبارزه بود

 یان لاب منباب دتر، با چادر در . دمیپوشتتتیشتتتلوارم م یرو یکوتاه راهنیپ

  ر،یاز زنان د یاریبس مانند. اما هدفم پوشتاندن سر و بدن نبود. شترکت کردم

                                                      

3۱ Hamid Dabashi, Theology of Discontent. The Ideological Foundation of 

the Islamic Revolution in Iran, New York, New York University Press, 

1993, p. 102-144 ; Ali Rahnema, An Islamic Utopian. A Political 

Biography of Ali Shari’ati, London, I. B. Tauris, 2000. 
38 Ali Shari’ati, Red Shi’ism (Le chiisme rouge), traduit du persan en 

anglais par Habib Shirazi, Téhéran, Fondation Shari’ati, 1979, pp. 11-12 et 

Fatemeh Fatemeh Ast, Téhéran, 1976. 
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عدالت  یدارا یابه مام ه یابیدستتتت یحجتاب را بته عنوان نمتاد مبتارزه برا

  39.دمیپوشیم

ردان را م یمردان و زنان و نه برتر انینه روابط قدرت م ن،یاز د ی تیشر نینو ریتفست

 یبرا د،کریم جیترو ی تیرا که شر یامد  زنانه ،یشهر یزنان مذهب. دیکشیبه چالا م

 دیدم ریتصو نیبا ا گین ینیخمالله آیت. کردند نهیدر خود نهاد ۰3۲۱شترکت در ان لاب 

 کردهنیزنان موان تمص یونیسیاپوز یهاتیف ال ریت   تاز زن مسلمان هم راستا شد و تم

م لمان  ایها که اغلب دانشتتتجو از آن یاریبستتت. قرار گرفت ۰3۲۱و ستتت ولتار در دهه 

همه  باً یت ر و وستندیمستلمانه پ یبه مبارزه یشتاهنشتاه میبودند در م ابله با رژ رستتانیدب

الله تآیاوهارات . کشته شدند یتیامن یروهایبا ن یریدرگ ایآنها در زندان اعدام شدند و 

که مشتتارکت زنان، اغلب ستت ولار و چپ در  دهدیدر نجف نشتتان م دشیاز تب  ینیخم

از هر  شتتتریان لاب که زنان را ب یندهیبر رهبر آ یاریبستت ریتا  ،یضتتد ح ومت یهاتیف ال

 . گذاشت د،یدیمادر و همسر م گ،یچ

 

  یملت اسلام-دولت تیجنس
 بودند، بدون آن ه کیشتتر  رانیبا د یعموم یتیکه در نارضتتا یزنان شتتهر یتوده

الله آیت. شتتترکت کردند ۰3۲6-۰3۲۱مطتالبتات خاص زنان را مطرح کنند، در ان لاب 

در  دیب در هن ام ت ،یاسیو س یامتماع  رانیباز ین ا زنان به ماابه ی با مشاهده ینیخم

انتتاب کردن و انتتاب شتتدن به زنان به  حق یاعطا هیخود عل یفرانستته، از موضتتع قبل

زنان را  یاسیو ح وق س دیبتش گین یمذهب تیکرد و به آن مشروع ینینشدست شاه ع ب

 :کرد نییت  یاسلام یطرح مام ه ریناپذییمگو مدا

                                                      

 ۰3۱3تیرماه  ۹۰صاحبه در تهران به تاریخ ناشناس، م3۲ 
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ان از اح ام به زن یبرخ. اسلام، مردان و زنان با هم برابرند میاستاس ت ال بر

 ی ریر دب ی ی یبرتر یبه م ن نیاما ا. به مردان اختصاص دارند  رید یو برخ

  40.ستین

 یاز اح ام به مردان و برخ یبرخ. در استتتلام، مردان و زنان برابر هستتتتند 

 . ستین ی ریبر د ی ی یبرتر یبه م ن نیاما ا. به زنان اختصاص دارد  رید

زنان تمت  تیموق  یدرباره یادر مصتتتاحبته نیگ ان لتاب یروزیاز پ ایمتاه پ کیت

 :گفت یح ومت اسلام

ها هم آن یاقتصتتتاد تیمتالف ف ال. میندار یبتا آموزش زنتان متالفت متا

 یآزاد زن مانند یما به آزاد. میکنیسفر متالفت نم یما با حق زن برا. میستین

 رب …زن و مرد ومود نتتدارد نیب یتفتتاوت چیمطل تتاً ه. می تتذاریمرد، احترام م

ادر چ دنیپوش به رحجاب داشتته باشتد، اما مجبو دیاستلام، زن با مت الی استاس

  41.حجاب باشد را انتتاب کند یکه نوع یهر پوشش تواندیاو م. ستین

که  رفتندیاز آنان پذ یس ولار را آسوده کرد و برخ ونیان لاب یبرخ ا یستنان خ نیا

 . خود را نشان دهند یبا حجاب در تظاهرات حاضر شوند تا وحدت ان لاب

ها و آن یتیمنس ییزنان و مدا یحجاب که اغلب به عنوان ابگار انگوا ب،یترت نیا به

 ییهابدن. به نماد م اومت و مبارزه بد  شد شد،یممسوب م شانیفرودست ینماد ارل ای

 داریمام ه پد یعموم یو در عررتته شتتدندیها را پوشتتانده بود شتت وفا مکه حجاب آن

پس از ان لاب، دولت، قانون . عمن ن رد ایهاهبه وعد ینیخمالله آیتاما، . دشتتتدنیم

کارانه ح وق زنان و قانون خانواده ممافظه یمتد  استتتلتام کیتختانواده را بتا  تیتحمتا

مادران  یاز کودکان برا یدر حق طلاق و ن هدار یمهم یهاتیکرد: ممدود نی گیمتا

دختران  یراب یفریک تیگرفته در نظر گرفته شد، و حداقن سن ازدواج و سن مسئولطلاق

                                                      

 6۱، ص. 4نور، ملد  الله خمینی، رمیفهروح4۱ 

 همان 4۰ 
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در ستتا   ۰۱و  ۰3به  بیستتا  کاها داده شتتد )که به ترت ۰۲پستتران به  یستتا  و برا ۲به 

زنان از شتتغن ق تتاوت ممروم شتتده و حجاب هم  نیچنداده شتتدت و هم ایافگا ۰38۱

 . شد یامبار

 نیچنو هم یاستتلام میرژ یبنا ینشتتانه نیان لاب، حجاب، اول یروزیب د از پ یاندک

قدرت، حجاب، نماد خون پاک  دیراحبان مد یدهیبه ع . شد یامبار یضامن آن، امر

. حفاوت از آن را داشتتت و دارد یاستتت که ح ومت، ادعا  هیشتتهدا و افتتار ملت شتت

خواهرم، » ای« ت شوندحجابیکه زنان برهنه )ب میما خون نداد»چون  ییهاش ارها و ملوه

 .بود انیگرااسلام دیاز ادغام حجاب در ح ومت مد ی، حاک«حجاب تو، شترف توست

اعت مطلق به اط ازیکه ن شدیدر گفتمان ح ومت من  س م «یسازپاک» نیا یاسیب د س

شاغن که  زنانهگاران تن از . دادیرا نشتان م «نیم صتوم ندگانینما»و « پاکان»از قدرت 

زودرس  یمجبور به بازنشست  اینشدند، اخراج  یم ررات اسلام حاضر به گردن نهادن به

 یجبهمم یزنان  دیمد  مد نیا. گرفتند ایرا در پ دیراه تب  گ،ین یاریشتتتدنتد، و بستتت

 . ودبودند، راحت کرده ب افتهیخود را باز یگرا را که مردان مردان اسلام ا یگرا، خاسلام

 

 تیعراق و ساخت و بازساخت جنس-رانیا جنگ
ت، زنتتان داوطلتتب درخواستتتت اعگام بتته ۰3۲۲-۰36۱عراق )-رانیطو  منتتگ ا در

به  استتلام امبریپاستتخ داد که زنان در زمان پ ینیخم اللهتیآ. منگ را داشتتتند یهامبهه

 . ها، مراقبت از مجروحان بودمنگ رفتند، اما ن ا آن

هاد م»مت ددشتتان در  یهاتیف ال قیاز طر نیند، بنابرامدغدغه یگرازنان استتلام نیا

 یهادوخت لباس ایشهدا و  یهامجروحان، کمک به خانواده از ممله مراقبت از ،«یدفاع

 ،ینیمخالله آیت  انیاز نگد ی یدباغ،  یدچیحد هیاگرچه مرض. شرکت کردند ،ینظام

 رانیمجلس، فرمانده ستساه پاسداران در غرب ا یندهیآ یندهیاز ممافظان او و نما ی یو 

ه از آنها خواست. فدا کنند «یملت اسلام» یشد، اما از زنان خواسته نشد تا مان خود را برا
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 ایابه نم یتیمنستتت یهان ا رشیرا با پذ یاستتلام یخود به ممهور یشتتد تا دلبستتتت 

 ی نیت، یخودخواه هیم دس عل یمشتتتارکت در مهاد نفس )من  یزنان برا. ب تذارنتد

ق و و مبارزه با فستت یفرد تیم نو اضتتت،یت وا، ر قیاز طر دیمؤمنان با یکه همه یتلاشتت

ر و ف  هیعل دمهااز آنجا که مهاد نفس، . ابندیفجور انجام دهند تا به اوج کما  دستتتت 

ه با ک خواستتتیو مت هد م نیاز زنان متد تیحاکم ن،یدل نیبود، و به هم گین یستتوادیب

ن ارتت نیدر ادامه، هم. بنا شتتود یاستتلام یادو م  تتن، تلاش کنند تا مام ه نیبا ا زهمبار

تا  ردکیم قیت را تشووهیب ایزنان )مجرد  ،یمهاد نفس بود که بر استاس آن، دولت اسلام

تا  دشیخواسته م گیراستا، از مادران ن نیدر هم. ازدواج کنند یمن  انیبا م لولان و زخم

 هایعراق یهاو کشتتتور در برابر حمله « هیشتتت»دفاع از استتتلام  یبرا دبا اعگام پستتتران خو

 ،ینیخمالله آیتزمان بود که  نیدر هم. مواف ت کنند یمن  یهات به مبهه۰36۰-۰3۲۲)

در عراق، به خصوص نجف و کربلا و گسترش   هیم دس ش یشهرها تستتیر یبا ستودا

 . را رد کرد نیبس ردام حسآتا شنهادیقدرتا، پ

 

 یزنان در خدمت دولت اسلام بدن
 یو کمبود ام انات برا ۰36۱ یدررتتتدت در دهه 38۲) تینرخ مم  بتالتای رشتتتد

متولد شده بودند، دولت را  ینستن که تمت ح ومت استلام نیا یازهایبرآورده کردن ن

در  هانیاز بالاتر ی ی یزمان یکه در آن دوره دیکاها نرخ موال یمجبور بته تلتاش برا

که ت دد  بود یاسلام، نظر علما و منگلت یگرادمانیلبه رغم سنت تو نیمهان بود، کرد و ا

واده در خان میتنظ استیس. آوردیبه همراه م رانیا یو سنت ییفرزندان در فرهنگ روستتا

 یهادر سراسر کشور به راه افتاد تا زوج یاشد و کارزار گسترده یگیربرنامه ۰368ستا  

ا ب یقانون. شتتان را به دو کودک ممدود ستتازندکند که ت داد فرزندان قیموان را تشتتو

 تی پرمم یهادولت به خانواده یهاشد که کمک بیتصتو دیکنتر  موال تیهدف ت و
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ه ب گین ییدر مناطق روستا استیس نیا 42.از سه فرزند اعطا نشود ایبه ب  ریدرآمد دکم

 یلمم ارانیشدند و به سیت س« بهداشت یهاخانه»به نام  یکار گرفته شد و مراکگ بهداشت

 انییکودکان و بهبود ستتلامت روستتتا ونیناستتیخانواده و واکستت میتنظ یانجام برنامه یبرا

 ینهیداوطلب شتتدند که در زم کردهنیاز زنان تمصتت یاریبستت نیچنو هم دندیآموزش د

کنند تا آنها را با  تیمتام ه ف ال فرودستتتتو آموزش زنتان اقشتتتار  یبهتداشتتتت عموم

خود را کنتر   یکنند تا بارور شتتانقیو تشتتو هآشتتنا کرد یمدرن ضتتد باردار یهاروش

در  هایرانیدررتتد ا ۱۲شتتده استتت )امروزه،  نیشتتهرنشتت یابه مام ه نیتبد ران،یا. کنند

 افتهیکاها  یو شتتهر ییمناطق روستتتا نیشتت اف ب نیچنت و همکنندیم یشتتهرها زندگ

. ردندک یروند یرا به سادگ« بهتر یزندگ ،کودک کمتر»زنان، شت ار  نیچننیاستت، و ا

دن و باسوادتر ش یزندگ یهانهیو گران بودن هگ یالبته واضت  استت که بمران اقتصتاد

 . مؤ ر بوده است اریشان بسدر کاها ت داد فرزندان گیزنان ن

 بهشتیارد 3۱ خیمدرن را در تار یتیرفتار مم  نیا ،یاسلام یممهور یرهبر کنون اما

سؤا  برد و  ریز ۰388مان خود در اسفند سا   دیبه تول قیتشتو یهی، با ت رار اعلام۰3۲3

دررد  ۱۹که  یکشور یونیلیم 8۱ تیدو برابر شدن مم  ت،یاعلام کرد که هدف حاکم

 یدر پ. سا  سن دارند، است ۹۲ ریدررتدشتان ز 44و  کنندیم یها در شتهرها زندگآن

 ۰88را به  یکه نرخ بارور خانواده را میتنظ یت مووف شتتتد که برنامهفرمتان، دولت نیا

  انیرا عیتوز. دررتتد رستتانده بود، لغو کند ۰8۹را که به  تیدررتتد و نرخ رشتتد مم 

 یرا با خطر باردار ریزنان ف  ط،یشرا نیو ا دها ممنوع شدر درمان اه یضد باردار نیوسا

گش ان پ یشد و برا یزنان و مردان مرم تل  یداوطلبانه یسازمیع . ناخواسته موامه کرد

رتادر کرد که بر حسب  ی، رهبر فرمان۰3۲۲ وریدر شتهر. شتد نییح م زندان ت  یخاط

 .دهند ایرا افگا خودمادر و همسرند و مووفند ت داد فرزندان  گیاز هر چ ایآن، زنان پ

                                                      

4۹ Azadeh Kian, « Gender and Jihad in Iran and Afghanistan », in Suad 

Joseph (dir.), Encyclopedia of Women and Islamic Cultures, Leiden, Brill, 

vol. 2, 2004, pp. 325-326 
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که بر استتاس آن، ن ا  کندین ض م گیرا ن یاستتلام یممهور یفرمان، قانون استتاستت نیا

و به  یاست فراتر از ن ا مادر ین ش ،یاسیو س یاقتصاد ،یزنان به عنوان عاملان امتماع

 . شناخته شده است تیرسم

 

  مردانه، فقر زنانه یتهیسکسوال
و  دانستتتتیمردان را مومه م یغیربارورانه یمنستتت ا یدولت، ام ،یح ومت قبل در

ازدواج موقت و سسس، با  قیکند: از طر تیمشت  هدا یرا به دو سو آن کردیم یس 

و  یانشتتهرستتت ریاغلب زنان ف  بود که یانیروستتس یشتتهر نو در تهران که ممله سیت ستت

قرار  یرا در خدمت مردان شتتاندهیدستتتم یاهبودند که بدن یادهیدخشتتونت ییروستتتا

 یکاوه گلستتان )ع اس. مملو از رفاه نداشتتند یراه به ف تاها گیها نکه خود آن دادندیم

 یبتترهیروزمره و ت یاز زندگ ۰3۲۲تا  ۰3۲3 یهاسا  نیدرگذشتت، ب ۰38۹که در سا  

 :باره گفته بود نیدر ا یو. کردیم یع اس انیروسس نیا

ود تان فربر رورت یلینشان دهم که مانند س یریتصتاو به شتما خواهمیم

ها را از آن تانیرو دیتوانیم. را بر هم خواهد زدشتتتما  ارامآخواهد آمد و 

 را  تیح  دیتوانیاما نم د،یخود را متاننتد قاتلان پنهان کن تیتو هو د،یتب ردان

 . تواندینم کسچیه. دیان ار کن

ار و د هیزده، ستترماهستتتند که به دستتت ملت غرب یستترنوشتتت یایگو ر،یتصتتاو نیا

 تیه رسمب ،یاز مادر ریغ ی یاستامار از طر یبرا یشان به ابگارکه بدن یزنان یمدرن، برا

 یسمن یهاآموزش ،یرانیبه مردان موان ا انیروسس نیا ن،یعلاوه بر ا. شتناخته شده است

مرفه ت لق داشتتتتند، خدمت اران موان  یامتماع یهابه گروه که ییهااما آن. داندیم گین

 نیبه ا. شتما  شهر را در تملک خود داشتند یهاکاباره یهایروستس ای ،ییاغلب روستتا

 گاه خشتتتن با زنان یبه رابطه ،یمنستتت یآنها در رابطه یتجربه ،هن ام ازدواج ب،یترت

 نیا. ممدود شده بود که مرد در آن غالب و حاکم بوده است یافرودست و تمت سلطه
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 تیدرت را به ضتترر زن ت ومناستتبات ق از ازدواج، ایزن و مرد پ یرابطه ینوع تجربه

 .  کردیم

از مردان قرار  یانبوه یشتتهر نو مورد حمله انیروستتس یها، بدن۰3۲۱از ان لاب  پس

آتا  از شهر نو به ییهاها بودندت و مملهسابق آن انیمردان، مشتر نیگرفت )چه بسا که ا

 دندیبه قتن رس یزنده زنده سوختند و برخ ها،یسوزآتا نیزن در ا نیچند. شد دهیکش

مردان  یکه تمت سلطه یملت-بود که قدرت از دولت نیو چن. شدندبازداشت و اعدام  ای

منت ن شتتتد، اما پس از ان لاب و   هیمردان شتتت یتمت ستتتلطه یملت-فارس بود، به دولت

ناختن نش تیکه با هدف مبارزه با فمشا و فساد وضع شد و به رسم ییهامجازات رغمیعل

 یعدم کارکرد نهادها ایو  بودن نیفمشتتتا به دل یدهیپد ،مدید میرژ هتا بته دستتتتآن

 :به خود گرفت ی ریش ن د یامتماع

 

کتته  یاوهیاز زنتتان ب یعراق، برخ-رانیتمتمتلتته در دوران متنتتگ ا از

ه شان را بخانواده یازهاین نیت م تیشان را از دست داده بودند و مسئولهمسران

 نیاما هر بار که ما به ا. ن ردند دایپ ی ریبه مگ روستتس یاعهده داشتتتند، چاره

ما را به  تمستتئولان ح وم م،یکردیاشتتاره م یمشتت لات و م  تتلات امتماع

 43.کردندیمنگ خاموش م یبهانه

 

ها به خانههاست و فاحش افتهی ایافگا وستهیبه طور پ انیها، ت داد روسساز آن سا  پس

 انیاز روسس یآمار اینمونه انیم راًیکه اخ یامطال ه. دهندیخود خدمات ارائه م انیمشتر

ها دررد آن ۰4سا  است؛  38ها آن نیان یکه سن م دهدیدر تهران انجام شتده، نشان م

                                                      

 ۰3۱3شهریورماه  ۰3مصاحبه با ی ی از زنان کنش ر مسلمان در تهران به تاریخ 43 
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اما   ارند،یدرردشان ب 8۱هستند و  ریدرردشان کارگران ف  ۹۱ند، دار یعال تمصتیلات

  44.هستند گیشان نخانواده یازهاین نیمسئو  ت م

د ده مس و یاز ممله مستتند ف ر و فمشتا )ساخته رانیشتده در ا دیتول یمستتندهادر 

بتلا به که همسران م یو زنان وهیاز مادران ب یاریت، بسیکار افراطممافظه نماگریست ،ینم 

ان هاشتتتپرداخت متارج خانواده یبرا یفروشتتتناتوان از کار دارند، ناچار به تن ای ادیاعت

را که از مادران، مومودات م دس ساخته  ،یگفتمان رسم ،یماعامت تیواق  نیا. هستند

 . کرده است یاز م نا ته شمارد،یبرم یو همسر یزنان را مادر یفهیوو نیترو مهم

 

 یریگجهینت
ده و برآم شدهیفارس، غرب کرده،نیتمص یزن آ ،دهیزن ا ،یزمان ح ومت پهلو در

چنان فروتن و هم دش،یمد یهایستتت یاما برخلاف شتتا. بود یمتوستتط شتتهر یاز طب ه

در  .مانده بود یاقتدار شتتتاه بودند، باق رویخود پ یکته بته نوبه یمردان یتمتت ستتتلطته

  هیش یزن آ ،دهیزن ا کند،یم دیت ک ی یشت یکه بر وموه متتلف هو یح ومت اسلام

ته است که فروتن است و الب یمتوستط شهر یو برآمده از طب ه کردهنیو ممجبه، تمصت

 یو برتر دهدیتن م یاو به مد  ارائه شتده به دست دولت اسلام. خوب یهمستر مادر و

 . رهبرند رویکه پ ردیپذیرا م یمردان

 ر، یدکیبه هم مرتبطند و دائماً  یگر هیشتتت و ییگرایمل ،یح ومتت استتتلتام در

. سازندیم تیملت را ت و نیزنان مت لق به ا یو زنان   هیمردان مت لق به ملت ش یمردان 

 یانط هم یهااستیو س  هیشت رانینستبت به ا یستن تیعرب با اکار یکشتورها یدشتمن

شده  یطلب م رفگسترش یعرب آن، کشور  انیساهم یلهیکه به وس یاسلام یممهور

 . کرده است تیت و رانیدر ا گیرا ن انیگرا هیو ش انیگرایمل یاست، رابطه

                                                      

44 http://www.radiofarda.com/content/o2-iran-hiv-women/27315119.html; 

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/06/213483.php 

http://www.radiofarda.com/content/o2-iran-hiv-women/27315119.html
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/06/213483.php
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 یو بازساز اینما یمراستم تاستوعا و عاشتورا، عنصتر استاس ژهیوبه ،یمذهب مراستم

مفهوم  گرا،یمل-یاستتتلام یدئولوژیا یبرا. کشتتتور استتتت نیدر ا کیتهژمون یمردان 

 یبا مردان  شود،یگذاشته م ایبه نما قیزنان و از آن طر یناموس، که در حجاب اسلام

 یتیهو ،یکه به مردان  رانیمنگ عراق و ا. قرار دارد یقو یدر ارتباط یدولتت استتتلام

منس  یبر روابط امتماع نیچنو هم یو مم  یفرد تیبر  هن یمهم ریداد، ت   گین ینظام

نگ، مانند م دانیشه. میآن باش جینتا دنیمنتظر د دیداشت، که هنوز با تیو ساخت منس

که در طو  دوران  یمردان  یستتازه نیا. شتتدند یم دس تل  ینماد مردان  ن،یامام حستت

 دادیرائه ما گین یتصور از زنان  یدوگانه ساخته شده بود، نوع یدگاهید یهیمنگ بر پا

 . است یبودگو پاک یریپذبیآن، آس یارل یهاکه شاخصه

)مانند  یتیمتتلف منس یهایفناوریلهیبه وست یامتماع یم ناستاز یحوزه د،یتردیب

 قیتشو د،یت که با تولهیچون نظر)هم ینهاد یهامنگت و گفتمان ینمایاز ممله س نما،یس

تر  قرار تمت کن کنند،یو بدن را ارائه م تهیس سوال ت،یاز منس ییهاشتاخ  ج،یو ترو

 یدر حواشتتت نیچنهم تیاز منستتت متفاوت یام ان ستتتاخت طیاحا ، شتتتر نیبا ا. دارند

 یقرارداد امتماع یخارج از حوزه طیشتتترا نیا. ومود دارد گین کیهژمون یهاگفتمتان

 ایو  یاند و در سطوح م اومت مملشده تیتاب یاسیخرد س یگرا و عمل ردهادگرمنس

و  یزنان  یازستتتازبه ب توانندیخود ح تتتور داشتتتته و م ییو بتازنمتا ی هن یدر حوزه

 . کمک کنند ی مردان

مت ح و نیزنان موان که در هم یلهیو بدن، به وستت تهیستت ستتوال ت،یمنستت ستتاخت

 یهاتیوه یریرپذییشده و عدم  بات و تغ دهیاند، به چالا کشمتولد شده و بگرگ شده

 ینهیآنان با دستتت رد زدن بر ستت. دهندیاز خود نشتتان م را ا یو ستت دیدائماً در حا  تجد

 یشتتتده، بتته هنجتتارشتتت ننییت  یهتتاو قرار گرفتن در چتتارچوب یلیتمم یهتتاتیتتهو

 ۰388پس از انتتابات خرداد  یاز زنان موان که در منبا اعتراضتت یاریبستت. پردازندیم

و با  کردهایو آرا« بدحجاب»کته بته منبا ستتتبگ م روف استتتت، شتتترکتت کردند، 
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 ریمستتلط و نه به تصتتو یها نه به هنجارهابه طور خلارتته، آن. زده بودندلاک یهاناخن

 «یاسیس ریموانان غ»اغلب از طرف ح ومت به  یو حت بودند هیشب یاسیاز ف ا  س یستنت

  45.قرار داشتند «یتهامم فرهنگ غرب»که هدف  شدیو گفته م. شدندیمل ب م

شتتتان شتتترکت کردند و آنها را مان متیبه ق یزنان در اعتراضتتتات نیحا ، ا نیا با

و ت ل ات چندگانه و همواره در حا   هاتیکرد، چرا که هو فیتور «نیمرزنش» توانیم

 (mestiza) او کند،یطور که آنگالدوا اشاره مآن. اندگذاشته ایخود را به نما رییتغ

مرزها و . تنگ کند یهاممتدوده یرا زنتدان هتادهیتو ا میمفتاه توانتدیکته نم افتتیتدر

ها و عادت نامطلوب را در خارج از خود ن ه دارند، یهادهیکه قرار استتتت ا ییوارهاید

. شتتتوندیقلمداد م یارتتتطلاح، دشتتتمن درونبهکته  انتدیامتاافتتاده یرفتتار یال وهتا

و استتتتدلا   انهیگراهمدائماً از تف ر  دیو او با دهتد،یمرگ م یم نتا یرینتاپتذان طتاف

ست، به تف ر مشترک ا یبه هدف یابیدست یبرا تیاستفاده از ع لان یکه به م نا یلیتمل

و  رتریفراگ ییاستتتت و دورنما یته شتتتدهنییت  ایکه از ال وها و اهداف از پ انهیواگرا
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زنان موان در مراستتم عاشتتورا )ستتالروز شتتهادت امام  نیا یف ا  و فرد مشتتارکت

 ی هیش یهازنان نسبت به سنت نیا یتت یگس یم مو ، نشان دهنده ریغ یواهر تنیحس

 یلهیدر سنن به وس نیاست از ابداعات نو یاماا  نمونه نیا. مورد پستند م ومت استت

 . است افتهیشدن رشد یمهان راما در عص ،یکه در ح ومت اسلام ینسل

 گین کیهژمون یشهادت، در ساخت مردان  یبا نائن شدن به رتبه یرانیموان ا زنان 

 تیعراق، زنان ف ط موق -رانیکه در طو  منگ ا میکن یادآوریت. انتدخلتن وارد کرده

                                                      

4۲ Azadeh Kian, "L'invasion culturelle occidentale : mythe ou réalité", 

Cemoti, n°.20, juillet-décembre 1995, p.73-90. 
46 Gloria Anzaldua, « La conciencia de la mestiza », traduit par Paola 

Bacchetta et Jules Falquet in Théories féministes et queer décoloniales. 

Interventions Chicanas et Latinas états-uniennes, Les Cahiers du Cedref, 

2011, p. 78. 



 

 
 

 آزاده کیان 35

 ۹۱اما با قتن ندا آقاستتتلطان در روز . را داشتتتتند دیدختر شتتته ایهمستتتر، مادر، خواهر و 

که نه همسر بود، نه مادر بود و نه خواهر، به دست  ن،تهرا یهاابانیدر خ ۰388خردادماه 

تلفن همراه  کیکه با  یاهگار شتتاهد و رتتمنه نیدر م ابن چشتتمان چند ، انینظامشتتبه

در ستراستر مهان آن را تماشا کردند، زنان به   رینفر د ونیلیشتد و ستسس م یبردارلمیف

ساخته شده  تیو منس کیژمونه یت وارد شده و مردان یآزاد ریشهادت )در مس یحوزه

 . دندیبه دست ح ومت را به چالا کش


