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بنیاد پژوهش های  چکیده ی آنچه اینک پیش روی شماست، در سی امین کنفرانس 
زیر عنوان  این کنفرانس،  ارائه شده است.  ایتالیا، 2019(  ایران )فلورانس،  زنان 
»سه دهه تجربه و چالش«، به بازبینی و ارزیابی 30 سال تجربه ی بنیاد پژوهش ها، 

اختصاص داشت.
پاندمی  تبعید که  اثرگذار  و  پایدار  ارزشمند،  نهاد  این  پاس هستی سی ساله ی  به 
کووید  19، امسال هم مانع از برگزاری کنفرانس ساالنه اش خواهد شد، به ویراست 

و تکمیل متن سخنرانی ام و انتشار آن به شکل یک جزوه اقدام نموده ام.
مایلم مراتب سپاسگزاری خود را نسبت به دوستانی که در تهیه ی این کار مرا یاری 
رساندند، ابراز کنم: حمید نوذری و ناهید نصرت که اسنادی در اختیارم گذاشتند؛ 
میهن روستا، جمیله داوودی، نورا بیانی، نوزاد آرام و ناصر مهاجر که متن را خواندند 
و راهنمایی های شان را از من دریغ نکردند. نیز سپاس فراوان از بنفشه مسعودی برای 
پیداست که کمی ها،  ناگفته  این متن و تصحیح ها و تدقیق هایش.  بازخوانی دقیق 

کاستی ها و اشتباه های این متن تمامًا برعهده ی نویسنده است. 
این جزوه را به همه ی مبارزان راه برابری زن و مرد تقدیم می کنم؛ و به همه کسانی که 

برای از میان برداشتن تبعیض میان انسان ها، در تالش و کوشش اند. 
با این امید که در آینده ای نزدیک، شاهد از سرگیری کنفرانس های بنیاد پژوهش های 

زنان ایران باشیم.
مهناز متین، اردیبهشت 1400/ مه 2021





بازنگری بحث های نظری جنبش زنان در کنفرانس های

     بنیاد پژوهش های زنان ایران

بحث های نظری جنبش زنان، عرصه ای ست گسترده و دربرگیرنده  ی مسائل گوناگون: 
از پژوهش در پدرساالری و نقِش تاریخی آن در استقرار نظام های اجتماعی مبتنی بر 
تبعیض جنسی گرفته، تا َاشکال این تبعیض در دوره های گوناگون تاریخی و در جوامع 
گوناگون بشری؛ از زمینه های بازتولید و تداوم پدرساالری تا تبلور آن در اقتصاد، 
سیاست، اجتماع، خانواده، قانون، فرهنگ، آداب و رسوم ووو... حتا تالش و کوشش 
ـ که باید آن را یکی از ناهنجاری های تاریخ  برای تعدیل و از میان برداشتن ستم جنسی 
ـ از حیطه ی مباحث نظری جدا نیست؛ چرا که مبارزه برای تغییر و تحول،  بشر دانست 
خود نیاز به تئوری دارد و نظریه های گوناگونی که در پویه   ی زمان، در جنبش زنان نیز 

تکوین یافته و تدوین شده است. 
بنیاد پژوهش های  نظر به گستردگی بحث های نظری مطرح شده در کنفرانس های 
زنان ایران و امکان ناپذیری پرداختن به تک تک آن ها در یک مقاله، این بازنگری را به 
چگونگی طرح مسئله ی اسالم، حکومت اسالمی و نقش آن در تبعیض جنسی در این 
کنفرانس ها محدود کرده ام. با توجه به ویژگی حکومت ایران که سرچشمه ی تدوین 
ـ به ویژه در مورد زنان  ـ شریعت اسالم شیعه قرار  قوانین و تعیین مناسبات اجتماعی را  
داده است، تجزیه و تحلیل این مسئله به منظور یافتن راه کارهایی در جهت رفع تبعیض 
جنسی، برای پژوهشگران و کنشگران جنبش زنان ایران از اهمیت طراز اول برخوردار 
است و از این رو، بخش قابل توجهی از کنفرانس ها را به خود اختصاص داده است. 
در کناِر این مسئله، نقطه نظرات سخنرانان کنفرانس های بنیاد درباره ی حجاب اسالمی 
و اجباری نیز که همزاِد جمهوری اسالمی ست و یکی از ُپرتنش ترین عرصه های اعتراض 
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زنان ایرانی پس از استقرار این نظام مستبِد زن ستیز، در نوشته ی زیر مرور خواهد شد.
پس از اشاره به منابع مورد استفاده برای این کار پژوهشی و محدودیت های آن، و نیز 
مقدمه ای کوتاه درباره ی نحوه  ی شکل گیری و هدف های نخستین بنیاد ، اطالعات 
آماری مختصری درباره  ی موضوعات بحث در کنفرانس های ساالنه ارائه می دهم. 
سپس از گرایش های گوناگونی که به باور من مبنای مباحث نظری درباره ی موضوع 
به دست خواهم داد. در آخر،  مورد نظر هستند، یک تقسیم بندی کلی و شماتیک 
پیشنهادهایی را مطرح خواهم کرد که چه بسا بتواند در خدمت پیشبرد بهتر فعالیت های 

بنیاد در آینده قرار گیرد.
ـ از جمله نقش دین در  ایران   ناگفته پیداست که پژوهش درباره ی مسئله ی زن در 
ـ به بنیاد پژوهش ها محدود نمی شود. ده ها و صدها نشست،  تداوم فرودستی زنان 
کنفرانس، مقاله و کتاب که به مطالعات زنان اختصاص یافته است، مسئله ی اسالم 

را در موقعیت زن ایرانی به تفصیل بررسی کرده اند. 
اضافه کنم که بازبینی و ارزیابی کنفرانس های بنیاد نیز پیش تر انجام گرفته است؛ از 

جمله در خود کنفرانس های بنیاد پژوهش های زنان ایران .1

منابع

در ابتدا باید به یک مشکل متودیک اشاره کنم. از آنجا که اساس پژوهش من، بر 
سالنامه های بنیاد پژوهش  های زنان ایران استوار است که پس از هر کنفرانس به انتشار 

می رسید، با چند محدودیت  رو به رو بوده  ام:

1  برای نمونه: میزگرد 20 سال بنیاد پژوهش  های زنان ایران، دستاوردها و کاستی ها، سالنامه  ی بیستمین 
کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران ، هانوفر، آلمان 2009، ویراستار گلناز امین، صص 142ـ91 )به 
ویژه سخنان آذر شیبانی گرداننده ی میزگرد(؛ صفورا رفیعی  زاده، مروری کوتاه بر دستاوردهای کنفرانس های 
بنیاد ؛ گزارش بیست و پنجمین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران ، شیدا بامداد، تارنمای شهروند:
http://www.shahrvand.com/archives/53285 

نیز: منیره کاظمی، سمینارهای بنیاد پژوهش  های زنان ایران و جایگاه آن در مبحث "مطالعات زنان" 
ایران، در شش بخش، تارنمای شبکه      ی همبستگی مبارزات زنان ایران، در نشانی زیر:

http://iran-women-solidarity.net/spip.php?page=print&id_article=2117

http://www.shahrvand.com/archives/53285 
http://iran-women-solidarity.net/spip.php?page=print&id_article=2117
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1- سالنامه  های بنیاد، چند سالی ست که دیگر به انتشار نمی رسد. تا جایی   
بنیاد  که می دانم، آخرین سالنامه ی منتشر شده ، گزارش بیست و سومین کنفرانس 
)2013( بوده است.2 برای دستیابی به سخنرانی های سال های بعد، یا می بایست به 
گزارش هایی استناد می کردم که در رسانه های کاغذی و مجازی منتشر شده  اند )با 
این فرض که سخنرانی ها با دقت و وفاداری گزارش شده اند(؛ و یا به یادمانده های 
خود و شماری دیگر از شرکت کنندگان. البته تعداد کمی از سخنرانی ها هم جداگانه 

در برخی رسانه ها به انتشار رسیده است.
2- همه ی سخنرانی های ارائه شده در کنفرانس ها، در سالنامه های بنیاد   
از سخنرانان، متن سخنرانی خود را برای چاپ در  انتشار نرسیده است. برخی  به 
اختیار بنیاد قرار ندادند.3 متن سخنرانی شماری دیگر که به دالیلی موفق به شرکت 
در کنفرانس نشدند، در سالنامه ی همان سال منتشر شده است.4 بنابراین، وقتی به 
سخنرانی ها استناد می کنم، مقصودم متونی است که در سالنامه ها گردآوری شده است.

3- حدود 1۷٪ از سخنرانی ها، به زبانی جز فارسی ارائه شده است. نیمی   
از آن ها تنها به زبان اصلی )اغلب انگلیسی، گاه فرانسه و یا آلمانی( در سالنامه ها 

2 آخرین سالنامه ای که من در اختیار دارم، سالنامه ی بیست و سومین کنفرانس بنیاد است )کمبریج، 
آمریکا 2012، ویراستار گلناز امین(. اما سالنامه ی بیست و چهارمین کنفرانس بنیاد پژوهش  های زنان 
ایران ، کلن، آلمان 2014، گویا در تعدادی محدود به چاپ رسیده است. ضمن تهیه   ی این کار، متوجه 
با ارزشی است برای مطالعات فمینیستی و شناخت مبارزات  این سالنامه  ها چه مجموعه  ی  شدم که 

زنان ایرانی در دهه های اخیر. باید امیدوار باشیم که انتشار آن ها در آینده  ی نزدیک از سر گرفته شود.
نیمه ی دیگر، شماره ی 14،  نشریه ی  ایران ،  زنان  بنیاد پژوهش های  به: نخستین سمینار  3 ن.ک. 
13۷0/ 1991، ص 1؛ مجموعه  ی سخنرانی های سمینار دوم بنیاد پژوهش های زنان ایران ، کمبریج، آمریکا 
1991، ص 1؛ دوازدهمین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران ، استکهلم، سوئد 2001، صفحه  ی دوم 
فهرست )بی شماره(؛ سیزدهمین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران ، دنور، آمریکا 2002، صفحه ی 
دوم فهرست )بی شماره(. تا جایی که اطالع دارم، کنفرانس های بنیاد ، همه ساله تمامًا ضبط شده اند. 

مرور فیلم کنفرانس ها )که من به آن ها دسترسی نداشتم( بررسی همه ی سخنرانی ها را ممکن می کند.
4  برای نمونه: زنده  یاد غزاله علیزاده به دلیل بیماری در کنفرانس ششم بنیاد شرکت نکرد، اما متن 
سخنرانی  اش به چاپ رسید )مجموعه سخنرانیهای سمینار ششم، تورنتو، کانادا 199۵، صفحه  ی 
نخست پیش گفتار، بی شماره(؛ و یا آزاده آزاد که در سمینار هشتم شرکت نکرد و متن سخنرانی اش 

چاپ شد )مجموعه سخنرانی  های سمینار هشتم، کرتی، فرانسه 199۷(.
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چاپ شده و نیمی دیگر دو زبانه هستند.۵ در دسترس نبودن متون همه ی سخنرانی ها 
به فارسی، از دشواری های دیگر این کار بوده است.

با این محدودیت ها  کمبودها و نارسایی هایی که در این پژوهش به چشم می آید، 
بی ارتباط نیست.

تأسیس بنیاد پژوهش های زنان ایران و هدف های آن

تأسیس بنیاد ، نخستین بار در نشریه ی نیمه ی دیگر اعالم شده است: 
بنیاد پژوهش های  از گفتگوهای زیاد و تبادل افکار و عقاید،  پس 
زنان ایران با همفکری و همکاری شهال حائری، گلناز امین و افسانه 
نجم آبادی پایه ریزی شد و در تاریخ 8 اوت 1989 ]1۷ مرداد   13۶8[... 

به ثبت رسید.۶
بنیاد چند هدف کلی داشت که از جمله ی آن ها ایجاد نوعی مرکز اسناد بود برای کمک 
نیز: ترتیب سمینارهایی  به پژوهش  های زنان )مقاله، کتاب، فیلم، عکس و...( و 
درباره ی مسائل مربوط به زنان ایران؛ کمک به انتشار مجله و کتاب و نشریه توسط 
زنان و راجع به زنان؛ گردآوری تاریخ شفاهی زنان؛ تدوین پروژه های تحقیقی، با 
تأمین بورس برای تحقق آن ها توسط پژوهشگران زیر نظر بنیاد؛ ایجاد یک شبکه ی 

این برگردان در  اما  به فارسی برگردانده شده،  از سخنرانی   ها همزمان و در خود جلسه  شماری    ۵
سالنامه به چاپ نرسیده است.

۶  فعالیت های زنان ایرانی در خارج از کشور، نشریه  ی نیمه  ی دیگر، شماره ی 11، بهار 13۶9/ 1990، 
ص 19۶. نشریه ی نیمه  ی دیگر، آن طور که خود را معرفی می کند، »فصل نامه ی فرهنگی، سیاسی و 
اجتماعی زنان« است و از نشریات ارزشمند زنان ایرانی خارج کشور پس از انقالب بهمن 13۵۷. نخستین 
شماره ی آن در بهار 13۶3/ 1984، در لندن به انتشار رسید. دوره ی اول انتشار نیمه ی دیگر، با شماره ی 
1۷ )زمستان 13۷1/ 1993( به پایان رسید. شماره ی 1۷ در عین حال نخستین شماره ی دوره ی دوم 
کار این نشریه است که همراه با چهار شماره ی دیگر با تم های گوناگون تا پائیز 13۷8/ 1999 به کار 
خود ادامه داد. ن.ک. به: مهناز متین، »بررسی تطبیقی نشریات ویژه ی زنان در داخل و خارج کشور«، 

ـ 182. یازدهمین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران، برکلی، آمریکا 2000، صص 18۷ 
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ارتباطی بین گروه ها و سازمان های مختلف زنان ایرانی در اروپا، آمریکا و ایران.۷ 
اولیه اش تحقق بخشد.8  اهداف  از  به بخشی  توانست  بنیاد  در سال های نخست، 
گردآوری و چاپ سالنامه ها را که فعاًل تعطیل شده است، می بایست از اقدامات مهم 

بنیاد جهت ثبت تولیدات پژوهشی زنان ایرانی و مبارزات شان به شمار آورد. 
بخش مهم اهداف اولیه ی بنیانگذاران بنیاد ، همان طور که دیدیم، به عرصه ی نظری 
معطوف است. اما به رغم اینکه این نهاد، بنیاد پژوهش ها نام گرفت، تنها به عرصه ی 
نظری و مطالعات زنان بسنده نکرد. از همان آغاز و در سالهای بعد نیز، همواره بر اینکه 
بنیاد در مبارزه  ی زنان برای رفع تبعیض جنسی سهیم و شریک است، تأکید شده است:

هدف کنفرانس  های بنیاد ، یاری رساندن به جنبش برابری طلبانه ی زنان 
ایران از طریق دادن شناخت هرچه بیشتر از وجوه مختلف مسئله ی 

زنان و ایجاد پیوند بین طیف های مختلف این جنبش بوده است.9
بنیاد پژوهش های زنان ایران "دپارتمان مطالعاِت زنان" این و آن دانشگاه نبود و نیست؛ 
نمی توانست باشد؛ نخواست باشد؛ و درست هم بود که نباشد. به همین دلیل، بحث 
درباره ی تالش ها و مبارزات زنان در راستای بهبود موقعیت زن در جامعه، همواره 
بخش جدایی ناپذیر کنفرانس های بنیاد بوده و وقت قابل توجهی )به ویژه در برخی 
کنفرانس ها(، به شناخِت گروه ها، محفل ها و سازمان های زنان و فعالیت های شان 

اختصاص یافته است. 

ـ 19۶ ۷  پیشین، صص 19۷ 
برگزاری شب  آن ها:  از جمله ی  اشاره کرده است؛  بنیاد  بیالن نخستین سال کار  به  امین  8  گلناز 
شعر برای شاعران زن ایرانی، همکاری با مرکز اسناد و پژوهش های ایران در پاریس جهت گردآوری 
اسناد مربوط به زنان، پروژه ی چاپ مجموعه داستان هایی از مهشید امیرشاهی )ن.ک. به: گلناز امین 
الجوردی، معرفی بنیاد و گزارش یک ساله، مجموعه  ی سخنرانی  های سمینار دوم بنیاد پژوهش های 
ایران ، پیش  گفته، صص 8 ـ ۵(؛ و نیز حضور در کنفرانس جهانی زنان در سال 199۵ در پکن  زنان 
)ن.ک. به مجموعه ی سخنرانی های سمینار ششم بنیاد پژوهش های زنان ایران، تورونتو، کانادا 199۵، 
تبعید، کتاب نامه  ی موضوعی، شهرزاد مجاب و  در  ایران  زنان  ص 29(؛ کتاب: دو دهه مطالعات 
 افسانه هژبری، از انتشارات بنیاد پژوهش های زنان ایران است )کمبریج، آمریکا 2000( که با عنوان:

 Women of Iran, a subject bibliography به زبان انگلیسی نیز به انتشار رسیده است.
9  گلناز امین، دوازدهمین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران: چه باید کرد؟ استکهلم، سوئد  

2001، ص 2
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اما بررسی کارنامه ی بنیاد نشان می دهد که مهم ترین فعالیت آن در سی سال گذشته را 
باید برگزاری کنفرانسهای ساالنه دانست.10 پس از دو کنفرانس نخست که با همراهی 
سه عضو بنیانگذار بنیاد امکان پذیر شد، برگزاری کنفرانسها را گلناز امین برعهده 
گرفت. در سال  های بعد، کسان دیگری به کمک او آمدند. جدایی هایی هم البته بود 
که تحلیل آن در این مختصر نمی گنجد. دشواری و سنگینی برگزاری کنفرانسهای 
ساالنه، به پیدایش ایده ی مبتکرانه ی کمیته های محلی منجر شد.11 این کمیته ها که 
ـ برگزاری داوطلبانه ی کنفرانس ها را  ـ در آمریکای شمالی یا اروپا   هر سال در شهری  

برعهده گرفته اند، ماندگاری بنیاد را میسر کرده است.
با توجه به اهداف اولیه ی بنیاد ، مباحث نظری مربوط به زنان و تبعیض جنسی، طبعًا 
جایگاه بسیار مهمی در کنفرانسهای ساالنه داشته است. یک نگاه کلی به کنفرانسهای 
بنیاد ، ما را به این نتیجه می رساند که در کنفرانسهای نخست )به ویژه اولین و دومین 
کادمیک« کار، هم در شکل و هم در محتوا غالب بوده است.       کنفرانس(، جنبهی »آ
کنفرانسها با همکاری »مرکز مطالعات خاورمیانه ی دانشگاه هاروارد« برگزار می شد و 
سخنرانان بیشتر دانشگاهی بودند.12 کوشش در تحلیل مقوالت و ریشه  یابی مشکالت، 
مورد توجه بیشتری قرار داشت. خالصه ای از سخنرانی  ها به زبان انگیسی در پایان 
سالنامه می آمد. به نظر می رسد که در آن سال ها، انتخاب موضوع های مورد بحث، با 
برنامه ریزی درازمدت تری به انجام می رسید. نه تنها محل برگزاری، تاریخ و موضوع، 

10  بنیاد پژوهش های زنان ایران ، گردهمایی های خود را تا نهمین سال، زیر عنوان »سمینار« برگزار 
می کرد و گزارش آن نیز با عنوان »مجموعه ی سخنرانی های سمینار...« به انتشار می رسید. از سال دهم، در 
گزارش ساالنه ی هر گردهمایی )آنچه به »سالنامه« شهرت یافته(، از عنوان »کنفرانس بین المللی سالیانه« 
)تا سال پانزدهم(، سپس از »کنفرانس بین المللی« استفاده شده است. برای راحتی نگارش، من همه جا 

واژه های »کنفرانس« و »سالنامه«را به کار برده ام. 
11  در پیش گفتار سالنامه   ی هجدهمین کنفرانس بنیاد ، به پیدایش کمیته      ها اشاره شده است؛ گلناز 
امین، هجدهمین کنفرانس بنیاد پژوهش  های زنان ایران ، مریلند، آمریکا 200۷، صص ۵ ـ3. در بیستمین 
کنفرانس بنیاد، تحوالتی که در روند برگزاری کنفرانس روی داده، تشریح شده است: بیستمین کنفرانس 
بنیاد پژوهش  های زنان ایران ، هانوفر، آلمان 2009، پیام بنیاد ، صص 1۵2ـ14۶؛ امسال، میزگرد بازبینی 

کنفرانس  های بنیاد در سیامین سالگردش نیز مفصاًل به این مسئله پرداخته است. 
12  در مرور فعالیت  های بنیاد در کنفرانس بیستم )پیش گفته(، گلناز امین به اینکه سخنران های نخست 

بیشتر دانشگاهی بودند، اشاره کرده است؛ ن.ک. به: بیستمین کنفرانس بنیاد )پیش گفته(، ص 14۶.
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بلکه برنامه ی کنفرانس سال بعد، در سالنامه ی سال قبل منتشر می شد. آخرین بار، در 
سالنامهی چهارم است که برنامه ی کنفرانس پنجم را می بینیم.13 از کنفرانس پنجم تا 
دهم، موضوع، شهر میزبان و تاریخ کنفرانس بعدی، در سالنامههای سال پیش از آن 
آمده است. از کنفرانس یازدهم، نشانی از کنفرانس آتی در سالنامهها دیده نمی شود.

بنیاد ، آن طور که به هنگام تأسیس اعالم کرده بود، نتوانست در زمینه ی تولید و تدوین 
نظر )»راه اندازی پروژه هایی با تأمین بودجه، پروژه ی تاریخ شفاهی« و...(، فعالیت 
کند. این نهاد عمدتًا به ارائه ی تولیدات نظری پژوهشگران و کنشگران فمینیست در 

کنفرانس های خود بسنده کرد.

بحث های نظری در کنفرانس های بنیاد پژوهش های زنان ایران

کیفیت بحث های نظری در کنفرانس های بنیاد ، با چند عامل در پیوندی تنگاتنگ 
است که مهم ترین آن ها عبارتند از: موضوع کنفرانس های ساالنه، شیوه ی انتخاب 

سخنرانان و شمار آن ها. 
هر  برای  شده  اعالم  اصلی  تم  ـ یعنی  شده   انتخاب  موضوع  های   -1  
کنفرانس ـ عمدتًا موضوع های کلی مربوط به مسئله ی زنان را در عرصه  های گوناگون 
در برگرفته است. این شیوه  ی گزینش موضوع، برای نهادی که می  خواهد فراگیر باشد 
و گرایشهای گوناگون جنبش زنان را در برگیرد، شیوه ای هوشمندانه است. با توجه به 
اهمیت موضوع کنفرانس ها در کیفیت مباحث نظری ارائه شده، پرسشی که در برابر ما 
قرار می گیرد، این است: موضوع هر کنفرانس چگونه و بر چه مبنایی تعیین شده است؟ 
در برخی موارد ـ بیشتر سال های نخست ـ گزینش موضوع به پیشنهاد و رأی عمومی 
به نظر می رسد که موضوع کنفرانس ها توسط  گذاشته می شد. در سال های اخیر، 
کمیته های محلی، با تأیید مسئول بنیاد انتخاب می شوند. این شیوه، گرچه گونه ای 
اما در عین حال، با  پویایی، تنوع و تازگی را در گزینش موضوع ها میسر می کند، 

13  برنامه ی پنجمین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران ، مجموعه ی سخنرانی های سمینار چهارم، 
وین، اتریش 1992، ص 18۶ـ 18۵



14

بازنگری بحث های نظری جنبش زنان در کنفرانس های بنیاد پژوهش های زنان ایران

داشتن چشم انداز درازمدت در مباحثی که به نیازهای آنی و نیز آتی جنبش زنان در 
عرصه ی نظری پاسخ گوید، خوانایی چندانی ندارد؛ چرا که برقراری پیوند میان موضوع 
کنفرانس های پی در پی، تعمیق و گسترش بحث حول نقطه نظرات گوناگون، بررسی 
تحوالت نظری و در یک کالم، تداوم در بررسی و ارائه ی موضوعات را دشوار می سازد. 
2- شیوه ی گزینش سخنرانان نیز در کیفیت مباحث ارائه شده، بی شک   
تأثیرگذار است. به پیروی از شیوه ی تاکنونی بنیاد، اعضای کمیته های محلی می بایست 
پس از اعالم فراخوانی عمومی چند ماه پیش از کنفرانس، از میان چکیده های رسیده، 
به گزینش سخنرانان بنشینند. مشکل چنین شیوه ای این است که دامنه  ی انتخاب را خواه 
ناخواه محدود می کند و چه بسا از کیفیت مباحث میکاهد. چنین محدودیتهایی 
موجب شده که انتخاب سخنرانان، در بسیاری از کنفرانس ها، ترکیبی باشد از گزینش 
میان چکیده های دریافتی و دعوت از شماری پژوهشگر که در زمینه های مورد نظر 

کار کرده اند. 
3- به دلیل محدودیت زمانی، تعداد سخنرانیها در هر کنفرانس، در عدم   
گسترش و تعمیق مباحث ارائه شده در کنفرانس ها دخیل بوده است. کنفرانس های 
بنیاد در گذر زمان، طوالنی تر شده اند. کنفرانس ها که در آغاز دو روزه بودند، اکنون 
سه روز کامل را به خود اختصاص می دهند.14 اما طوالنی تر شدن کنفرانس ها، بیش 
از اینکه وقت بیشتری برای هر سخنران به همراه داشته باشد، تعداد سخنرانی ها و 

برنامه های دیگر کنفرانس را افزایش داده است. 
نگاهی گذرا به داده هایی چون شمار سخنرانان در 29 سال گذشته، موضوع سخنرانی ها، 
انطباق موضوعات با تم اصلی کنفرانس و داده هایی از این دست، به شناخِت عینی تر 

ما از کنفرانس های بنیاد کمک می کند. 

14  کنفرانس های اول و دوم، دو روزه بودند و در یک آخر هفته برگزار می شدند )ن.ک. به: مجموعه ی 
سخنرانی های سمینار اول، کمبریج، آمریکا 1990، صص 2 و 3؛ و مجموعه ی سخنرانی های سمینار 
دوم، کمبریج، آمریکا 1991، صص 4ـ2(. کنفرانس سوم )لس آنجلس، آمریکا 1992(، از غروب جمعه 
آغاز شد و کنفرانس های بعدی )چهارم تا هفتم( از بعد از ظهر جمعه که عمدتًا به ثبت نام و برنامه های 
هنری اختصاص داشت. از کنفرانس هشتم )کرتی، فرانسه 199۷( مدت زمان کنفرانس به سه روز 

افزایش یافت. ن.ک. به برنامه ی این کنفرانس ها در سالنامه های بنیاد.
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چند داده ی آماری درباره ی
   کنفرانس های بنیاد پژوهش های زنان ایران

یک جمع و تفریق تقریبی نشان می دهد که حدود 3۷0 سخنرانی در 29 کنفرانس 
بنیاد ارائه شده است؛1۵ گاه توسط یک سخنران و گاه در میزگرد و پنل )با ذکر اینکه 
تمایز این دو همیشه روشن نبوده است(. بیش از 9۵٪ سخنرانی ها توسط زنان انجام 
گرفته است و کمتر از ۵٪ آن ها توسط مردان. در دهه ی نخست، 108 سخنرانی؛ در 
دهه ی دوم، 130 سخنرانی )افزایش حدود 20 درصدی( و در دهه ی سوم )در 9 

کنفرانس، بدون محاسبه ی کنفرانس 2019(، 12۶ سخنرانی ارائه شده است.
بیش از نیمی از این 3۷0 سخنرانی )نزدیک به ۶0 در صد(، با تم اصلی اعالم شده 
با  بقیه، در کنفرانس  هایی  آنکه  بوده است؛ حال  برای کنفرانس، مستقیمًا مربوط 

موضوعات دیگر نیز می توانستند عرضه شوند.1۶ 
در آنچه به مباحث نظری جنبش زنان مربوط می شود، سخنرانی های 29 سال گذشته، 
تقریبًا همه  ی موضوع ها را دربرگرفته اند: فمینیسم؛ جنسیت و تحول بینش ها در ربط 
با این مقوله: تعریف جنس و جنسیت، هم جنس گرایی، دگرجنس گرایی و بسیاری 
مقوالت تازه )با تأکید بر اینکه کنفرانس های بنیاد در شکستن برخی تابوهای رایج 
در میان ایرانیان در این زمینه پیش قدم بوده است(؛ زن از منظر سیاست و قوانین؛ زن 
از منظر فرهنگ، هنر و ادبیات؛ تعلیم و تربیت، تحصیل، اشتغال؛ مسائل مربوط به 
خشونت خانگی، اجتماعی و جنگ؛ مبارزات زنان، مناسباِت میان کنشگران داخل و 
خارج، مناسباِت میان چند نسل از مدافعان حقوق زن، مسائل ویژه ی زنان از ملیت ها، 
تهران محوری، فارس محوری و شیعه محوری  ایرانی که  قوم ها و مذاهب گوناگون 
موجود بر آن سایه افکنده و در سال های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ 

1۵  در این رقم، سخنرانی برندگان جایزه ی زنده یاد حامد شهیدیان که از سال 200۷ آغاز شد، و 
معرفی نامه های »زن برگزیده« لحاظ نشده است؛ و نیز پیام بنیاد که از سوی مسئول آن گلناز امین، همه 
تأمالتی درباره ی مسئله ی زن و  نهاد، دربرگیرنده ی  این  بر گزارش ساالنه ی  ارائه شده و فزون  ساله 

مبارزات زنان نیز بوده است. 
1۶  با تأکید براینکه داوری در این زمینه تا حدودی سوبژکتیو و حتا سلیقه ای ست.
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تشابهات و تمایزات وضعیت زنان ایرانی در مقایسه با زنان منطقه؛ وضعیت زنان در 
روند تحوالت جهانی؛ ووو... در یک کالم، کنفرانس های بنیاد به مهم ترین مسائل 

زنان پرداخته است.1۷ 
بنیاد،  در کنفرانس های  و همیشه چالش برانگیز  مورد بحث  از جمله موضوعات 
مسئله ی اسالم، حکومت اسالمی، پی  آمدهای آن بر زندگی زنان و نیز یافتن راه حل 

یا راه حل هایی برای رهایی از این نظام مبتنی بر تبعیض جنسی بوده است. 
در 29 سال گذشته، "اسالم" یک بار تم اصلی کنفرانس بوده: »زن و جنسیت در اسالم« 
)ششمین کنفرانس، تورنتو، آمریکا 199۵(. یک بار هم »مذهب« در عنوان اصلی 
یکی از کنفرانس ها ذکر شده است: »زن، مذهب و ایدئولوژی« )سیزدهمین کنفرانس، 
دنور، آمریکا 2002(. البته عناوینی نظیر مدرنیته، تجدد، بنیادگرایی، سکوالریسم و 
مقوالتی از این دست، در تم اصلی برخی کنفرانس ها آمده و بحث را طبعًا به مذهب 
نیز کشانده است. به بیان دیگر، ده ها سخنران در کنفرانس  های ساالنه، به موضوعاتی 
در ربط با دین و حکومت دینی پرداخته اند. با یک محاسبه  ی تقریبی می توان گفت 

که موضوع اصلی 30 سخنرانی، مذاهب و عمدتًا اسالم بوده است.
»حجاب«، که تم اصلی هیچ کنفرانسی نبوده است، موضوع ۷ سخنرانی و یک میزگرد 
با شرکت 3 سخنران را به خود اختصاص داده است.18 ناگفته پیداست که در ده ها 
سخنرانی، بحث حجاب اسالمی و اجباری بودن آن به میان کشیده شده و مورد بررسی 

و نقد قرار گرفته است. 
بازبینی نقش مذهب )به طور مشخص اسالم شیعه( و حکومت اسالمی در تجدید 
تولید و تداوم ستم جنسی در ایران و یکی از نمادهای آن یعنی حجاب اسالمی، آن طور 
که در کنفرانس های بنیاد پژوهش های زنان ایران بحث و بررسی شده است، وجود 
نقطه نظرها و تحلیل های گوناگون و گاه متضادی را به نمایش می گذارد. این گوناگونی 
در میان سخنرانان بنیاد، حاکی از گوناگونی نظری در جنبش فمینیستی ایران است. 
بدون اینکه قصد داشته باشیم ویژگی های سخنرانان را نادیده بگیریم، در زمینه ی مورد 

1۷  ن.ک. به دسته      بندی موضوعی کنفرانس بنیاد پژوهش      های زنان ایران در پیوسِت این نوشته.
18  نگاه کنید به پیوسِت این نوشته.
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بحث مان )یعنی نقش اسالم و حکومت اسالمی در تبعیض جنسی و تداوم آن در 
ایران(، سه گرایش کلی را می توانیم در میان نظرات ابراز شده در کنفرانس های بنیاد 
از یکدیگر تمیز دهیم. ویژگی های این سه گرایش را در زیر، بر مبنای درک و دریافت 
خود، برمی شمارم و این بررسی را با اشاره به برخی ویژگی های یک گروه دیگر از 
سخنرانان کنفرانس های بنیاد تکمیل می کنم که »نسل جوان« زنان کنشگر ایرانی هستند 

و در نیمه ی دوم هستی بنیاد، جایگاهی قابل توجه یافته اند.
الزم به تأکید می دانم که تقسیم بندی گرایش ها را تنها با اتکاء به نظرات ابراز شده 
انجام داده ام. بررسی  بنیاد  در کنفرانس های ساالنه ی  درباره ی موضوع مورد بحث 
و یا  آثار دیگر نوشتاری و گفتاری سخنرانان مورد استناد، درباره ی همین موضوع 
نقطه نظرات شان در برخورد به دیگر مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فکری و 
فرهنگی ایران )که در مورد برخی ُپرشمار است(، در محدوده ی این بازنگری قرار 

نمی گیرد. 
نقل قول از افراد، لزومًا به معنای قرار دادن شان در »دسته«ای از فمینیست ها نیست. 
تردید ندارم که شماری از کسانی که به آن ها استناد کرده ام، خود را در این و آن گرایش، 
بازنمی شناسند؛ و یا اساسًا چنین دسته بندی ای را درست نمی دانند. مقصود من، نه 
دسته بندی افراد، که کوششی ست در شناخت گرایش هایی که در دو سه دهه ی اخیر 
در میان فمینیست های ایرانی غلبه یافته و در کنفرانس های بنیاد بازتاب داشته است. 
مستقل از اینکه سخنرانان خود را متعلق به گرایشی بدانند یا ندانند، نقطه نظراتی که در 
کنفرانس ها ارائه داده اند، به باور من، بیانگر گرایش های کنونی در میان فمینیست های 
ایرانی است. هرکدام از این گرایش ها، بر مسئله )یا مسائلی( انگشت می گذارند و 
آن)ها( را در تبعیض جنسی و تداوم آن، اصلی و کلیدی می شمارند. به این ترتیب، 
مسائل دیگر کم رنگ می شوند و یا به حاشیه می روند. بر مبنای تحلیل از مسائل اصلی 
و کلیدی، راه کارهایی نیز برای حرکت به سوی استقرار نظامی که تعدیل و نهایتًا رفع 

ستم جنسی را میسر کند، از سوی گرایش های گوناگون ارائه می شود. 
ناگفته پیداست که هرکدام از گرایش ها نیز خود در برگیرنده ی طیفی از نظرات است. به 
عبارت دیگر، نه نظرات بینابینی کم هستند و نه هم پوشانی هایی در مقوالت فمینیستی، 

در میان افرادی با گرایش های متفاوت نظری یا سیاسی.
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سه گرایش در برخورد به اسالم، حکومت اسالمی و حجاب

گرایش سکوالر
ایرانی را باید به قدرت گیری جمهوری  برآمد گرایش سکوالر در میان روشنفکران 
اسالمی مربوط دانست که نماد درهم آمیختگی دین و دولت در تعیین مناسبات سیاسی 
و اجتماعی ست. در چند دهه ی اخیر، البته در بسیاری از نقاط جهان ـ آنجا که "دنیای 
مسلمان" نامیده می شود ـ قدرت گیری جریان های اسالم گرا که »کعبه ی آمال« شان، 
برقراری حکومت های اسالمی ست و از اولین اقدامات شان، پایمال کردن دستاوردهای 
بیش از یک سده مبارزه ی زنان )و مردان( تجددخواه، اهمیت سکوالریسم را در مرکز 
توجه بسیاری از کنشگران حقوق زن قرار داده است. گرایش سکوالر، یعنی گرایشی را 
که در یک بیان کلی، خواهان جدایی دین از دولت و یا کاهش قدرت دین در تعیین 
مناسبات اجتماعی ست، می توان گسترده ترین گرایش در میان فمینیست های ایرانی 
دانست. به عبارت دیگر، بخش مهمی از فمینیست ها با گرایش های عقیدتی و سیاسی 
به آن ها خواهم پرداخت(، زیر چتر فمینیسم سکوالر قرار می گیرند.  متفاوت )که 
آن ها در ضرورت استقرار حکومت سکوالر در تعدیل و در نهایت، از میان برداشتن 
تبعیض جنسی اشتراک نظر دارند. اما آنچه این فمینیست ها را از هم متمایز می کند، 
وزن و جایگاهی ست که برای نظام های سکوالر در رفع این تبعیض و کسب برابری 
زن و مرد قائل می شوند؛ یعنی پاسخ به این پرسش که: ستم جنسی در ایران تا چه حد 
نتیجه ی درهم آمیختگی دین و دولت است و به چه میزان در دیگر معضالت جامعه 
)معیشتی، تاریخی، فکری، فرهنگی، سنتی و...( ریشه دارد؟ در پاسخ به این پرسش 

است که گرایش های گوناگون از هم دور می شوند. 
در اینجا کوشش می کنم ویژگی های گرایش سکوالر را با استناد به برخی از سخنرانان 

بنیاد به دست دهم.

 1- برجسته کردن گرایشی در میان فمینیست های ایرانی با عنوان "سکوالر"، به این 
دلیل است که محور بحث این بخش از فمینیست ها در تحلیِل موقعیت زن ایرانی )در 
کنفرانس های بنیاد( حول مسئله ی دین و جایگاه آن در حکومت و جامعه دور می زند. 
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این گفتمان، ِاعمال شرع اسالم را که بنیادش بر پدرساالری و زن ستیزی استوار است، 
از موانع اصلی و گاه اصلی ترین مانع پیشرفت زن ایرانی در دستیابی به حقوق برابر 
با مردان می      داند؛ به ویژه اسالم بنیادگرای در قدرت را که بیش از هر گروه اجتماعی 

دیگر، حقوق و دستاوردهای زنان را پایمال کرده است:
مسئله      ی زنان در گفتمان »بنیادگرایی« شایان توجه خاصی است؛ چرا 
که در جریان قدرت گیری این جنبش ها، زنان جزء نخستین گروهی 
برای  بنیادگرایان  قرار میگیرد.  هستند که حقوق      شان مورد تهاجم 
رسیدن به جامعه      ی آرمانی مورد نظر خویش، بازگشت به روابط سنتی 

بین زن و مرد را به عنوان راه حل ارائه می دهند.19

 2- در این گفتمان، پدرساالری به عنوان سرچشمه ی ستم جنسی، البته بسی بیش 
از استقرار جمهوری اسالمی عمر دارد. اما مشکل آنجا بروز می کند که در اندیشه ی 
دینی، تفاوت میان زن و مرد، »فطری« و »طبیعی« انگاشته می شود و فرودستی زن 
هم نه نشانه ای از تبعیض که عین عدالت تلقی می گردد. پس تغییر و تحول در جهت 
رفع تبعیض جنسی ـ که خواستی "زمینی"ست ـ به ناگزیر با سد سترگ اصول مقدس 

"آسمانی" رو در رو می شود:
پدرساالری که... ریشه های تاریخی و بس طوالنی دارد، تنها زائیده ی 
جمهوری اسالمی نمی باشد. اما در این نظام، آپارتاید جنسی به عنوان 
تفاوت »فطری« و »طبیعی« تبلیغ می شود و استبداد با قوانین مقدس 
»الهی« به اجرا درمی آید و بدین ترتیب، جای هرگونه دخالت زمینی 

را تنگ  تر و تنگ تر می سازد.20

 3- جایگاه مهم دین در تعیین موقعیت زن ایرانی سبب می شود که فمینیست های 
سکوالر، نسبت به تأثیر دین و خرافات ناشی از آن بر ذهنیت جامعه، حساسیت بیشتری 

19  سوسن عمید، بنیادگرایی اسالمی و مسئله ی زن، ششمین کنفرانس بنیاد پژوهش   های زنان ایران ، 
تورنتو، کانادا 199۵، صص 1۷3ـ1۷2

20  سوسن عمید، پیش گفته، ص 1۷۶
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نشان دهند و برخورد به آن را از وظایف کنشگران زن محسوب کنند:
... سؤال این است که آیا میشود ضایعات مذهب زده ی ضد زن را از 
ذهن ها پاک کرد؟... وظیفه ی ما این است که در ذهنیت خودمان به 
دنبال ویروس های مذهبی یا فرهنگی که از مذهب تغذیه شده بگردیم 

و همه را حذف کنیم...21

ایران، قرآن و شریعت  را در  قوانین  چون جمهوری اسالمی، منبع و منشأ   -4 
برای گرایش سکوالر  پایه ای اسالم  نقد متون  این رو،  از  قرار داده است،  اسالمی 

اهمیت زیادی می یابد:
از آنجایی که جمهوری اسالمی صریحًا عملکرد و اعتبار قوانین نظام 
خود را منبعث از اسالم دانسته، منطقًا هرگونه بحثی پیرامون حقوق 
و وضعیت زنان در جامعه ی تحت سیطره ی این رژیم را باید با نقد 

از آیات قرآن و سنن اسالمی در این باره آغاز کرد.22 
در گرایش سکوالر، باور بر این است که نمی توان مناسباتی دموکراتیک را بر اساس 

قوانین موجود در ایران بنا گذاشت: 
بر نظام خانواده ی مورد تأیید قانون مدنی، نمی توان نظام سیاسی را 
استوار ساخت که نام دموکراسی بر خود گذارد... نمی توان بر فراز نظام 
حقوقی که خانواده ی پدرساالر ـ مردساالر را پاسداری می کند، جز یک 
نظام سیاسی غیردموکراتیک ـ قیم مآب و پدرساالر را انتظار داشت...23

 ۵- گرایش سکوالر، همه ی مشکالت زن ایرانی را به ِاعمال شریعت اسالم بر 
به  نابسامانی ها  جامعه مربوط و محدود نمی کند. برعکس، در تبدیل شدن همه ی 

»جنگ ارزش ها و رفتارهای اخالقی«، بنیادگرایان اسالمی را مسئول می داند:

مذهب و تأثیر آن بر روابط جنسی ـ اجتماعی، سیزدهمین کنفرانس بنیاد  21  شهال سپهر بی بی، 
پژوهش      های زنان ایران، دنور، آمریکا 2002، صص 28ـ2۷

22  فریده هرندی، تأثیرات اسالم بر قوانین ایران و موقعیت زنان، سیزدهمین کنفرانس، ص 121
23  عزیزه ارشدی، زن در قانون مدنی ایران، ششمین کنفرانس بنیاد... پیش گفته، صص 1۶4ـ1۶3
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فاجعه بارترین نتیجه  ی افزایش نفوذ مذهب برای تمام جوامع این بوده 
که سیاست مداران و سردمداران مذهبی و سیاسی موفق شده  اند همه  ی 
نابسامانی های فرهنگی، اجتماعی و اخالقی را به جنگ ارزش ها و 
رفتارهای اخالقی تبدیل کنند. آن ها سعی می      کنند بحران      های چاره ناپذیر 
سرمایه      داری و سلطه      ی بازار بر تمام جنبه      های زندگی انسان      ها را به 

سست شدن بنیان خانواده، آزادی      طلبی زنان... نسبت بدهند.24
در این رویکرد، رشد بنیادگرایی اسالمی به مهم      ترین چالش کنشگران حقوق زن تبدیل 

می شود:
بی تردید مهم      ترین چالش یا مسئله      ی پیچیده      ای که در شرایط حاضر در 
مقابل ما قرار دارد، رشد گرایش      های مذهبی یا در حقیقت بنیادگرایی 
مذهبی و پی      آمدهای آن برای زنان و برای فمینیسم به عنوان ایدئولوژی 

و جنبش سیاسی و فرهنگی برای کسب برابری جنسیتی است.2۵

 ۶- می دانیم که ایده های سکوالر در ایران، برخالف تبلیغات دروغین اسالم گرایان، 
پدیده ای تازه، بی سابقه و عاریتی نیست. از همین رو، شناخت و تحلیل از تجربه ی 
نیروهای سکوالر ایران که دست کم صدسال قدمت دارند، در نگاه این پژوهشگران 

از اهمیت برخوردار است: 
ارتباط ایده های سکوالر با جنبش مشروطیت که پس از گذشت صد 
سال آرمان های آن هنوز تحقق نیافته، تا حدود زیادی روشن است. 
چرا که جنبش مشروطه بود که رویارویی ایده ی تجدد یا مدرنیته را 
که سکوالریسم یکی از دستاوردهای عمده ی آن است، با سنت که 
مذهب و ارزش ها و اخالقیات مذهبی شاخصه ی مهم آن هستند، 
به یک نبرد آشکار و یک جنگ و گریز دائمی در حیات سیاسی ایران 
تبدیل کرد. در این رابطه، طبعاً شناخت و تحلیل موشکافانه ی تجربیات 

24  هایده مغیثی، از گام های محتاطانه تا گام های ناموزون، به گام های سنجیده، یک قرن مبارزه ی 
زنان ایران، هفدهمین کنفرانس بنیاد پژوهش      های زنان ایران، مونترال، کانادا 200۶، ص 11۷

2۵  هایده مغیثی، پیشین
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صدساله ی فمینیسم در ایران از جنبش مشروطه به این سو، اهمیت 
زیادی پیدا می کند.2۶

وجود نیروهای مدرن و سکوالر در ایران موجب شده است که شماری از دین باوران 
»دنیای مسلمان«، تالش هایی جهت اصالح دین انجام دهند. فمینیست های سکوالر 
به این تالش ها بی توجه نیستند. اما ارزیابی آن ها از تجربه ی ایران، حاکی از بی      حاصل 
بودن این تالش ها جهت یافتن اصولی در قرآن و شریعت اسالمی ست که امکان استقرار 

نظامی عرفی و دستیابی به خواسته های برابری      طلبانه      ی زنان را میسر کند:
این بحث      ها در »دنیای مسلمان« میان  ... سال      های سال است که 
زنان و مردان جریان دارد و همین طور در دنیای غرب، میان کسانی 
که به نقش اسالم در جایگاه زنان می پردازند و کوشش می      کنند که 
با زنان نقشی  رابطه  آیا اسالم در  این پرسش      ها پاسخ دهند که  به 
مترقی بازی کرده یا برعکس نقش ارتجاعی داشته است؟ آیا امروز 
قانون اسالم می      تواند به نیازهای زنان در دنیای مدرن پاسخ دهد یا 
خیر؟... ما نمی توانیم بگوییم که چنین تالش      هایی مثبت نیست... 
اما مشکل آنجاست که ما در جوامعی زندگی می کنیم که اسالم هنوز 
قانون است و جدایی شرع و عرف صورت نپذیرفته است. و در نتیجه، 
این تفسیرات و تغییرات تا زمانی که این جدایی صورت نگرفته، در 
عمل به موانع جدی برخورد می      کند. امروز با توجه به تجربه      ی ایران، 
می      توانیم بار دیگر به سؤالی که از اوایل قرن مطرح بوده است، پاسخ 
دهیم. آیا می      توان قانون اسالمی را با برداشت      های فمینیستی تفسیر 

کرد و تغییر داد؟ تجربه      ی ایران پاسخ می      دهد که متأسفانه خیر.2۷

 ۷- گرایش سکوالر، راه حل بهبودی وضعیت زنان را در ایران، در جدایی دین از 
دولت می      جوید و نیز استقرار حکومتی دموکراتیک و سکوالر که برخالف حکومت 

2۶  هایده مغیثی، پیشین، ص 118
2۷  شهال شفیق، اسالم، پدرساالری، چندگانگی و چندگونگی موقعیت کنونی زنان در دنیای اسالم، 

ششمین کنفرانس بنیاد پژوهش      های زنان ایران ، تورنتو، کانادا 199۵، صص 121 و 129
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دینی، حق مشارکت مردم را در سرنوشت خویش به رسمیت می شناسد. البته آن ها 
محدویت های حکومت سکوالر را از دیده به دور نمی دارند:

به  انسانی،  از حقوق  از هر گروه دیگر محروم  زنان شاید بیش   ...
جامعه ی سکوالر و آزاد از دیکتاتوری سیاسی و مذهبی نیاز دارند... 
ِصرف وجود دولت دموکراتیِک سکوالر یا رهایی سیاست دولتی از 
دین، قدم بزرگی است. اگر دموکراسی را عبارت از مشارکت برابر تمام 
شهروندان از طریق نمایندگان شان در مباحث مربوط به سیاست ها و 
قوانینی بدانیم که زندگی فردی و اجتماعی آنان را انتظام می دهد، حکومت 
دینی چون سیاست ها و قوانین را بر اساس دستورات و آموخته های 
دینی تنظیم می کند و تشخیص خیر و ّشر و خوب و بد جامعه را در 
اختیار منتخبینی می گذارد که به عاملیت و قدرت تشخیص و حق 
انتخاب فردی باور ندارند، در اساس نافی مشارکت مردم در تعیین 

سرنوشت خودشان است...28
و:

... تشکیل دولت سکوالر، به معنی عدالت اجتماعی، دموکراسی و نابودی 
انقیاد جنسیتی، قومی و مذهبی نیست. اما راه را برای مدارا، مذاکره و 

تبادل افکار هموار می کند که برای جنبش فمینیستی حیاتی است...29
وجود طیفی از نظرات، موجب می شود که گرایش سکوالر در کلیت خود نتواند برای 
چگونگی استقرار چنین نظامی در ایران، راه حلی کم و بیش مشترک را متصور شود:  

استراتژی آینده ی فمینیسم سکوالر برای ایجاد یک دولت سکوالر و 
دموکراتیک در ایران چیست؟ این سؤال، جواب روشن و آسانی ندارد 
و طبعًا هرکس بر اساس ایدئولوژی خود و پیچیدگی ذهنی و دانش 
خود، جواب متفاوتی برای آن دارد... چالشی که فمینیسم سکوالر با آن 
رو به روست، در اساس همان چالش هایی است که جنبش ترقی      خواه 

28  هایده مغیثی، پیش گفته، صص 12۷ و 128
29  پیشین، ص 128
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ناچار در  به  ایران  آن مواجه است. فمینیسم  با  ایران  و دموکراتیک 
اجتماعی جامعه،  و  امکانات و محدودیت های سیاسی  چارچوب 

اولویت های خود را تعیین می کند...30
به رغم فقدان چشم اندازی مشترک برای تحوالت مطلوب آینده در میان فمینیست های 

سکوالر، آن ها پرسش هایی را در برابر فمینیست ها قرار می دهند؛ از جمله:
... آیا استقرار دولت سکوالر در ایران جز از طریق سرنگونی نظام 
سیاسی فعلی ممکن است؟... آیا امکان اینکه یک نظام سیاسی  ـ مذهبی 

استبدادی به رفرم خود دست بزند وجود دارد؟...31
و یا:

طیف رنگارنگ طرفداران دموکراسی و جدایی دین از دولت، امروز 
در برابر یک پرسش مهم تاریخی قرار دارند. در پاسخ به ضرورت 
برابری حقوق مدنی زنان و مردان، برنامه های سیاسی آنان چه می گوید؟ 
در برابر پذیرش اصل برابری زن و مرد، کدام نظام خانواده و کدام 

مناسبات حقوقی را قرار می دهند؟32

 8- بحث درباره ی حجاب اسالمی و اجبار آن در ایران، از مباحث مطرح در میان 
این بخش از فمینیست هاست. برای شماری از پژوهشگران، حجاب اسالمی از یک 
پوشش ساده بسیار فراتر رفته، به نماد »فضای جنسی شده«ی جامعه تبدیل شده است:

منظورم از حجاب معنای وسیع آن است... حجاب به معنای سکوت 
زن، به معنای فقدان حضور او در جامعه... وسواس در عدم اختالط 
زن و مرد که هدف آن مهار رفتار جنسی زن است و به نوعی تقسیم 
فضای جنسی شده ]در اصل، "جنش" شده که باید اشتباه تایپی باشد[ 
می انجامد. خانه را به زن اختصاص دادن و بیرون را به مرد... حجاب 
در واقع نماد این فضای جنسی شده است... بنابراین حجاب فقط یک 

30  هایده مغیثی، پیش      گفته، ص 128
31  پیشین، ص 129

32  عزیزه ارشدی، پیش گفته، ص 1۶۵
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تکه پارچه نیست؛ بلکه نمادی است از یک دیدگاه فکری و نظامی که در 
اساس مردساالر است. طبیعتًا این واقعیت کار کسانی را که تالش می کنند 
از دیدگاه و قوانین اسالمی تفاسیر فمینیستی بکنند، دشوار می کند...33

حجاب اسالمی، در واقع، ابزاری تلقی می شود در دست قدرِت سیاسی برای »حفظ 
سلسله مراتب جنسیتی«:

... حجاب، ادامه ی نظم جنسیتی است و حفظ سلسله      مراتب جنسیتی 
در خدمت قدرت است. به این معنی که حجاب همیشه مسئله      ی سیاسی 
بوده... تنها جایی که بار سیاسی      اش از بین می      رود، زمانی  ست که قانون 

و دین از هم جدا شوند و دین تبدیل به یک امر شخصی ]شود[.34
اینکه مسئله      ی حجاب اجباری در "اولویت بندی"های فمینیست های ایرانی از مسائل 
و مشکالت زنان ایران، در جایگاه شایسته ی خود قرار نمیگیرد، از سوی شماری از 

سخنرانان بنیاد نقد شده است:
در شرایطی که مبارزه      ی روزمره      ی زنان با حاکمیت بر سر مسئله      ی 
آن  در  زنان مذهبی و سکوالر  ادامه داشت،  برای سال      ها  حجاب 
به  را  زنان  با وجود خاستگاه      های متفاوت خود، مسائل  شرایط... 
گونه      ای اولویت      بندی کردند که مسئله ی حجاب در آن جایی نداشته 
باشد. براساس این اولویت بندی بود که موضوعات و مباحث زنان در 
عرصه ی تئوریک طرح شد، به عرصه ی عمومی کشیده شد و حول 
آن گفتمان های پایه  ای جنبش زنان شکل گرفت... تجربه ی من از یک 
دهه کنشگری فمینیستی و زیست میان فمینیست ها نشان می دهد که 
اولویت بندی خواسته ها بیش از آنکه متأثر از شرایط بیرونی باشد، 

ناشی از خواست درونی کنشگران است.3۵

33  شهال شفیق، پیش گفته، صص 121، 12۷، 128
34  شهال شفیق، اسالم سیاسی، جنسیت و جنس گونگی، بیست و چهارمین کنفرانس بنیاد پژوهش  های 
زنان ایران، کلن، آلمان 2013، شهروند، 1۵ اوت 2013، گزارش روز نخست، ص 18، در نشانی زیر:
https://shahrvand.com/archives/41713

3۵  شادی صدر، حجاب اجباری و فمینیست های ایرانی داخل و خارج ایران، بیستمین کنفرانس 

https://shahrvand.com/archives/41713
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و:
در ایران، زنان تالش دارند حجابی را که جمهوری اسالمی تعیین کرده، 
رعایت نکنند. ولی هنوز فعاالن جنبش زنان داخل ایران، حجاب را 

اولویت مبارزه نمی دانند و چنین گفتمانی را پیش نمی برند.3۶

گرایش چپگرا 
مقصود من از گرایش چپگرا، تعریف کالسیک آن یعنی فمینیست های سوسیالیست، 
مارکسیست و کمونیست است؛ با تأکید بر اینکه شماری از فمینیست های گرایش 
نخست، خود را متعلق به طیف چپ در معنای کلی آن می دانند؛ بی آنکه لزومًا به یکی 
از جریان های موجود چپ وابستگی داشته باشند. گرایش چپ که پاره ی بزرگی از آن، 
اعضا و هواداران گروه ها و احزاب سیاسی چپگرا بوده یا هستند، طیفی از نظرات 
را دربرمی گیرد. بسیاری از این فمینیست ها، به سازمان های چپ وابسته نیستند، اما 
در تحلیل آن ها از ستم جنسی می توان تأثیر گفتمان کالسیک فمینیست های چپگرا 

را به روشنی دید.
ویژگی گرایش چپ این است که بخش مهمی از گفتمانش حول ریشه های ستم جنسی 
متمرکز است که آن را به پیدایش مالکیت خصوصی، مناسبات اقتصادی مبتنی بر آن 
و سلسله مراتب طبقاتی ناشی از این مناسبات مربوط می داند. از این رو، از میان رفتن 
ستم جنسی و رهایی زن را، در تحلیل نهایی، به الغای چنین مناسباتی منوط می کند. 

 1- گرایش چپگرا، ماهیتًا سکوالر و مخالف حکومت دینی ست و اسالم را یکی 
از عوامل مهم فرودستی زن ایرانی می داند: 

... احقاق هر حقی در رابطه با زنان، به طور عینی در مقابل اسالم و 
حکومت مذهبی قرار دارد... یعنی کلیه ی قوانین نابرابر و تبعیض ها 

بنیاد پژوهش      های زنان ایران ، هانوفر، آلمان 2009، صص 283، 290
3۶  سوده راد، بدن زن، پاشنه ی آشیل جنبش زنان ایران، بیست و چهارمین کنفرانس بنیاد پژوهش های 

زنان ایران، کلن، آلمان 2013، نشریه شهروند، در نشانی زیر: 
https://shahrvand.com/archives/41717

https://shahrvand.com/archives/41717
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در کشور ما ریشه در اسالم و قوانین ویژه  ی آن برای زنان دارد.3۷
در این گرایش از فمینیست ها، البته تحلیلی یگانه و یک دست از نقش دین در پیدایش 
و تداوم ستم جنسی، وجود ندارد. تحلیل برخی از فمینیست  های چپگرا نسبت به 
جایگاه مذهب و اعتقادات مذهبی در جامعه، تا حدودی تقلیل گرایانه است. گویا 
"توده های« زنان از »سر ناچاری« مذهبی شده اند و از این رو با آموزش دادن شان، 

می      توان آن ها را به نقش مخرب مذهب آگاه کرد:
... یک فعال صادق جنبش زنان در نهایت باید بتواند به آن توده  ی 
بیاموزد که نقش مذهب و  از سر ناچاری مذهبی هستند  زنانی که 
اسالم در ارتباط با سرکوب و فرودستی زنان چیست و برای رهایی 

کامل چرا باید از این تفکرات گسست.38 
شماری دیگر، به پیچیدگی های نقش دین در جامعه بیشتر توجه دارند:

تا حد حذف  به منظور خصوصی کردن دین حتا  دینی  ... اصالح 
»روحانیت«، باعث گسترش بیشتر سلطه  ی دین بر فرد و بر روابط 
اجتماعی می گردد. اگر در ایران کنونی مبارزه متوجه روحانیون متشکل 
در دولت است، در اسالم اصالح شده و در شرایط جدایی دین و 
متوجه  مردساالری  اسارت  از  رهایی  برای  زنان  مبارزه   ی  دولت، 
روحانیتی خواهد شد که در درون فرد منزل کرده است. مبارزه علیه 
آخوند یا مجتهد درونی به مراتب پیچیده  تر و طوالنی تر از مبارزه علیه 

آخوند یا مجتهد بیرونی خواهد بود.39 
گاه شاهد برخوردهای تند و افراطی به مذهب و اسالم از سوی شماری از فمینیست های 

چپگرا هستیم؛ تا جایی که حتا در برابر باورهای فردی نیز بردباری وجود ندارد:
... آزادی زنان در گرو سلب آزادی از به اجرا درآمدن آزادانه  ی احکام 

بنیاد  هجدهمین کنفرانس  ایران،  زنان  آذر درخشان، مشکالت و ضعف های جنبش  زنده      یاد    3۷
پژوهشهای زنان ایران ، مریلند، آمریکا 200۷، ص 2۷1

38  آذر درخشان، پیشین، صص 2۷1ـ 2۷0
39  شهرزاد مجاب، فمینیسم، سوسیالیسم و تئوری مارکسیستی: مروری بر نظرات حامد شهیدیان، 

هفدهمین کنفرانس بنیاد...، پیش گفته، صص 43
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شرعی و مذهبی ـ چه در ُبعد فردی، چه اجتماعی و چه سیاسی ـ است... 
مبارزه با مذهب باید تا بی اعتباری کامل اجتماعی آن به پیش برده شود. 
افشای خصلت زن ستیز و ضدانسانی مذهب باید تا آنجا ادامه پیدا کند 
که هر انسان شرافتمندی از داشتن اعتقادات مذهبی احساس شرم کند.40

البته بسیاری از فمینیست های طیف چپ، این گونه دین ستیزی را برنمی تابند:
... هر آن کس که... می گوید و میخواهد برای رهایی خود و خواهرانش 
برزمد، صرفنظر از آنکه نماز میخواند یا آته  ایست است... عضو این 
جنبش است. برخی معتقدند که جنبش زنان ایران باید در انحصار 
به نظر من  افکاری  باشد... چنین  زنان سکوالِر ضدمذهب  جنبش 
گاهانه در پی خصوصی کردن و تبدیل جنبش زنان به مجمع سه  آ
چهار هزار زن ضدمذهب دوآتشه  ی دست چین شده هستند. کسانی 
که از توده ای شدن جنبش زنان وحشت دارند، همه رنگ      اند و گاه از 

چپ و راست هم      صدا.41

 2- به رغم باور به اهمیِت نظام سکوالر، فمینیست      های مارکسیست اولویت دادن 
به جدایی دین از دولت را بدون دیدن محدودیت      های آن در رفع تبعیض      های مبتنی 
بر دین، مورد نقد قرار می      دهند؛ چرا که حتا نظام      های سکوالر موجود، به باور آن ها، 

در بنیاِن خود مردساالرند:
منتقدین غیرمارکسیسِت مردساالری، جدایی دین و دولت را یکی 
از ملزومات یا پیش شرط های آزادی زن ایرانی به حساب می آورند... 
مارکسیست ها بیش از همه به این جدایی اهمیت می دهند. اما از دید 
به هیچ وجه  از مسجد و حوزه و کلیسا،  مارکسیسم، سلب قدرت 
از دید مارکسیسم،  بنیان دین نیست.  از  با سلب قدرت  هم      ردیف 

40  توران عازم، زن و مذهب در آستانه ی سال 2000، دهمین کنفرانس بنیاد پژوهش      های زنان ایران ، 
مونترال، کانادا 1999، ص 318

بنیاد پژوهش      های زنان  هشتمین کنفرانس  ایران،  تاکتیک های جنبش فمینیستی  ایرانی،  41  شعله 
ایرانی، کرتی، فرانسه 199۷، صص 240ـ 239
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بنیاد دین بعد از جدایی از دولت همچنان به اعمال قدرت خود ادامه 
می      دهد؛ هم خارج از عرصه      ی قدرت دولت و هم از طریق آن... اگر 
پروژه      ی جدایی دین و دولت در ایران تحقق پیدا بکند و اگر نظام 
از مسجد و حوزه  بر اساس سلِب قدرت  حقوقی ـ سیاسی سکوالر 
مارکسیسم و  نظر  از  دولتی هم  بشود، چنین ساختار  آن  جایگزین 
هم از نظر فمینیسم، هنوز نظامی مردساالرانه خواهد بود؛ گذاری از 

مردساالری دینی و سنتی به مردساالری مدرن.42

 3- ویژگی گرایش دوم در ربط با نهاد دین اما در این است که اسالم و همه  ی 
باورهای دینی دیگر را روبنایی می پندارد که با زیربنای اقتصادی و مناسبات تولیدی 

رابطه      ای تنگاتنگ دارد:
بر سر نمود و تبارز ستم بر زنان در حیطه      های گوناگون زندگی، کم 
نوشته و گفته نشده است. برخی به درستی می گویند این رنج      ها ناشی 
از فرهنگ مردساالر است. عده ای به درستی می گویند قوانین به طرز 
ناعادالنه  ای علیه زنان است. برخی هم دالیل ستم بر زن را قدرت گیری 
حکومت مذهبی می  دانند... هر تالشی در جهت رهایی زنان در ایران، 
زمانی می تواند به پیروزی و موفقیت نائل شود که قادر باشد تحلیلی 
همه جانبه و ریشه  ای از مسئله ی ستم بر زنان ارائه دهد... ستم بر زنان 
در روبنا برجسته و عریان است. اما مهم است که این روبنا در ارتباط با 
زیربنا دیده شود. منظور از زیربنا مجموعه  ی روابطی است که مردم طی 
تولید اجتماعی با هم برقرار می کنند... توسعه      ی سرمایه      داری در ایران 
نه تنها زنان را از ستم      های سنتی رها نکرد، بلکه این ستم      ها را با اشکال 

جدیدتر درهم آمیخت و بدین ترتیب ستم بر زنان را تشدید کرد.43
شمار دیگری از فمینیست های چپگرا، البته "حواله کردن" و فروکاستن ستم جنسی را 

42  شهرزاد مجاب، هفدهمین کنفرانس بنیاد...، پیش      گفته، صص 44 ـ 41
بنیاد  ایران در آستانه ی سال 2000، دهمین کنفرانس  بر زنان در  آذر درخشان، کاراکتر ستم    43

پژوهش      های زنان ایران، مونترال، کانادا 1999، ص 102 و 108
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تنها به نظام سرمایه داری درست نمی دانند:
... مذهب یک وجه بسیار مهم در تبیین موقعیت زن در جامعه است... 
بخش هایی از نیروهای چپ نیز که تصور می کنند می شود با حواله 
کردن نقش مذهب و بازتاب عملی آن در هیئت فرهنگ پدر ـ مردساالر 
به نظام سرمایه  داری، این معضل را دور زد، عمق ساده نگری خود 

را نشان می  دهند.44

 4- ارجحیت دادن به مناسبات تولیدی و سلسله      مراتب اجتماعی به عنوان عامل 
مهم فرودستی زن، رویکرد طبقاتی به ستم جنسی را به یکی دیگر از ویژگی های گرایش 

چپ فمینیسم تبدیل می کند:
... عرصه  ی دیگر مربوط است به حیات و ممات و تأمین معاش. 
را نشان می  دهد، همین  زنان  از عرصه  هایی که عدم تجانس  یکی 
عرصه است. یعنی عرصه      ی اقتصاد و تعلق طبقاتی؛ هرچند این دو 
تمامًا یکی نیستند. زنان در جامعه، علی      رغم اشتراک در عرصه      هایی 
که مستقیمًا به زن بودن مربوط است، همگی در یک مکان یکسان 
اجتماعی قرار نمی      گیرند. میان کسی که درد و معضلش این است که 
در سایه      ی قوانین شریعت، نیمه برادر ارث می      برد، با کسی که نه فقط 
ارثی از والدین ندارد، که اغلب اگر توان تأمین زندگی پدر و مادر را 
نداشته باشد، باید شاهد و ناظر فرسایش رقت      بار آن ها باشد، تفاوت از 
زمین است تا آسمان. میان زنانی که برای عروج از نردبان ترقی و کاریر 
شغلی، سبزی خانه      شان را یکی پاک می      کند )اغلب یک زن دیگر( و 
نظافت را دیگری )این هم اغلب زن است( و بچه      هایش را هم کس 

دیگری راهی مدرسه و مهد کودک می      کند... تفاوت بسیار است.4۵
به بیانی دیگر، اگر ستم جنسی، زنان طبقات و اقشار گوناگون را به هم نزدیک می کند، 

44   لیال دانش، دو چالش پیش رو، بیست و یکمین کنفرانس بنیاد پژوهش      های زنان ایران، پاریس، 
فرانسه 2010، ص 43۵ـ 434

4۵  لیال دانش، پیشین، صص 43۶ـ 43۵
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وابستگی طبقاتی موجب دوری آن ها از یکدیگر می شود:
... حقیقت زندگی و تجربه      ی مبارزه      ی هزاران زن طی سال      های اخیر 
نشان داده است که زنان به واسطه      ی ستم جنسی به هم پیوند خورده 
و به واسطه      ی تعلق طبقاتی از یکدیگر دور می      شوند... این خود زنان 
و جنبش آن هاست که منافع خود را تشخیص داده و تعیین می      کند. 
این منافع قاعدتًا با توجه به موقعیت طبقاتی، فرهنگی، "نژادی" و 

سنتی زن      ها متغیر خواهد بود.4۶
در تحلیل طبقاتی از مسئله      ی زن، آنچه »گرایش بورژوایی زنان« خوانده می      شود، 
از سوی فمینیست      های چپ مورد نقد قرار می      گیرد. آن ها مماشات زنان بورژوا با 

مذهب را از خاستگاه طبقاتی این زنان جدا نمی      دانند:
اگر بخواهیم ریشه      های انفعال، توهم و سازش با مذهب را در بین 
جنبش زنان ایران جستجو کنیم، ناچاریم به یک مرزبندی روشن طبقاتی 
دست بزنیم و حساب گرایشات راست جنبش زنان را از حساب جنبش 
برابری طلبانه      ی زنان جدا کنیم. واقعیت این است که منافع گرایشات 
بورژوایی زنان، با تداوم نظام طبقاتی، حاکمیت مالکیت خصوصی 
و اقتدار نظام مبتنی بر سود و ثروت گره خورده و مذهب، به عنوان 
شارع مقدسی که بر این منافع مهر تأیید می زند، نمی  تواند در مبارزه      ی 

این گرایشات جایی داشته باشد.4۷

 ۵- بنیادهای اندیشه ی مارکسیستی، ایده      ی راهنمای بخش مهمی از فمینیست      های 
چپگرا در تحلیل ستم جنسی و تحول آن در گذر زمان است. در عین حال اما، کاستی      های 
شماری از جریان      های چپ سازمان      یافته ـ به ویژه چپ کمونیست ـ در عرصه      ی مبارزه 
برای رهایی زن، از چشم آن ها پنهان نبوده است. گزافه نیست اگر بگوییم که نقد جدی 
دیدگاه      های چپ در این عرصه، عمدتًا توسط فمینیست های چپگرا انجام گرفته است:

4۶  شعله ایرانی، هشتمین کنفرانس بنیاد پژوهش      های زنان ایران ، پیش گفته، ص 23۵
4۷  توران عازم، دهمین کنفرانس بنیاد...، پیش      گفته
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... جنبش کمونیستی ایران که وظیفه      ی سنگین نفی جامعه      ی طبقاتی 
گاهی نظری الزم برای رسیدن به این  را در برنامه      ی خود قرار داده، آ
از نظر  ندارد... مشکل اصلی جنبش کمونیستی بی خبری  را  هدف 
فمینیستی و حتا مقاومت در  نظر  از  نیست. بی اطالعی  فمینیستی 
برابر آن بدون شک یکی از مشخصات این جنبش است. اما به نظر 
من، درک نادرست از نظر فمینیستی بیش از هر چیز ناشی از درک 

نادرست از مارکسیسم است.48

 ۶- ویژگی دیگرِ مبارزه ی برابری خواهانه در نگاه گرایش چپ فمینیست      ها که رویای 
رهایی زن را در سر می پروراند، این است که این مبارزه را از چهارچوب      برابری صرفًا 

حقوقی و قانونی فراتر می      داند:
گرایش برابری طلبی زنان چپ، از گرایشات مدافع "رفع تبعیض از زنان" 
و حرکت      های "برابر حقوقی" متفاوت است. چرا که طرح این چنینی 
مطالبات زنان، به ناچار اساس مناسبات و قوانین سیاسی و اقتصادی حاکم 
بر جامعه را به رسمیت می      شناسد. از دیدگاه چپ اما، نقد چهارچوب 
قانون موجود، همزمان با نقد و افشای سیاست      ها، ساختارها و نهادهای 
زن      ستیز به پیش می      رود. مبارزه برای خواست      های بالواسطه      ی زنان 
هم همراه با ژرف      نگری در ریشه      ها، ارکان و مبانی مناسبات اقتصادی 
و سیاسی حاکم در جامعه      ی مردساالر صورت می      گیرد... مبارزه با 
بهره کشی از انسان      ها، خود زمینه      ی بسیار مهمی برای مبارزه با ستم 
جنسی است... در جنبش ما زنان ایرانی، مطالبه      ی برابری و اندیشه      ی 
رهایی، ایده      آلیزه شده و تنها به گونه      ای آرمانی جلوه داده می      شوند. به 
طوری که در عرصه      ی سیاسی ترجمان مناسبی نمی      یابند. نتیجه اینکه، 

48  شهرزاد مجاب، هفدهمین کنفرانس بنیاد...، پیش      گفته، ص ۵3. نقش پژوهشگرانی را که در 
این تقسیم بندی در گرایش نخست قرار گرفته      اند و بسیاری      شان از فعاالن پیشین سازمان      های چپگرا 

بوده      اند، نباید در پاگیری و گسترش این نقد نادیده گرفت.
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مطالبات زنان در عمل به "برابری حقوقی" تقلیل داده می      شود.49
به رغم اهمیت خواسِت      برابری حقوقی برای فمینیست های چپگرا، آن ها نمی خواهند 
ـ و به بیان دیگر "فمینیسم ممکن ها"ـ چشم      انداز  که خواست های کوتاه      مدت و حداقلی 

درازمدت جنبش زنان را از نظرها دور کند:
... در شرایط کنونی، به شرط حفظ استقالل، عالوه بر استقبال از 
اهداف ُخرد و تالش در جهت این اهداف و هر آنچه امکان  پذیر و 
دست      یافتنی است و تأکید بر مطالبات و خواسته   های مبتنی بر تساوی 
حقوق زن و مرد در عرصه      های متفاوت زندگی خصوصی/ عمومی، 
می      باید به چشم      اندازی در اهداف کالن اندیشید که با تغییر بنیادی در 
ساختار سرمایه      داری مردساالرانه همراه باشد و به مطالبات و اهداف 
فمینیستی به معنای برابری جنسیتی و آزادی زنان و الغای مناسبات 
از نظر من آزادی و  مبتنی بر فرادستی/ فرودستی بیانجامد. چرا که 
رهایی واقعی زنان در گرو نابودی کلیه      ی اشکال ستم جنسی/ طبقاتی/ 

قومی/ نژادی و... است.۵0
محدود ماندن در چهارچوب اصالحات قانونی با هدف برابری حقوقی، موجب شده که 
شماری از فمینیست      های چپ، فمینیست      ها را در کلیت خود، دیگر نیرویی رادیکال 
به حساب نیاورند. به باور آن ها، امروز فمینیست      ها بیشتر به »مددکاران اجتماعی« 

و پاره ای از نظام موجود تبدیل شده      اند: 
... طی چند دهه      ی اخیر، بسیاری از فعالین فمینیست به مددکاران 
اتحادیه      های کارگری،  اجتماعی تبدیل شده      اند که اگرچه در سطح 
بازرسان و مددکاران اجتماعی، بهداشتی، مسئوالن امور دولتی نقش 
مهمی در بهبود شرایط زنان کارگر و زحمتکش دارند، در غیاب یک 
کارزار فکری جدی و مصمم، به بخشی از نظام موجود تبدیل شده 

49  پروین ثقفی، بررسی موقعیت جنبش زنان ایرانی از دیدگاه چپ، بیست و یکمین کنفرانس بنیاد 
پژوهش های زنان ایران ، پاریس، فرانسه 2010، صص 418ـ 41۷

۵0  عزیزه شاهمرادی، بررسی موانع و عملکرد تشکل های زنان در ایران، دوازدهمین کنفرانس بنیاد 
پژوهش      های زنان ایران، چه باید کرد؟، استکهلم، سوئد 2001، ص 132
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است و کمتر اساس سرمایه      داری جهانی را زیر سؤال می  برد. به عبارت 
دیگر، وابستگی به دستگاه      های دولتی )ولو سیستم رفاهی( رادیکالیسم 
این بخش از جنبش فمینیسم را تضعیف کرده است... مبارزه برای 
از درون مرزهای ملی آغاز خواهد شد، اگرچه  الزامًا  برابری زنان، 
پیروزی آن وابسته به پیروزی جهانی جنبش ضدسرمایه  داری است.۵1

 ۷- در چگونگی ایجاد نظامی که برابری زن و مرد را میسر کند، گرچه اتفاق نظر 
در میان کنشگران این گرایش نیز وجود ندارد، اما نسبت به گرایش نخست، نزدیکی 
بیشتری در آن ها می بینیم؛ چرا که در تحلیِل ریشه های ستم جنسی، اشتراک بیشتری 
دارند. نظر بسیاری از فمینیست های گرایش چپ این است که ستم بر زن، با آغاِز 
مالکیت خصوصی پدید آمد و تنها با محو مالکیت خصوصی  ست که زمینه      ی ریشه      کن 

شدن ستم بر زن عماًل فراهم خواهد شد:
امروز برخی فکر می کنند از طریق تالش برای حک و اصالح قوانین 
یا اصالح ذره ذره      ی شرایط می      توانند موجبات رهایی زنان را فراهم 
کنند. مسلمًا باید برای اصالح قوانین ظالمانه علیه زنان اقدام کرد... 
بر  اما ساختار ستم  انقالبی      ترین قوانین هم تدوین شوند،  حتا اگر 
زن به طور ریشه      ای به هم نخورد، عماًل قوانین نانوشته      ای که منطبق 
با آن ساختار است، عملی و اجرا می      شود... ستم بر زن با پیدایش 
مالکیت خصوصی به وجود آمد و رهایی نهایی زن نیز در گرو محو 

مالکیت خصوصی است.۵2
فمینیست های چپگرا، »آزادی بی قید و شرط زنان و برابری واقعی" آن ها را در نظام 
انقالبات عمیق  ناپایدار می دانند. در چنین نگرشی، بدون  ناممکن و  سرمایه      داری 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نمی توان تغییری بنیادین را در وضعیت زن متصور شد:

... در چپ، گرایش رادیکال است که خواهان آزادی بی قید و شرط 

۵1  یاسمین میظر، زن، کار و جهانی شدن، چهاردهمین کنفرانس بنیاد پژوهش      های زنان ایران، لندن، 
انگلستان 2003، صص 22۷، 230

۵2  آذر درخشان، دهمین کنفرانس بنیاد پژوهش      های زنان ایران، پیش گفته، صص 110، 111، 114
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زنان و برابری واقعی و اجتماعی آن      هاست... این گرایش کاماًل سکوالر 
است... این گرایش به ناگزیر چپ است و برای تغییرات پایه      ای و 
بنیادی در مناسبات جامعه مبارزه می      کند. زیرا آزادی کامل و بدون قید 
و شرط و برابری واقعی و اجتماعی، تحت مناسبات سرمایه      دارانه قابل 
دستیابی نیست و الجرم همراه یا به دنبال سرنگونی رژیم اسالمی، 

باید واژگونی نظام سرمایه  داری نیز عملی گردد.۵3
همگامی و پیوند جنبش فمینیستی با مبارزات دیگر اقشار اجتماعی تحت ستم، به 
باور شماری از فمینیست      های چپ، الزمه      ی دگرگونی عمیق جامعه در جهت رفع 

اشکال گوناگون ستم و تبعیض است:
... من جنبش زنان را حرکتی مستقل، اما همگام با همه      ی تالش      هایی 
می      بینم که محو هرگونه ستم جنسی، قومی و نژادی، استثمار طبقاتی 

و نابرابری اجتماعی را مد نظر دارد.۵4
بی توجهی جنبش زنان به دیگر جنبش      های اجتماعی،      با نقد شمار دیگری از فمینیست      های 

چپ، رو به رو بوده است:
جنبش زنان تا لحظه ی حاضر توجه چندانی به نقاط مشترک و هم      پوشانی 
خود با دیگر بخش      های جنبش      های اجتماعی نداشته و نتوانسته از زاویه ی 
حقوق زنان، جنبش معلمان، دانشجویان، کارگران و دیگر گروه      های 

اجتماعی را که نیمی از اعضای آن زن هستند، مخاطب قرار بدهد.۵۵

 8- در برخورد به حجاب اسالمی، شاهد سایه      روشن      هایی در موضع گیری این 
و  ابتدایی  برخی، حجاب جزء خواست      های  برای  فمینیست      ها هستیم.  از  بخش 

۵3  آذر ماجدی، انقالب زنانه در ایران، ضربه ای مهلک بر اسالم، بیست و یکمین کنفرانس بنیاد 
پژوهش      های زنان ایران ، پاریس، فرانسه 2010، ص 224

بنیاد  دهمین کنفرانس  ایران،  زنان  فرهنگی جنبش  چشم اندازهای  زنده یاد حامد شهیدیان،    ۵4
پژوهش      های زنان ایران ، مونترال، کانادا 1999، ص 232

۵۵  هایده درآگاهی، چرا و چگونه آزادی زن معیار آزادی در جامعه است، بیست و یکمین کنفرانس، 
پیش      گفته، ص 3۶۶
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"سطحی" است و نباید نیروی فمینیست ها را برای آن بیهوده هدر داد:
... بیم آن می      رود که پتانسیل عظیم انقالبی در جنبش زنان ایران به 
خواسته      های سطحی و در حد اعال مبارزه با حجاب اجباری و قوانینی 
مثل سنگسار و ارث و... خالصه شود. در حالی که جنبش زنان خواهان 
آن است که همراه با جنبش انقالبی در ایران، به تعیین تکلیف با دولت 

و قدرت سیاسی بپردازد و سلطه      ی جنسی را براندازد.۵۶
البته اغلب فمنیست      های گرایش چپ، به مبارزه بر علیه حجاب اجباری، چنین کم 

بها نمی      دهند و بر این نظرند که:
مهم      ترین نقطه           ی تمرکز مقاومت و مبارزه      ی زنان طی دهه      ی اخیر، علیه 
حجاب، آرایش و ظاهر و نوع روابط      شان با جنس مخالف  بوده است. 
حجاب و جدایی جنسی، نقطه تمرکز سیاست      های رژیم اسالمی علیه 
زنان و محور تحمیل ارتجاعی      ترین احکام و وحشیانه      ترین نابرابری 
جنسی نسبت به زنان در بیست سال گذشته، هر روز مورد تعرض 

آنان قرار گرفته است.۵۷

گرایش اصالح طلب  
پیدایش این گرایش، با آغاز شکل گیری جریان موسوم به »اصالحات« همزمان است.۵8 
بروز نابسامانی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... که از جمله ناشی از 
ِاعمال شریعت اسالمی در جامعه بود، به جنگ قدرت در میان حاکمان جمهوری 
اسالمی دامن زد. بخشی از حاکمیت، از مراکز قدرت و از جناحی که امروز "اصولگرا" 

۵۶  لیال قرایی، مشکالت عملی جنبش زنان، هشتمین کنفرانس، پیش      گفته، ص 309
۵۷  اعظم کم گویان، جنبش زنان در ایران، چشم انداز و مطالبات، دهمین کنفرانس... پیش      گفته، ص 321

۵8  به این موضوع در مقاالت دیگری پرداخته ام: جنبش زنان و »جریان اصالحات« در ایران ، مروری 
بر یک تجربه، در نشانی زیر: 

https://akhbar-rooz.com/?p=37230

نیز: اسالم و مسئله      ی زن پس از انقالب بهمن: سه مرحله، سه پرسش، در نشانی زیر:
https://akhbar-rooz.com/?p=37233

https://akhbar-rooz.com/?p=37230 
https://akhbar-rooz.com/?p=37233
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نام گرفته است، رفته رفته دور شد و به "جریان اصالحات" شکل داد. 
و  سکوالر  طیف کنشگران  میان  در  افرادی  جریان،  این  شکل گیری  آغاز  از 
غیردینی ـ "غیرخودی"ها ـ به لحاظ اشتراک در چشم      انداز تغییر و تحول مطلوب شان 
برای ایران، در کنار اصالح طلبان قرار گرفتند. نزدیکی های سیاسی این دو گروه، بیش 
از اینکه در مطالبات شان برای حقوق زنان بروز یابد، در چشم انداز آن ها برای تحول 
سیاسی و اجتماعی  کشور خود را نشان می دهد. آنچه این مجموعه      ی ناهمگون "خودی 
و غیرخودی" را به هم نزدیک می      کند، خواست فعالیت  در چهارچوب نظام موجود 
برای انجام اصالحاتی در راستای بهبودی حقوق زنان است؛ در عین فاصله گیری از 

مبارزاتی که نظام حاکم را هدف قرار  دهد. 

 1- تحلیل فمینیست های اصالح طلب از تبعیض جنسی و نابرابری زن و مرد در 
ایران، لزومًا یکسان و یک دست نیست. اصالح      طلبان اسالمی که پایه      ی استدالل      شان 
را بر باورهای اسالم شیعی می گذارند )و تعدادشان در میان سخنرانان بنیاد بسیار 
اندک بوده است(، باورهای دینی خود را عامل بازدارنده      ی جامعه و عقب      ماندگی 
زن ایرانی نمی دانند. آن ها خوانش خاصی از متون اسالمی و به ویژه قرآن را باعث و 
بانی ستم بر زن مسلمان معرفی می      کنند و بر این باورند که در فرهنگ اسالمی، دو 
دیدگاه کاماًل متفاوت وجود دارد؛ دیدگاه برابری دو جنس و دیدگاه نابرابری دو جنس: 

... دیدگاه نابرابری مرد و زن که یک دیدگاه انحطاطی و ضد عدالت 
از روایات جعلی و تفاسیر مرد مدارانه  را  است و مشروعیت خود 
می      گیرد و دیگر دیدگاه برابری زن و مرد که برای نشان دادن آن آیات 
قرآن، روایات، دالیل عقلی و نقلی فراوان، دیدگاه های اصولی فقیهان، 

صریح و گویا است.۵9 
گوینده ی این سخنان که هدف خود را »تطبیق فمینیسم با اسالم«۶0 قرار می دهد، این 

دیدگاه ها را به تفصیل در سخنرانی خود تشریح کرده است.

بنیاد...،  اسالمی، ششمین کنفرانس  دینی  با مسائل  فمینیسم  تطبیق  سید محسن سعیدزاده،    ۵9
پیش گفته، ص 3۵

۶0  پیشین، صص 9۷ـ 9۶
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 2- اصالح      طلبانی که پایه      ی استدالل      شان، باورهای اسالمی نیست، زن ستیزی ادیان 
را انکار نمی کنند. اما اساسًا به  بحث و تحلیل از ریشه های مسئله ی زن و دالیل تبعیض 
جنسی، چه در عرصه ی باورهای دینی )"روبنا"( و چه در مناسبات تولیدی )"زیربنا"( که 
مورد توجه دو گرایش پیش گفته است، نمی پردازند. محور گفتمان آن ها در کنفرانس های 
بنیاد  ، بیشتر حول مباحث جامعه شناسانه دور می زند و گونه ای ارزش گذاری بر تحوالت 

اجتماعی و تغییر موقعیت اقشاری از زنان پس از انقالب بهمن 13۵۷.
به باور بیشتر نظریه      پردازان این گرایش، اسالمی شدن فضای جامعه و »مشروعیت« 
حکومت اسالمی در نگاه اقشار سنتی، خروج زنان این اقشار را از چهاردیواری خانه 
ممکن ساخته و حضور آن ها را در فعالیت      های اجتماعی میسر کرده است. گرچه 
فعال      تر شدن زنان اقشار سنتی در مقایسه با دوران پیش از انقالب، از دید نظریه      پردازان 
دو گرایش نخست پنهان نمانده است، اما اصلی      ترین شاخص      ارزیابی موقعیت زن 
در گرایش سوم را باید در تغییر موقعیت اجتماعی این زنان یافت؛ موقعیتی که پیش 

از انقالب حتا »در خواب هم نمی      دیدند«: 
... حضور زنان سنتگرا در صحنه      های مختلف، از جمله پدیده      هایی 
به شمار می      رود که جنبه      ی شرعی به خود گرفته است و زنان خانگی 
و سنت      گرا را به انگیزه      ی ایفای تکلیف شرعی به صحنه      ها کشانده 
است... در جریان انقالب، شاهد حضور امواج خروشان زنانی بودیم 
که تا پیش از آن فرصت حضور را در خواب هم نمی      دیدند و در حصار 
غیرقابل نفوذ خانواده، نیروی بالقوه     ای بودند که به راحتی جلب و 

جذب صحنه      های اجتماعی نمی      شدند.۶1 
شماری از این پژوهشگران و کنشگران که در ایران زندگی می      کردند و برای صحبت 
در کنفرانس      های بنیاد دعوت می      شدند، تبعیض جنسی را تنها در برخی از تجلیاِت 
اینکه  یا  ـ می دیدند   .۶2  باالی مدیریتی  زنان در مدارج  مثال، عدم حضور  آن ـ برای 

۶1  مهرانگیز کار، زن ایرانی، شیفته ی حضور و مشارکت در امور سیاسی، پنجمین کنفرانس بنیاد 
پژوهش      های زنان ایران ، لس      آنجلس، آمریکا 1994، ص ۶1

۶2  شمس      السادات زاهدی، چرا زنان ایران به سطوح مدیریتی نمی      رسند؟، شانزدهمین کنفرانس بنیاد 
پژوهش      های زنان ایران ، وین، اتریش 200۵، صص ۶9ـ ۵1
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خصیصه      های فردی را دلیل موقعیِت فرودست زن می      دانستند و از این رو، "خودباوری" 
زنان را برای "ربودن گوی قدرت و مدیریت" راه چاره می پنداشتند:

... بر این باور هستم که با پیگیری، تالش و خودباوری می توان گوی های 
قدرت و مدیریت را ربود و نقش قدرتمندی در بازار کار ایران ایفا 
کرد. با اعتقاد داشتن به اینکه هیچ موفقیتی بدون تالش و پرداخت 
ـ با توجه به موانع  بها نخواهد بود و اعتقاد به اینکه بهایی که زن ایرانی 
ـ برای رسیدن به هدف های خود می دهد، بسیار سنگین خواهد  متعدد  
بود، ولی این بها باید توسط نسل امروز زنان ایرانی پرداخت شود تا 
نسل آینده ی زنان ما، راه هموارتری را بپیمایند و در زمان کوتاه تری 

پله های موفقیت را طی کنند.۶3
در تحلیل گرایش اصالح طلب فمینیستی از تحوالت پس از انقالب، جذب زنان به 
فعالیت      های اجتماعی، "از سر تفنن و بی نیازی" نبوده و به این اعتبار "حذف      ناشدنی"ست: 

اقتصادی، هنری،  انکارناپذیر زنان در عرصه      های تولیدی،  حضور 
اجتماعی و فرهنگی... حذف ناشدنی است؛ زیرا از سر نیاز بالواسطه 

است و نه تفنن و بی نیازی.۶4
آیا مقصود این است که پیش تر، حضور زنان در اجتماع "از سر تفنن و بی      نیازی" 
بود؟ مشخص نیست. اما وقتی بخش دیگری از گفته      های این سخنران را درباره      ی 
تحوالت سال      های پیش از انقالب می      شنویم، چنین "ناگفته     "هایی در آن مستتر است:

... گروهی از زنان حس می      کردند که تحوالتی رخ داده یا در شرف وقوع 
است، اما از کم و کیف آن بی      خبر بودند. گروهی، درد را می      شناختند 
را نمی      دانستند. بخش  راه درمان  اما  را می      دیدند،  لنگی  و تنگی و 
اندکی نیز رو به سوی آفاق دیگر کرده و نمونه      برداران فرهنگ      های 
دیگر شدند که تناقضات و ناهم      خوانی      هایی را درون جامعه موجب 

۶3  پویا ناصری، نسل دوم: جایگاه زن ایرانی در 2۵ سال گذشته در بازار کار، شانزدهمین کنفرانس 
بنیاد پژوهش      های زنان ایران، وین، اتریش 200۵، ص 49

فرانسه  ایران، کرتی،  زنان  بنیاد پژوهش      های  هشتمین کنفرانس  شهال الهیجی، زن و کتاب،    ۶4
199۷، ص 302
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شد و واکنش در برابر آن در فرایند رشد زندگی اجتماعی زنان اثرات 
به عقب گردهای سیاسی و  بازدارنده گذاشت و همچنان که دیدیم 
اجتماعی منجر شد... آن جعبه      ی شهرفرنگ ابتذال که در دهه      های 
چهل و پنجاه، گروهی از زنان را به خود جلب کرد، آنچنان به حیثیت 
زن ایرانی آسیب رساند که آثار آن هنوز باقی است. امروزه روز نیز 
آن  از  آوای حق      طلبانه      ی زنان را خاموش سازند،  باشد  بنا  هروقت 

ابتذال مثال می      آورند.۶۵
شماری از فمینیست هایی خارج کشور نیز درباره ی تحول موقعیت اقشار سنتی زنان 

در ایران، رویکرد مشابهی ابراز می کردند:
... گروهی از زنان خانواده های متوسط یا مرفه هم از حکومت اسالمی 
پیشتیبانی می کنند. بعضی، بنا بر اعتقادات و تعصبات مذهبی پشتیبان 
رژیم اند و دیگران با روی کار آمدن این حکومت به قدرت و پول و مقام 
رسیده اند... روی کار آمدن حکومت اسالمی برای این گونه زنان به معنای 
رهایی از بندهای اسارت است و آغاز فعالیت های اجتماعی. هزاران 
نفر از این زنان را به عنوان "معلم امور تربیتی" در مدارس استخدام 
کرده اند که مسئول نظارت بر اخالق و حجاب اسالمی دختران و معلم ها 
هستند و مخالفان حکومت را زیر نظر می گیرند... امکان نداشت پیش 
از انقالب، این زنان صاحب شغل و مقام باشند. از نظر اقشار متعصب 
و مذهبی، جامعه ی آن روز ایران، جامعه ای بود فاسد که زنان راه به 
آن نداشتند. آن زمان، پدران متعصب حاضر نبودند دختران شان را به 
مدرسه و دانشگاه بفرستند... فعالیت های اجتماعی بی شماری هست 
که زنان متعصب و مذهبی می توانند بی مانع و بی دردسر در آن شرکت 
کنند. تقریبًا در هر گوشه ی شهر، انجمن اسالمی و حزب و دسته ای 

به راه افتاده است که زنان در آن فعالیت می کنند...۶۶

۶۵  شهال الهیجی، پیش      گفته، ص 301
۶۶  نسرین بصیری، تیر واپس گرایان بر تن جنبش برابری طلبانه ی زنان صدها گل می رویاند، هشتمین 

کنفرانس بنیاد زنان ایرانی ، کرتی، فرانسه 199۷، ص 111ـ 110



41

بازنگری بحث های نظری جنبش زنان در کنفرانس های بنیاد پژوهش های زنان ایران

 3- این تحلیل های خوش بینانه نسبت به تحول وضعیت زنان در ایران، در عین 
حال، گونه      ای نگاه »جغرافیایی« را در مباحث فمینیست      های ایرانی در پی آورد. مقوله      ی 
»داخل و خارج« که پس از انقالب کم و بیش رنگ باخته بود، دوباره ُپررنگ شد. در 
این رویکرد، فمینیست های خارج کشور مورد سرزنش قرار گرفتند که گویا نسبت به 

وضعیت ایران، بی      تفاوت اند:
میان نگاه زنانی که در ایران زندگی می کنند و نگاه پناهندگان این سوی 
مرز، دنیایی ُپر از دوری است و این تفاوت نگاه فقط به مسائل زنان 
خالصه نمی شود... پناه      یافتگان این سوی مرز با آن نود و چند درصد 

خاموش کاری ندارند...۶۷
»عدم مدارا و احترام« کنشگران فمینیست خارج کشور نسبت به نظرات مخالف نیز 

مورد انتقاد قرار گرفته است:
... ویژگی   های خاصی زنان فعال دوران انقالب را )به خصوص آن هایی 
که در خارج از ایران زندگی می      کنند( از دیگران متمایز می      کند... ما 
متأسفانه )البته نه همیشه( احترامی برای نظرات دیگری قائل نیستیم. 
این بی      احترامی، گاهی شکل      های بسیار عجیبی به خود می      گیرد و 
امکان هرگونه مبادله      ی فکری را غیرممکن می      سازد... آنان در مواجهه 
با نظرات دیگران پرخاشگرانه برخورد می کنند و مدارا و احترام به 

دیگران را الزم نمی      دانند.۶8

در دهه ی 13۷0 سربرآورد،  ایران  از تحوالت درون   4- گرایش سوم، گرچه 
نقطه نظراتش اساسًا توسط شماری از فمینیست های ایرانی خارج کشور تبیین و تدوین 
به  اروپا  آمریکای شمالی و  شده  است؛ فمینیست هایی که در محیط های آکادمیک 
پژوهش و تدریس مشغول بوده و هستند. برای مثال، جریانی که "فمینیسم اسالمی" 

نام گرفت، عمدتًا در خارج از ایران نظریه پردازی شده است.

۶۷  نسرین بصیری، پیشین، ص 103
ـ تأثیر انقالب بر دستاوردهای زنان ایران،  ۶8  هاله قریشی، برای زنان ایرانی غیرممکن وجود ندارد 

شانزدهمین کنفرانس بنیاد پژوهش      های زنان ایران ، وین، اتریش 200۵، صص 39 و 41
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از ویژگی های نظریه ای که در دانشگاه ها و پژوهشکده های خارج شکل گرفت، این 
بود که نوک تیز حمله به سوی اندیشه های "جهان شمول" و "جهان      روا" نشانه  رفت که 
عمدتًا در اومانیسم و مدرنیته ریشه دارند. نطفه های چنین دیدگاهی که می توان آن را 

"ُپست مدرن" نامید، از نخستین کنفرانس های بنیاد ، کم و بیش دیده می شود:
... تا قبل از انقالب اسالمی در ایران، معیارهای حاکم بر جامعه، در 
تبعیت از معیارهای حاکم در جهان غرب، یعنی ایده های مدرنیسم، 
بودند  استوار  این فرض  بر  و  بودند  صنعتی شدن جامعه و تکامل 
که با »مدرنیزه« شدن جامعه، رشد صنایع و جذب نیروی کار زنان 
تربیت همگانی و غیرو،  تعلیم و  زنان،  و مردان، بی حجاب شدن 
جامعه لزومًا بایستی که به طرف تکامل و تعالی پیش برود... این یک 
پیش فرض مدرنیسم بود و نه تنها در ایران به صورت چهارچوب ذهنی 
کلی حکمرانی می کرد، بلکه می شود گفت که در تمام دنیا غالب بود 
و احتمااًل هنوز نیز هست. تناقضاتی که در جامعه ی ایرانی در زمان 
پهلوی ها به وجود آمد، در اوج به انقالب اسالمی رسید... جهان بینی 
مدرنیسم و جهت آن یعنی عاقبت خوش داستان، همگی به زیر سؤال 
کشیده شد و یواش یواش برای خیلی از مردم، منجمله محققین روشن 
شده است که لزومًا عاقبت »مدرنیسم« به خیر نیست و ممکن است 
که بیشتر حالت در باغ سبز را داشته باشد. اکنون سؤال اساسی این 
است: آیا راه دیگری هم هست و اگر هست، آن چیست و کدام ست 

و چگونه بایستی این راه را طی کرد؟۶9
به این پرسش ها، در آن کنفرانس پاسخی داده نشد. اما سخنرانانی در کنفرانس های 
استعماری،  های  از سیاست       هایی  آن سویه       در  که  دادند  بسط  را  دیگر، گفتمانی 
ـ که  امپریالیستی، توسعه      طلبانه، سودجویانه و خودمحوربینانه      ی قدرت      های جهانی 
ـ به فکر  بی شک ضایعات جبران      ناپذیری برای بسیاری از کشورها در پی آورده است 

۶9  شهال حائری، زن شناسی مردم شناسانه، بررسی اجمالی مطالعات مردم شناسی درباره ی زن در 
ایران، مجموعه ی سخنرانی های سمینار دوم، کمبریج، آمریکا 1991، صص ۵1 ـ۵0
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و فرهنگ روشنفکران و نظریه پردازان مترقی اروپا و آمریکا تعمیم یافت و هر نقدی از 
سوی آن ها به فرهنگ      های غیراروپایی/ آمریکایی، با برچسب »گفتمان اوریانتالیستی«، 
به کلی از حقانیت تهی شد. چرا که این گفتمان، گویا می      خواهد جهان را به "خوب 

و بد" تقسیم کند:
... برداشت      های اغراق      آمیز، غرض      آلود و نادرست غرب از مشرق 
زمین ـ در یک رابطه      ی پیچیده و دوسویه ـ هم بر این گفتمان ]گفتمان 
تأثیر  آن  از  متقاباًل  و هم  تأثیر گذاشته  اوریانتالیست      های جدید[ 
می گیرد... امروز بیشتر از همیشه، جهان محتاج اندیشمندانی است 
که زمین را به محله      ی خوب و بدها تقسیم نکنند، درست و غلط را 

ملک ایدئولوژی خاصی نشمارند...۷0

 ۵-  "نقد مدرنیته"، یکی از ویژگی های این بخش از پژوهشگران آکادمیک خارج 
کشور است: 

شهروندی سیاسی در چارچوب مدرنیته ی ایرانی از پروسه ی دیگرسازی 
جنسی، جنسیتی، طبقاتی و نژادی جدا نمی باشد. درک این پروسه در 
گرد ]گرو؟[ یک برخورد انتقادی چندجانبه به گفتمان های حاکم در 
مدرنیته ی ایرانی است... مطالعات زن و مدرنیته در ایران نیاز به یک 

بازبینی تئوریک و تاریخی... دارد.۷1
این پژوهشگر که سخنرانی خود را تمامًا به انتقاد از مدرنیته به طور عام و »مدرنیته ی 
ایرانی« به طور ویژه اختصاص داده، نیاز به بازبینی آن را از جمله، این گونه بیان می کند:

 ... برخورد انتقادی به غلبه      ی نظریات اروپامدار، در قالب گفتمان های 
مبتنی بر "ترقی"، "توسعه      ی اجتماعی«، »مدرنیزاسیون« و دو قطبی 
نمودن »سنت« و »مدرنیته« به عنوان دو پدیده      ی اجتماعی کاماًل مجزا 

۷0  فاطمه کشاورز، گل یاس و ستاره ها، در تهران به جز لولیتا چه می خوانند؟، هجدهمین کنفرانس 
بنیاد پژوهش      های زنان ایران ، مریلند، آمریکا 200۷، صص 13 و 18

۷1  مینو معلم، شهروندی مردانه و "دیگر"سازی زنان، نهمین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران ، 
واشنگتن، آمریکا 1998، ص 143
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و در مرکز گذاشتن اسطوره      ی ترقی و ایجاد یک نوع تفکر خطی و 
برای مدافعان و  را  هیرارشیک می      باشد که زمینه      های قدرت      ورزی 

مخالفان هر قطب فکری فراهم می      کند.۷2
در پی ده ها و حتا صدها سال تجربه  در جهان، برخورد انتقادی به گفتمان های مبتنی بر 
"ترقی"، "توسعه      ی اجتماعی" و "مدرنیزاسیون" و نشان دادن محدودیت های آن، بی تردید 
حقانیت دارد. اما برخورد انتقادی از چه دیدگاهی؟ بر پایه ی ارزش های جهان شمول 
روشنگری، یا بی توجهی به آن ها؟ آیا می توان ایده ی راهنمای رهبران جمهوری اسالمی 
اندیشه های  استوار است، مشابه و هم طراز  تبعیض  بنیادگرایی اسالمی و  بر  را که 
انسان گرایانه مبتنی بر مدرنیته ارزیابی کرد؟ فمینیست های آکادمیِک "ُپست  مدرن"، در 
عرصه ی تئوریک باقی می مانند و غالبًا به سیاست و حکومت نمی پردازند. اما مابه ازای 
سیاسی این نظریه ها در کشوری مانند ایران چه می تواند باشد جز حفظ نظام موجود و 
تداوم جمهوری اسالمی؟ بیهوده نیست که اصالح طلبان که بنیان نظام سیاسی حاکم 
در ایران را به رسمیت می شناسند، از این گونه تئوری های تدوین شده در دانشگاه های 

اروپا و آمریکا تغذیه می شوند. 
تأثیر این نقطه نظرات، به ویژه بر بخشی از نسل جوان زنان ایرانی که شماری از آن ها 

هم در محیط آکادمیک مشغول تحصیل و پژوهش اند، قابل توجه است:
ایرانی موجودی عقب      مانده  این است که زن  باورهای عام  از  یکی 
و عقب      افتاده است و این تصور نه تنها در میان عامه      ی مردم رایج 
نیز به چشم می      خورد...  از دانشگاهیان  است، بلکه در میان برخی 
در آثار دانشگاهیان عمدتًا غربی و برخی از دانشگاهیان کشورهای 
مسلمان نوعی شرق      گرایی فمینیستی )Orientalist feminism( به 
چشم می      خورد... دیدگاهی که زنان ایرانی را موجوداتی عقب      افتاده و 
قربانی می      بیند، معتقد است که حجاب اجباری تجلی عقب      افتادگی 

زنان در ایران است.۷3 

۷2  مینو معلم، پیشین
۷3  رکسانا بهرامی تاش، هجدهمین کنفرانس بنیاد پژوهش      های زنان ایران ، مریلند، آمریکا 200۷، 

ص 18۷
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"زن  "زن مسلمان"،  "مدرنیته"،  "دوقطبی" کردن مفاهیم "سنت"،  این فمینیست ها، 
متجدد" را مورد انتقاد قرار می دهند و بر این باورند که باید از چنین گفتمان هایی 
از جمله  را  از گفتمان سکوالر/ اسالمی«  از سخنرانان که »عبور  "عبور" کرد. یکی 

راه      کارهای »تداوم فعالیت جنبش زنان«۷4 می      پندارد، می      گوید: 
... در جنبش اخیر ]اعتراضات خرداد 1388 معروف به "جنبش سبز"[ 
به نوعی ما شاهد عبور از گفتمان      های مشخص فمینیسم اسالمی و 
فمینیسم سکوالر هستیم. این گفتمان      های قالبی و خط کشی      شده که 
با چهارچوب      ها و مفهوم سازی      های از قبل تعیین شده در دو دهه      ی 
اخیر به نوعی جنبش زنان را از گسترش یافتن بازمی      داشت، در سه 
چهار سال اخیر به آرامی زیر سؤال رفته بودند... جنبش زنان در این 
اعتراضات، از تعاریف گذشته      ی فمینیسم عبور کرد و پا به عرصه      ی 
فمینیسم  های  تئوری       با  نوینی گذاشت که  و جنبش  خواهی  آزادی      
برای  نبود... هم گرایی جنبش زنان  قابل توجیه  اسالمی و سکوالر 
طرح مطالبات، حرکتی بود که توانست به بازبینی مجدد بین فمینیسم 
اسالمی و سکوالر و عبور از این گفتمان دو قطبی کمک بسیار کند.۷۵ 

 ۶- راه حل گرایش اصالح طلب اسالمی برای رفع تبعیض جنسی، "نوگرایی" اسالم 
و خوانش دیگری از قرآن است و با جریان های "تحول خواه" برای ایجاد تغییراتی در 
جهت گشایش فضای سیاسی در جمهوری اسالمی حرکت می کند. اصالح طلبان غیردینی 
نیز خواهان اصالحات در چهارچوب جمهوری اسالمی هستند. آن ها "مدیران سیاسی" 
ایران را به "معضل حقوق زن" آگاه می دانند )یا می دانستند( و نهادهایی مانند "مجمع 

۷4  آزاده دواچی، شرکت کنشگران زن در خیزش اجتماعی اخیر: لزوم طرح و گسترش استراتژی های 
نوین، بیست و یکمین کنفرانس بنیاد پژوهش      های زنان ایران ، پاریس، فرانسه 2010، ص 39۵

۷۵  آزاده دواچی، پیش      گفته، صص 390، 391، 394. شایان ذکر است که ایشان چند سال بعد و در 
سخنرانی دیگری، جنبش زنان ایران را نیازمند "تقویت گفتمان سکوالریسم" دانسته      اند؛ بیست و هشتمین 

کنفرانس بنیاد پژوهش      های زنان ایران ، فلورانس، ایتالیا 201۷، در نشانی زیر:
https://www.youtube.com/watch?v=a9zuvMbGXrk

https://www.youtube.com/watch?v=a9zuvMbGXrk
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تشخیص مصلحت نظام" را بستری تلقی می کنند )یا می کردند( برای حل این معضل:
توجه  قابل  به صورت یک معضل سیاسی  به طور کلی حقوق زن 
درآمده و مدیران سیاسی غالبًا به این نتیجه رسیده اند که به هر ترتیب 
این معضل سیاسی باید حل شود. زمامداران موضوع را درک کرده و 
دریافته اند باید به هر ترتیب حقوق زن را سر و سامان بخشند... از زمان 
استقرار نظام جمهوری اسالمی در ایران، دولت در تدوین و اجرای 
برنامه های سیاسی خود همواره با احکام و قوانین بازدارنده ی شرعی 
رو به رو بوده است. این امر زمامداران را با استفاده از روح و ظاهر 
قواعد شرعی به پاره ای چاره جویی های مصلحتی برانگیخته و ناگزیر 
کرده است. می توان تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را در این 
ارتباط دانست. موضوع حقوق زن که در میانه ی قواعد اسالمی و موازین 
بین المللی با تضادهایی رو به رو است، می تواند از جمله مصلحت های 
نظام به شمار آید که زمامداری برای حل آن در نزدیک شدن به موازین 

بین المللی از طریق مجمع تشخیص مصلحت اقدام نماید.۷۶
نزدیک به سه دهه از این سخنان می گذرد و هنوز از اینکه »مصلحت اندیشان« نظام، 
باشند، نشانی نمی بینیم.  داده  زنان "سر و سامان"  به سود  را  »معضل حقوق زن« 
این تحلیل را که یادآور »خوش بینی«های برآمده از "جریان اصالحات" است، امروز 
بسیاری از اصالح طلبان نیز دیگر باور ندارند. البته راه حل هایی برای اصالح حقوق 
زنان در جمهوری اسالمی، در سال های بعد نیز از سوی همین گرایش از فمینیست ها، 
در کنفرانس های بنیاد ارائه شده است. در میان این راه حل ها: »الحاق به کنوانسیون 
زنان،  درباره ی حقوق  دانشگاهی  رشته های  در  درسی  واحد  ایجاد  تبعیض،  رفع 
و مجتهد  زنان عالمه  تشویق  درباره ی مذهب،  زنان، روشنگری  بسط تشکل های 
به اظهارنظرهای عمومی، تقویت نقش رسانه های عمومی، به کار گماردن زنان در 

مقامات عالی«۷۷ است. 

۷۶  مهرانگیر کار، پیش گفته، ص 80
۷۷  شمس      السادات زاهدی، کنفرانس شانزدهم، پیش گفته، ص 49
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فمینیست های اصالح طلب، تغییرات "ناگهانی" را نمی پسندند و "صبوری" را می ستایند. 
یکی از مهمانان جوان کنفرانس بنیاد، سخنرانی      اش را به تمام کسانی تقدیم کرده است که: 

... به تغییر فرهنگی و درونی جامعه      ی ایران باور دارند و نه زیر و 
روشدن      های ناگهانی و از باال به پائین جامعه؛ به آنان که به تغییر و 
ایران به دور از هیجانات انقالبی و بدون پیش گرفتن مسیر  بهبود 
تغییرات یک شبه ایمان دارند؛ آنان که در به ثمر نشستن اصالحات 

قدم به قدم اجتماعی صبوری می      کنند...۷8
این سخنران که به مانند بسیاری از اصالح طلبان، راه چاره را برای دستیابی به "اصالحات 
مهم و بنیادین" در جمهوری اسالمی به »حرکت های مدنی« محدود کرده، می      گوید:

... تغییرات آرام، کوچک، اما عمیق و درونی در جامعه و فرهنگ 
حاکم، با نهادینه کردن باورهای جدید در سایه      ی حرکت      های مدنی 
گاهی      بخش به اقشار مردم، خواهد توانست چنین اصالحات مهم  و آ

و بنیادینی را در جامعه به عرصه      ی عمل برساند.۷9

 ۷- درباره ی حجاب زن، بخش اسالمی جریان "اصالح طلب"، بر این باور است که 
اگر به تاریخ مراجعه شود، نشانی از حجاب شرعی دیده نمی      شود و این مسئله      ای      ست 

که جدیدًا به وجود آمده است: 
... ما حکومت دینی داریم که مدعی      ست که بر اساس فقه و شریعت 
با  اسالمی دارد کشور را اداره می      کند و هر موضوعی که به نحوی 
دین ارتباط پیدا می      کند، به حکومت مربوط می      شود... به عقیده      ی 
آن تأکید  من ]حجاب[ مسئله      ای نیست که شریعت و اسالم روی 
کرده باشد و اصاًل حجاب شرعی و اسالمی عنوانی است که جدید 
به وجود آمده. اگر به تاریخ مراجعه کنیم، ما پدیده      ای به عنوان حجاب 
اسالمی نمی      بینیم... باید با این ها به طور منطقی مبارزه کنیم. مبارزه 

۷8  نسیم عبدی دزفولی، به بهانه ی بازکردن درهای آزادی به روی زنان، هجدهمین کنفرانس بنیاد 
پژوهش      های زنان ایران، مریلند، آمریکا 200۷، ص 2۷۷

۷9  نسیم عبدی دزفولی، پیش      گفته، ص 299
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با آن افراط      گرایی، برهنگی نیست... بدن من به عنوان یک زن محترم 
است و بدن من نباید تحت سلطه      ی هیچ کس باشد. ولی منظور این 
نیست که من اختیار بدنم را دارم و هرکاری دلم بخواهد با آن می      کنم.80

شماری از پژوهشگران دانشگاهی، گفتمان مربوط به حجاب را به عنوان "نماد فرهنگ 
به اصطالح عقب مانده"، نتیجه ی دنباله روی از "گفتمان های شرق گرایان" و در ربط با 
"تاریخ استعمار" ارزیابی می کنند و در این راه گاه تا آنجا پیش می روند که مخالفت 

با حجاب اسالمی را همراهی با نژادپرستان می نمایانند:
... رجوع مداوم و خسته      کننده به "زن با حجاب" در ایران به عنوان 
یک گروه صرفًا قربانی و ستمکش و فاقد تفاوت      های قومی و طبقاتی 
در جمع ایرانیان مهاجر، نه تنها آنان را همراه با بعضی از جریانات 
نژادپرست، برتری      طلب و اروپامدار می      کند، بلکه بازشناسی اشکال 
غیرممکن  ایرانی  مهاجر  زنان  تجربه      ی  در  را  ورزی  ستم       مختلف 
می سازد... مدرنیته      ی ایرانی نمی      تواند بدون ارتباط با تاریخ استعمار 
نوشته شود... در  ایران  در  اروپایی  استعماری  نفوذ قدرت      های  و 
چارچوب به اصطالح "متمدن شدن" و تقلید از افکار و ایده      آل      های 
اروپامدار و پیروی از گفتمان      های شرق      گرایان در رابطه با حجاب 
به اصطالح عقب      مانده      ی  به عنوان یک نماد اساسی فرهنگ  زنان 
اسالمی، کشف حجاب نه تنها مظهر متمدن ساختن زنان ایرانی شد، 
بلکه عرصه      ی قدرت      ورزی را به صورت نهادی و حکومتی در دوران 
پایه      گذار خشونت  ایرانی هموار نمود و  برای مرد متجدد  رضاشاه 

دولتی زن      ستیزانه گردید.81
در میان فمینیست های جوان ایرانی نیز رویکردی مشابه نسبت به مسئله ی حجاب 
وجود دارد که با اتکاء به کلیشه های جان سخِت "حجاب مسئله ی زنان مرفه است"، 
"ربطی به اقشار فقیر ندارد" و... به همان رویکردی می رسند که پس از انقالب 13۵۷، 

80  صدیقه وسمقی، پیکر زن و حجاب در جوامع اسالمی )میزگرد(، بیست و چهارمین کنفرانس 
بنیاد...، پیش      گفته، صص 1۵ـ 14

81  مینو معلم، نهمین کنفرانس بنیاد، پیش گفته، صص 14۵ـ143
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بخش های مهمی از اقشار مدرن جامعه را، تماشاگر بی تفاوت اجباری شدن حجاب 
اسالمی کرد، البته در بهترین حالت:

درست است که پس از انقالب سال 19۷9، حجاب در ایران اجباری 
شد، اما با نگاهی به تاریخ ایران که باید در نظر داشت، اصواًل کشف 
حجاب برای زنان طبقه      ی نخبه و زنان پولدار و طبقه      ی مرفه شهری 
مصداق داشت و زنان طبقه      ی کارگر و زنان روستایی و زنانی که از 
قشر سنتی جامعه بودند، هرگز در زمان شاه نیز بدون حجاب نبودند... 
این درست است که حجاب برای زنان طبقه      ی مرفه شهری که در زمان 
شاه حجاب نداشتند، بعد از انقالب اجباری شد؛ اما برای زنانی که از 
طبقه      ی پائین و کم      درآمد بودند و زنان روستایی و زنان بخش سنتی، 
به خاطر  به حیطه      ی اجتماعی آسان      تر شد...  انقالب ورود  از  بعد 
اجباری شدن حجاب، زنان طبقه      ی کم      درآمد و سنتی آزادی بیشتری 

برای حضور در حیطه      ی عمومی یافتند.82
یکی دیگر از سخنرانان جوان، به تصور و تصویری که از ایران و اسالم دارد، اشاره 
می      کند و آن را ساخته و پرداخته      ی نسل پدر و مادرش می      داند که روسری را »سمبل 

به تمام معنی سرکوب زن« تلقی می      کنند:
... به نظر می      آید در بین جماعت ایرانیان تبعیدی، اتفاق نظر اساسی 
موجود باشد که روسری جنایتی در مقابل زن است. روسری، آزادی زن 
و حق رشد شخصی او را می      گیرد... به نظر می      آید که تعداد بیشتری 
از مسلمانان خواهان به سر کردن روسری هستند. انقالب ایران مسلمًا 
به این روند کمک کرده است... برای ما ساده است در کشوری مثل 
ایران روسری را رد کنیم... اگر این رژیم دیگر وجود نداشته باشد، 
بین  از  آیا روسری  را برخواهند داشت؟  آیا تمام زنان روسری      شان 
برای خیلی      ها  این مشکل برخورد کرد؟  به  باید  می      رود؟... چگونه 
جواب ساده به نظر می      آید. زن باید به هر قیمتی از روسری نجات 

82  رکسانا بهرامی تاش، پیش گفته
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یابد و روسری باید به این ترتیب ممنوع اعالم گردد. این گفته را زیاد 
شنیده      ام. برایم جالب است که می      بینم نسلی که خودش از اجبار و 
ممنوعیت      ها زجر کشیده است، چنین خواستی داشته باشد... وقتی 
من زنی را با روسری در آلمان می      بینم، نه می      خواهم نجاتش بدهم و 
نه می      خواهم متقاعدش سازم... من بیش از هرچیز می      خواهم درک 
کنم... خواهان دیالوگ هستم... مسئله      ی من امروز، صرفًا به روسری 
ختم نمی      گردد. مسئله      ی من برخورد با مذهب و برخورد با عقاید و 
باورهای دیگر است. وقتی نسل قبلی را مشاهده می      کنم... متأسفانه 
شاهد عدم مدارا در مقابل آدم      هایی با تفکر دیگر و رد افکاری که در 
جهان      بینی خود نمی      گنجد، می      باشم. شاهد دگماتیسم فراوانی هستم. 
در اینجا برایم تفاوتی تعیین کننده بین نسل      های ما آشکار می      گردد و 

آن تربیت اجتماعی متفاوت است.83 
این سخنان که ُپر از پیش داوری ست، به "جماعت ایرانیان تبعیدی" انگ "دگماتیسم" و 
"عدم مدارا" می زد. اما این نقل قول طوالنی به روشنی نشان می      دهد چگونه رویکردی که 
برخی فمینیست های جوان    ، ویژه ی نسل پیش از خود می دانند، متأسفانه در خود آن ها 
نهادینه شده است. اگر این سخنران، همان طور که مایل به دیالوگ با زنان با حجاب 
آلمانی ست، سخنان شماری از هم نسالن مادرش را نیز می شنید، پی می برد که در میان 
آن ها، نه »اتفاق نظری« درباره      ی حجاب وجود دارد و نه درباره      ی هیچ موضوع دیگری!

آینده ی جنبش زنان  ایرانی برای  پژوهش در نقطه نظرات نسل جوان فمینیست های 
ایران حائز اهمیت است. از این رو، کوشیدم به برخی از گفته های آنان که در حوزه ی 

این بازبینی قرار می گیرد، اشاره وار بپردازم. 
زنان جوان ایرانی که در کنفرانس      های بنیاد سخنرانی کرده اند، در آغاز بیشتر فرزندان 
تبعیدیان سیاسی یا مهاجران ایرانی پس از انقالب 13۵۷ بودند و اغلب به توصیف 
وضعیت خود و ویژگی      های زندگی      شان به عنوان "نسل دوم" ایرانیان که هم از دو فرهنگ 

83  آزاده ضمیری راد، روسری از زاویه ای دیگر، میزگرد نسل دوم، پانزدهمین کنفرانس بنیاد پژوهش      های 
زنان ایران، برلن، آلمان 2004، صص 224ـ 222
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بهره مند شده و هم با آن در جنگ و جدال هستند، می      پرداختند.84 در این دوره، شاهد 
طرح مباحث نظری از سوی آن ها نیستیم. از سال      های 2000 میالدی، رفته رفته، 
زنان جوانی به کنفرانس ها دعوت      شده اند که یا از ایران به این منظور می      آمدند و یا 
آن هایی بودند که در خارج از کشور زندگی و تحصیل می کردند. مشارکت آن ها در 

کنفرانس های بنیاد ، مباحث آن ها را نیز وارد کنفرانس ها کرد. 
نسل جوان فمینیست های ایرانی را بی تردید نمی توان یک گروه همگون فکری و عقیدتی 
دانست. مرور نقطه نظرات آن هایی که مهمان بنیاد بوده اند، نشانگر اشتراک عقیده ی 
آن ها با بخشی از فمینیست های نسل پیش از خود از گرایش های گوناگون است که 

در این نوشته به پاره ای از آن ها اشاره کرده ام. 
شماری از زنان جوانی که در دانشگاه های آمریکای شمالی و اروپا تحصیل کرده و 
کادمیسین های فمینیستی هستند که پیش تر به نظرات شان استناد  می کنند، متأثر از آ
شد. اغلِب کنشگران و پژوهشگران جوانی که از ایران برای سخنرانی دعوت می شدند، 
به دالیل گوناگون قادر به بیان آزادانه ی نقطه نظرات خود نبودند. شاید از این روست 
که وقتی مباحث نظری طرح شده توسط نسل جوان را در کنفرانس های بنیاد مرور 
به  به گرایش اصالح طلب نزدیک است.  می کنیم، گرایشی چشمگیرتر می نماید که 
بیان دیگر، رنگین کمان فکری و پلورالیستی که نسبت به فمینیست های نسل پیش 
مباحث  ارائه ی  به  به چشم می آمد، در سخنرانان نسل جوانی که  بنیاد همواره  در 
نظری پرداخته اند، مشاهده نمی شود. با توجه به اینکه بنیاد در سه دهه فعالیت خود، 
پای بندی اش را به پلورالیسم جنبش زنان به اثبات رسانده است، این پرسش در برابر 
ما قرار می گیرد: آیا نظریه پردازان نسل جوان فمینیست هایی که مهمان بنیاد بوده اند، 
بیانگر واقعیِت امروز جنبش زنان ایران در داخل و خارج هستند؟ یا اینکه تنها نظرات 
بخشی از فمینیست های جوان را بازتاب می دهند؟ داده هایی که از مرور کنفرانس های 
نتیجه گیری جامع و  به  بتوان  از آن است که  بنیاد به دست می آوریم، اندک شمارتر 
واقع بینانه ای در این زمینه دست یافت. نظر به اهمیت نسل جوان فمینیست ها برای 

84  میزگرد »نسل دوم«، نخستین بار در یازدهمین کنفرانس بنیاد، برکلی، آمریکا، 2000، برگزار شد؛ 
ن.ک. به: پیام بنیاد، گلناز امین، بیستمین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران، هانوفر، 2009، ص 1۵0
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آینده ی جنبش زنان ایران، باید امیدوار باشیم که پژوهشگران هرچه بیشتری بتوانند 
تحلیلی مبتنی بر واقعیت های امروزی نسل جوان ما، با استناد به بافت اجتماعی و 

فکری کنشگران این جنبش به انجام رسانند. 

ارزیابی کنفرانس ها از منظر مباحث نظری

در این بازنگری بسیار کلی کنفرانس      های بنیاد پژوهش      های زنان ایران، پی می      بریم که 
مباحث نظری بسیار گسترده      ای در این سی سال مطرح شده اند. کنفرانس      های بنیاد 
برای بسیاری از پژوهشگران و کنشگران حقوق زن آموزنده و آگاهی دهنده بوده است. 
اما به رغم گستردگی موضوع کنفرانس      ها، مباحث و مقوالت فمینیستی همیشه در 
عمق و ژرفا طرح و بررسی نشده      اند. بسیاری از پرسش      ها همچنان بر جا مانده      اند و 
پاسخ)هایی( در خور نیافته      اند. هدف البته "یک دست و یکسان" جلوه دادن کنشگران 
حقوق زن نیست که یک تحلیل و یک پاسخ همه را راضی کند. با توجه به تعلق زنان 
به اقشار گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظری و... و نیز وابستگی های طبقاتی 
آن ها که در جنبش زنان نیز بی تردید بازتاب می      یابد، چنین کاری اساسًا امکان پذیر 
نیست. هدف، بیشتر روشنایی بخشیدن به مفاهیم و مقوالت است؛ و اینکه بدانیم از 

چه سخن می گوییم، نزدیکی و دوری مان در چه زمینه      هایی ست و تا به کجا.

اما در تعریف )های( فمینیسم،  به کرات صحبت شده؛  از فمینیسم   -1  
شاخه      ها و گرایش      های مختلف آن و تحول شان در گذر زمان، یا آنچه به "موج های 
فمینیسم" شهرت یافته، بحثی درخور نمی      یابیم؛ حتا در کنفرانس      هایی که فمینیسم 
ایرانی« در کنفرانس      های  از »نسل های فمینیست      های  موضوع محوری بوده است. 
بنیاد زیاد می شنویم؛ اما متوجه نمی شویم این تقسیم بندی      ها بر مبنای چه داده ها و 

مبانی ای انجام گرفته و چه پژوهش      های تاریخی آن ها را مستند کرده اند؟

2- پدرساالری، به عنوان سرچشمه  ی مسئله      ی زن و تبعیض جنسی، در   
ده ها سخنرانی مورد استناد قرار گرفته است. اما نه به تعریف دقیقی از پدرساالری 
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برخورد می کنیم، نه به اشکال ویژه     ای که در یک روند تاریخی پیدا کرده است، و نه 
به ویژگی های آن در ایران؛ چنانچه اساسًا به چنین ویژگی هایی باور داشته باشیم.

3- طبقه      بندی گرایش      های سیاسی و عقیدتی در جنبش زنان ایران، بحث ها   
و جدل های پایان      ناپذیری را در کنفرانس      های بنیاد در پی آورده است. برای مثال، در 
این سال      ها به "چپ" و "چپ     گرایان" بارها اشاره شده است. واپس نشینی جنبش چپ 
در انجام وظایف تاریخی      اش در عرصه      ی برابری زن و مرد در نخستین سال      های تثبیت 
جمهوری اسالمی، ده ها و صدها بار در کنفرانس ها مورد استناد و انتقاد قرار گرفته 
است. اما به جای نقدی مستند و استوار بر واقعیت      ها، بیشتر با حب و بغض رو به رو 
بوده      ایم: یا گونه      ای تسویه      حساب؛ یا برعکس، جانبداری بی پایه. کارنامه ی "چپ" با 
بیش از یک سده پیشینه      ی تاریخی در عرصه      ی حقوق زن در ایران، در کلیت خود مورد 
ارزیابی قرار نگرفته و دوره      های تغییر و تحولش بررسی نشده است. به جز مواردی 
اندک، به "این همانی" چپ با جریان      های واپس نگر در زمینه ی جایگاه زن و بحث      های 
سطحی بسنده شده است )»همه یک جور بودند؛ همه یک طور فکر می کردند...«( 
گاهی  که نه تنها به معنای عدم شناخت نیروهای چپ در ایران است، که نشانگر ناآ

از دوره      های تحول نیروهای چپ در بخش های دیگر جهان نیز هست. 
گذر زمان و سیر ُپر شتاب رویدادها در ایران و جهان در اواخر قرن بیستم، در بیداری 
چپ ایران تأثیری جدی داشته است. ارزش های دوران روشنگری به مثابه زیرساخت 
فکری نیروهای چپگرا، رفته رفته بازآفریده شده و "چپ" تعریفی گسترده و فراگیر یافته 
است. شاهد بازگشت مفاهیمی به گفتمان نیروهای چپ بوده ایم: خردگرایی، بیزاری 
از استبداد، نفی تحجر و خرافه پرستی، پشتیبانی از تجدد، دموکراسی و آزادی      های 
مدنی، عدالت اجتماعی، برابری حقوق شهروندان، دگراندیشان و دگرخواهان ووو... 
بازتاب این دگردیسی را در برخی کنفرانس های بنیاد نیز می بینیم.8۵ طیفی گسترده از 
گرایش های فکری در جنبش چپ ایران کماکان وجود داشته و دارند که به برابری حقوقی 

8۵  هایده مغیثی، برای مثال: نگاهی کوتاه به دست آوردها، کاستی      ها و دورنمای آینده      ی جنبش زنان 
ایران، بیستمین کنفرانس بنیاد پژوهش      های زنان ایران ، هانوفر، آلمان 2009، صص 19۷ـ190
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زن و مرد در قانون بسنده نمی کنند. برای آن ها، محدود کردن بحث به عرصه      ی قانون، 
به معنای پذیرش نظام است. نقد سرمایه داری که جوهر آن بهره      کشی انسان از انسان 
است، پایه      ی اندیشه ی انتقادی آن ها را تشکیل می دهد. بیزاری از تبعیض به هر دلیل و 
بهانه ای، آن ها را به مبارزه برمی      انگیزد. ارزش های جهان شمول همبستگی بین المللی 
و انترناسیونالیسم، از مبانی اندیشه ی این گرایش به شمار می رود که نمی خواهد اهداف 
کوتاه      مدت برای پیشبرد مبارزه با تبعیض جنسیـ  با تمام اهمیتی که داردـ  بر هدف      های 
درازمدت »چپ« سایه افکند. تضعیف گفتمان چپ در جنبش زنان، برای شماری از 
این کنشگران پرسش برانگیز شده است: »چرا سخنی از زنان چپ در میان ما نیست؟«8۶ 

به کار رفته،  بنیاد  بارها در کنفرانس های  از مقوالت دیگر که  4- یکی   
"ایدئولوژی" است. برای تعریف این مقوله، به ندرت کوششی در کنفرانس ها انجام 
گرفته است. هنگامی که به این مقوله اشاره می شود، عمدتًا مقصود یا چپ مارکسیست 
و کمونیست است و یا اسالمی های بنیادگرا! نمی توانیم از خود نپرسیم که چرا نظام های 
نامیده  از پیش تعریف شده، »ایدئولوژی«  ایده      های  از  با مجموعه      ای  فکری دیگر، 
نمی شوند )کاپیتالیسم، لیبرالیسم، سوسیال دموکراسی...(؛ اما کمونیسم، ایدئولوژی 

قلمداد می گردد؟

۵- از »رادیکالیسم« و »رادیکال«     ها هم در کنفرانس      ها زیاد شنیده      ایم. اما   
پاسخی به این پرسش نمی یابیم که آیا رادیکالیسم به گرایش سیاسی افراد مربوط و 
معطوف است، یا به گرایش فمینیستی شان؟ به طور معمول و در گفتمان غالب ـ تا 
به کار می      رود و نه  با "چپگرایی"  جایی که من متوجه شده ام ـ "رادیکال"، مترادف 
گرایشی در فمینیسم که پدر/ مردساالری را سرچشمه ی ستم جنسی می داند، اما در 
تحلیل دالیل پیدایش آن در روند تاریخی، با تحلیل مارکسیستی سازگار نیست و نظام 
طبقاتی را آغاز پیدایش پدرساالری نمی داند. چنین مباحثی در کنفرانس های بنیاد 

امکان طرح شدن نیافته اند. 

8۶  پروین ثقفی، پیش گفته، ص 411
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۶- سرانجام، پرسش دیگری که می تواند در ادامه ی نکته      ی پیشین مطرح   
شود، این است که آیا هر نوع آرمان      خواهی و یا داشتن هدف و چشم انداز درازمدت برای 
جنبش زنان که در پیوند با ایده ال های بشریت پیشرو قرار گیرد، مترادف رادیکالیسم، 
دگماتیسم، ایدئولوژیک بودن، افراطی گری و یا خواست "براندازی"ست و محکوم و 

مردود؟ 

این ها و بسیاری مسائل دیگر، البته مورد بحث قرار گرفته      اند؛ اما به باور من، بیشتر 
در سطح مانده اند. آیا می توان کیفیت مباحث نظری در کنفرانس ها را بهتر کرد، بدون 
اینکه با اساسنامه ی بنیاد و شیوه ی کاری که به واسطه ی تجربه ای 30 ساله رفته رفته 

مستقر شده، در تضاد قرار گیرد؟

چند پیشنهاد

با  تر، هدف     مندتر،  سنجیده  تواند  می  ها  موضوع کنفرانس  گزینش   -1  
ژرف اندیشی بیشتر، چشم      اندازی گسترده تر و نگاهی دورتر انجام گیرد. 

2- می توان به پژوهش      های تاریخی و تحلیلی در برخی موضوعات پایه ای   
جنبش زنان میدان گسترده تری برای مطرح شدن داد. 

و  دوستان  از  توسط جمعی  تواند  می  ها  موضوع کنفرانس  3- گزینش   
عالقمندان بنیاد انجام گیرد؛ در قالب کمیته و گروهی در برگیرنده      ی شماری پژوهشگر 
کادمیک و غیرآکادمیک( با همراهی کنشگران حقوق زن که نسبت به موضوعات  )آ
جنبش زنان، پژوهش های انجام گرفته، مبارزات زنان در ایران و خارج و مقوالتی 
از این دست آگاه باشند و مسائل را به طور مستمر دنبال کنند. این کمیته یا گروه، در 
مدت زمانی از پیش تعیین شده، به این مهم می پردازد و سپس، جای خود را به کمیته 

و گروهی دیگر می دهد.
مشکل این نوع برنامه ریزی های کم و بیش درازمدت البته این است که از خودجوشی 
و ابتکار عمل کمیته های محلی که موضوع کنفرانس ها را انتخاب می کنند، خواهد 
کاست. همیشه با رویدادهایی رو به رو خواهیم شد که قابل پیش بینی نیستند. البته 
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برای این گونه مسائل و مشکالت، راه حل هایی را می توان متصور شد. مثاًل می توان 
الگوی کنفرانس های نخست را برگزید که ابتدا دو روزه بودند: یک روز پژوهش ها و 
یک روز هنرها.8۷ اینک که کنفرانس ها سه روزه هستند، ابتکار عمل بیشتری می توانیم 
داشته باشیم. می شود یک روز را به پژوهش در مفاهیم نظری جنبش اختصاص داد 
و یک روز را به فعالیت      ها، رویدادها و... و البته بخش هنری که می بایست فرصتی 
به  را  نیازها، همه      ی کنفرانس  بر اساس  از آن خود داشته باشد. می توان یک سال، 
موضوعی محدود و مشخص اختصاص داد. می توان برای دو کنفرانس پی در پی، 
موضوعی یگانه برگزید. تجربه ی سمینارهای ساالنه      ی زنان ایرانی در آلمان در این باره 

قابل تأمل است.
بنیاد پژوهش های زنان ایران ، کالس درس دانشگاهی نیست و رسالتی هم برای "تعلیم 
و تربیت" افراد برای خود قائل نشده است. بدون افتادن در دام تئوری های "توطئه و 
دسیسه"، می توانیم بر اساس مشاهده و تجربه بگوییم که هر دوره ای در دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی، نظریه هایی بیشتر تدوین و تولید می شوند و نظریه هایی فرصت 
بروز و توسعه نمی یابند. اگر تولید دانشگاهی، پاسخ گوی مسائل و مشکالت برخی 
فمینیست هاست، دیگرانی که مسائل خود را پاسخ نیافته می بینند، از نهادهایی مانند 

بنیاد و کنفرانس های ساالنه اش چه انتظاری می توانند داشته باشند؟ 
هدف بنیاد هرگز این نبوده و چنین ادعایی نداشته که تئوری تدوین می کند و نسخه ی 
رفع تبعیض جنسی برای زنان می      پیچد. وانگهی، آنگاه که تفاهم نظری در علت "درد" 
نیز برای "درمان" وجود نخواهد داشت. دیدگاه      ها،  وجود ندارد، نسخه      ی یگانه ای 
اندیشه      ها، آرمان      ها و راه     کارهای ارائه شده توسط نیروهای درگیر در جنبش زنانـ  همان 
طور که دیدیم ـ آنچنان متفاوت و حتا متضاد است که مشکل بتوان گونه      ای نزدیکی را 
میان شان متصور شد. این مسئله مختِص ایران هم نیست. اما پرسش این است که اگر 
تفاهم نظری امکان ندارد، آیا می      توانیم به مرور زمان، زبان کم و بیش مشترکی برای 

8۷  نگاه کنید به برنامه ی کنفرانس های دوم، سوم و چهارم بنیاد پژوهش      های زنان ایران منتشر شده 
در سالنامه ها. در نخستین کنفرانس با عنوان »زن ایرانی پس از انقالب« نیز روز اول به»زن در ایران 
پس از انقالب« و روز دوم به »زن ایرانی در مهاجرت و تبعید« اختصاص یافت، ن.ک. به نیمه ی دیگر، 

شماره ی 14، بهار 13۷0، ص 2 و 3
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بیان مسائل مان پیدا کنیم؟ آیا می توانیم انتظار داشته باشیم که نهادهایی مانند بنیاد ، 
با برقراری دیالوگ میان گرایش های موجود در جنبش فمینیستی، کنشگران زن را در 

راستای تدوین برنامه ای یاری کنند که به برآمد برخی راه کارهای عملی بیانجامد؟ 
به سخنرانی  به رغم همه ی تفاوت ها و تضادها، اغلب کسانی که در کنفرانس ها 
پرداخته اند، یا به سخنرانی ها گوش داده اند، رویای جنبش بزرگ و فراگیر زنان را در 

سر می پرورانند که در راه برابری زن و مرد گام هایی جدی به پیش بردارد.
برای گردهمایی و بحث و  بنیاد به مکانی مهم تبدیل شده است  در این 30 سال، 
تبادل نظر میان کنشگران حقوق زن. این نهاد همواره به اصل چندصدایی بودن و 
پلورالیسم جنبش زنان پایبند مانده، گرایش      های گوناگون را به دیالوگ با هم ترغیب 
کرده، نظریه      پرداز و اکتیویست را بر سر یک میز نشانده، داخل و خارج، نسل اول 
و دوم )و شاید در آینده نسل سوم!( را ـ دست کم برای بیان نظرات      شان ـ در کنار 
هم قرار داده، برای حاضران در جلسات، امکان بحث و گفتگو با سخنرانان را فراهم 

آورده، و بسیاری عملکردهای مفید دیگر داشته است. 
در 30 سالگی بنیاد پژوهش های زنان ایران، می      توانیم با اتکاء به تجربیات با ارزش 
گذشته، در راه رفع برخی مشکالت و بهتر شدن کیفیت کار، گام      های سنجیده      ی 

بیشتری برداریم.

مهناز متین، اردیبهشت 1400/ مه 2021
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پیوست: 

تقسیم      بندی موضوعی کنفرانس      های بنیاد پژوهش      های زنان ایران

برخی کنفرانس      ها، بیش از یک بار در فهرست زیر ذکر شده است؛ 
چرا که بیش از یک موضوع را دربرمی      گیرد.

۱- اسالم، مذهب:
• »زن و جنسیت در اسالم« )ششمین کنفرانس، تورنتو، کانادا 199۵(   
• »زن، مذهب و ایدئولوژی« )سیزدهمین کنفرانس، دنور، آمریکا 2002(  

۲- فمینیسم: )به عنوان موضوع اصلی(:
 ،]Créteil[ فمینیسم و جنبش زنان ایران« )هشتمین کنفرانس، کرتی« •  

فرانسه 199۷(
• »بررسی مطالعات و مبارزات فمینیستی زنان ایرانی در دو دهه      ی اخیر   

و چشم      انداز آینده« )یازدهمین کنفرانس، برکلی، آمریکا 2000(
انقالب مشروطه، شرایط و چالش      های کنونی«  • »فمینیسم سکوالر،   

)هفدهمین کنفرانس، مونترال، کانادا 200۶(

۳- سکوالریسم، مدرنیته: 
• »زن ایرانی و مدرنیته« )نهمین کنفرانس، واشنگتن، آمریکا 1998(   

• »نقش اجتماعی جنسیت در روند مدرنیته      ی ایران« )پانزدهمین کنفرانس،   
برلن، آلمان 2004( 

انقالب مشروطه، شرایط و چالش      های کنونی«  • »فمینیسم سکوالر،   
)هفدهمین کنفرانس، مونترال، کانادا 200۶(
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یا واپس     گرایی؟« )بیست و هشتمین  • »قرن بیست و یکم: رنسانس   
کنفرانس، فلورانس، ایتالیا 201۷(

۴- سیاست:
ایران معاصر« )پنجمین کنفرانس، لس      آنجلس،  • »زن و سیاست در   

آمریکا 1994(
• »جنبش زنان ایران: تحوالت سیاسی و مبارزات دموکراتیک« )بیست   

و یکمین کنفرانس، پاریس، فرانسه 2010(
• »زنان برای تغییر: همکاری و مشارکت سیاسی« )بیست و پنجمین   

کنفرانس، سن     دیگو، آمریکا 2014(
انگلستان  لندن،  امنیت« )بیست و ششمین کنفرانس،  و  • »زن، صلح   

)201۵
• زن ایرانی و حقوق بشر )هفتمین کنفرانس، سیاتل، آمریکا 199۶(  

۵- جنسیت:
• »نقش اجتماعی جنسیت در روند مدرنیته      ی ایران« )پانزدهمین کنفرانس،   

برلن، آلمان 2004( 
• »زن، تن و اختیار« )بیست و چهارمین کنفرانس، کلن، آلمان 2013(  

۶- فرهنگ، هنر:
• »پژوهش      ها و هنرها« )دومین کنفرانس، کمبریج، آمریکا 1991(  

• »چهره      ی زن در فرهنگ ایران« )سومین کنفرانس، لس      آنجلس، آمریکا   
)1992

۷- خانواده، مهاجرت:
• »زن و خانواده در ایران و مهاجرت« )چهارمین کنفرانس، وین، اتریش   

)1993
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۸- مناسبات نسل      ها:
•  »دستاوردها و چالش      های زنان ایران: چشم      انداز نسل      ها« )هجدهمین   

کنفرانس، مریلند، آمریکا 200۷(
• »گفتمان دو نسل« )بیست و سومین کنفرانس، کمبریج، آمریکا 2012(  

۹- زن ایرانی در بستر موقعیت و مناسبات جهانی:
• »جهانی شدن و تأثیر آن بر زنان« )چهاردهمین کنفرانس، لندن، انگلستان   

)2003
• »زن ایرانی در آستانه      ی سال 2000« )دهمین کنفرانس، مونترال، کانادا   

)1999
• »جنبش زنان در موقعیت جدید جهانی: فرصت      ها و چالش      ها« )بیست   

و هفتمین کنفرانس، مریلند، آمریکا 201۶(
انگلستان  لندن،  امنیت« )بیست و ششمین کنفرانس،  و  • »زن، صلح   

)201۵
نهمین  و  )بیست  و جهان«  منطقه  در  ایران  زنان  • »متحدان جنبش   

کنفرانس، استکهلم، سوئد 2018(

۱0- نیازها، چالش      ها و چشم      اندازها:
• »نیازهای مبرم زن ایرانی در دوران کنونی« )نوزدهمین کنفرانس، برکلی،   

آمریکا 2008(
• »چه باید کرد؟ وضعیت زنان ایرانی در داخل و خارج کشور« )دوازدهمین   

کنفرانس، استکهلم، سوئد 2001(
• »هویت      ها و چالش      ها« )کنفرانس بیست و دوم، آمرسفروت، هلند   

)2011

۱۱- بررسی      و مرور گذشته:
• »زن ایرانی پس از انقالب« )نخستین کنفرانس بنیاد، کمبریج، آمریکا   
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)1990
• »زن ایرانی در آستانه      ی سال 2000« )دهمین کنفرانس، مونترال، کانادا   

)1999
• »بررسی مطالعات و مبارزات فمینیستی زنان ایرانی در دهه      ی اخیر و   

چشم      انداز آینده« )یازدهمین کنفرانس، برکلی، آمریکا 2000(
• »جایگاه زن ایرانی در 2۵ سال گذذشته در تأمین صلح و حقوق بشر،   
مشارکت سیاسی، بازار کار و استثمار جنسیتی« )شانزدهمین کنفرانس، وین، اتریش 

)200۵
• »بنیاد پژوهش      های زنان ایران در متن تجربه      ی جنبش زنان ایرانی بعد   

از 20 سال« )بیستمین کنفرانس، هانوفر، آلمان 2009(
• »سه دهه تجربه و چالش« )سی     امین کنفرانس، فلورانس، ایتالیا 2019(  

حجاب و پوشش اسالمی
»مفاسد سفور«،  و  نقاب«  رازخوانی »وجوب  نبود:  زنی  بود،  زنی   -1  

نخستین کنفرانس، کمبریج، آمریکا 1991
2- روسری از زاویه      ای دیگر، پانزدهمین کنفرانس، برلن، آلمان 2004  

3- حق انتخاب پوشش: نیازی مبرم برای زن ایرانی، یا خواستی تشریفاتی؟   
نوزدهمین کنفرانس، برکلی، آمریکا 2008

4- حجاب اجباری و فمینیست      های ایرانی داخل و خارج از ایران، بیستمین   
کنفرانس، هانوفر، آلمان 2009

ایران، بیست و سومین کنفرانس،  حجاب در ۵۰۰۰ سال گذشته      ی   -۵  
کمبریج، آمریکا 2012

۶- پیکر زن و حجاب در جوامع اسالمی، )میزگردی با شرکت سه سخنران(،   
بیست و چهارمین کنفرانس، کلن، آلمان 2013

۷- گسترش مد اسالمی در جهان و ارتباط آن با مدل      های پوشش اسالمی   
زنان: اختیار یا اجبار؟ بیست و هشتمین کنفرانس، فلورانس، ایتالیا 201۷
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8- تحلیل واکنش فعاالن حقوق زنان نسبت به مبارزه با حجاب اجباری:   
از آزادی      های یواشکی تا دختران خیابان انقالب، بیست و نهمین کنفرانس، استکهلم، 

سوئد 2018 ■





نشر نقطه انتشار داده است:

● زنان 
ـ ۱۳۵۷(، گردآورنده و  بازبینی تجربه ی اتحاد ملی زنان )۱۳۶0  ـ 

ویراستار: مهناز متین، 13۷8

ـ لرزه ها، فریده زبرجد، 138۶ 

ـ زنان در سایه، تدوین: فریبا ایرج، 1388 

ـ ناصر مهاجر، 1390 ـ 130۶(، به کوشش بنفشه مسعودی  ـ مجله ی پیک سعادت نسوان )130۷ 

ـ آشنای ناآشنا، گردآورنده و ویراستار ناصر مهاجر، 1391

همبستگی جهانی،  دوم:  دفتر  و  دیگر  تولدی  اول:  دفتر   ،۱۳۵۷ اسفند  در  ایران  زنان  ـ خیزش 
ـ ناصر مهاجر، 1392 مهناز  متین 

ویراستار:  قبادی،  نویسنده: گلرخ  و  ایران، گردآورنده  زنان کردستان  ناگفته های   ـ گلزار شقایق ها، 
ناصر مهاجر، 1399

● زندان
ـ و هنوز قصه بر یاد است، حسن درویش، 13۷۶

ـ کتاب زندان، جلد اول، ویراستار: ناصر مهاجر، 13۷۷

ـ کتاب زندان، جلد دوم، ویراستار: ناصر مهاجر، 1380
ـ جان باختگان به بوی فردایی نو، سعید یوسف )طرح ها  از اردشیر محصص(، 1382

ـ سیاسی ● تاريخ اجتماعی 
ـ گریز ناگزیر، سی روایت گریز از جمهوری اسالمی، به کوشش میهن روستا، مهناز متین، سیروس 

جاویدی، ناصر مهاجر، در دو دفتر، 138۷

ـ جنایت و مکافات )درباره ی کشتار مجید شریف، پروانه اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری 
و محمدجعفر پوینده(، ناصر مهاجر، 13۷8

ـ از اصالحات تا براندازی: تنگناها و چشم اندازها، مهرداد باباعلی ـ ناصر مهاجر، 1383

ـ روز سیاه کارگر، احمدعلی خداداده، پیش گفتار و پانوشت ها: ناصر مهاجر ـ اسد سیف، 139۵

ـ به زبان قانون، بیژن جزنی و حسن ضیاء ظریفی در دادگاه نظامی، ناصر مهاجرـ  مهرداد باباعلی، 1394

ـ راهی دیگر، روایت هایی در بودوباش ِ چریک های فدایی خلق ایران، گردآورندگان و ویراستاران: تورج 
اتابکی ـ ناصر مهاجر، در دو دفتر، 139۶

ـ باقر مؤمنی، رهروی در راه بی پایان، گردآورنده و ویراستار: ناصر مهاجر، 1398



• تبعید 
ـ در تبعید، 23 داستان کوتاه ایرانی، به کوشش ناصر مهاجر، 13۷4

ـ از تهران تا استالین آباد، محمد تربتی، ویراستار ناصر مهاجر، 13۷9

ـ گدار، حسین دولت آبادی، جلد اول، 1382

ـ نقشی از یک دوست، نقشی از یک دوستی، حامد شهیدیان، ویراستار: ناصر مهاجر، 138۷

ـ از کجا تا ناکجا )خاطرات تبعید(، کیان کاتوزیان )حاج  سیدجوادی(، 1388
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