
ایــن کتــاب کــه بــا دیدگاهــی جامعه شناســانه بــه بررســی جنبش 
زنــان ایــران از زمــان مشــروطیت تــا اوایــل انقــالب اســالمی در 
ســال ۱۳۵۷ پرداختــه اســت بــه نویســندگی الیــز ساناســاریان و 
بــه همــت انتشــارات دانشــگاه میشــیگان در ســال ۱۹۸2 منتشــر 
ــه  ــی ترجم ــه فارس ــانی آن را ب ــدی خراس ــین احم ــده و نوش ش
کــرده اســت. هــدف ایــن کتــاب ارائۀ تحلیلــی اجتماعی-سیاســی 
از جنبــش حقــوق زنــان در ایــران قــرن بیســتم و ویژگــی ممتــاز 
آن دســت مایه قــرار دادن وقایــع تاریخــی و بررســی رویدادهــای 
ایــران اســت. هم زمانــی نــگارش ایــن اثــر بــا انقــالب اســالمی 
باعــث شــده اســت نویســنده بتوانــد بــه دور از تحریــف و گذشــت 
زمــان واقعیــت زنــده و ذهنیــت فعــال بخشــی از زنان کشــور را در 

آن دورة تاریخــی به خوبــی نشــان دهــد.
ــل  ــان در اوای ــران و زن ــرایط ای ــاب از ش ــن کت ــۀ ای ــا مطالع ب
ــان و  ــازمان های زن ــن س ــکیل اولی ــی تش ــۀ ۱2۸۰، چگونگ ده
راهکارهــای آنهــا بــرای مطالبــۀ حقوقشــان و نیــز دالیــل افــول 
جنبــش حقــوق زنــان در ایــران آگاه می شــویم. همچنین وضعیت 
زنــان و اصالحــات قانونــی مرتبــط بــا آنهــا در دولت هــای پهلوی 
و دالیــل حضــور فعــال زنــان در جنبش ضد شــاه از اهم مســائلی 

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 بوده انــد و در عیــن حــال، در مناطــق 
روســتایی ایــران، ماننــد کشــورهای دیگــر، تقریبــاً هیچ نشــانه ای 

از جنبــش زنــان وجود نداشــته اســت.
هرچند ایران در قرن بیســتم هرگز کشــوری مســتعمره محســوب 
ــای  ــاهان و حکومت ه ــلطۀ پادش ــر س ــاً زی ــی عمدت ــده، ول نش
ــخ  ــی در تاری ــش مهم ــی نق ــای خارج ــوده و قدرت ه ــتبد ب مس
ــی  ــای ذهن ــته اند. در نتیجــه، تنش ه اقتصادی-سیاســی آن داش
و عملــی بیــن ســنت گرایی و مدرنیزاســیون )از نــوع ســرمایه داری 
ــا مشــکالت عدیــده  ــان را ب ــژه زن ــران و به وی ــی( جامعــۀ ای غرب

روبــه رو کــرده اســت.
در ابتــدای کتــاب، بــا مــرور اوضــاع اجتماعی-سیاســی ایــران در 
اوایــل دهــۀ ۱2۸۰، مشــارکت زنــان در انقــالب مشــروطیت )در 
ــت بررســی شــده  ــی نف ــال های ۱2۸۸-۱2۸۴( و نهضــت مل س

ــت )ص ۳۸-۴۶(.  اس
ــاً در تمامــی  ــران تقریب ــان ای ــرن بیســتم، زن ــع نخســت ق در رب
عرصه هــای زندگــی وادار بــه پذیــرش وضعیــت فرودســت خــود 
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ــا  ــه ت ــود ک ــه اي ب ــوزش به گون ــت آم ــد. وضعی ــه بودن در جامع
ســال ۱۳۰۴ فقــط ســه درصــد کل زنــان ایرانی باســواد بودنــد. در 
خانــه، زنــان از میهمانــان زن و مــردان از میهمانــان مــرد پذیرایی 
ــوص  ــوی و به خص ــا دورة پهل ــی ت ــم حت ــن رس ــد و ای می کردن
در میــان طبقــات پایین تــر جامعــه ادامــه داشــت. در اجتمــاع نیــز 
ــد. عصرهــا و شــب هنگام کــه  زن و مــرد از یکدیگــر جــدا بودن
خیابان هــای تهــران مملــو از جمعیــت بــود زنــان و مــردان ناچــار 
ــر گوشــه اي از  ــد. در نوشــتار زی ــدا از یکدیگــر راه برون ــد ج بودن

شــرایط حاکــم بــر جامعــه بــه تصویــر کشــیده شــده اســت:
ــه راه  ــاه آباد و امیری ــه زار و ش ــد الل ــران مانن ــای ته »در خیابان ه
رفتــن مردهــا و زن هــا از یک ســمت از ســاعت ۴ بعدازظهر قدغن 
می شــد. اگــر احیانــاً زنــی می خواســت بــه خانــۀ خــود یــا ســمت 
ــرود از آقــای پاســبان کســب  ــه ب ــه داروخان ــا ب ــان ی دیگــر خیاب
اجــازه می کــرد. زیــر نظــر و مراقبــت او بــا عجلــه بــه ســوی دیگر 

شــتافته و به ســرعت مراجعــت می کــرد...« )ص ۳۰(.
ــتند.  ــری داش ــت بدت ــی وضعی ــی و قانون ــاظ حقوق ــا به لح زن ه
ازدواج کــودکان و ازدواج هــای اجبــاری بســیار رایــج بــود. شــوهر 
ــد و  ــد همســرش را طــالق ده ــع بخواه ــر موق می توانســت ه
بیــش از یک همســر اختیــار کند. شــرایطی چنیــن نابرابــر، همراه 
بــا نوعــی پذیــرش درونی شــده در زنــان، هر چــه بیشــتر تقویــت 
ــه  ــردن ب ــراض نک ــادن و اعت ــردن نه ــه گ ــان را ب ــد و آن می ش
ــه فرودســتی و  ــان ب ــر زن ــرد. اکث ــت خــود تشــویق می ک وضعی
جنــس دوم بــودن خــود گــردن نهــاده بودنــد و بــاور داشــتند کــه 
ایــن سرنوشــت آنهاســت. الگــوی جامعه پذیــری آن دوران حتــی 
در زمــان پهلــوی دوم و بعــد از انقــالب هــم قابــل مشــاهده بــود:

»دخترهــا از کوچکــی بــه ســاکت نشســتن و کم حرکت 
کــردن، پرســش و فضولــی نکــردن آمــوزش داده شــده، 
اســتخوان بندی و ترکیــب آنهــا زشــت و خــراب 
می شــد. اعتمادبه نفــس نداشــتند... جنــس ذکــور حتــی 
بــرادر کوچک تــر بــه خواهرهــا مســلط بــود و بــه آنهــا 
ــرس و  ــی، ت ــس خودکم بین ــرد. ح ــی می ک ــر و نه ام
ــود« )ص ۳۱(. ــی می نم ــا حکم فرمای ــر دختره ــلیم ب تس

سلســلۀ قاجاریــه )۱۳۰۴-۱۱۶۴ ه.ش.( در فســاد، ســرکوب و 
حیف و میــل امــوال عمومــی ســرآمد شــده بــود و ناصرالدین شــاه 
و پادشــاهان دیگــر ایــن سلســله اســتبدادگرانی مطلــق در نظــام 
پدرســاالرانۀ دولــت حاکــم بودنــد. از طــرف دیگــر، روشــنفکران، 

ــی  ــاد حکومت ــه در ایج ــدند ک ــه ش ــان متوج ــون و بازاری روحانی
مشــروطه و محــدود کــردن اقتــدار ســلطنت قاجــار دارای منافــع 
ــالب  ــروه در انق ــه گ ــن س ــه، ای ــتند. در نتیج ــترکی هس مش
مشــروطه نقــش محــوری داشــتند. نخســتین ائتالف عمــدة بین 
علما و روشــنفکران در جریان بحران تنباکــو )۱2۷۱-۱2۷۰ ه.ش.( 
بــه وقــوع پیوســت و نشــانگر آغــاز مخالفــت جــدی بــا ســلطنت 
ــس  ــی در ســال های پ ــۀ احساســات ضــد دولت تلقــی شــد. ادام
ــی  ــات و تظلم خواه ــوج اعتراض ــش م ــو و افزای ــران تنباک از بح
مــردم نســبت بــه عملکــرد مظفرالدین شــاه کــه در ســال ۱2۷۵ 
جانشــین پــدر شــده بــود در نهایــت بــه ایــن منجــر شــد که شــاه 
تســلیم مطالبــات مــردم شــود و دســتور تأســیس مجلــس ملی و 
تدویــن قانــون اساســی را صــادر کنــد. ایــن قانــون کــه بازتابــی 
ــي و  ــف سیاس ــای مخال ــدگان گروه ه ــن نماین ــای بی از تنش ه
اعتقــادي بــود هیــچ حقــی بــرای زنــان قائــل نشــده و آنــان را 
همــراه بــا مهجــوران و مجرمــان از حــق رأی محــروم کــرده بود. 
بــا این حــال، شــاید بتوان انقــالب مشــروطه را خاســتگاهی برای 
جنبــش زنــان در نظــر گرفــت، چراکــه فرصــت ایده الــی را بــرای 
زنــان فراهــم کــرد تــا محیــط تنــگ خانگی شــان را تــرک کننــد 

ــد.  ــه خیابان هــا بیاین و ب
در مراحــل اولیــۀ انقــالب مشــروطه، زنــان فعــال غالبــاً متأثــر از 
رهبــران مذهبــی بودنــد. تعــداد زیــادی از زنــان به دلیــل حمایــت 
روحانیــت بــرای شــرکت در تظاهــرات احســاس آزادی می کردند. 
بعدهــا، به ویــژه پــس از ســال ۱2۸۵، حرکــت زنــان محســوس تر 
ــود  ــاص خ ــای خ ــا و دوره ه ــان انجمن ه ــد. زن ــتقل تر ش و مس
ــان  ــط رســمي و غیررســمی آن ــوع رواب ــن ن ــد و ای ــا کردن را برپ
را به تدریــج بــه مســئولیت های غیرخانگــی و اجتماعی شــان 
ــای خارجــی  ــه قدرت ه ــق علی ــن طری ــان از ای ــرد. زن آگاه می ک
و در حمایــت از انقــالب مشــروطه فعالیت هــای قهرآمیــز و 
غیرقهرآمیــز بســیاری انجــام دادنــد. آنهــا تــا جایی فعالیــت کردند 
کــه از اســتان آذربایجــان گــزارش شــد پــس از نبردی شــدید بین 
طرفــداران و مخالفــان مشــروطه جســد بیــش از 2۰ زِن ملبــس 
بــه لبــاس مردانــه پیــدا شــده اســت )ص ۳۹(. وقتــی شــایعه شــد 
ــا  ــس تســلیم خواســته های روس ه ــدگان مجل ــدادی از نماین تع
شــدند گروه هــای زنــان واکنــش نشــان دادنــد. مــورگان شوســتر 
آمریکایــی، مدیــرکل خزانــه داری ایــران، در ســال ۱2۹۰ نوشــت: 

»حــدود ۳۰۰ تــن از ضعیفه هــا... ملبــس به همــان ردای 
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ــفیدرنگی  ــوری س ــای ت ــیاه رنگ و روبنده ه ــاده و س س
بودنــد کــه صورتشــان را پوشــانده بــود. بســیاری از آنان 
مســلح بــه تپانچــه بودند کــه در زیــر دامن یا آستینشــان 
پنهــان شــده بــود. آنــان مســتقیماً بــه طــرف مجلــس 
ــی  ــران ایران ــران و دخت ــادران، همس ــن م ــد... ای رفتن
عزلت نشــین از بیــم آنکــه رئیــس مجلــس و همکارانش 
بــه منظــور واقعــی آنان شــک کننــد هفت تیرهایشــان را 
بــه شــکلی تهدیدآمیز بیــرون آوردنــد، روبنده هایشــان را 
بــا خشــم پــاره کردنــد و کنــار زدنــد و شــجاعانه تصمیم 
ــان در  ــوهران و پسرانش ــتن ش ــر کش ــی ب ــود را مبن خ
صــورت تزلــزل و تردیــد نماینــدگان مجلــس در انجــام 
وظایفشــان در حراســت از آزادی و تمامیت ارضی کشــور 

اعــالم کردنــد« )ص ۴۰(.

اقدامــات غیر قهرآمیــز زنــان نیــز بســیار بــود. مثــاًل زنــان مبتکــر 
تحریــم کاالهــای خارجــی بودنــد و می خواســتند بــرای کاهــش 
ــی  ــه تعطیل ــد ب ــا را متقاع ــی قهوه خانه ه ــکر واردات ــرف ش مص
ــان  ــه در جری ــت ک ــی از آن اس ــترس حاک ــع در دس ــد. مناب کنن
ــت  ــان و هیئ ــای زن ــن گروه ه ــال ۱2۹۰ بی ــی در س ــش مل جنب
روســی مراوداتــی صــورت گرفتــه اســت. در یکــی از ایــن مــوارد 
روســیه تــالش می کــرد زنــان را متقاعــد کند کــه چــون در قانون 
اساســی ایــران بــه آنــان هیــچ حــق و حقوقــی داده نشــده اســت 
نبایــد در حراســت و پاســداری از آن پافشــاری کننــد. گروه هــای 
زنــان پاســخ دادنــد کــه آنــان نیــز از شــرایط خودشــان و وضعیــت 
داخلــی ناراضی انــد، امــا تقصیــر را متوجــه پیچیدگی های سیاســی 

ــد. ــای امپریالیســتی می دانن ــی از حضــور قدرت ه ناش
شــواهد روشــنی اســت کــه زنــان در انقــالب مشــروطیت فعاالنه 
شــرکت داشــتند و بــا تشــویق روحانیت علیــه قدرت هــای خارجی 
بــه مبــارزه برخاســتند. بعدهــا، به ویــژه پــس از ســال ۱2۸۵، آنهــا 
توانســتند ســازمان های خــاص خــود را شــکل دهنــد و مســتقل تر 
عمــل کننــد. در واقــع، جنبــش ملــی زنان یــک خرده جنبــش بود 
کــه بــا جنبــش عمومــی همــکاری می کــرد و هدفــش اســتقالل 
ایــران و اجــرای قانــون اساســی بــود. در ایــن میــان فقــط عــدة 
اندکــی از زنــان مشــروطه خواه کــه اغلــب تحصیل کــرده بودنــد 
طرفــدار حقــوق زنــان شــدند. توده هــای انبــوه و عامــۀ زنــان نیــز 
کــه صرفــاً هــوادار نهضــت ملــی بودنــد بــا فروکــش کــردن تــب 

انقــالب بــه خانه هــاي خــود بازگشــتند.

یکــی از زوایــای جالــب جنبــش حقــوق زنــان در ربــع نخســت 
قــرن بیســتم در ایــران، حمایــت روشــنفکران و مشــروطه خواهان 
مــرد از جنبــش بــود کــه معتقــد بودند تغییــرات اجتماعــی بنیادین 
و ضــروری بــرای جامعــه جــز بــا بهبــود وضعیــت زنــان حاصــل 

نمی شــود. 
در ســایۀ تضعیــف چهارچوب هــای ذهنــی گذشــته و نیــز اشــغال 
ــای  ــات و ایده ال ه ــه تجربی ــود ک ــگان ب ــوی بیگان ــران از س ای
ــه ظهــور جنبشــی محــدود از  روشــنفکری انقــالب مشــروطه ب
زنــان روشــنفکر در ایــران منجــر شــد. از ســوي دیگــر، بــا روی 
کار آمــدن محمدعلی شــاه در بهمن مــاه ۱2۸۵ و بــه تــوپ بســتن 
مجلــس، انقــالب مشــروطه که هــدف اصلــی آن کاهــش قدرت 
مطلقــۀ ســلطنت بــود بــه جنگــی داخلــی منجــر شــد که تا ســال 
۱2۸۸ ادامــه یافــت. پس از شکســت هواداران ســلطنت، احمدشــاه 
بــه همــراه نایب الســلطنه جانشــین پــدر شــد و تهاجــم خارجــی 
بــه خــاک ایــران توجــه همــگان را معطوف بــه مهاجمــان بیگانه 

یعنــی بریتانیــا و روســیۀ تــزاری کــرد. 
در ادامــه، نویســنده بــه تبییــن چگونگــی مطالبــۀ حقــوق زنــان از 
ســوی خودشــان پرداختــه اســت. ایــن مطالبــات از اوایــل ســال 
۱2۸۹ آغــاز شــد، در دهــۀ ۱۳۰۰ بــه اوج رســید و در دهــۀ ۱۳۱۰ 
ــان در  ــه افــول گراییــد. انحــالل آخریــن ســازمان مســتقل زن ب
ــود.  ــران ب ــان ای ــش زن ــات جنب ــان حی ــانۀ پای ــال ۱۳۱۱ نش س
ــا اســتفاده  ــا ۱۳۱۱ ب ــران از ۱2۸۹ ت ــان در ای ــوق زن ــش حق جنب
ــده اســت  ــل ش ــی تحلی ــای اجتماع ــِی جنبش ه از شــش ویژگ
ــش  ــرای چال ــی، عــزم جــدی ب ــان نارضایت ــد از بی کــه عبارت ان
بــا نظــم اجتماعــي، فعالیت هــای مســتمر، وجــود مخالفت هــاي 
ــه  ــوژي(. ب شــدید، ســاختار جنبــش، و اهــداف اصلــي آن )ایدئول
عبارتــي، جنبــش را گروهــی ناراضــی کــه قصد یا هدفشــان تغییر 
ــد. جنبش هــا  ــه راه می اندازن و اصــالح نظــم اجتماعــی اســت ب
ــد و عمومــاً در  در طــول زمــان فعالیــت مســتمر و مداومــی دارن
ابتــدا مــورد اســتقبال و پذیــرش جامعــه قــرار نمی گیرنــد. یــک 
گــروه مخالــف در برابــر جنبش هــا ایجــاد می شــود کــه می توانــد 
دولــت یــا گروهــی باشــد که بــا اهــداف فعــاالن جنبــش مخالف 
اســت و باالخــره جنبش هــا یــک رشــته از اهــداف و ایده ال هــای 

ــد.  ــال می کنن مشــخص را دنب
در تشــریح چهــار ویژگــی اول جنبــش )از بیان نارضایتــی تا وجود 
مخالفت هــای شــدید( این گونــه توضیــح داده شــده اســت کــه در 
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ــان را از  ــی عمومی ش ــان نارضایت ــردان و زن ــماری از م ــران ش ای
شــرایط نابســامان زنــان در قالــب نثرهــا، اشــعار و مکتوبــات ابــراز 
می کردنــد کــه میــرزاده عشــقی در زمــرة این مــردان بود. شــواهد 
ــته ای از  ــرة به هم پیوس ــه در آن دوره زنجی ــی از آن اســت ک حاک
فعالیت هــای مربــوط بــه حقــوق زنــان به طــور مســتمر بــه ســه 

شــکل اصلــی در مراکــز شــهری دنبــال شــده اســت.
1( انتشــار نشــریات زنانــه: اولیــن نشــریۀ زنانــه که در ســال 
ــام داشــت. در  ۱2۸۹ به طــور هفتگــی چــاپ می شــد دانــش ن
ســال ۱2۹2 انتشــار نشــریۀ شــکوفه آغــاز شــد کــه هــدف آن 
آشناســازی زنــان بــا کارهــای ادبــی، تشــویق بــه ســوادآموزی و 
تحصیــل، مبــارزه بــا خرافــات و موهوم  پرســتی در میــان زنــان و 
ارتقــای معیارهــای اخالقــی آنــان بــود. در ســال های بعــد، ایــن 
نشــریه بــا لحنــی تندتــر بــه نقــد ازدواج دختــران در ســنین پایین 
و تســلط بیگانگان پرداخت و مشــوق اســتقالل ملی شــد. نشــریۀ 
زبــان زنــان از ســال ۱2۹۸ در اصفهــان منتشــر می شــد. ایــن 
ــاد و از  ــران به صراحــت انتق ــان ای نشــریۀ پرنفــوذ از وضعیــت زن
ــه  ــت می کــرد. نام ــان حمای ــوزش و اســتقالل اقتصــادی زن آم
بانــوان، عالــم نســوان و نشــریات دیگــری نیــز در آن زمــان به 
چــاپ می رســیدند کــه اغلــب مخالفت هــای شــدیدی بــا چــاپ 
ایــن نشــریات صــورت می گرفــت و گاه بــه دفتــر ایــن نشــریات 

ــد. ــه می ش حمل
۲( شــکل دهی ســازمان های زنــان: ایــن فعالیــت اغلــب 
بــه دورة تــدارک انقالب مشــروطه و پــس از آن بازمی گــردد، مانند 
تشــکیل انجمــن حریــت زنــان، انجمن مخــدرات وطــن، جمعیت 
ــر  ــا ه ــا ب ــی آنه ــه همگ ــایرین ک ــوان و س ــعادت نس ــک س پی
دیــدگاه و گرایشــی بــه موقعیــت فرودســت زنــان معتــرض بودند. 
جالــب اســت کــه بســیاری از زنــان فعــال در ایــن زمینــه، به ویــژه 
اعضــای انجمــن مخــدرات وطــن، عامــل خارجــی و دخالت هــای 
امپریالیســتی بیگانــگان در کشــور را بیــش از عوامــل داخلــی در 
ــکل ها،  ــن تش ــمردند. ای ــر می ش ــی مقص ــان ایران ــت زن موقعی
خــواه فمینیســتی بودنــد یــا دیــدگاه ملی گــرا داشــتند، همگــی به 
موقعیــت فرودســت زنــان معتــرض بودنــد. بــه عقیــدة نویســنده، 
ــن  ــازمان ها ای ــن س ــارة ای ــدک درب ــات ان ــود اطالع ــل وج دلی
اســت کــه اکثــر آنهــا در خفــا کار می کردنــد، زیــرا در غیــر ایــن 
 صــورت مــورد حملــۀ عــوام و نیــز دولــِت وقــت قــرار می گرفتنــد 
ــی می شــدند )ص ۶2-۶۴(.  ــا زندان و مؤسســان آنهــا دســتگیر ی

فعالیــت انجمن هــا و نشــریات در رابطــه ای تنگاتنــگ بــا یکدیگر 
قــرار داشــت و اکثــر آنهــا پــس از جنــگ جهانــی اول فعال شــدند 
کــه از  جملــه دالیــل آن می تــوان چند دســتگی و تفرقــه در فضای 
سیاســی داخلــی ایــران و متعاقــب آن مناســب شــدن فضــا بــرای 
طــرح خواســته های زنــان و نیــز تغییــر و تحــوالت بین المللــی را 

در مــورد مســائل زنــان در آن زمــان برشــمرد.
3( گشــایش مــدارس دخترانــه: نخســتین مــدارس دخترانــۀ 
ایــران را خارجیــان ســاختند. اولین مدرســۀ مذهبی در ســال ۱2۱۷ 
در شــهر ارومیــه )رضاییــه( بــرای دختران مســیحی تأســیس شــد 
و پــس از آن میســیونرهای آمریکایی کلیســای پرســبیتری۱ اولین 
مدرســۀ دخترانــه را در ســال ۱2۵۳ در تهــران تأســیس کردنــد که 
ابتــدا دختران مســیحی و ســپس زرتشــتی و یهودی می توانســتند 
بــه ایــن مدرســه برونــد و در ســال ۱2۷۵، با اجــازة دولــت، دختران 
مســلمان نیــز توانســتند به این مدرســه راه یابنــد. ســرانجام، اولین 
مدرســۀ دولتی زنان در تهران، در ســال ۱2۹۷ تأســیس شــد. پس 
از آن، مدارســی دولتــی یــا فــردی تأســیس شــدند که اغلــب مورد 
مخالفــت و تهدیــد واقــع می شــدند و گاه بــه دخترانــی کــه بــه 
ایــن مــدارس می رفتنــد ســنگ پرتــاب می شــد و مــورد حملــه و 
غــارت قــرار می گرفتنــد. به دلیــل آزار رســاندن مخالفــان تأســیس 
ــه کارکنــان و دانش آمــوزان، حتــی والدینــی  ــه ب مــدارس دختران
کــه معتقــد بــه تحصیــل دخترانشــان بودنــد بــا اکــراه آنهــا را بــه 
مدرســه می فرســتادند و یــا ترجیــح می دادنــد کــه معلــم ســر ِخانه 
بیاورنــد یا خودشــان به دخترانشــان آمــوزش دهنــد )ص ۶۸-۶۹(.
موضــوِع ســاختار جنبــش حقــوق زنــان، یعنــی ویژگــی پنجــم، 
ــان و چیســتِی  ــف زن ــن گروه هــای مختل ــاط بی ــا بررســی ارتب ب
ــد  ــورده اســت. بای ــد خ ــاالن زن پیون ــای مشــترک فع ویژگی ه
توجــه داشــت کــه در میــان منابــع، نشــانه هایی از وجــود برخــی 
ــان و آگاهــی از فعالیــت  ارتباطــات بیــن گروه هــای مختلــف زن
ــز از  ــان نی ــوق زن ــان حق ــورد. مدافع ــم می خ ــه چش ــر ب یکدیگ
فعالیــت یکدیگــر باخبــر بودنــد و شــاید بــه همیــن دلیــل بــود که 
وقتــی برخــی از زنــان نمی توانســتند حرکت زنــان را در شــهرهای 
مختلــف ایــران ســازماندهی کننــد بــه گروه هــای فمینیســتي در 
ــن  ــی بی ــبکۀ ارتباط ــک ش ــن، ی ــتند. بنابرای ــت می پیوس پایتخ
ــال،  ــن ح ــا ای ــت. ب ــته اس ــود داش ــی وج ــت های ایران فمینیس
ایــن جنبــش بــا فقــدان اهــداف مشــترک درازمــدت روبــه رو بــود 
ــوژی و عمــل  ــِی سازماندهی شــده ای از ایدئول و در واقــع همگرای
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بیــن اعضــای آن وجــود نداشــت. در ایــن کتــاب، بــرای تحلیــل 
ــدة  ــوان نماین ــاالن زن، ۱2 زن۱ به عن ــترک فع ــای مش ویژگی ه
ــان  ــان آن ــه در می ــده اند ک ــاب ش ــود انتخ ــی خ ــروه اجتماع گ
تشــابهات مشــخصی وجــود داشــته اســت. مثــاًل تمــام ایــن زنان 
متعلــق بــه خانواده هــای مرفــه و ثروتمنــد بــوده و در گروه هایــی 
بــا موقعیــت اجتماعــی و اقتصــادی بــاال قرار داشــته اند. همــۀ آنها 
ــد و پــدران  ــه حســاب می آمده ان ــۀ خــود تحصیل کــرده ب در زمان
۱۱ تــن از ایــن فعــاالن زن باســواد بوده انــد و فعالیــت اکثــر آنهــا 
در تهــران تمرکــز داشــته اســت. تشــابه فعالیــت نیز در میــان زنان 
ــان دهندة  ــده نش ــات ذکر ش ــت )ص ۷۳(. اطالع ــوده اس ــال ب فع
وجــود ســاختاري سراســری البتــه به صــورت غیرسازماندهی شــده 
و غیر منســجم در پایتخــت و در چنــد شــهر اصلــی ایــران اســت 
و شــاید فقــدان همیــن انســجام تــا حــدودی دلیــل رشــد نیافتــن 

ایــن جنبــش را توضیــح دهــد.
ــي الگــوی  ــن ویژگــي جنبش هــاي اجتماعــي، یعن ــارة آخری درب
ــِک  ــای ایدئولوژی ــه الگوه ــت ک ــر داش ــد در نظ ــوژی، بای ایدئول
ــی  ــته اند. فمینیســت های ایران ــی داش ــا اشــکال متفاوت جنبش ه
بــر ضــرورت تحصیــل زنــان متمرکــز شــدند، زیــرا آنهــا به شــدت 
معتقــد بودنــد کــه ســوادآموزی و تحصیــل دانــش مســیر اصلــی 
بــرای دســت یابی بــه آزادی زنــان اســت. پــس از حــق تحصیــل، 
ــه  ــن ب ــر قوانیــن ازدواج و طــالق و پرداخت ــر تغیی ــد آنهــا ب تأکی
بهداشــت و پیشــگیری از بیمــاری در میــان مادران و کــودکان بود. 
نویســنده بــا بررســی جنبــش زنــان ایــران در چهارچــوِب شــش 
ــه در  ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــی ب ــای اجتماع ــی جنبش ه ویژگ
ایــران گروه هــای ناراضــی وجــود داشــتند کــه بــرای بــه چالــش 
ــا آن مصمــم  ــری ب ــان و درگی کشــیدن نظــم اجتماعــی آن زم
بودنــد. ایــن درگیری هــا بــا فعالیت هــای مســتمر در ســه حــوزة 
انتشــار نشــریات زنانــه، تشــکیل ســازمان های زنــان و گشــایش 
مــدارس دخترانــه ظهــور پیــدا کــرده بــود کــه در برابــر هــر ســه 
ــت.  ــود داش ــدیدی وج ــای ش ــا و مخالفت ه ــه مقاومت ه زمین
ایــن جنبــش از زنــان طبقــۀ متوســط رو بــه بــاالی تهــران و بــا 
وســعت کمتــر در دیگــر شــهرهای مهــم و بــزرگ ایران تشــکیل 
شــده بــود کــه زنــان تحصیل کــرده و برخــی روشــنفکراِن مــرد 
آن را هدایــت می کردنــد و بیانگــر آرمان هــای جامعــۀ روشــنفکر 

مزین السلطنه، ۴.  مریم عمید  نوعدوست، ۳.  زندخت شیرازی، 2. روشنک   .۱ - ۱
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۸. طوبا آزموده، ۹. صدیقه دولت آبادی، ۱۰. محترم اسکندری، ۱۱. شهناز آزاد و ۱2. 

فخرآفاق پارسا.

ایــران در دهــۀ ۱۳۰۰ و اوایــل دهــۀ ۱۳۱۰ بــود. بــه همیــن دلیــل 
جنبشــی ضعیــف و بــدون پشــتوانه بــود کــه حمایت و پشــتیبانی 
عمومــی را بــا خــود به همــراه نداشــت. از ســوی دیگر، ســاختاری 
غیرمنســجم و امکانــات و فرصتــی محدود بــرای فعالیت داشــت.
در ادامــه، افــول جنبــش زنــان در دهــۀ ۱۳۱۰ بــر اثــر دو عامــِل 
ــرای  ــن2 ب ــدل فریم ــه شــده اســت. م ــی مطالع ــی و بیرون درون
ــورد  ــش م ــن جنب ــد ای ــدة رش ــی بازدارن ــزم درون ــی مکانی ارزیاب
اســتفاده قــرار گرفتــه و بحــث در مــورد فضای سیاســی-اجتماعی 
آن دوره دالیــل بیرونــی افــول ایــن جنبــش را مشــخص کــرده 

اســت.
 ســه گــزارة فریمــن، کــه بــه تعبیــر نویســنده عمدتــاً بــه رشــد و 
گســترش یــک جنبــش مربــوط هســتند و نه صرفــاً پیدایــش آن، 
ــه ورای  ــود ب ــی موج ــبکه های ارتباط ــترش ش ــد از گس عبارت ان
مرزهــای محلــی، شــبکۀ ارتباطــی همگــرا بــرای غلبــه بــر موانع 
ســاختاری و ایدئولوژیــک، و وجــود یــک ســازمان دهنده یــا وقــوع 
بحرانــی کــه بتوانــد شــبکۀ رشــدیافته و همگــرای موجــود را بــه 

ــاورد. حرکت دربی
شــبکه های ارتباطــی در جنبــش زنــان ایــران وجــود داشــت امــا 
وســیع و در ســطح ملــی نبــود. همچنیــن شــبکۀ همگــرا نیــز در 
ایــن جنبــش وجــود نداشــت )ص ۹۰(. در مــورد گــزارة ســوم نیــز، 
بــا وجــود تعــداد زیــادی رهبــر در ایــن جنبــش، به ندرت شــخصی 
بــا قــدرت ســازماندهی بــه چشــم خــورده اســت. و بحران هــای 
ملــی در ایران مســائل جــدی دیگری را تحت الشــعاع قــرار می داد 
و مجالــی بــرای بــروز و ظهــور بــه آنهــا نمــی داد. ارزیابــي عوامل 
ــا  ــن ب ــای فریم ــتن گزاره ه ــاق نداش ــان دهندة انطب ــي نش درون
جنبــش زنــان در ایــران اســت و ایــن انطبــاق نداشــتن به دلیــل 
ایــن واقعیــت اســت که جنبــش زنــان در ایــران هیــچ گاه فرصتی 
بــرای رشــد نیافــت و در مراحــل عــدم رشــدیافتگی یــک جنبــش 
اولیــه باقــی مانــد، حــال آنکــه مــدل فریمــن مربــوط بــه رشــد و 
گســترش یــک جنبــش اســت، نــه صرفــاً مرحلــۀ پیدایــش آن. 

بــرای اینکــه یــک جنبــش رشــد و نمــو یابــد و از مراحــل اولیــه 
فراتــر بــرود بایــد مکانیزم هــای درونــی و متغیرهای بیرونــی براي 
آن فراهــم شــود. در مــورد جنبــش زنــان در ایــران، هــم شــرایط 
درونــی و هــم بیرونــی بــرای رشــد آن نامناســب بــود. این جنبش 
فاقــد یــک شــبکۀ گســتردة ســازمان یافتۀ همگــرا بــود و عوامــل 
بیرونــی نیــز تأثیــر بازدارنــدة شــدیدی بــر آن داشــت. همچنیــن 
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ــت  ــژه حاکمی ــا، به وی ــت دیکتاتوره ــی حاکمی ــرات ناگهان تغیی
رضاشــاه، تأثیــر بســیار منفــی بــر جنبــش زنان بــه جای گذاشــت 

)ص ۸۹-۹۴(.
ــان  ــش زن ــۀ جنب ــي در زمین ــائل مهم ــوی اول مس در دورة پهل
بــه وقــوع پیوســت. هرچنــد جنبــش حقــوق زنــان در حاکمیــت 
ــا  ــط ب ــی مرتب ــا در ســه حــوزة اصل ــرد، ام ــول ک ــج اف او به تدری
زنــان تغییــر و تحوالتــی اتفــاق افتــاد: تغییــر در قوانیــن طــالق و 
ازدواج، گســترش فرصت هــای آموزشــی بــرای زنــان و ممنوعیت 

حجــاب )کشــف حجــاب(. 
پهلــوی اول اصالحات محــدودی در قوانیــن ازدواج و طالق ایجاد 
کــرد، امــا اصالحــات او در دو حــوزة دیگــر یعنی آمــوزش و طالق 
بــا جدیــت بیشــتری اجــرا می شــدند. دانشــگاه تهــران در ۱۳۱۵ 
تأســیس شــد۱ و اولیــن گــروه زنــان همــراه بــا مــردان در همــان 
ســال وارد دانشــگاه شــدند. تعــداد مــدارس دولتــی و خصوصــی 
افزایــش زیــادی یافــت، به طــوری کــه تعــداد دانش آمــوزان دختــر 
ــه  ــال ۱2۸۹، ب ــه در س ــر در ۴۱ مدرس ــزارو۱۰۰ نف ــدود 2ه از ح
تعــداد ۵۰هــزار نفــر در ۸۷۰ مدرســه در ســال ۱۳۱2 رســید. امــا 
قانــون کشــف حجــاب پیامدهای مختلفــی داشــت، از جمله اینکه 
بخشــی از زنــان در خانه هــای خــود محبــوس شــدند. پیامــد دیگر 
شــدت و حــّدت اِعمــال ایــن قانــون بــود. کشــف حجــاب حرکتی 
نمایشــی بــود کــه هیــچ مشــکلی را از زنــان حــل نمی کــرد؛ هنوز 
دختــران بــا اجبــار والدینشــان در کودکــی ازدواج می کردنــد و هیچ 
حقــی در زمینــۀ طــالق و حضانت کــودکان نداشــتند. تعــداد قابل 
توجهــی از زنــان فقیــر شــهری و کودکانشــان بر اثــر بیماری های 
مختلــف ناشــی از فقــدان خدمــات بهداشــتی مناســب جانشــان را 
از دســت می دادنــد و هنــوز در قانــون اساســی زنــان از مشــارکت 

سیاســی منــع شــده بودند. 
پهلــوی اول بــه تغییــر وضعیــت زنــان ایــران عالقه منــد بــود، امــا 
ــرای فعالیت هــای مســتقلی  تمایلــی نداشــت میــدان عمــل را ب
کــه ســبب گســترش آرمــان زنــان می شــد بــاز بگــذارد. فعالیــت 
دولتــی تنهــا راه مجــاز بــرای دســت یابی بــه تغییراتــی بود کــه او 
بــرای ایــران مناســب می دانســت. رفته رفتــه کنترل هــای دولتــی 
ــه  ــر مجــالت و روزنامه هــای دموکــرات ک ــر شــد و اکث فراگیرت
ــد،  ــت می کردن ــان حمای ــوق زن بســیاری از آنهــا به شــدت از حق
ــدادی از  ــر تع ــار دیگ ــوی دوم، ب ــدند. در دوران پهل ــف ش توقی
۱ - الزم به ذکر است که در مورد تأسیس دانشگاه تهران نویسنده اشتباه کرده است. 
در سایت این دانشگاه )www.ut.ac.ir( آمده: »پردیس دانشگاه تهران در سال 
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ــای  ــه از ویژگی ه ــه البت ــد ک ــکل گرفتن ــان ش ــای زن انجمن ه
آزادی  نبودنــد.  برخــوردار  پیشــین  فمینیســتی  گروه هــای 
گردهمایی هــا و اجتماعــات از بیــن رفــت، ایــن اجتماعــات به طور 
زیرزمینــی ادامــه یافتنــد و دورة جدیــدی از دیکتاتــوری ـ امــا بــا 

ثباتــی صــوری و ظاهــری ـ حاکــم شــد.
ــچ گاه از  ــان هی ــوق زن ــوی دوم، مســئلۀ حق ــت پهل طــی حاکمی
ــگان سیاســی  ــاورد. نخب ــر نی ــر ب ــی س بســتر جنبشــی اجتماع
ــزة  ــه انگی ــه ب ــدون توج ــا را ب ــی جنبش ه ــردان تمام و دولت م
آنهــا خطــری علیــه حکومــت قلمــداد می کردنــد و عمــاًل اجــازة 
ــت داده نمی شــد. از  ــوع فعالیــت مســتقل از نظــارت دول هیــچ ن
آن بــه بعــد، جنبــش حقــوق زنــان وارد فضــای نهادینــه شــد و 
فعالیت هــای اعضــای آن بــا مواضــع دولت هماهنگــی تنگاتنگی 
پیــدا کــرد. بــه عبــارت دیگــر، ســازمان های زنــان خواســته هایی 
را کــه نبایــد از ســوی دولــت بــرآورده می شــد یــا نمی توانســت از 

ــد. ــرآورده شــود، مطــرح نمی کردن ــت ب ســوی دول
ــای  ــی فعالیت ه ــی تدریج ــت همگرای ــوی دوم سیاس دورة پهل
پراکنــدة زنــان را در سیســتم سیاســی در پیــش گرفــت. در ســال 
۱۳۳۷ شــورای عالــی جمعیــت زنــان ایــران تأســیس شــد و ۱۸ 
انجمــن عضــو ایــن شــورا شــدند. خواهــر شــاه به عنــوان رئیــس 
افتخــاری شــورای عالــی منصــوب شــد. ســازمان های زنــان نیــز 
بــرای کســب مجــوز قانونــی مجبــور بــه پذیــرش ایــن شــورا و 
پیوســتن بــه آن بودنــد. شــیوة عملکــرد پهلــوی پــدر توســل بــه 
اجبــار و زور بــود، امــا شــیوة پســرش همگرایــی و تمرکز بخشــی 
بــود کــه متضمــن اندکــی زور و البتــه میــزان زیــادی تحت فشــار 
قــرار دادن بــود. در چنیــن شــرایطي فقــط نشــریات زنانــه ای کــه 
ســخت طرفــدار دســتگاه حاکمــه بودند و اغلب شــاه و همســرش 
را ســتایش می کردنــد اجــازة چــاپ داشــتند و به اصطــالح 
ســازمان های جدیــد زنــان صرفــاً ویتریــن سیاســت های دولــت 

بودند. 
از تحــوالت مهــم حــوزة زنــان در دورة پهلــوی دوم اعطــای حــق 
ــرح  ــۀ »ط ــه در مجموع ــود ک ــال ۱۳۴۱ ب ــا در س ــه زن ه رأی ب
ــد.  ــرح ش ــفید مط ــالب س ــوان انق ــا عن ــاه ب ــش ماده ای« ش ش
ایــن طــرح کــه بخشــی از برنامــۀ کالن مدرنیزاســیون شــاه بــود 
بــه اعتقــاد برخــی در واقــع ترفنــدی بــرای حفــظ ظاهــر بــود و 
ــرای بقــای ســلطنت اجــرا شــد.  به عنــوان ضرورتــی سیاســی ب
بدیــن ترتیــب، در هشــتم اســفندماه ۱۳۴۱ بــه زنــان ایــران حــق 
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رأی و حــق انتخــاب شــدن داده شــد. 
در ســال ۱۳۴۵، ســازمان جدیــدی بــه نــام ســازمان زنــان ایــران 
ــان  ــران شــد. از زم ــان ای ــی جمعیــت زن ــن شــورای عال جایگزی
شــکل گیری ایــن ســازمان ریاســت عالیــۀ آن بــا اشــرف پهلــوی 
بــود و نیابــت ریاســت بــر عهــدة فریــده دیبــا )مادر همســر شــاه( 
قــرار داشــت. ایــن ســازمان یــک دســتگاه اداری عظیــم بــا تقریبًا 
۴۰۰ شــعبه در سراســر اســتان های کشــور و ۷۰هــزار نفــر عضــو 
ــود. ســاختار تشــکیالتی ایــن ســازمان، کــه  ــا ســال ۱۳۵۶( ب )ت
هدفــش طبــق آخریــن اساســنامۀ آن )در ســال ۱۳۴۵( بــاال بردن 
دانــش سیاســی، اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگــی زنان ایــران بود، 
به طــور کلــی مشــخصه ای مســتقل و خــارج از کنتــرل دولــت از 
خــود نشــان نمــی داد و مانند تمامــی ســازمان های دیگــر در ایران 
ــود. از  ــه ب ــود مواج ــود خ ــی در تار و پ ــۀ جاسوســان مخف ــا رخن ب
ــه  ــیدگی ب ــازمان رس ــن س ــۀ ای ــن جنب ــر، مثبت تری طــرف دیگ
ــود. در  ــان ب ــوق زن ــۀ حق ــی در زمین ــکالت قانون ــائل و مش مس
مجمــوع، نویســنده معتقــد اســت کــه اغلــب گروه هــا و احــزاب 
سیاســی ایــن ســازمان را ســازمانی بی فایــده و اتالف کننــدة وقــت 
و پــول تلقــی می کردنــد کــه هیــچ رابطــه ای بــا موضــوع زنــان 
نداشــت. امــا کمــک ایــن ســازمان بــه اصــالح و تغییــرات قانونی 

بــه نفــع زنــان نبایــد نادیــده انگاشــته شــود. 
ــان  ــع زن ــه نغ ــی ب ــرات حقوق ــوی دوم برخــي تغیی در دوران پهل
ایجــاد شــد. قانــون حمایــت از خانــواده در ســال ۱۳۵۴ بــه نحوی 
 تغییــر یافــت کــه تمهیــدات بیشــتری بــرای جلوگیــری از تعــدد 
زوجــات بــه آن افــزوده شــد و رضایــت زن اول شــرط الزم بــرای 
ازدواج دوم در نظــر گرفتــه شــد. تعییــن حداقــل ســن ازدواج برای 
دختــران از دیگــر موضوعــات مهــم بــود کــه بــر اســاس مــادة 
۱۰۴۱ قانــون مدنــی، حداقــل ســن ازدواج بــرای دختران ۱۵ ســال 
و بــرای پســران ۱۸ ســال تعیین شــد. البتــه تحت شــرایط خاص، 
بــا گواهــی دادگاه، دختــران می توانســتند در ۱۳ســالگی و پســران 
ــن  ــت اجــرای ای ــورد قابلی ــا در م ــد. ام در ۱۵ســالگی ازدواج کنن

قانــون در مناطــق روســتایی جــای تردیــد وجــود داشــت. 
قانــون دیگــری کــه در آن اصالحاتــی ایجــاد شــد قانــون کار و 
بندهــای مربــوط بــه زنــان بــود. صنعتــی  شــدن و نیــاز بــه نیروی 
ــغل های  ــاغل در ش ــان ش ــداد زن ــش تع ــه افزای ــترده ب کار گس
ســطح پاییــن منجــر  شــد. در ســال ۱۳۴۵، حــدود پنــج درصــد 
از زنــان شــاغل در بخــش صنعــت کار می کردنــد کــه تــا ســال 

۱۳۵۱ ســهم آنهــا بــه ۶۴ درصــد افزایــش یافــت. صنعتــی شــدن 
بــه قوانینــی خــاِص زنــان در حــوزة کار نیــاز داشــت. بــا اصــالح 
ایــن قانــون، زنــان بــاردار شــش هفتــه قبــل و چهــار هفته بعــد از 
زایمــان اجــازة کار نداشــتند و ســازمان بایــد در ایــن مــدت شــغل 
آنهــا را حفــظ می کــرد و حقوقشــان را می پرداخــت. زنــان شــاغل 
ــوق  ــد اضافه حق ــد فرزن ــت تول ــردان شــاغل باب ــا همســران م ی
ــه دار  ــش از ۱۰ زن بچ ــازمانی بی ــر س ــد. اگ ــت می کردن دریاف
ــا  ــداری بچه ه ــرای نگه ــی ب ــد محل ــت، بای ــتخدام داش در اس
ــا آن زمــان چنیــن  درســت می کــرد. امــا ســازمان های کمــی ت
محل هایــی را ایجــاد کــرده بودنــد و نــص قانــون به نــدرت اجــرا 

می شــد.
در ادامــۀ ایــن اثــر، نویســنده کوشــیده اســت وجــود تعــارض بیــن 
ــران طــی دهــۀ ۱۳۵۰  ــه را در ای ارزش هــای ســنتی و غربی مآبان
تحلیــل کنــد. پــس از آن بــه بیــان انگیزه هــای حمایــت زنــان از 

جنبــش ضــد شــاه پرداختــه اســت.
مطالعــات و بررســی ها نشــان داده انــد کــه ســقوط دولــت پهلــوی 
معلــول آمیــزه ای از مشــکالت اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی 
ــی  ــل اساســی سیاســت های غیرمردم ــود. ســه عام ــون ب گوناگ
ــره از  ــم یک س ــۀ حاک ــه طبق ــرد؛ اول آنک ــدید می ک ــاه را تش ش
جامعــه جــدا بــود و بــه همیــن دلیــل از واقعیــت و عمــق وضعیت 
سیاســی-اجتماعی ایــران آگاهــی نداشــت. دومین ضعف اساســی 
آن بــود کــه شــاه اجــازه نــداد نیروهــا و گروه هــای جدیــد ماننــد 
طبقۀ متوســط روشــنفکر آزادانه در نظام سیاســی مشــارکت کنند. 
ســومین مشــکل اصلِی حاکمیت شــاه و نخبــگان حامــی او توجه 
نکــردن آنهــا بــه نظــام ارزش هــای ســنتی موجــود در میــان مردم 
ــران از ویژگــی ملــی و  ــود. در واقــع، تحــوالت اجتماعــی در ای ب
بومــی عــاری بــود. توانایی نداشــتن شــاه در فهــم نیازهــای مردم، 
امتنــاع از پذیــرش نیروهــای جدیــد در نظــام سیاســی، و باالخــره 
ــه  ــی ب ــی و مل ــه نظــام ارزش هــای بوم اهمــال و بی توجهــی ب
توســعۀ نامتناســبی منجــر شــده بــود. بــه عبــارت دیگر، ســلطنت 
۳۷ســالۀ پهلــوی دوم صرفــاً به دلیــل برنامه هــای مدرنیزاســیون 
فرو نپاشــید، بلکــه به دلیــل در پیــش گرفتــن شــیوه ای نامنســجم 
و آشــفته و نیــز عــدم پیشــبرد صحیح برنامه های توســعه ســقوط 

 . د کر
در پایــان حاکمیــت پهلــوی، بــا وجــود دســتاوردهای حقوقــی و 
ــان در روســتاها و حاشــیۀ  ــر زن ــا حــدودی اجتماعــی، اکث ــز ت نی
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ــد.  ــر و تنگناهــای بســیار زندگــی می کردن ــوز در فق شــهرها هن
آنهــا از بارداری هــای زیــاده از حــد، ازدواج هــای زودهنــگام بــدون 
ــه  ــود هیچ گون ــتم در نب ــرب و ش ــل ض ــع، تحم ــرل و مان کنت
ــج  ــی، آزار و اذیــت و تجاوزهــای بســیارِ دیگــر رن حمایــت قانون
ــز اگرچــه همه چیــز مدرن شــده  ــد. در مراکــز شــهری نی می بردن

ــود. ــه ب ــوه می کــرد، امــا ایــن فقــط ظاهــر قضی جل
در مجمــوع مي تــوان گفــت کــه تأثیــر منفــی دورة پهلــوی بــر 
ــه  ــی ک ــت قانون ــرات مثب ــود. به رغــم تغیی ــان غیر مســتقیم ب زن
ــی  ــرف اجتماع ــی و ع ــنت های فرهنگ ــاد، س ــاق افت ــاال اتف از ب
به هیچ وجــه مــورد توجــه قــرار نگرفــت. در آن زمــان بــه 
ــروز و فعالیــت  ــوع مشــارکت مســتقل مردمــی اجــازة ب ــچ ن هی
ــوذ  ــرای نف ــی ب ــزم مل ــته جمعی و ع ــت دس ــد. حرک داده نمی ش
ــود  ــه وج ــواد جامع ــنتی و بی س ــای س ــه بخش ه ــی ب و دسترس
ــات در  ــکالت و خراف ــا، مش ــط، ترس ه ــکار غل ــه اف ــت. ب نداش
میــان ایــن بخــش جامعــه هرگــز بــه شــکلی نظام منــد پرداختــه 
ــان در میــان شــتاب زدگی و  نشــد. در نتیجــه، اکثــر جمعیــت زن
هجــوم بــرای غربــی کــردن کشــور عمــاًل نادیــده گرفتــه شــدند. 
منابــع ملــی دولــت بــرای ســاخت کلینیــک، خانــه یــا مــدارس در 
محــالت فقیرنشــین شــهری و روســتایی به طــور بهینــه اســتفاده 
نشــدند. در عــوض، خانواده، وابســتگان و دوســتان خانــدان پهلوی 
مبالــغ هنگفتــی را حیف و میــل می کردنــد. بــا اینکــه دولــت قــادر 
بــود حرکتــی عظیــم و گســترده را بــرای جامعه پذیــری اکثــر زنان 
ســازمان دهــد، در عــوض کلیشــه های ســنتی تحکیــم می شــد 
ــرای فــروش یخچــال، وســایل آرایــش و دیگــر  و از رســانه ها ب
کاالهــای مصرفــی بــه زنــان اســتفاده می شــد. از آنجــا کــه عرف 
و ســنت فرهنگــی عمدتــاً دســت نخورده باقــی مانــده بــود فاصلۀ 
میــان تــودة مــردم و بخــش غربی شــدة جامعــه پیوســته افزایــش 
می یافــت. ایــن در حالــي بــود کــه علمای مذهبــی زنان ســنتی را 
نادیــده نمی گرفتنــد؛ خطــوط جاافتــادة ارتباطــی بیــن آنهــا هر چه 
بیشــتر قدرتمنــد و سیاســی شــده بــود. در ایــن زمینــه روحانیــت 
ــاز مهمــی  ــا امتی ــه دیگــر ســازمان ها و گروه ه ــران نســبت ب ای
داشــت، زیــرا نیــازی نبود بــرای همســو کــردن اندیشــه های خود 
بــا هنجارهــای فرهنگــی تــودة زنــان تالشــی مضاعــف بــه کار 
گیــرد. ایــن در حالــی بــود کــه فراینــد ســریع مدرنیزاســیون برای 
ــادی،  ــای اقتص ــا در حوزه ه ــي نه تنه ــرمایه داری و غرب گرای س
بلکــه به لحــاظ روانــی و ذهنــی خیلــی چیزهــا را از زنــان طبقــات 

عامــه بــه زور گرفتــه بــود. 
ــت  ــل حمای ــن دالی ــه مهم تری ــوارد ذکرشــده، از جمل ــار م در کن
زنــان ـ اعــم از زنــان طبقــۀ عــوام و تحصیل کــرده ـ از انقــالب 
ایــن بــود کــه جنبش ضد شــاه بــه رهبــری امــام خمینــی از هیچ 
جنبــه ای بــه مســئلۀ حقــوق زنــان حملــه نکــرد. شــاید دومیــن 
دلیــل حمایــت زنــان از انقــالب نیــز فضــای سیاســی و اجتماعــی 
ــود. فصــل مشــترک گروه هــای سیاســی و  ــران ب ــر ای ــم ب حاک
ــوی و  ــه ســرنگونی ســلطنت پهل ــل ب ــف تمای اجتماعــی مختل
کاهــش نفــوذ بســیار گســتردة اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی 
غــرب در ایــران بــود. زنــان نیــز در مســیر همیــن مــوج همگانــی 
ــای  ــۀ ۱2۸۰ نیروه ــل ده ــد اوای ــا مانن ــد. آنه ــت می کردن حرک
خارجــی را در ایجــاد شــرایط نابســامان زنــان مقصــر می شــمردند. 
ترویــج ارزش هــای غربــی به شــکلی افراطــی و گاهی نامتناســب 
بــا جامعــه و نفــرت از حاکمیــت دیکتاتــوری شــاه در ایــران باعث 
شــد زنــان بــه ایــن بــاور برســند کــه مخالفتــی بــا حقــوق زنــان 
نیســت. آنهــا بــا تأکیــد امــام مبنــی بــر اینکــه رژیــم شــاه زنــان 
ــد )ص  ــق بودن ــد، مواف ــتثمار می کن ــا اس ــبک غربی ه ــه س را ب

.)۱۷۱-۱۸۳
ــه در  ــت ک ــده اس ــاره ش ــوع اش ــن موض ــه ای ــر ب ــۀ اث در ادام
همــۀ کشــورها و در دوره هــای مختلــف تاریخــی، زنــان همــواره 
ــق  ــه از طری ــده اند، چ ــیج ش ــانی بس ــک و یاری رس ــرای کم ب
درگیــری مســتقیم در منازعــات و چــه به عنــوان نیروهــای 
امــدادی و حاشــیه ای در جنگ هــا، جنبش هــای اســتقالل ملــی، 
ــا ترکیــب کادر  ــی و انقالب هــای مردمــی. ام درگیری هــای مدن
رهبــریـ  کــه مــردان بــر آن حاکــم  بوده انــدـ  و ناآگاهــی عمیــق 
ــان از حقــوق خــود در میــان فعــاالن زن ســبب شــده اســت  زن
کــه حقــوق زنــان هیــچ گاه در اولویــت فعالیت هــای سیاســی قرار 

 . د نگیر
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