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ایــن کتــاب کــه بــا دیدگاهــی جامعهشناســانه بــه بررســی جنبش
زنــان ایــران از زمــان مشــروطیت تــا اوایــل انقــاب اســامی در
ســال  1357پرداختــه اســت بــه نویســندگی الیــز ساناســاریان و
بــه همــت انتشــارات دانشــگاه میشــیگان در ســال  1982منتشــر
شــده و نوشــین احمــدی خراســانی آن را بــه فارســی ترجمــه
کــرده اســت .هــدف ایــن کتــاب ارائۀ تحلیلــی اجتماعی-سیاســی
از جنبــش حقــوق زنــان در ایــران قــرن بیســتم و ویژگــی ممتــاز
آن دس ـتمایه قــرار دادن وقایــع تاریخــی و بررســی رویدادهــای
ایــران اســت .همزمانــی نــگارش ایــن اثــر بــا انقــاب اســامی
باعــث شــده اســت نویســنده بتوانــد بـهدور از تحریــف و گذشــت
زمــان واقعیــت زنــده و ذهنیــت فعــال بخشــی از زنان کشــور را در
آن دورۀ تاریخــی بهخوبــی نشــان دهــد.
بــا مطالعــۀ ایــن کتــاب از شــرایط ایــران و زنــان در اوایــل
دهــۀ  ،1280چگونگــی تشــکیل اولیــن ســازمانهای زنــان و
راهکارهــای آنهــا بــرای مطالبــۀ حقوقشــان و نیــز دالیــل افــول
جنبــش حقــوق زنــان در ایــران آگاه میشــویم .همچنین وضعیت
زنــان و اصالحــات قانونــی مرتبــط بــا آنهــا در دولتهــای پهلوی
و دالیــل حضــور فعــال زنــان در جنبش ضد شــاه از اهم مســائلی
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اســت کــه بــه آنهــا پرداختــه شــده اســت.
جامعــۀ مــورد مطالعــه در این اثــر زنان شهرنشــین در ایــران بودند
و نــه زنــان روســتایی ،چراکــه مراکز شــهری هدف اصلــی و مهم
تحــول اجتماعــی در ایــران بودهانــد و در عیــن حــال ،در مناطــق
روســتایی ایــران ،ماننــد کشــورهای دیگــر ،تقریبـ ًا هیچ نشــانهای
از جنبــش زنــان وجود نداشــته اســت.
هرچند ایران در قرن بیســتم هرگز کشــوری مســتعمره محســوب
نشــده ،ولــی عمدتــ ًا زیــر ســلطۀ پادشــاهان و حکومتهــای
مســتبد بــوده و قدرتهــای خارجــی نقــش مهمــی در تاریــخ
اقتصادی-سیاســی آن داشــتهاند .در نتیجــه ،تنشهــای ذهنــی
و عملــی بیــن ســنتگرایی و مدرنیزاســیون (از نــوع ســرمایهداری
غربــی) جامعــۀ ایــران و بهویــژه زنــان را بــا مشــکالت عدیــده
روبـهرو کــرده اســت.
در ابتــدای کتــاب ،بــا مــرور اوضــاع اجتماعی-سیاســی ایــران در
اوایــل دهــۀ  ،1280مشــارکت زنــان در انقــاب مشــروطیت (در
ســالهای  )1284-1288و نهضــت ملــی نفــت بررســی شــده
اســت (ص .)38-46
در ربــع نخســت قــرن بیســتم ،زنــان ایــران تقریب ـ ًا در تمامــی
عرصههــای زندگــی وادار بــه پذیــرش وضعیــت فرودســت خــود

