
  
 

 
 
 

 !تغيير شكل، براي تعيين محتوا
 نادره افشاري

 
محكوِم محيط حرمسرايي تازيان است و جرائمش ) ليلِي داستان ليلي و مجنون(او 

يكي آنكه زن به دنيا آمده و چون زن است، از هر اختيار و انتخابي : بسيار
تربيت «جاي  گناه ديگرش زيبايي و زندگي در محيطي است آه به. محروم است

 .شوند به محكوميت زنان متوسل مي» مردان
 )علي ميرفطروس(

 
ي           من با اين نظر مخالفم آه شكل، تاثيري در محتوا ندارد و يا اساسا مقوله

شكل ظرفي است آه محتوا . شكل و محتوا از ارتباطي دوطرفه باهم تهي هستند
ساس معماري اي آه برا خانه. گذارد پيرايد و به نمايش مي را در درون خود مي

تواند عموما جايگاه و منزلگاه   باشد، نمي سنتِي اندروني و بيروني ساخته شده
ئم به خود در جامعه حضور يافته، براي تحصيل  زناني باشد آه جرات آنند قا

دليل هم شكل، تاثيري عيني و اساسي بر محتوا دارد و  همين به. حقوقشان بجنگند
شكل بماند، و شكل طبيعي  واند در نهايت بيت محتوا نيز ـ هر محتوايي ـ نمي

 .خودش را آه نماد همان محتواست، پيدا خواهد آرد
         شكِل پوشش و برخورد با زنان در جوامع اسالمي يكي از همين 

را بر اساس شكل زنانگي و  »زن«به بياني ديگر حكومتي آه . محتواهاست
است آه ظرف وجودي اين آند، ناچار  موضوع تحريكش از مردان تعريف مي

در همين حكومت اسالمي فعلي ايران، شكل . تعريف را هم ـ اجبارا ـ اعمال آند
ظاهري پوشش زنان ـ و حتا مردان ـ براساس همان تحليل از جنسيت به اين 

 . است وضعيت رسيده
اي آه  حجاب ندارند و در پوشش  زنان جامعه:          در نگرش متوليان شيعه

شوند، روسپياني هستند آه آارشان ـ فقط ـ خوابيدن با مردان   خاك نمياين تعريف
ي بزرگي است آه اهالي آن همه  خانه و آشور ايشان روسپي. غريبه است

آاري  ي فساد و تبه فاسداالخالقند و به دليل شيعه نبودن، آشورشان هم جامعه
 .است

امعي هم آه حجاب زناِن          و البد در تعريف اين جماعت، مردان مسلماِن جو
به بياني ديگر اين . شوند آن اجباري نيست، با ديدن هر زني مرتبا تحريك مي

آاري ندارند، بجز اين آه فقط مواظب بند تنبانشان  مردان در اين آشورها هيچ
 .باشند



  
 

 
 
 

براي تغيير در عمق جامعه، :          رضا شاه يكي از آساني بود آه دريافت
ي جهاني در آن دوران به  آشور الزم است؛ چون شرايط ويژهتغييراتي در شكل 

 بود آه به طور اتوديناميك تغيير از شكل شروع شده، در نهايت به  او فهمانده
 .انجامد دگرگوني در محتوا مي

شان به            شايد آساني مثل بازماندگان فكري حزب توده و همسنخان شيعه
 است؛ اما  يرات را از باال و باالجبار اعمال آردهشاه ايراد بگيرند آه اين تغي رضا

 پي   و ي آن روز ايران را بشناسيم و درك آنيم آه ارتجاع تا عمق رگ اگر جامعه
شكل «هاي متوالي، به آن  جامعه نفوذ آرده، ملت را باالجبار و  طي قرن

 بود، درك اين ضرب و فشار، زياد هم عجيب و  تغييِر شكل داده »ارتجاعي
 .رعادي به نظر نخواهد آمدغي

تر امروزه و با شناختي آه از مكانيسم اعمال نفوذ رهبري           به بياني صريح
شيعه ـ براي در منگنه نگه داشتن مردم ـ به طور مادي و ملموس داريم، درِك آن 

 .ي تغيير، چندان هم مشكل نيست شيوه
رت بدوي و اجباري،           به نظر من براي تغيير شكل جامعه از آن صو

و اگر آسي بخواهد جامعه . ي ديگري هنوز هم موجود نيست  شده ي شناخته شيوه
هاي رسوب شده در متن  را از درون متحول آند، ناگزير به جنگي اساسي با فسيل

توان از متن جامعه پاك  اين فضوالت را جز با چكش و فشار نمي. جامعه است
 .آرد

ضا شاه براي آمرنگ آردن نقش مخرب علماي شيعه در          متاسفانه جنگ ر
نتوانست در جامعه نهادينه » تغيير شكل«و اين . متن جامعه عمال ناموفق ماند

شود؛ بالطبع رضا شاه هم نتوانست، حتا با اعمال فشار، شكِل جامعه را ـ آه 
 ارتجاع در متن و بستر آن جريان دارد ـ تغيير دهد؛ و ديديم آه رهبري شيعه

 دهه ، در يك فرصت تاريخي ويژه دوباره جامعه را به همان  توانست پس از چند
بازگردانده، فشاِر مضاعفي را بر آِل مدنيٍت جامعه وارد » شكل ارتجاعي ديرين«

آما اينكه به دليل همان محتواي ارتجاعي جاري در متن جامعه، پس از . آورد
زيز، پسرش همين دستآورد نازل ي ع خروج رضاشاه از ايران، به قول آن فرزانه
گير موفق شد، شرايط  هايي پي او را هم به باد داد و رهبري شيعه با آوشش

 .اجتماعي را مجددا به وضعيت پيشين بازگرداند
اي شد آه اوال به قدرت و تقدس           اما همين تغيير شكل و همان تالش زمينه

اي شد آه  زمينه  اين تغيير شكل پيشاي شكلي وارد آيد، ثانيا حاآميٍت علما، ضربه
به . زنان بسياري ـ چه در آن دوران و چه بعد از آن ـ  به متن جامعه آشانده شوند

ي وضعيتي شد آه زن  انصاف نباشيم ـ مقدمه بياني ديگر همان تالش ـ اگر بي
. ايراني امروز آماآان درگير آن است



  
 

 
 
 

است و علما تمام و آمال به قدرت آه حكومت فعلي ايران ديني  ها با اين اين سال
جامعه به روال  »مجدد«اند؛ اما تالششان براي تغيير شكل  حكومتي دست يافته

: به اين دليِل آامال واضح آه.  است دوران قاجار و قبل از آن عمال ناموفق مانده
تغيير ماهيت و تعويض هويت جامعه و تعريف جديد از آن از موضوع زن و حق 

پذير نيست و متوليان جمهوري اسالمي ـ خود ـ به عدم   برگشتو حقوقش ديگر
 باشد،  شان همخواني داشته توفيقشان در تغيير شكل جامعه آه با محتواي ارتجاعي

 .اذعان دارند
سال اخير و   طي صدتك زنان ايراني          البته بايد توجه داشت آه تالش تك

» آفن سياه«حتا پيش از آن ـ با هر انديشه و هر نقطه عزيمتي ـ براي دريدن اين 
و همچنين ارتباط اجباري جامعه با غرب و شناخٍت تعريف جديد از موضوع زن 

تواند سدِِحجاب  تاثير باشد و نمي توانست در مقاومت جامعه در برابر علماء بي نمي
 .نهايت به ريزش اين سِد ـ يعني مذهب حاآم ـ منجر نشودرا سوراخ نكند و در 

دهد، اولين بانويي آه توانست ـ           تا آنجا آه تاريخ معاصر ايران خبر مي
را از سر بردارد و  » آفن سيا«ي اجتهاد مذهبي ـ اين  عليرغم داشتن درجه
ي و اجتماعي هاي سياس اي از زن ايرانِي حاضر در متن فعاليت تعريف آامال تازه

 150تاج قزويني ـ از رهبران بابيه بود آه  العين ـ زرين دورانش بدهد، طاهره قره
نظير ـ با آن  طاهره توانست با شجاعتي بي. سال پيش به اين مهم همت گماشت

تعريف آهنه از زن ايراني ـ بجنگد و در نهايت سرش را نيز بر سِر آرمانش 
آزادي انتخاب «يا  »ي پوشش انتخاب آزادانه«حرآتي آه ما حاال به آن . بگذارد
هرچند ناصرالدين شاه تالش بسيار آرد آه اين بانوي آزاده را . گوييم مي »پوشش

به حرمش بكشاند و او را ـ به تعبير خودش ـ بانوي حرم گرداند و در نهايت همان 
ا اين ي زنان القاء آند؛ ام را در مورد او و بالطبع بقيه »زن حرمسرايي«تعريف 

 سال پيش 150ي  شكن ـ اگر بتوان شرايط حاآم بر جو جامعه بانوي شاعر و سنت
ايران را تصور آرد ـ به پيشنهاد شاه جواب منفي داد و درپايان هم جانش را در 

او را به دستور : نتيجه از پيش معلوم بود. اش گذاشت راه آرمان آزاديخواهانه
 .تندرهبري شيعه خفه آردند و در چاه انداخ

بدون :          به بياني دگر طاهره توانست اين اصل اصولي را ثابت آند آه
برافكندن اين شكل، تصوِر تغيير در محتوا نيز باوري آمدي بيشتر نيست و چون 

تفريق زنانه و مردانه ـ استوار  ها ـ بي ي انسان ي برابري همه اش بر پايه انديشه
از نظر او راه ترقي ملت ـ آه . آرد را نفي ميبود، در بدو امر بايد آن شكل آهنه 

گذرد ـ دريدن، سوختن و رفع حجاب اجباري بود،  الزاما از بستر رهايي زنان مي
 .پيامٍد در افتادن با آن رسوبات آهنه هم از پيش معلوم و  ناگزير بود



  
 

 
 
 

ي   سال پس از اين تحول ـ يعني برافكندن حجاب از چهره85         حدود 
 بود، رضا شاه در   آغاز شده1300هايي آه از سال  زمينه و البته با پيشطاهره ـ 

تالشي مستمر براي تغيير شكل جامعه، زنان و مردان را به برداشتن حجاب و 
اين حرآت در . رها شدن از شكل سنتي تحميلِي موجود در جامعه مجبور ساخت

ها، پشت  ها، اندروني اي شد آه زنان بتوانند از زيرزمين سير تكاملي خود زمينه
ها و آنسوي ديوارهاي مردساالرِي ناشي از تسلٍط مذهِب شيعه بيرون بيايند و  پرده

 .شكل جامعه را آمي تغيير بدهند
         به نظر من تمام حرآات غيرارگانيك و حتا ارگانيك زنان ايراني بدون 

.  و موثر باشدتوانست آامل ي تاريخِي رفع حجاب نمي ي ويژه گذار از آن مرحله
زن . اين امكان هم به تنهايي و در آن شرايط خاص، با فشاِر از باال ممكن شد

ي تاريخي توانست از زير يوغ مذهب وارداتِي رسوب  ايراني پس از اين مرحله
ي مردساالر ما ـ فقط آمي ـ رها شود و به متن جامعه پاي  آرده در متن جامعه

 .بارزه برخيزدبگذارد و براي تحصيِل حقوقش به م
         به همين دليل رفع حجاب تاثيري جدي در فهم جامعه و بخصوص فهم 

 .زنان ما از موضوع آزادي و حقوقشان گذاشت
ي  ي ايران عقب مانده را از چهره          راه ديگري نبود آه بتوان چهره

اني ماند، اما توان اير اين تحول به ما ياد داد آه مي. افغانستان طالبان متمايز آرد
در شرايط فعلي جامعه . همزمان ارتجاع و واپسگرايي را از متن جامعه شست

وجوِد همين فرهنٍگ مذهبِي مردساالِر حاآم بر متن جامعه است آه مانع هر نوع 
ي سترون و نازا را متاسفانه بايد  جامعه. شود تحولي در شكل و محتواي جامعه مي

ي جهاني آشاند؛ تا امكان  باالجبار به بستر جامعهبا تلقيح مصنوعي و از بيرون و 
 .يابد در جريان سرنوشت خويش راهي پيدا آند

من، همين يك تالِش رضا شاه براي ثبت او در تاريخ به عنوان آسي  نظر          به
ماندگي ايران جلوگيري آند،  آه آوشيد ايران را به شاهراه تمدن بكشاند و از عقب

 .آافي است
هرآسي را بايد با :   من با نظر آن پژوهشگر آوانگارد ايراني موافقم آه       

اساسا نفس آشاندن زنان به . اعمال و بازتاب اقداماتش شناخت »معدل«توجه به 
ها و شرآت دادنشان در ساختن سرنوشت خودشان ـ با شناختي آه  بيرون از خانه

ه داريم ـ خود به تنهايي  طور عيني و مادي از رهبري مذهب شيع ها به اين روز
مردي آهن «تنها . آيد ي هم برنمي»بز«ي هر  خواهد و از عهده دل شير مي

تنها نتوانست در راه آزادي زنان قدم موثري  آما اينكه شاه بعدي نه »خواهد مي
هايي شد آه پس از آن   ساز به حكومت رسيدن ماموت بردارد آه خود زمينه

بايد  ـ مييافت  حرآت ـ اگر استمرار مي



  
 

 
 
 

در واقع محمد رضا شاه به دليل عدم درك . تا بحال هفتاد آفن هم پوسانده باشند
و تمايل روز افزونش  »تحليل مشخص از شرايط مشخص«درست از شرايط و 

ساِز به قدرت رسيدن بنياد ارتجاع  به چند روزي بيشتر برسر آار ماندن، زمينه
وليعهد محمدرضا شاه پهلوي ـ نه : و اين ادعا آه. مذهبي و آپارتايد ديني شد

 .پسرش ـ آه شخص سيد روح اهللا خميني بود، زياد هم غير منطقي نيست
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