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 ٢٣۵ هرامش – هزوح هاگپ
…………………………………….  

  زنان تاريخ معاصر ايران در چھار دھه اخیر

  شیرودی مرتضی
 
  قسمت اول    

 چكیده 
گسترش  ، از يك سو شاھد١٣٧٠ھاى پايانى دھه  تا سال  ١٣۴٠ھاى نخستین دھه  اخیر يعنى از سال طى چھار دھه 

بیشتر و عمیق تر در مقايسه با دھه ھاى  ايم و از سوى ديگر، زنان مسلمان نقش زنان بوده  ھاى سیاسى و اجتماعى فعالیت
روشى كه براى پاسخ به اين سئوال برگزيده است توصیفى . گیرد مقاله حاضر پى مى چرا؟ پاسخ به اين سئوال را. اند پیشین يافته

 :كند عبارتند از مھم ترين نتايجى را اين مقاله عرضه مى. تحلیلى است و
  .گردد مى ھاى پیش گفته بر ھاى دينى و سیاسى آنان طى ده فعالیت توده مسلمان به افزايش آگاھى گسترش .1 
   .ھاى گسترده تر فراھم آورد عرصه گرايش بیشترى را براى ورود بهھاى دينى و سیاسى  افزايش آگاھى .2 

  
 مقدمه 
زنان . مسلمان و توده زنان) غرب و شرق زده(زنان دربارى ، روشنفكر: توان به سه دسته تقسیم كرد مى زنان تاريخ معاصر ايران را 

زنان . اند يا اين كه ديگران بسیار درباره آنان سخن رانده اند و دربارى به علت برخوردارى از ثروت و قدرت، از خود زياد سخن گفته
آنان، بیش از اندازه  مندى از سواد و استفاده از رسانه و كتاب و نیز، به جھت حمايت شرق و غرب از بھره روشنفكرھم به دلیل

يابیم در حالى كه بار اصلى  كلى و ابھام گويى چیزى نمى به جزء  اند، اما در مورد توده زنان مسلمان توصیف و معرفى شده
اسالمى از  ھاى پس از انقالب حضور فعال اين دسته از زنان در سال. استعمارى با آنان بوده است ھاى ضد استبدادى و ضد نھضت

 اين. ديگر، دلیلى بر تأيید حضور پیشین آنھا است يك سو، ادامه ھمان حركت انقالبى و اسالمى قبل از انقالب اسالمى و از سوى
   :تر نشان دھد پررنگ كوشد اين حضور و نقش را مقاله مى

  
 ھاى نظرى چارچوب 
 :تحلیل است ھاى زير قابل ھاى زنان ايران معاصر در عرصه مسائل سیاسى در چارچوب يكى از نظريه كنش واكنش يا 

بینجامد، يك رھیافت   تثبیت نظام و حكومت سیاسى زنان به  ھاى ھا و كنش ھر گاه واكنش: كارانه نظريه محافظه .1 
 كارانه، تا زمانى كه خطرى براى نظام سیاسى پديد نیايد، زنان دست به فعالیت محافظه دريك فضاى. كارانه است محافظه

. زنان را كنترل و ھدايت كند ھاى سیاسى كوشد تالش كار مى زنند و در مواقع خطر ھم ، نظام سیاسى محافظه سیاسى نمى
كارانه  گذارى محافظه سلب حق حیات از مردم است، لذا در سیاست ف چنین رھیافتى، نجات حكومت و تداوم آن حتى به بھاىھد

تغییرات جديد  كار با جديدى از فعالیت سیاسى براى زنان وجود ندارد و اصوًال ھر نظام سیاسى محافظه امكان ايجاد الگوى
  .كند مى سیاسى حتى از سوى زنان حامى خود مخالفت

 :است كه خواھانه وجود دارد كه بر آن كارانه، رھیافت آزادى در برابر نظريه محافظه: خواھانه نظريه آزادى .2 
 .گیرد صورت مى تعیین ھرگونه خط مشى سیاسى از سوى زنان بدون دخالت دولت و حكومت -الف  
اصوال توان اين كار را در مقابل تالش گسترده  و كند ھاى سیاسى زنان را سیاست گذارى نمى نظام سیاسى فعالیت -ب  

 .سیاسى زنان ندارد
الگوھا و معیارھاى حاكم بر  ھاى خود نمايند و در ھر صورت در جھت تغییر كوشند دولت را وادار به پذيرش خواسته زنان مى - ج  

 .روند جامعه مى
ب فعالیت سیاسى زنان بپردازد و اگر به چنین اقدامى ھم گذارى در با خطر به سیاست نظام سیاسى حق ندارد حتى در مواقع -د 

  .دھد بزند مشروعیت خود را از دست مى دست
 ھاى به اتخاذ روش  در ھنگام خطر و يا به اقتضاى زمان و مكان و به منظور تثبیت خود  اگر نظام سیاسى: نظريه میانه گرايانه .3 

اى را در پیش  روانه كند، رھیافت میانه ھاى زنان توجه اين اقدام به خواستهمختلف براى فعالیت سیاسى زنان دست بزند، و در 
در اين نظريه، . سیاسى و ھم تأمین مطالبات سیاسى زنان است در اين رھیافت، ھدف ھم حفظ نظام. گرفته است

ھاى  خواسته ين كار را ازحق دارند به سیاستگذارى امور سیاسى زنان بپردازند، ولى مشروعیت ا سیاستگذاران در عین حال كه
ھاى  يابى به آرمان گرايى كه حاصل آن، دست واقع گرايى و رو كوششى است براى تركیب آرمان رھیافت میانه. گیرند زنان مى

 (٨٣: ١٣٨۴ابتھاج، . (پرتو واقعیت ھاى اجتماعى است ھاى سیاسى زنانه در مشترك در تالش
زنان دربارى  ھاى پیشین تاريخ معاصر ايران مديون ھاى سیاسى زنان در دھه ه، فعالیتمحافظه كاران نتیجه اين كه بر اساس نظريه 

ھا و مواضع دولت حاكم به  كه بدون توجه به سیاست اند بوده است و بس در حالى كه در نظريه آزادى خواھانه توده زنان مسلمان
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اند و بر  ھم زنان و دولت تابع) نظريه میانه گرايانه(ى ديگرا زنند اما در نظريه خود دست مى ھاى تالش براى دست يابى به خواسته
آن در تاريخ معاصر ايران زنان روشنفكر به معناى  پردازند كه مصداق ھاى سیاسى مى متقابل يكديگر به كوشش  ھاى پايه خواسته

 .اند زده) كمونیستى) و شرق) لیبرالیستى(زنان غرب 
چرا بیشترين فعالیت : سئوال اصلى مقاله است كه عبارت است  پى پاسخ گويى به ھاى فوق در نوشته حاضر بر پايه نظريه 

آن را مورد  كوشد فرضیه گذشته تاريخ اين مرز و بوم از آن توده زنان مسلمان بوده است؟ و نیز مى ھاى سیاسى زنان در دھه
تاريخ معاصر ايران را به انجام  سیاسى ھاى توده زنان مسلمان عمده ترين كوشش: سنجش قرار دھد كه عبارت است از

عنوان مقاله، متغیر اصلى توده زنان مسلمان و متغیر وابسته نقش سیاسى  با عنايت به سئوال اصلى، فرضیه و. اند رسانده
  .اجتماعى است

  
 ۴٠زنان در دھه  
 دون ترس از تانك، توپ و مسلسل،فشردند و ب ھاى خرد سال خود را به سینه مى زنان بچه مقدمه اين كه در تظاھرات خیابانى، 

. سیاسى در شھرھاى مختلف كم نبود كردند و تعداد اين جلسات آنھا حتى جلسات سیاسى برپا مى. آمدند به میدان مبارزه مى
حتى زنان در اين نھضت پیش قدم »: گونه كه امام فرمود ارزنده بود و آن بسیار) ره(از اين رو، نقش آنان در نھضت امام خمینى 

وقت ضرورت به صحنه آمدند، اين بار  تنھا به) دوره پھلوى اول و دوم(به راستى چرا زنان كه تا ديروز ) ٢٣: ١٣٨٣باقريان، ) .»بودند
 تا انقالب عظیمى را پديد آوردند؟ تر پیدا كردند صحنه را ترك نكردند، و حضور دائمى

پديد  ھاى امام درباره آنھا انديشه گشت كه تر زنان به تحولى برمى انبهتر و ھمه ج دائمى ترين دلیل حضور مھم: نگاه تازه به زنان 
در اين . ھا، نگرشى جديد عرضه كرد ديگر عرصه ھاى سیاسى اجتماعى آنان، ھمانند درباره زنان و فعالیت) ره(امام خمینى. آورد

 ھاى ساز است و اگر زن رو، زن، انساناز اين . رود دامن او، مرد به معراج مى نگرش، زن مظھر تحقق آمال بشر است و از
و شقاوت كشورھا بسته به زن  اصوال سعادت. شوند ھا با شكست و انحطاط مواجه مى ساز از ملت گرفته شوند، ملت انسان
ترين  اند و دامن مادر بزرگ به عالوه، خانه و خانواده، مدرسه .آورد زن خوب، سعادت و زن بد، شقاوت را به ھمراه مى. است

زنان پاى  بر واجب بودن حضور سیاسى اجتماعى) ره(با اين وصف، امام خمینى. شود در آن تربیت مى اى است كه انسان رسهمد
نگرش الھى ) ۶١: ١٣۶۵مطھرى، . (شمارد الزم نمى ھاى اجتماعى آنان فشارد و در اين راه، حتى اجازه شوھر را براى فعالیت مى

 قشر جديدى از زنان در عرصه سیاست و اجتماع شكل گیرد و به تدريج مرز خود را با ديگر د،به زنان، باعث گردي) ره(امام خمینى 
رژيم بود، و نه پیرو الگوى زن سنتى و اغلب  گراى مورد حمايت تابعى از الگوى زن مدرن غرب اين دسته از زنان، نه. زنان جدا سازد

ر جديدى بود كه در عین تعلق به ھر دو الگو، بر آنھا منطبق نبود، سیاسى، بلكه قش تفاوت به امور اجتماعى و نشین و بى خانه
گروه از زنان آن بود كه در عین حالى  مشخصه اصلى اين. كرد از نقاط منفى آنھا بپرھیزد با جذب نقاط قوت ھر يك، تالش مى بلكه

و حضرت ) ع(الگوبردارى از حضرت فاطمهھاى مذھبى و  با وفادارى به ارزش خواستند، گرايى را به شكل افراطى آن نمى كه غرب
قلمداد كردن فرآيند نوگرايى  اين قشر جديد از زنان، سیاسى بودند و با استعمارى. كشیدند را از اجتماع كنار نمى ، خود)ع(زينب

 ( ٨٠:١٣۶٣خمینى،  امام. (داشتند شاه، احساسات ضد غربى خود را ھم ابراز مى
به میدان آورد كه بیش از ھر چیز، وظیفه الھى خود را پیروى از  ھاى تازه ن، زنانى را با نگرشبر آيند نگرش جديد امام به بانوا 

كمك به  ھا، ھاى مختلف چون بخش اخبار، توزيع اطالعیه ديدند، بنابراين، به شكل تقلیدشان مى رھنمودھاى امام و مرجع
. . . سیاسى، بر پا كردن جلسات سخنرانى و ركت در جلساتھا، ش پیمايى مجروحان، پناه دادن به فعاالن سیاسى، شركت در راه

 دانست، و از و در اين راه، چنان كوشیدند كه امام، سھم آنان را بیشتر از مردان مى آمدند) ره(به مدد نھضت اسالمى امام خمینى 
 (٧٨: ١٣٧٩خلخالى، ( .كند مى فرستد و پیروزى نھضت را مرھون شجاعت آنان معرفى اين جھت، بر آنان درود و سالم مى

گرفت و از  ھا صورت مى ھاى قبل از دھه چھل، بیشتر بر اساس ضرورت سال حضور سیاسى اجتماعى زنان در: ھاى نخستین گام 
به عالوه، . طلبید را مى ھا ، حضور فعال زنان در ھمه عرصه)ره(و دائمى نبود، ولى رويكرد انقالبى امام خمینى  اين رو، ھمیشگى

  .از گذشته، رنگ و بوى اسالمى بگیرد رفت تا بیش زير نشان از آن داشت كه اين حضور مى ھاى نمونه
در مدرسه فیضیه قم، كماندوھاى رژيم به اين مدرسه حمله كردند، و به ) ع(صادق در سالروز شھادت حضرت امام جعفر -الف  

 :گرديد و روحانیون منجرھا  جرح طالب پرداختند كه به كشته و زخمى شدن تعدادى از طلبه ضرب و
آمدند و براى طالب شھید و مجروح ، عزادارى كردند و  زمانى كه در مدرسه فیضیه باز شد، زنان و پیر زنان قم به داخل فیضیه" 

حاال آنھا بودند، و  ھا از ديار خود براى كسب علم و دين به قم پناه آورده گفتند، اين طلبه با گريه مى ھا زن... شیون و ناله سر دادند
 (ھمان". (ھاى آنھا خبر ندارد را كشتند و كسى از جنازه

دردى  آمدند، با آنھا، ھم مى زنان زمانى كه بستگان طالب شھید براى تحويل اجساد و برگزارى مراسم ترحیم آنان به قم ھمین 
براى سركشى به اين مجروحان و ) ره(خمینى اى كه امام  نكرده و در برنامه كردند و نیز، از بذل توجه به مجروحان طلبه مضايقه مى

گرفت، آثار  مى شھید قمى به اجرا گذاشت، اگر بدون حضور و حمايت مستقیم و غیر مستقیم اين زنان صورت خانواده طالب
  .آورد كمترى را به دنبال مى

تكثیر و در  ستاد و بالفاصله اين تلگرافكشتار مدرسه فیضیه، تلگرافى را براى علماى تھران فر در واكنش به) ره(امام خمینى  -ب  
  .اختیار عموم مردم قرار گرفت

به  محكم و مستدل و پر محتوا كه مانند بمب در ھمه جاى ايران به صدا در آمد، بیش از پیش مردم با ديدن اين تلگراف تاريخى و" 
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در اين میان، تعداد زيادى زن و . كردند اظھار وفادارى مى ودوام مبارزه امیدوار شدند و ھمه روز بیشتر از روز قبل، به خانه امام رفته 
امام، آالم و  شدند، تا با ديدن چھره بسیار مصمم بويژه قم و تھران، رھسپار يخچال قاضى در قم مى دختر، از ھر طرف ايران

 (١۴٧: ١٣٨٣اصغرانگار، . («دردھاى درونى خويش را تسكین دھند
بلكه براى تسكین يافتن خود به ديدار  به عالوه، زنان نه براى تسكین رھبرى نھضت،. ديك داشتندبا رھبرى نھضت، ارتباط نز زنان 

  .اند، ديده شده است تاريخى گذشته كه زنان در آن ايفاى نقش كرده رفتند، اين دو مسئله كمتر در حوادث امام مى
از ھمان ابتدا، تأثیر خود را  اجتماعى زنان آغاز كرد، اسىتحولى كه امام براى تغییر نگرش در باره فعالیت سی: قیام مشاركت در 

براى نخستین بار به زنان ايران حق شركت در انتخابات را عطا كرد، بر خالف  ۴٠نشان داد، از اين رو، وقتى رژيم پھلوى در اوايل 
كرد، حضور بانوان در  جلوه مى ر از ھمهت چه براى رژيم عجیب آن. ھا با اين اقدام به پا خواست سیل عظیمى از مخالفت تصور رژيم،

شاھنشاھى براى انحراف افكار عمومى، تظاھرات و شورشى كه بر ضد  نظام. ھاى گسترده علیه حق رأى زنان بود اعتراض
انست تحريك روحانیانى د گانه به راه افتاد را ارتجاع سیاه نامید، و علت آن را به زنان و ديگر لوايح شش پرسى اعطاى حق رأى ھمه

مخالفان جدى اين اقدام بودند، و مخالفت خود را به صراحت بیان  البته روحانیان نیز از. اند كه با گسترش حقوق زنان، مخالف
اعطاى واقعى حق  دانستند كه ھدف شاه روحانیان و زنان، به گسترش حقوق بانوان نبود، بلكه آنھا مى كردند، اما مخالفت مى

 (١١٠: ١٣٧٩خلخالى، . (را به فساد بكشانند براى زنان نیست، بلكه ھدف آن بود كه زنان انتخاب شدن و انتخاب كردن
رھبرى  به مخالفت با انقالب سفید پرداختند، و زمانى كه) ره(شاه، ھمراه با امام خمینى  زنان با درك عمیق مقاصد غیر اسالمى 

  .ھا، قیام مردم قم بود ھمه اين اعتراض در رأس. دست زدندمخالفان فاسد كردن زنان، دستگیر شد، زنان و مردان به اعتراض 
اعم از زن و مرد به خیابان ريختند و با ھر وسیله ممكن، از قبیل دشنه و چاقو و  مردم به محض شنیدن خبر دستگیرى امام،" 

د جنگ احد و بدر مردان را تھییج و ھمانن در اين روز، بانوان قم به داخل حرم آمده،. . . به طرف پلیس و نظامیان ھجوم بردند چماق
كش  خواھد از يك طرف خیابان به طرف ديگر برود از پلیس آدم بھانه اين كه مى يك شیر زن قمى، به. داشتند به حركت وامى

ير چادر خود اى از ز ھنگام، آن زن دشنه در ھمین. برند طلبد، آنھا نیز، بازوى او را گرفته، او را به طرف ديگر خیابان مى مى استمداد
 مردم جنوب شھر و كوچه آبشار و خیابان ارم و صفايیه به مركز شھر) پس از آن. (كند مى بیرون آورده و شكم يكى از آنھا را پاره

: ١٣٧٩كاظمى، .(«ھا نیز به شھادت رسیدند خانم ھجوم آورده و با پلیس به زد و خورد پرداخته كه در جريان اين درگیرى، تعدادى از
٩٠) 

قیام علیه دولت و  مردان را به -اول. ، چھار نقش را بر عھده داشتند١٣۴٢خرداد  ١۵زنان قم در حادثه  پايه اين گزارش تاريخى، بر 
. نیز، در راھپیمايى و تظاھرات ضد دولتى شركت كردند عالوه بر آن، خود -دوم . كردند تشويق مى) ره(حمايت از امام خمینى 

 .رسیدند در درگیرى با پلیس، تعدادى از آنان به شھادت -چھارم . درگیرى با پلیس پرداختند با ابزارھاى ساده، به -سوم
در اين میان، دغدغه اصلى خانواده مبارزان . افتاد ھا به راه على منصور، موجى از دستگیرى پس از ترور حسن: اعالم تنفر 

ھا، با  نگرانى اين. فراھم آمدن شرايط بھتر براى زندانیان بود افراد در بند و يا دست كم، سیاسى، نجات از دستگیرى و يا خالصى
مؤتلفه اسالمى كه ارتباط تنگاتنگى با امام داشت، در صدد  اعدام چھار تن از عاملین ترور منصور بیشتر شد، به اين دلیل، جمعیت

و يا آن را كم  ز ادامه خشونت دست برداردھمسر مجاھدان ترتیب دھد، تا رژيم تحت فشار قرار گیرد، و ا برآمد، اجتماعى از زن و
  .نمايد

اى ھم پوشیه و رو  كه چادر بر سر داشتند و عده ھا، در حالى خانم نفر از ١۵٠نزديك به  ١٣۴۴در يكى از روزھاى داغ تابستان " 
آنھا از جمله خانم صديقه  از اى عده. . . مقابل دفتر نخست وزيرى جمع شدند و آرام آرام تظاھراتى را شكل دادند بنده زده بودند،

و اعتراضات و . . . زنى بود، شروع به سخنرانى كرد امانى ھمدانى خواھر شھید صادق امانى ھمدانى كه به حق شیر
وعده داد  يكى از مامورين نیز، براى احتراز از درگیرى و جمع كردن قضايا، شروع به صحبت كرد و .ھاى خانواده را اعالم كرد خواسته

 (٢۴٧: ١٣٨٣حاجى تبريزى، .(«ھا توجه خواھد شد اين اعتراض كه به
را در صحنه حفظ كند، لذا در  گیرد تا حصول به نتیجه دلخواه، حضور زنان اين اجتماع، جمعیت مؤتلفه اسالمى تصمیم مى پس از 

وارد شدند، منزل آيت اهللا شريعتمدارى ھا  اولین بیت مرجعى كه خانم. برد مى اى ديگر، زنان را به مالقات مراجع و علماى قم برنامه
شريعتمدارى قول داد، خواسته . گردد مى كند، ولى با اصرار بانوان، وى ناچار به مالقات ابتدا از پذيرفتن آنھا خوددارى مى بود، وى

امانى،  خواھر شھید. نى رفتندھا به ديدار آيت اهللا گلپايگا پس از آن، خانم. دربار برساند بانوان را از طريق يكى از سناتورھا به گوش
اى كه  شور و ھیجان مطرح ساخت، به گونه ھاى خود را با ھمچون گذشته و به عنوان سخنگوى جمع، به سخن پرداخت و خواسته

 اين حركت تبلیغى و. «دھم تان انجام مى جدم قسم كه ھر كارى از دستم برآيد، براى به: "آيت اهللا گلپايگانى به گريه افتاد و گفت
مطلوبى بر تقويت روحیه مجاھدان و  آمیز، پس از مالقات با ديگر علماى قم پايان پذيرفت، ولى در آن زمان تأثیر اعتراض
  .شان بر جاى گذاشت ھاى خانواده

از زنان مسلمان طبقه  جويان دختر به عنوان قشر جديدى ادامه داشت، دانش) ره(ھايى كه نھضت امام خمینى  سال در طى 
جوى دختر و پسر،  چھار ھزار دانش: كردند به عنوان مثال اى را ايفاء امعه به نھضت ملحق شدند، و نقش برجستهمتوسط ج

آنھا در كنار  .و در مقابل درب اصلى دانشگاه تھران سر دادند ١٣۴٨برخیزم، ھمه برخیزند را در بھمن  تو اگر برخیزى، من اگر:شعار
ھا را  بود، به مبارزه علیه رژيم ادامه دادند، و حتى زندان شان يكسان ھاى ند، ولى خواستهجو دانشگاھى نبود زنان ديگرى كه دانش

او را به . زندانى بود به ھمراه دخترش، در زندان قصر ١٣۵٢از اين زنان، خانم دباغ است، كه در اواخر سال  اى نمونه. به جان خريدند
ھاى زير  شويى، يا از لباس در عذاب بود كه براى رفتن به دست حجاب چناناز نداشتن "اى كه  زور از حجاب منع كردند، به گونه
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 (26 : ١٣۶٣امام خمینى، . («كرد مى سربازان كف سلول به عنوان حجاب، استفاده اضافى يا از پتوى
حضور سیاسى  جديدى از آنان را مطرح و موانع اى به زنان بخشید، باور ھويت و شخصیت تازه) ره(خالصه اين كه امام خمینى  

تاريخ  از اين رو،. ھاى مبارزه علیه رژيم بود پايى زنان با مردان در ھمه عرصه فرآيند ھم شان را بر طرف ساخت، حاصل اين اجتماعى
خرداد و ترور  ١۵مدرسه فیضیه قم و قیام  ھايى چون تر زنان در حركت تر و گسترده شاھد حضور عمیق) ره(نھضت امام خمینى 

بیشتر آنان از طبقه متوسط و محروم يا ھمان توده زنان مسلمان را تشكیل  جو كه فزون بر آن، دختران دانشا. منصور است
تبعید و زندانى و شھید شدن،  ھاى صنفى و اما با نیت سیاسى به مصاف رژيم آمدند، و در اين راه، از اغلب به بھانه دادند، مى

  .اى به خود راه ندادند واھمه
  
  ۵٠ دھه زنان در 
تنھا آنان را به پشتیبانان شاه تبديل نكرد، بلكه برعكس، آگاھى  مقدمه اين كه تالش رژيم پھلوى در زمینه بسیج اجتماعى زنان نه 

شاھنشاھى به كار  برنامه نوسازى غربى كشور بدست آورده بودند، را در جھت تقويت مخالفت خود علیه نظام كه زنان از رھگذر
مطبوعاتى، با تحقیر و انكار روبرو بود، و آن به معناى عدم  اى و كه حجاب ھمواره در تبلیغات رسانه ينرغم ا گرفتند، و على

تر كردند،  لرزان ھاى لرزان رژيم را شد، زنان چادرى چون طوفان و سیل به راه افتادند و پايه تلقى مى دسترسى به مزاياى اجتماعى
براى پیشرفت و تحول اجتماعى نیست و آنان قادرند حتى نظام  نمودند كه حجاب مانعىھاى زيرين، اثبات  و با اتخاذ و اجراى روش

  .مواجه كنند سیاسى را با خطر سقوط
زنان در ھمه . ايرانى مسلمان در مخالفت با رژيم پھلوى است ترين جلوه حضور زن مشاركت در راھپیمايى بزرگ: فريادھاى مردانه 

ترى را به  فعال تر و مناطق شھرى، حضور شدند، و البته، در شھرھاى مذھبى ھا ديده مى ايىراھپیم شھرھا و حتى روستاھا، در
  .نمايش گذاشتند

مشاركت داشتند، اين در حالى بود كه پیش از اين، جز به  ١٣۵٧تا  ١٣۵۵ھاى  سال زنان به صورت گسترده در تظاھرات خیابانى 
. نمودند كردند كه مردان ھم ابراز مى مى ھايى را مطرح در تظاھرات، ھمان خواستهآمدند و البته آنھا،  از خانه بیرون نمى ضرورت

 شدند و زمانى كه در رسانى، از طريق روضه و سفره از زمان تظاھرات آگاه مى اطالع ھاى رايج كسب خبر و يا زنان، عالوه بر شیوه
ھاى متنوعى  فعالیت زنان در تظاھرات، شكل افزون بر آن،. ھا كمتر از مردان نبود كردند، سھم آنان از كشته تظاھرات شركت مى

رفتند كه در سنگرسازى در برابر پلیس، شركت  كردند، بعضى تا آنجا پیش مى مى مثال، برخى از آنھا، تراكت توزيع. داشت
گرفتند، و به  ست مىاسلحه به د و حتى تعدادى از آنھا، به ويژه در واپسین روزھاى حیات رژيم پھلوى، در تظاھرات، جستند مى

ھنگامى كه تھديد رژيم .«نويسد پردازد، و مى از فعالیت زنان در تظاھرات مى نیكى كدى به جنبه ديگرى. پرداختند مبارزه با رژيم مى
 (١٢۵:١٣۶٩امام خمینى، ) .»يافتند ھاى چادرى با كمال شجاعت در صف جلوى تظاھرات حضور مى گرفت، اين خانم مى باال

كردند، و با  گسترده ھزاران زن چادرى پیشاپیش صفوف جمعیت حركت مى در تظاھراتى»: گويد نیز در اين باره مى جان فوران 
 (٣۶۶:١٣۶٩كدى، . («كاستند خريدند از دامنه خطر مى خطر را به جان مى كه كار ضمن اين اين

منادى صلح است و لذا دست به  ن كه انقالب ما،كرد و آ زنان در جلو و پیشاپیش تظاھركنندگان، پیامى را عرضه مى حضور وسیع 
به اين مورد، مراقبت . دانیم اموال خصوصى را بر عھده مأموران دولتى مى ھا و تخريب زنیم و مسئولیت آتش زدن بانك خشونت نمى

  .دافزو ھا يا انتقال آنان به مراكز درمانى يا مراكز امن، را بايد به نقش زنان در راھپیمايى از مجروحان،
 :زيرا. مردان بود تر و خطر سازتر از مشاركت ھا و تظاھرات، مشكل شركت زنان در راھپیمايى 

شد تا در مواقعى چون تیراندازى كه نیاز به فرار بود، امكان  مى از آنجا كه اغلب آنھا داراى حجاب بودند، اين مسئله باعث .1 
  .فرار نسبت به مردان داشته باشند كمترى براى تحرك و

 اند، اين امر، امكان مقابله با نظامیان و مأموران امنیتى را براى نسبت به آقايان ھا داراى توانايى جسمى كمترى معموال خانم .2 
  .داد زنان كاھش مى

 كه فرزندى را در آغوش يا دست كودكى را در دست داشتند، و در كردند ھا شركت مى بسیارى از زنان در حالى در راھپیمايى .3 
 (561 : ١٣٧٧فوران، . (كردند اندكى براى مقاومت پیدا مى كمترى براى فرار و امكان صورت حمله مأموران، فرصت

به . گذاشتند تر از گذشته را به نمايش مى رنگ رغم ھمه اين خطرھا، ھر روز، حضورى پر زيبايى حضور زنان به آن بود كه على 
 (195 :١٣٨٢ريحانه، . (چنین مردانگى و فداكارى را از زنان ثبت نكرده است تاريخى، فرمايد كه ھیچ ھمین دلیل، امام مى

تشجیع مردان براى پیوستن به روند پیروزى انقالب  زنان، عالوه بر حضور مستقیم، در تشويق، تحريك و: به میدان آوردن ديگران 
 :جمله از. اند ترين راوى انقالب اسالمى تأيید كرده امین) ره(مسئله را بارھا، امام خمینى  اين. اند اسالمى، نقشى مؤثر داشته

مردھا ھم قدرت پیدا بكنند، تقويت بشوند، روحیه آنھا  ھاى مبارزه موجب اين شد كه ھا و میدان ھا به خیابان آمدن شما خانم«  .1 
 (ھمان) .»ھم با آمدن شما تقويت بشود

 (ھمان.(«زنان شیر دل ھستند ھاى مرھون شجاعتمردم ما ) لذا(مردان را تشجیع كردند ) زنان(آنھا « .2 
 (ھمان. («جلو بودند ھا، مردھا را و خودشان در صف كردند، زن تشويق مى" .3 

ھاى پر خطر باشند، ولى  مشجیع و مقوم زنان به ورود در عرصه در حالى كه مردان به علت خوى و خصلت مردانه بايد مشوق، 
از اين . نمايد مى ھاى بحرانى انقالب اسالمى معرفى ب دھنده و تشويق كننده مردان در صحنهكننده، قوت قل امام، زنان را تشجیع

ھاى  در واقع، به واسطه حضور زنان در میدان. كمتر از آنھا ھم نبود ھا اگر نگويیم باالتر از مردھا بود، نقش زن:توان گفت كه رو مى
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علت اين كه امام، . گرديد شان دو چندان بیشتر شد و اگر قوى بود، قدرتشان  شان كم بود، قوت مردھا اگر قوت انقالب اسالمى،
آن است كه زنان ھم، خود براى پیروزى انقالب اسالمى فعالیت  داند، ھا، نقش زنان را بیشتر از مردان مى در ھمه اين سخن

 (ھمان. (نمودند به فعالیت وادار مى كردند و ھم مردھا را مى
تر زنان  فعال كنندگان و گردانندگان تظاھرات و راھپیمايى جنوب شھر تھران بود، در تأيید نقش كه خود از بر پاآيت اهللا عمید زنجانى  

آن، زنان نقش خیلى زيادى داشتند، و حتى صداى زنان  در تھران و به ويژه در جنوب»: گويد در به ثمر رسیدن انقالب اسالمى مى
 جالب است كه در اين زمان، ديگر اشكاالت شرعى بعضى از خشكه مقدسین، مبنى رسید، و مى بسیار رساتر از مردان به گوش
حتى بى توجه به اين ادعاى متحجرين كه زنان  ھا را بشنوند، خیلى مطرح نبود، باالتر از آن، زنان بر اين كه مردھا نبايد صداى زن

در  كردند كه اجازه شوھر مايى را يك وظیفه تلقى مىراھپیمايى حاضر شوند، شركت در راھپی حق ندارند، بدون اجازه شوھران در
امام . («به وظیفه دينى خود عمل نمايند كه در پیروى از مرجع تقلید خويش، آنچه براى زنان مسلمان مھم بود آن. آن شرط نیست

 (٢۶٢:١٣۶٩خمینى، 
مقاومت آفرين  ب اسالمى، حضور پرشور وھاى گوناگون انقال يكى از ابعاد برجسته حضور زنان در صحنه :مقاومت سازمان يافته 

ھا و  زنان در برخوردھاى مسلحانه، پخش اعالمیه شاھى پھلوى بود، فعالیت پرشور ھاى مبارزه علیه رژيم ستم آنھا در ھسته
ه گر آن بود كه جنسیت نقشى در كاھش حضور آنھا نداشت ھاى مقاومت، نشان و جريان ھا رھبرى و ھدايت و پشتیبانى از حركت

ھاى مخفیانه،  شكل دادن ھسته ھاى مقاومت بر عھده داشتند و آن كه با به عالوه، نقش ديگرى را ھم زنان درباره ھسته .است
ھا، پخش اخبار مبارزه به منظور  و مجروحان داشتند، بلكه به توزيع اعالمیه نه تنھا در حمايت از خانواده مبارزان، زندانیان، شھیدان

ھا و برخى از  مقاومت در مساجد، ھیأت ھاى نمودند، معموال مركز اين ھسته گرانه رژيم شاه نیز، اقدام مى فعالیت سركوب افشاى
 (213  :١٣٧٩بیگى ،  حاجى. ( جلسات بانوان بود

مخفى، آشكارا علم مخالفت با رژيم را بر  ھاى مقاومت توان يك ھسته مقاومت تلقى كرد كه برخالف ھسته تحصن را نیز مى 
 مانند(از اين رو، سھم زنان كارگر . كوشد آن را از پاى در آورد و غیرمستقیم رژيم، مى رد، و با مقاومت در برابر فشار مستقیمدا مى

آنان . پھلوى در حد بااليى قرار داشت در اعتصاب علیه رژيم) مثل معلمان(و فرھنگى ) چون پرستاران(، كارمند )كارگران نساجى
جالب است كه زنان تحت مديريت . گسترش دولتى فساد جنسى از آن جمله بود يل كافى داشتند كهبراى شركت در اعتصاب، دال

ھاى مديريتى  رده پیوستند و كمتر انجمن يا تشكل سیاسى و صنفى سامان دھنده اعتصاب بود كه زنان در مى مردان به تحصن
زنان روى داد، پیوستن كاركنان سازمان دولتى زنان ايران به  ىقضیه جالبى كه به دلیل تأثیر از اعتصاب عموم. اند آن، حضور داشته

به رژيم  رفت باالترين میزان وفادارى شد و انتظار مى تحت رياست افتخارى شمس پھلوى اداره مى متحصنین بود، سازمانى كه
ولى زنان انقالبى ايرانى، اعتراض ھا كاھش يافت،  خانواده به ھر روى با ادامه اعتصابات، قدرت خريد. پھلوى را از خود نشان دھد

 (192 :١٣٨٢ريحانه، . (چنان اعتصاب را تا سقوط پھلوى استمرار بخشیدند دانند و ھم نمى به كاھش قدرت را خود نشان
ھاى مختلف زنان در پیروزى انقالب  صديق، نقش به عنوان شاھدى) ره(مقام معظم رھبرى ھمانند امام خمینى : تأيید مقام واليت 

 :شمارد گونه بر مى مى را ايناسال
تظاھراتى كه در سطح كشور به صورت  اولین. . . دار شدند زنان در اين انقالب، سھم بسیار مھمى را عھده»: شعارھاى تند .1 

حركت بسیار مھم و عظیمى به وسیله . اتفاق افتاد، به وسیله زنان بود علنى و خصمانه علیه دستگاه طاغوت، با شعارھاى تند
حافظیان، . («عھده گرفتند را بر العاده فعالى ھا در آن، يك نقش فوق اين حركت وقتى ھم تداوم پیدا كرد، باز زن ھا شروع شد و زن

١:  ١٣٨٠۵٧) 
نسبت به ) زنان(ھا و گذشت بود كه  وسیله زنان انجام گرفت و آن فداكارى يك حركت عظیم ديگر ھم به»: فداكارى .2 

موجود و در تاريخ گذشته  العاده مھم بود و چیزى است كه در دنیاى ان و برادرشان ابراز كردند كه فوقش فرزندان شان، ھمسران
 (١٧۵: ١٣۶۴اى،  خامنه.(«بسیار كم نظیر است

كردند و ديگرى كه با  مى كه، در تظاھرات شركت يكى اين:دادند دو عمل انجام مى) انقالب اسالمى(ھا  زن»: مردان تشويق .3 
. كردند انقالب، مردھا را به حضور در جريان انقالب تشويق مى میق خود به انقالب اسالمى، ضمن باال بردن كیفیتاعتقاد ع

 (ھمان.(«صورت گرفت اين بود كه زنان از روى ايمان قلبى وارد میدان شدند واقعیتى كه در جامعه ما
شده است، نقش حیاتى و  . . . به پیروزى انقالب اسالمىزنان جامعه ما يقینا در حركت عظیم مردم كه منجر »: حیاتى نقش .4 

ھا از بیان ايثارگرى زنان  امروز زبان. رسید انقالب اسالمى به ثمر نمى داشت، شايد به سزايى دارند و اگر اين نقش آنان وجود نمى
 (ھمان.(«تأثیر آن بر روحیه ناتوان است جامعه ما و

امام خمینى قدس سره، نقش زنان را در انقالب چه در پیدايش و چه در استمرار آن  حضرتمعلم بزرگ انقالب، »: بلوغ اسالمى .5 
اى،  خامنه.(«حق ھم ھمین است داشت و جايگاه او را در تكامل جامعه اسالمى و بلوغ اسالمى و انقالبى آن بس بزرگ مى و نیز،
١٣۶٢٧٣: ٨) 

شايسته  ، و او را) ٢۴٧: ١٣٧۵اى،  خامنه(داند ھا مى تر از راھبه ى را پاكله، زن ايران معظم به دلیل اين ھمه نقش پر ثمر است كه 
مانده زنان، به تنظیم قوانین و مقررات الزم  مسائل باقى خواھد، براى حل بیند، و از كارگزاران نظام مى ورود به عرصه علم و تقوا مى

 (379 :١٣۶۴اى،  خامنه. ( بپردازند
ھا و  ، زنان به طور گسترده در راھپیمايى)ره(خمینى ا تشديد مبارزه ضددولتى از سوى امام، ب١٣۵۵از سال   خالصه اين كه 

دست  با تأسى از رھنمودھاى رھبرى نھضت، پا را از اين فراتر نھادند و به ايفاى نقش ديگرى ھا حتى آنان. ھا حاضر شدند تحصن
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ھاى مقاومت، در  به عالوه، مشاركت در ھسته .م را شدت بخشیدندزدند و آن كه با تشويق مردان، حضور آنان در تظاھرات علیه رژي
 امام و مقام معظم رھبرى، ضمن تأيید حركت گسترده زنان در. موارد مشابه، كوشیدند ھا و ديگر كمك به مجروحان، توزيع اعالمیه

توان ھمه ابعاد حضور فعاالنه و  گاه نمى ھیچ البته بايد اعتراف كرد كه. اند پیروزى انقالب اسالمى، آن را مورد ستايش قرار داده
  .را به تحرير در آورد)١٣۵٧تا  ١٣۵۵(ھاى آتش و خون سال فداكارانه توده زنان مسلمانان ايرانى در

زن، ابزارى به  طلبانه و لذت جويانه بود، يعنى پھلوى به زنان، دختران و بانوان، نگرش مادى و منفعت خالصه اين كه نگرش رژيم 
چنین نگرشى به . وسیله كسب پول، ثروت و قدرت بود باز و يا آمد كه تنھا وسیله ارضاى ھواھاى نفسانى مردان ھوس شمار مى

 درك من از زن آن است كه او بايد زيبا و فريبا:"يك مصاحبه مطبوعاتى در اين باره گفت او در. زن، ريشه در افكار شاه داشت
اين نگرش جديدى بود كه براساس . خیزد برمى نگاه ابزارى و مادى به زنان، به مخالفتامام با ) ١۶٠: ١٣٧٨اى،  خامنه  .(«باشد

ء و ابزار نبود،  گشت، لذا در اين صورت، ديگر زن شى كرامت انسانى به او باز مى شد و آن، شأن و منزلت معنوى زن، احیاء مى
  (٢: ١٣٧۴كیھان، . (شد ھا تلقى مى مربى جامعه و مبدأ ھمه سعادت بلكه

تر گذشته را به  مستقیم كه به تدريج به پیروزى انقالب اسالمى انجامید، زنان مسلمان اين مرز و بوم، نقش غیر با آغاز حوادثى 
زنان در صف مقدم : پرداختند، و به ھمین روى است كه امام فرمود تر تر به ايفاى يك نقش فعال كنارى نھادند و با حضور مستقیم

ديگر حضورھاى  قرار داشتند، و تعداد زنانى كه در روند پیروزى انقالب اسالمى شركت كردند، بیش از ىپیروزى انقالب اسالم
وسیع، ھمه زنان را چه زنان طبقه باال و چه زنان طبقه متوسط و  افزون بر آن، حضور اجتماعى زنان ايرانى، به طور. تاريخى آنان بود

گونه كه آفارى  ھمان اين حضور گسترده. ھاى طبقات متوسط و پايین بود زنان، با خانم دار جنبش جديد ولى علم پايین را در برگرفت،
  (۵٧: ١٣۶٩آفارى، . (تاريخ زنان ايران داشت ھاى فرھنگى و ارزشى بود كه ريشه در ناشى از زمینه: گفته است
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