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ايران در  ةبررسي تجرب: انديشه و كنش در سياست جنسيت

 1320ـ1270هاي   سال

  2، الهه صادقي*1ابوالفضل دالوري

 چكيده
هاي معطوف به اصالح وضعيت زنان خالي نبوده  رغم سرشت عمدتاً مردساالرانه، از سويه به ،رمعاص سياست در ايران

در : كوشد به اين سؤال پاسخ دهد كه مي 1320تا  1270هاي  در فاصلة سال اين موضوعاين مقاله با بررسي . است
الح وضـعيت زنـان چـه    هاي معطوف به تغييـر و اصـ   سياستها و  ها، جنبش ، ايده1320تا  1270سالة  دورة پنجاه

 ها و تحوالتي به خود ديد و چگونه و تا چه اندازه به دگرگوني در وضعيت حقوقي و حقيقي زنان منجر شد؟ ويژگي
نشان  و تحليل طولي اسنادي ـ و استفاده از روش تاريخي) مند گرايي تاريخ كنش(اين مقاله با رويكرد نظري تلفيقي 

تحـوالت مزبـور از سـه متغيـر     . اسـت  خود ديـده    تحوالت متعددي به شده داد كه سياست جنسيت در دورة اشاره
گيري  جهت«و » كار مقاومت نيروهاي محافظه«، »هاي معطوف به اصالحات ها و جنبش ايده«مان و ناهمسوي زناهم

تغييـر  هاي معطوف به  ها و تحرك هاي اولية ايده در دورة پيشامشروطه، نطفه. متأثر بوده است» و عملكرد حكومت
مردان مـانع تغييـر قابـل مالحظـه در      ميلي دولت كاران و بي وضعيت زنان شكل گرفت؛ اما مقاومت شديد محافظه

، با افزايش تحرك اجتماعي خود زنان و حمايـت  1299در فاصلة جنبش مشروطيت تا كودتاي . وضعيت زنان بود
ب عالوه بر اعطاي حـق آمـوزش بـه زنـان،     طل برخي نيروها و نهادهاي سياسي جديد نظير مجلس و احزاب اصالح

سـاله   در دورة بيسـت . ها و مطالبات جديدي نظير برابري حقوقي و حق مشاركت سياسي زنان نيز مطرح شـد  ايده
اي در آموزش، اشتغال و  دار تغيير وضعيت زنان شد، گرچه تغييرات قابل مالحظه پس از كودتا، كه دولت خود عهده

تنها مانع  مومي رخ داد، سرشت آمرانة اين تغييرات و ناسازگاري آن با فرهنگ مسلط نههاي ع حضور زنان در عرصه
هـا و نيروهـاي    ساز رشـد گـرايش   هاي اصالحي در حوزة جنسيت بود، بلكه زمينه ها و جنبش توسعه و تعميق ايده

  .هاي بعد شد گرا در دوره واگشت
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  مقدمه
هاي جنسي ميان زنان و مردان به مبنايي براي  تر تبديل تفاوت مسئلة جنسيت، و به عبارت ساده

اي طوالني  مناقشات نظري و منازعات عملي، سابقه  هاي اجتماعي و عرصة ها و فرصت گذاري ارزش
با وجود ايـن، بـا ظهـور    . گردد ياست برميهاي جامعه، دولت و س دارد و به پيدايش اولين صورت

ها براي تغيير و بازتنظيم روابط اجتماعي، اين مسئله اهميت و  هاي مدرن و تالش اين دولت دولت
هـاي مـدرن در جهـت تحكـيم نظـم سياسـي و اجتمـاعي بـه          دولت. يابد هاي بيشتري مي جلوه
ز جملـه روابـط زنـان و مـردان،     سازي همة روابط، ا هاي گوناگوني در صدد تغيير يا يكسان شكل

هايشان، اغلـب بـه    هاي جنسيت را، همچون ديگر سياست ها سياست اين دولت ،عالوه به. برآمدند
به اجرا ) ها تنظيم قوانين و مقررات حكومتي و كاربرد نيروي اجبار براي اجراي آن(صورت آمرانه 

سـو بـه    تـوان از يـك   را مـي  هاي مدرن در حوزة جنسيت گذاري هاي سياست خاستگاه. درآوردند
هاي اجتماعي و فردي،  مداري، آزادي هاي فرانسه و امريكا نسبت داد كه اصولي چون انسان انقالب

  از سوي. كردند مراتب و وابستگي مشروعيت حكومت به رضايت مردم را مطرح  برابري، نفي سلسله
ــالش  ــد ت ــر، نباي ــان الك   ديگ ــاي انديشــمنداني چــون ج ــ1632(ه ــو ؛ )1704ـ ژان ژاك روس

و جان ) 1797ـ1759(؛ مري ولستون كرافت فيلسوف، نويسنده و مورخ ايرلندي )1778ـ1717(
گـذاران و   كردن بستر فكري مناسب براي توجه قـانون  را در فراهم) 1873ـ1806(استوارت ميل 

 ترتيـب، تجربـة جهـاني نشـان     اين به. مردان در اصالح وضعيت اجتماعي زنان ناديده گرفت دولت
هـاي ديگـري نظيـر     هـاي اخيـر بـا عرصـه     دهد كه تغييرات حاصله در وضعيت زنان در سده مي

  .مرتبط بوده است»  دولت مدرن«و »   هاي اجتماعي و سياسي جنبش«، »هاي فكري جريان«
شدن مسئلة زنـان و تبـديل آن بـه عرصـة مناقشـات و منازعـات ميـان         در ايران نيز، مطرح

تـر   خواهي و به عبارت دقيق طور آشكار از آستانة جنبش مشروطه بهنيروهاي اجتماعي و سياسي 
اولين موضوع مرتبط با اين مسئله در آن دوره حق برخـورداري زنـان از   . آغاز شد 1270از دهة 

هاي پيش از جنبش مشروطه مورد توجه روشنفكران و  اين موضوع، نخست در سال. آموزش بود
خـواهي بـه محـور تحركـات و      ان جنـبش مشـروطه  طلبان قـرار گرفـت، سـپس در جريـ     اصالح
ويـژه در دورة   ، به1299هاي بخشي از زنان تبديل شد و سرانجام در دورة بعد از كودتاي   جنبش

هـاي   سلطنت رضاشاه، از سوي دولـت مـورد حمايـت كامـل قـرار گرفـت و بـه يكـي از عرصـه         
، گاه برخي موضوعات ديگر، ساله البته در طول آن دورة پنجاه. گذاري عمومي تبديل شد سياست

هـاي عمـومي و سياسـي نيـز      هاي اجتماعي زنان، اشتغال و مشاركت آنان در حـوزه  نظير آزادي
بـه نسـبت موضـوع     شـده  كم تا پايان دورة بررسـي  وبيش مطرح شد، اما اين موضوعات دست كم

اري گـذ  آموزش كمتر مورد اجماع نيروهاي اجتماعي و سياسي قرار گرفـت و در سـطح سياسـت   
هـاي   در هر صورت، روند و دامنه. رو شد اي روبه هاي درخور مالحظه ها و محدوديت نيز با نوسان

نمونـة   1320تـا   1270ساله ميان  تغيير در وضعيت حقوقي و حقيقي زنان ايراني در دورة پنجاه
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معاصـر   هـاي سياسـت جنسـيت در ايـران     ها و محدوديت براي بررسي و تأمل در فرصت مناسب
هـاي   ها و پيچيـدگي  ترديدي نيست كه سياست جنسيت در ادوار بعدي تاريخ ايران سويه. است

هـاي   هدف اين پژوهش كشـف ويژگـي  . هاي ديگري است بيشتري پيدا كرده كه نيازمند بررسي
كلي سياست جنسيت در ايران و روند اين سياست و شناسايي عوامل و سـازوكارهاي دخيـل در   

  .اين روند است
صـرف  . آثار بسيار متنوعي دربارة مسائل و تحوالت زنان در ايران معاصر منتشر شـده اسـت  

نـد  ا هاي جايگاه و حقوق اجتمـاعي و سياسـي زنـان مربـوط     نظر از آثار هنجاري، كه به بايستگي
؛ 54؛ 26[انـد   اي توصيفي از ايـن تحـوالت ارائـه داده    يا آثاري كه صرفاً تاريخچه] 76؛ 65؛ 53[

تـوان بـه دو دسـتة كلـي      محور و تحليلي پيرامون اين موضـوع را مـي   ثار پژوهشي مسئله، آ]68
، ]71؛ 40؛ 22[شـوند   برخي از اين آثار موارد و مقاطع زماني محدودي را شامل مي: تقسيم كرد

اند اغلب بر ابعـاد و متغيرهـاي    تري را بررسي كرده برخي ديگر كه موارد و مقاطع زماني طوالني
، ]76؛ 53؛ 52؛ 19[از اين ميان، برخي آثار بر ابعاد و متغيرهاي حقـوقي  . اند ز كردهخاصي تمرك

، برخـي بـر ابعـاد و متغيرهـاي     ]70؛ 64؛ 62؛ 18؛ 8[برخي ديگر بر ابعاد و متغيرهاي سياسـي  
هـاي خـود زنـان     و برخـي نيـز بـر تحركـات و جنـبش     ] 59؛ 50؛ 33؛ 24؛ 2[فكري و فرهنگي 

  .اند ز كردهتمرك] 75؛ 66؛ 49؛27[
هـاي ارزشـمندي را پـيش روي     ها و يافته به نوبة خود داده شده هاي اشاره هريك از پژوهش

با وجود اين، هنوز جاي مطالعاتي كـه تحـوالت حـوزة    . گذارند گران حوزة زنان ايران مي پژوهش
عـدد  زنان ايران را در كليت خود مورد توجه قرار دهد و به عبـارت ديگـر ابعـاد و متغيرهـاي مت    

اين پـژوهش،  . دخيل در آن را در بستر تاريخي بررسي و ارزيابي كند تا حدود زيادي خالي است
هـا، تحركـات و    ايـده : كوشد به اين سؤال پاسخ دهد كـه  به منظور رفع اندكي از اين كمبود، مي

 1320تـا   1270ساله ميـان   هاي معطوف به تغيير و اصالح وضعيت زنان در دورة پنجاه سياست
ها و تحوالتي به خود ديد و چگونه و تا چه اندازه به دگرگوني در وضـعيت حقـوقي و    ويژگيچه 

  حقيقي زنان منجر شد؟

  شناختي پژوهش مباني مفهومي، نظري و روش
  تعريف مفاهيم

اي در علوم اجتمـاعي اسـت كـه در     يك حوزة مطالعاتي نسبتاً جديد و چندرشته 1مطالعات زنان
هاي مربوط به زيست اجتماعي و سياسـي آنـان،    ويژه نابرابري ل زنان، بهآن به ابعاد مختلف مسائ

                                                        
1. sexual studies 
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، 1»جـنس «در اين حوزة مطالعاتي، در وهلة نخست بـا مفـاهيمي نظيـر    ]. 84[شود  پرداخته مي
ويژه در زبان فارسي معموالً چندان دقيق به كـار   رو هستيم كه به روبه 3»جنسيت«و  2»جنسي«

مفهـوم  . ها و تمايزات فيزيولوژيك زنان و مردان اشـاره دارد  ژگيبه وي» جنس«مفهوم . روند نمي
گويي  نيز به احساسات و تمايالت جنسي زن و مرد و به عبارت ديگر به الگوهاي پاسخ» جنسي«

به روابط اجتماعي و بـه  » جنسيت«اما مفهوم . شان مربوط است زنان و مردان به نيازهاي جنسي
مراتب قدرت و منزلت  زنان و مردان در نظام اجتماعي و سلسله تر به جايگاه متمايز عبارت دقيق

  ].89[كند  داللت مي
از اين ميان، دو مفهوم جنس و جنسي ارتباط چنداني با حوزة سياسـت ندارنـد؛ امـا مفهـوم     

بـه عبـارت ديگـر، مراتـب و روابـط اجتمـاعي       . جنسيت ارتباطي تنگاتنگ با حوزة سياست دارد
هـا و هنجارهـايي سـامان     بيش از هر زمان ديگري در چـارچوب ارزش مرتبط با جنسيت امروزه 

يـابي و   هاي اجتماعي و سياسي در معرض مشـروعيت  ها و جنبش يابد كه يا در جريان پويش مي
دو مفهوم . شوند ها تنظيم و حمايت مي گيرند يا مستقيماً از سوي دولت زدايي قرار مي مشروعيت

. انـد  نيز در همين زمينه مطرح و رايـج شـده   5»گذاري جنسيت سياست«و  4»سياست جنسيت«
سياست جنسيت، در معناي عام آن، به رابطة جنسيت با سياست مربوط است، اما در اين مقالـه  

هاي فردي يا جمعي زنان يا مـردان بـراي تأثيرگـذاري بـر جايگـاه و       ها و كنش به معناي تالش
وابط ميان اين دو جنس در سطوح مختلف زنـدگي اجتمـاعي و   حقوق زنان و مردان و الگوهاي ر

يـا تبعـيض     رود؛ مثالً، زماني كه گروهي از زنان براي رفع آنچه آن را نـابرابري  كار مي سياسي به
زنند و برخـي از باورهـا، الگوهـا و     مي هاي اجتماعي و سياسي دست  نامند به كنش جنسيتي مي

كشـند يـا الگوهـا و هنجارهـاي بـديلي بـراي        چـالش مـي   هنجارهاي مربوط به اين حوزه را بـه 
گـذاري   سياسـت «. رو هسـتيم  كنند، ما با سياسـت جنسـيت روبـه    بازتنظيم اين حوزه مطرح مي

منظـور   ها، مقررات و اقداماتي داللـت دارد كـه از سـوي حكومـت بـه       مشي اما به خط» جنسيت
تـدوين و اجـرا   » مـردان «و » زنـان «ري تعيين يا تغيير جايگاه اجتماعي و روابط و الگوهاي رفتا

به تأثير عرصة كلـي سياسـت، يعنـي    سياست جنسيت  كه حالي تر، در به عبارت خالصه. شود مي
هـاي اجتمـاعي و    ، و همچنـين نهادهـا و جنـبش   )زنـان و مـردان  (هاي جنسي  ها و سوژه هويت

بـه نقـش و    سيتگذاري جن روابط و مناسبات مرتبط با جنسيت داللت دارد، سياست سياسي بر
 ].88؛ 82[در اين روابط و مناسبات اشاره دارد ) مشخصاً دولت(تأثير نهادهاي رسمي سياسي 

هـاي   جنبش زنان به معناي تالش. است 6»جنبش زنان«ديگر مفهوم رايج در مطالعات زنان 

                                                        
1. sex 
2. sexality 
3. gender 
4. sexual politics 
5. gender policy 
6. women movement 
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زنان ها يا اهداف مشخص از سوي تعداد درخور توجهي از  جمعي، آگاهانه، مستمر و مبتني بر ايده
اي  جنبش زنان در جهان سابقه. يك جامعه در جهت بهبود وضعيت حقيقي و حقوقي زنان است

هاي امريكا و فرانسـه در اواخـر سـدة     ويژه در پي انقالب اين جنبش به. اي دارد دست كم دوسده
) سو خواهي به اين از جنبش مشروطه(كم در يك سدة اخير  در ايران نيز، دست. هجدهم ظهور كرد

با وجـود  . ايم مند زنان براي بهبود وضعيتشان بوده جمعي و جهت  گاه شاهد تحرك و تالش به هگا
نظر از تغييرات و اصالحاتي كه از  صرف. اين، تغيير در وضعيت زنان همواره نتيجة جنبش نيست

ها ممكن است در وضعيت حقيقي و حقـوقي زنـان صـورت گيـرد، بخـش مهمـي از        سوي دولت
هاي اجتماعي  جوامع مختلف در حوزة زنان ايجاد شده محصول تحوالت و پويايي تغييراتي كه در

هاي اخير جوامع مختلف را متأثر كرده و معمـوالً از آن بـا عنـوان     ويژه در سده عامي است كه به
موسوم » پويش زنان«آنچه در ادبيات مرتبط با مطالعات زنان به . شود شدن سخن گفته مي مدرن

به عبارت ديگر، پويش زنان، برخالف جنبش زنـان، چنـدان   . التي اشاره دارداست به چنين تحو
ها و اهداف مشخصي نيست؛ هرچنـد در عمـل ممكـن     محور و حتي مبتني بر ايده جمعي، برنامه

  ].86؛ 85[است به تحقق الگوهايي از تحول جمعي بينجامد 

  مباني نظري پژوهش
طـور   به) حوزة نظر و دانش منزلة به(و انديشه  )منزلة حوزة عمل و كنش به(نسبت ميان سياست 

رويكرد نخست به تقدم انديشه بـر عمـل قائـل اسـت و در     . كلي با سه رويكرد قابل بررسي است
واقعيـت  در اين رويكرد، فرض اين اسـت كـه   . ويژه فلسفة كانت ريشه دارد ايدئاليسم آلماني و به

در . يابد تحقق ميفرد  انةخالقآگاهانه و  عملسپس در شود و  در بستر ذهنيت انسان ساخته مي
 كانـت كه  ،مفاهيم اين. مفاهيمي وجود دارد كه ناشي از تجربه و كنش افراد نيست ،ذهن آدمي

آدمـي  ذهـن   .صدقشان مستقل از تجربه است ،نامد مي را عناصر پيشيني و مقدم بر تجربه ها آن
هـر آنچـه را بـه صـورت     انسان ذهن به عبارت ديگر، . كند اين مفاهيم را در هر معرفتي وارد مي

بـه اقتضـاي سـاختار معرفتـي     سپس دهد و  مادة معرفت قرار مي كند ثيرات حسي دريافت ميأت
  ].25[ پوشاند مي عملي بر آن خود صورتي

ويـژه نظريـة كـارل     رويكرد دوم به تقدم عمل بر انديشه قائـل اسـت و در ماترياليسـم، و بـه    
ها، همچون انديشه، را نتيجة عمل يا رابطة متقابل ابعـاد   ماركس همة پديده. ماركس، ريشه دارد
او حيات ذهني و فكـري بشـر را مقتضـي وجـود فيزيكـي و مـادي او،       . دانست مادي زندگي مي

شمرد، اما تأكيـد   البته وي انسان را مستعد حيات آگاهانه مي. دانست مشخصاً روابط توليدي، مي
منزلـة موجـودي طبيعـي     ز آنكه قادر به خردورزي باشد، بايد خود را بهكرد كه انسان پيش ا مي

ماركس  .بنابراين، در نظر او بازتوليد زندگي مادي مقدم بر توليد انديشه و آگاهي بود. حفظ كند
ايـن آگـاهي   «كـرد كـه    اي جبري ميان زندگي مادي و آگاهي قائل بـود و تصـريح مـي    به رابطه
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كنـد، بلكـه هسـتي اجتمـاعي و اقتصـادي       ماعي آنان را توليد ميها نيست كه هستي اجت انسان
  ].25[ »كند هاست كه آگاهي آنان را تعيين مي انسان

رويكــرد ســوم امــا بــر رابطــة متقابــل ميــان انديشــه و عمــل اســتوار اســت و در مباحــث   
شـلر جامعـه را بـه دو بخـش     . شناساني چون ماكس شلر و پير بورديو منعكس شده است جامعه

ذهنـي و  (كند كه اولـي شـامل عوامـل غيرمـادي      تقسيم مي» هاي عيني واقعيت«و » نگيفره«
شناسـي را مطالعـه و كشـف قواعـد      او وظيفة جامعـه . و دومي شامل عوامل مادي است) معنوي

شلر يكي از قواعـد تعامـل ميـان    . داند تعامل ميان اين دو بخش در يك توالي تاريخيِ معين مي
سـو شـرايط و عوامـل مـادي باعـث       از يـك : دهـد  گونـه توضـيح مـي    ايـن ابعاد عيني و ذهني را 

شوند؛ از سوي ديگر، عوامل ذهنـي   محدودشدن شيوه و ميزان تأثير عوامل و نيروهاي ذهني مي
  ].25؛ 13[كنند  نقش مهمي در كنترل و هدايت عوامل مادي ايفا مي

توضـيح سـازوكارهاي   كه شلر در بحـث از تـأثير متقابـل ابعـاد عينـي و ذهنـي بـه         درحالي
كند، بورديو بـر سـازوكارهاي واسـط در ارتبـاط ميـان       محدودكنندة هريك از اين دو بسنده مي

از ديـدگاه بورديـو، آنچـه بـين سـاختارهاي عينـي جامعـه و        . ورزد عينيت و ذهنيت تأكيد مـي 
عمل فقط عنواني بـراي  . است) كنش(كند حوزة عمل  گران وساطت مي ساختارهاي ذهني كنش

ها با توسل بـه   شود كه انسان هايي مي ش اجتماعي منفرد نيست، بلكه شامل مجموعه فعاليتكن
بنابراين، كنش، ميـانجي فـرد و جامعـه    . كنند سازند و از آن حفاظت مي ها جامعة خود را مي آن

بورديـو  . درواقع، كنش شكل اصلي شناخت است و شناخت ناب بـدون آن ممكـن نيسـت   . است
داند و بر اين اساس، تفكـر نـاب را يـك تـوهم      ز دنياي نظري قابل تفكيك نميدنياي واقعي را ا

. »آميزنـد  درمـي «در حوزة عمـل بـا يكـديگر    ) واقعيت و نظريه(درواقع، اين دو حوزه . شمرد مي
حال، شناخت دقيـق جهـان    كاري و درعين نوشتة بورديو، اين حوزة عمل است كه زمينة دست به

  ].58[كند  را فراهم مي
و  2»ميدان«، 1»فضاي اجتماعي«رديو رابطة انديشه و عمل را با ابداع مفاهيم خاصي چون بو

هـا و   ميـدان  اي از پيوسـته  هم او جامعه را فضايي مركب از مجموعة به. دهد توضيح مي 3»منش«
اسـت كـه در    اي از مواضع متمـايز  مجموعه فضاي اجتماعي. داند هاي مرتبط با يكديگر مي منش 

يك نظم اجتماعي خاص را ...) تر و مثالً دوري و نزديكي، باالتر و پايين(ارتباط و نسبت با يكديگر 
اين مواضع محصول . شود هاي اجتماعي متمايز مي دهند كه در كليت خود از ديگر نظم تشكيل مي

. است) و نمادينهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي  شامل سرمايه(يابي توزيع منابع قدرت  ساخت
هاي  كند و فرصت ها و اقشار اجتماعي مجال ظهور پيدا مي هاست كه تمايزات گروه در اين ميدان

 ].80؛ 16[شود  هاي اجتماعي ايجاد مي ها و تشخص پاياني براي برساختن و حفاظت از جايگاه بي

                                                        
1. social space 
2. field 
3. habitus 
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هـاي درونـي    هـاي بيرونـي و الـزام    معناي نقطة تالقي ضرورت مفهوم منش در آثار بورديو به
. تاريخ و تمدن بشري چيزي جز فرايند تدريجي تمركز و انباشت اين نقاط تالقـي نيسـت  . است

البتـه ايـن   . شـود  هاي انساني به خود افراد واگذار مـي  در روند پيشرفت تمدن، نظارت بر محرك
 انـدك از كـودكي بـه    وجه آگاهانه نيست و نوعي تنظيمات رفتاري است كه انـدك  هيچ نظارت به

خالصـه اينكـه از ديـدگاه بورديـو، افـراد و      ]. 80؛ 79[شـود   مـي  صورت خودكار بر فرد تحميـل 
ند با توسل به الگوهـاي عمـل   ا هاي مختلف در هر فضاي اجتماعي به طور مستمر در تالش گروه

خـود را  ) هـاي  سرمايه(ها، منابع قدرت  خاص خود در درون و ميان هريك از ميدان) هاي منش(
  .و تمايز خود را با ديگران بيشتر كنند افزايش دهند

تـوان نظـام جنسـيت را، بـه تعبيـر خـود او، يكـي از         گيـري از مباحـث بورديـو مـي     با بهـره 
مندي رابطة قدرت ميـان زنـان و    كرد كه هم عرصة توزيع و ساخت تلقي» هاي اجتماعي ميدان«

عي سـنتي و مردسـاالر   زنان در هـر فضـاي اجتمـا   . مردان و هم عرصة منازعه ميان اين دو است
ها كامالً فاقد قدرت نيسـتند و   با وجود اين، آن. دست قرار دارند اصوالً در جايگاه و مواضع پايين

هـاي خـانواده، واحـدهاي     هـا در عرصـه   آن. هاي خاص خود برخوردارند از منابع قدرت و سرمايه
ي خـاص خـود بـه    هـا  اجتماعي روستايي و شهري و حتي بعضاً در حوزة سياسي در قالب منش

سـو   ها البته از يك ميزان توفيق آن. زنند هايي براي تغيير موقعيت و جايگاه خود دست مي كنش
مندي فضاهاي اجتماعي و منابع قدرت آنان و از سوي ديگر بـه الگوهـاي ارتبـاط     به نوع ساخت

د؛ مـثالً،  هاي فردي آنـان بسـتگي دار   ها و كنش گروهي و سرانجام به ويژگي گروهي و ميان درون
هاي اقتصادي، فرهنگي و نمـادين در هريـك از    در هر جامعة مردساالر سنتي، كه عمدة سرمايه

هـاي   به مردان تعلق دارد و زنان در جايگـاه فرودسـت قـرار دارنـد، گـروه      شده هاي اشاره ميدان
دادن مواضع خود در مـورد نظـم    كوشند با نشان هاي خود مي اجتماعي مختلف هريك در ميدان

  .هاي خود بپردازند جنسيتي موجود به حفظ يا ارتقاي منابع قدرت و سرمايه
كنـد، ايـن    گرچه نظرية بورديو بخشي از مباني نظري مورد نياز اين پـژوهش را تـأمين مـي   

هاي اجتماعي متمركز اسـت و كمتـر    ها و نظم بندي نظريه بيشتر بر سازوكارهاي بازتوليد صورت
با توجه به اينكه حـوزة زنـان در   . آيد ها مي دهاي تحول در اين نظمبه كار شناسايي و تحليل رون

هـا و تحـوالت مسـتمري بـه خـود ديـده، الزم اسـت         ايران در دورة مورد بررسي مقالـه پـويش  
تري  دستاوردهاي نظري بورديو را با رويكردي تاريخي تركيب كنيم تا چارچوب مفهومي مناسب

هـاي اجتمـاعي از    از منظر تاريخي، نظـم . ان فراهم كنيمهاي حوزة زن براي فهم و تحليل پويايي
هـا عـالوه بـر     به عبارت ديگـر، ايـن نظـم   . ندا هايي تاريخي هاي جنسيتي اصوالً پديده جمله نظم

نيز هستند و ) وابسته به تاريخ اجتماعي(مند  زمان) وابستگي به جغرافياي اجتماعي(مندي  مكان
هنگامي كه يك نظـم اجتمـاعي و جنسـيتي    . شوند وبيش دستخوش تحول مي در طول زمان كم

ها، بسـته بـه جايگاهشـان، در نظـم      گيرد، هريك از گروه سنتي در معرض فشار و تغيير قرار مي
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ها و منازعات قدرت و در قالب الگوهاي كـنش خـاص خـود     بندي اجتماعي و مواضعشان در صف
يـرات اثـر بگذارنـد؛ مـثالً،     كوشند در جهت حفظ يـا ارتقـاي موقعيـت خـود بـر فراينـد تغي       مي

روشنفكران و نوگرايان، كه جايگـاه و منـابع چنـداني در نظـم سـنتي ندارنـد و فقـط از برخـي         
برخوردارنـد، بـا اسـتفاده از ايـن سـرمايه و بـا طـرح        ) مثالً توانايي فكري(هاي فرهنگي  سرمايه

عرصـة جنسـيت،    هاي مختلـف، از جملـه در   ها و ميدان هاي معطوف به دگرگوني در عرصه ايده
زنـان متعلـق بـه    . هاي خـويش بيابنـد   هاي قدرت و سرمايه كوشند راهي براي توسعة ميدان مي

فرهنگـي يـا     هـاي  بردن از جايگاه و منابع خود از برخـي سـرمايه   طبقات قدرتمند هم كه با بهره
برخوردارنـد در همـين جهـت تـالش     ) هـاي حـاكم   مثالً تحصيالت يا نفوذ در خـانواده (سياسي 

هـاي قـدرت خـود را     هاي فردي و جمعي خويش، ميدان كوشند با افزايش سرمايه كنند و مي مي
كـار   ها و نهادهايي نظير حكام محافظه متقابالً گروه. هاي مدني و عمومي توسعه بخشند در عرصه

) از جملـه در ميـدان جنسـيت   (و روحانيان سنتي، كه جايگاه و قدرتشان با نظم سنتي موجـود  
هـاي   ويـژه سـرمايه   هاي تحـت كنتـرل خـود، بـه     است، با استفاده از منابع و سرمايه  گره خورده

  .خيزند به تالش براي مقابله با فرايند تغيير برمي) قدرت سياسي و تابوهاي مذهبي(نمادين 
، گـاه در قالـب   )جنبش اجتمـاعي (فرايند مزبور گاه به صورت يك تحرك اجتماعي از پايين 

و گاه به صورت تركيبـي از ايـن دو   ) اصالحات حكومتي(وي گروه حاكم هاي تغيير از س سياست
انديشـة جنسـيت و   (گانه، نسبت ميان ايده و عمـل   در هريك از اين الگوهاي سه. كند ظهور مي

هـاي   ، ايـده ) جنـبش (در الگـوي اول  . گيـرد  هاي خاصي بـه خـود مـي    ويژگي) سياست جنسيت
تـدريج بـه منشـأ     شوند و بـه  الن جنبش مطرح ميمعطوف به تغيير در وهلة نخست از سوي فعا

بـا وجـود ايـن، فراينـد جنـبش و تجربيـات فعـاالن        . شوند هاي اجتماعي تبديل مي تحرك گروه
هاي اوليه خواهد شـد و ايـن فراينـد تـا      جنبش به نوبة خود باعث تعميق يا تجديد نظر در ايده
كه جنبش با مقاومـت سـخت    ما همينا. آنجا كه جنبش امكان استمرار دارد، تداوم خواهد يافت

يا سركوب شديد مخالفان اجتماعي يا حكومت مواجه شود، فراينـد ديـالكتيكي انديشـه و عمـل     
هـاي   گرچه برخي ايده) رفرم(در الگوي دوم، . نيز تا حدود زيادي كُند و حتي متوقف خواهد شد

وسـوي فراينـد تغييـر     تگيـرد، سـم   ها و اقدامات نخبگان حاكم قرار مي اقتباسي مبناي سياست
به عبـارت ديگـر، نخبگـان حـاكم در     . ها و مالحظات سياسي است بيشتر متأثر از اهداف، اولويت

هـاي قـدرت    هاي اصالحي اغلب به دنبال تغيير موازنة سياسي از طريـق تصـرف ميـدان    سياست
. اعي هـدف هاي اجتمـ  هاي گروه هاي نمادين خودند تا سرمايه هاي رقيب يا افزايش سرمايه گروه

شود  تر فرايند تغيير مي در اين الگو، با وجود اينكه پشتوانة قدرت سياسي موجب پيشرفت سريع
كند، كاربرد نيـروي اجبـار و گـاه     نفع فراهم مي هاي ذي هاي بيشتري براي تحرك گروه و فرصت

نـه  (ها و منازعات موجود  شدن شكاف ماندن فرايند تغيير و پنهان خشونت معموالً موجب سطحي
گـرا   هاي اقتـدارگرا يـا تـام    اين وضعيت زماني بيشتر محتمل است كه دولت. شود مي) ها حل آن
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در چنين شرايطي، احتمال وقوع روندهاي بازگشتي . متولي اصالحات مورد نظر باشند) توتاليتر(
الگـوي سـوم   . يابـد  فـزايش مـي  هـايي، ا  ويژه پس از سقوط چنين دولـت  در فرايندهاي تغيير، به

هـاي متـولي اصـالحات     كنـد كـه دولـت    زماني امكان ظهور پيـدا مـي  ) تركيب دولت و جنبش(
هـاي اجتمـاعي در    گيـري و تـداوم جنـبش    اجتماعي تا حدي دموكراتيك باشـند و مـانع شـكل   

 در اين الگو، رابطة ديالكتيكي ايـده و عمـل فرصـت بيشـتري بـراي     . هاي مورد نظر نشوند حوزه
كنـد   سو قدرت دولت امكان عمل مؤثر معطوف به تغيير را فراهم مي يابد، زيرا از يك استمرار مي

هـا و الگوهـاي تغييـر برخـوردار      و از سوي ديگر، فعـاالن جنـبش از امكـان بازانديشـي در ايـده     
هـا كمـك كنـد و مـانع      تواند به استمرار و تعميق دگرگـوني  شوند و اين روند ديالكتيكي مي مي
  .ها شود پذيري آن گشتباز

  روش پژوهش
ها در بستر زمان مطالعـه   در روش تاريخي، پديده. اين پژوهش با روش تاريخي انجام خواهد شد

هـا بـا مجموعـة     هـا در ايـن بسـتر و تحـت تـأثير متقابـل آن       ها و تحوالت آن شوند و ويژگي مي
ر ايـن روش، فـرض بـر ايـن     د. شوند شماري از عوامل، رويدادها و روندهاي مرتبط بررسي مي بي

ها همـواره   ند و نه ميزان تأثير آنا ثابت و متعين شده است كه نه عوامل دخيل در موضوع بررسي
و متغيرهـاي مسـتقل   ) در اينجـا وضـعيت زنـان   (به عبارت ديگر، متغيـر وابسـته   . يكسان است

ر جريان فراينـدي  د) اي از عوامل و رويدادهاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي مجموعه(
در اين فرايند، گـاه متغيـر وابسـته، كـه     . گذارند بيش پيچيده و طوالني بر يكديگر تأثير مي و  كم

واسطة همين رابطه در  بوده، ممكن است بر اثر تغييري كه به 1aمتأثر از عامل  1tخود در زمان 
تـأثير  ) 2a(ل مزبـور  نوبة خود بـر عملكـرد عامـ    به) 2t(هايش ايجاد شده در زمان بعدي  ظرفيت
نيازمند توجه  شده ها و تحوالت پديدة بررسي به اين ترتيب، در اين روش، تحليل ويژگي. بگذارد

نـد  ا به سرشت فرايندي و مختصات زماني رويدادها و روندهايي اسـت كـه بـا آن پديـده مـرتبط     
دسـتي   كاست كه روند تحوالت پديـدة مـورد نظـر را از يـ    » مندي زمان«همين خصيصة ]. 29[

وبيش طـوالني بررسـي    به عبارت ديگر، هنگامي كه يك پديده را در يك دورة كم. كند خارج مي
اگر تغييري در طول اين دوره، در محيط پيرامون پديده رخ دهد و يـا اينكـه تغييـري    كنيم،  مي

از تـوان شـاهد الگوهـاي متفـاوت      شود، مي در نوع ارتباط بين پديده با محيط پيرامون آن ايجاد 
  .تغيير و تحوالت، در پديدة مورد نظر بود

را براساس تمايزاتي كـه   شده در اين مقاله، به منظور كاربرد روش تاريخي، ابتدا دورة بررسي
» جنبش مشروطه«، »پيشامشروطه«: جامعه، دولت و سياست به خود ديدند به سه برهة متمايز

هـاي مربـوط بـه     ايـده «سـه متغيـر   كنيم و تحوالت مربوط بـه   تقسيم مي» حكومت رضاشاه«و 
و » هــاي اجتمــاعي معطــوف بــه تغييــر وضــعيت زنــان  هــا و پــويش جنــبش«، »مســائل زنــان
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برهه مورد واكاوي و تأمـل قـرار     را در هريك از اين سه» هاي حكومتي مربوط به زنان  سياست«
روش . مكنيم ارتباط ميان اين سه متغير را شناسايي و تحليـل كنـي   سپس كوشش مي. دهيم مي

به عبارت ديگر، . ها از نوع تاريخي خواهد بود ها از نوع اسنادي و روش تحليل داده گردآوري داده
هـا شـامل    الي اسناد و مدارك موجود در كتابخانـه  هاي مورد نياز پژوهش از البه اطالعات و داده

ي ملـي  ها، مقاالت و نشريات مربوط به آن دوره و همچنين شرح مـذاكرات مجلـس شـورا    كتاب
بنـدي   ها براساس دوره سپس اين داده. جو و گردآوري خواهد شدو جست) دورة اول تا دوازدهم(

  .بندي و براساس چارچوب مفهومي باال تحليل خواهد شد ها طبقه تاريخي و مضامين آن

  هاي پژوهش يافته
  )1285ـ1270(هاي عصر استبداد  سياست جنسيت در واپسين سال

تحت حكومتي اسـتبدادي   ش1285 ايران تا سالاين است كه جامعة  گران باور عمومي پژوهش
در چنين نظامي، عموم مردم، اعم از زنان و مردان، موضوع حاكميـت  ]. 51؛ 1[قرار داشته است 
البتـه مـردان در   . كشـور نداشـتند  گـذاري   سياست و سياسـت  درنقش چنداني سياسي بودند و 

داشـتند،  در اختيـار  ها و مشاغل اجتماعي و سياسـي را   چارچوب همان نظام استبدادي موقعيت
قرار داشتند، اصوالً از حقوق اجتمـاعي  ) هم مردان و هم حكومت(، كه زير سلطة دوگانه زناناما 

از (گي بـه مـردان   پايگاه فردي و اجتماعي خويش را در وابستزنان . چنداني نيز برخوردار نبودند
هويت حقوقي خود را معموالً در ارتباط بـا پـدر    و) طريق ازدواج و ايفاي نقش همسري و مادري

محـيط  در عـالوه بـر تفكيـك كـار جنسـيتي       آن دوره،در ]. 39؛ 32[كردند  كسب مي و همسر
انـدروني و   ويـژه در شـهرها، از   ، بـه هـا  خانه. وجود داشتنيز  جدايي جنسيتيخانواده و اجتماع، 

زنـان شـهري   . رفتنـد  ها بـه انـدروني مـي    ريبهغتشكيل شده بود و زنان به هنگام حضور بيروني 
نظيـر خريـد در بازارهـاي     ـ در مـواردي خـاص   حضور چنداني در عرصة عمومي نداشتند و جـز 

زنـان  . رفتنـد  اصوالً از خانه بيرون نمي ـ هاي عمومي و مراسم عروسي و عزا محلي، رفتن به حمام
برادرانشـان  كردنـد و حتـي بـا شـوهران و      نمـي عرصة عمومي آشكار در چهرة خويش را  شهري
هنگامي كه زنان يا دختـران شـاه   . ستندنش نميدر يك درشكه رفتند و حتي  نمي  شانه راه به شانه

و  »!يدور شـو كـ  !يددور شو«: دادند ندا ميبه مردان رچيان جاكردند،  عبور مياز معابر با كالسكه 
شـوند  مجـازات  ممكن بود  ،در غير اين صورت ؛كردند مردان بايد چشمان خود را پنهان مي همة

هـاي خـرد    و مراقبت از كودكان، گاه فعاليتداري  البته زنان در درون خانه، عالوه بر خانه ].15[
ويـژه   ها بـه  اقتصادي نظير ريسندگي و بافندگي و ديگر صنايع دستي نيز داشتند كه اين فعاليت

همچنـين، در برخـي از   . در ميان طبقات پايين نقش مؤثري در تـأمين معيشـت خـانوار داشـت    
فروشـي نيـز    هـا، بـه دسـت    ذرگاهشهرها زنانِ طبقات پايين در عرصة عمومي، نظير بازارهـا و گـ  
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البته زنان روستايي و ايلي به نسبت زنان شهري آزادي عمل بيشتري براي حضـور  . پرداختند مي
هاي اقتصادي  ها معموالً نقش مهم و گاه اصلي را در فعاليت در فضاهاي عمومي داشتند، زيرا آن

  .كردند ايفا مي) پروري كشاورزي و دام(و معيشت 
ها بدون تغيير باقي مانده بود، تركيبي  نظام حقوقي حاكم بر روابط زنان و مردان، كه براي قرن

. آسان بود راي مردان بسيارب همسريچند وطالق زنان . هاي اجتماعي و احكام شريعت بود از عرف
ـ بود كافي آن اجراي مرد براي سوي از طالق درخواست مـوارد خاصـي چـون     درفقـط   ان؛ اما زن

 درخواسـت  ندتوانسـت  مي انحرافات اخالقي يا ناتواني جنسي مرد  ،خودداري مرد از پرداخت نفقه
 ها، بر اينافزون . بردند ارث سهم مياز  پسراندختران نصف ميزان عالوه،  به ].28؛ 20[كنند  طالق

بزرگان خانواده،  وصيتبنابر اهداف متفاوت نظير مالحظات خويشاوندي، دختران  ازدواج اجباري
 صـب او من هـا  ، حفـظ مقـام  اي اختالفات طايفهفرو نشاندن هاي پرنفوذ،  هخانوادبا پيوند برقراري 

  ].26[هاي ناموسي بسيار رايج بود  حكومتي و جلوگيري از خيانت
هـاي ابتـدايي    زنان نيز صرفاً درون خانواده و به برخي آموزشتعليم و تربيت سرانجام اينكه، 

يرون از خـانواده امكـان چنـداني بـراي     در نظام آموزشي ب. بود مذهبي نظير قرائت قرآن محدود
پـرور از سـواد و    هـاي دانـش   تحصيل زنان وجود نداشت؛ معدود زناني هم كـه در درون خـانواده  

هـا، معمـوالً    با وجود ايـن، در درون خانـه  . كردند بردند، معموالً آن را پنهان مي اي مي دانش بهره
مبـادرت  دختـران خـود   داري و هنرهـاي دسـتي بـه     و آمـوزش فنـون خانـه   بـه تربيـت    انمادر
دختـران طبقـات مرفـه و    . ها را براي ازدواج و همسرداري و مادري آماده كنند ورزيدند تا آن مي

 هـا  آمـورش اين ديدند؛ گرچه  آموزش ميخانه  معلمان سرخانه و مكتب از سويخاندان سلطنتي 
البتـه از   ].38؛ 26[گرفت  را دربر مي رينوشتا ندرت آموزش بهبه صورت شنيداري بود و معموالً 

ويژه مسيحيان، دختران خود را به مدارسـي كـه    هاي مذهبي، به اوايل سدة نوزدهم برخي اقليت
همچنـين،  . فرستادند مي ،تأسيس كرده بودند) ها ويژه امريكايي به(هاي مذهبي خارجي  ميسيونر

يل دختـران مسـلمان در مـدارس    از اواسط آن سده، بـا فرمـان ناصـرالدين شـاه، امكـان تحصـ      
هاي مسلمان با پذيرش مخاطرات اجتمـاعي،   ميسيونرهاي خارجي فراهم شد و برخي از خانواده

سرانجام اينكه چند سـال پـيش   . تحصيل كنند مدارسگونه  اين در شاندخترانبودند   دهاجازه دا
ي آمـوزش دختـران   طلبان ايراني، مدارسـي بـرا   خواهي، با تالش برخي اصالح از جنبش مشروطه

هاي مكرر در فعاليتشان فقـط تعـداد معـدودي از دختـران را      تأسيس شده بود كه به دليل وقفه
  ].7[براي تحصيل به سوي خود جلب كرده بودند 

طـوركلي و رسـماً    ويژه در شهرها تـا آسـتانة جنـبش مشـروطيت بـه      ايراني به بنابراين، زنان
بهـره   داني نداشتند و حتي از فرصت آموزش نيـز بـي  جايگاه و استقالل اجتماعي و اقتصادي چن

با وجود . نداشتند  گذاري بودند و به تبع اين وضعيت، جايگاه و موضوعيتي در سياست و سياست
نظـر از   صـرف . اين، زنان ايراني در ادوار گذشته از لحاظ اجتماعي و سياسي كامالً منفعل نبودند
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از طريق نفوذ خـود در ميـان نخبگـان حـاكم در      هاي غيرمستقيمي كه برخي زنان درباري نقش
كردند، در دورة قاجار موارد معدودي از واگذاري امور سياسي محلـي   رويدادهاي سياسي ايفا مي

همچنـين، حضـور   ]. 47[اسـت  هاي قاجار وجود داشته  نظير حكومت واليات به برخي شاهدخت
در ايـن مـورد،   . گزارش شده اسـت  هاي اجتماعي و سياسي ها و شورش گاه زنان در جنبش به گاه
ش 1208توان بـه حضـور گروهـي از زنـان در حادثـة حملـه بـه سـفارت روسـيه در سـال            مي

آفرينـي و حتـي پيشـگامي     شدن تعدادي از زنان در جريان بابيه، همچنين نقش ، فعال)م1829(
انجام هاي متعدد عليه كمبود نان در دو دهة منتهي به جنبش مشروطيت و سـر  زنان در شورش

دهنـدة آن اسـت كـه     اين موارد نشـان ]. 69[اشاره كرد  1270حضور آنان در جنبش تنباكو در 
هاي  در عرصه يافتند هاي اجتماعي و سياسي خود، هرجا فرصتي مي رغم همة محدوديت زنان، به

همگـي در ذيـل يـا     شـده  با وجود اين، تحركات اشـاره . اجتماعي و سياسي حضور فعالي داشتند
ركات سياسي و اجتماعي در مورد مسائل عمومي اجتمـاعي، اقتصـادي و سياسـي قـرار     كنار تح

ش، 1270تا قبـل از دهـة   . ها را به مسئلة زنان معطوف دانست توان آن گيرند و بنابراين نمي مي
اصوالً مسئلة زنان و ضرورت تغيير در وضعيت حقوقي و جايگاه اجتمـاعي آنـان هنـوز بـه طـور      

  .توجه نخبگان فكري و سياسي و حتي خود زنان قرار نگرفته بودمشخص و مستقل مورد 
الي  را نيـز در البـه   زنان طلبان ايراني مسائل و اصالح نوگرايانش، برخي 1270از اوايل دهة 

يكـي از نخسـتين كسـاني كـه      .ديگر مسائل اجتماعي و سياسي مبتالبـه كشـور مطـرح كردنـد    
بود كه نظم اجتمـاعي مطلـوب   الدوله  م خان ناظمميرزا ملك ضرورت آموزش زنان را مطرح كرد،

 .قـرار داد » برابري اجتماعي همـة شـهروندان  «و » توسعه و رفاه عمومي«خود را بر پاية دو اصل 
اولين گام براي تحقق توسعه وي . گرفت اصول اعالمي ملكم مسائل مربوط به زنان را هم دربرمي

نخسـتين   زناندانست و بر اين عقيده بود كه  يو برابري اجتماعي را ارتقاي سطح آموزش زنان م
بـراي تحقـق    دولـت وي نخسـتين وظيفـة   . و عاملي براي پيشرفت كشـورند آموزگاران كودكان 
محافـل  بـه  ) پسـر و  دختـر اعـم از  ( اطفـال اجبـار والـدين بـراي فرسـتادن     «توسعه و برابري را 

برحسب قاعده و قانون تربيت  اطفال را«دانست كه  مي» اعتمادمخصوصه و محضر معلمين قابل 
  ].4[» نندك زيرا اسباب ترقي دولت را فراهم مي نمايند،

كـرد، وضـعيت    ميرزا فتحعلي آخوندزاده نيز، كه از ايدة آزادي و برابري اجتمـاعي دفـاع مـي   
اطالعـي زنـان منشـأ     سـوادي و بـي   وي بر اين باور بود كـه بـي  . زنان ايران را به باد انتقاد گرفت

حـل بسـياري از مسـائل     بـر ايـن اسـاس، راه   . گرايي كل جامعه است ي كشور و خرافهماندگ عقب
ويـژه   اجتماعي و برخورداري آنان از حقـوق اجتمـاعي، بـه    هاي كشور را در آزادكردن زنان از قيد

  :او نوشت. دانست حق تحصيل، مي
جهـان  زمين تو خراب، و اهل تو نادان و از فرهنـگ و تمـدن   ... !حيف بر تو اي ايران

ايـن نظـام   . اسـت ) مسـتبد ( »ديسـپوت «خبر و از نعمت آزادي محروم و پادشـاه تـو    بي
 و تنگ كرده اسـت  ،ويژه زنان به ،ديسپوت است كه عرصه را بر حرّيت و بلوغ عقلي مردم
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مشكل اين كه براي رهايي از كرده است ها ايجاد  فكري را در آن زمينة اين حماقت و بي
پــس اي جماعــت، طايفـة انــاث را در حــبس  ... انـد  شــدهل بـه جــادو و خرافـات متوســ  

تربيت مگذاريد و از اين بـه بعـد    از امروز طايفة اناث را بي. داشتن ظلمي عظيم است نگاه
دختر خود را مثل پسر خود به خواندن و نوشتن مشـغول سـازيد، زيـرا طايفـة انـاث در      

  ].3[است  جميع رسوم آزاد و در كل حقوق بشريت با طايفة ذكور مساوي
معتقـد   كرمـاني . كـرد   حقوق زنان مطرح ي مشابه در موردهاي ايدههم  آقاخان كرماني ميرزا

هيچ حكومتي حق ندارد بـا اسـتبداد خـويش حقـوق و آزادي      برابر است وحقوق زن و مرد  بود
زنان به همـان انـدازه از حقـوق و آزادي برخوردارنـد كـه      . را ناديده بگيرد ،ويژه زنان به ،ها انسان
تربيـت، حكومـت، ارث، صـناعت، تجـارت و      تعلـيم، ـ اعـم از   زنان در جميع حقوقپس ... مردان
او نيز اولين گام بـراي تحقـق آزادي و برابـري اجتمـاعي را تربيـت و       .ندا مساوي مردانـ  عبادت

البته با صراحت بيشتري از دو روشنفكر قبلي اين اصالحات را در تبـاين  دانست و  تعليم زنان مي
شمرد و هرگونه اصالحات اجتماعي را مشروط بـه تغييـر نظـام حكـومتي      با حكومت موجود مي

  ].56[دانست  مي
مشابه آراي روشنفكران يادشده، از سوي ديگـر نوگرايـان ايرانـي اغلـب در نشـرياتي كـه در       

. شـد  شدند، تشـريح و تـرويج مـي    دست مي به و در ايران نيز توزيع و دستخارج از كشور منتشر 
در ( پـرورش و  ثريـا ، )در كلكتـه ( المتـين  حبـل ، )در لنـدن ( قـانون ، )در استانبول( اخترمجالت 

  .هاي فراواني در داخل ايران داشتند از جمله اين نشريات بودند كه همگي خواننده) قاهره
د زنان نيز وارد كارزار فكري و اجتماعي در مورد مسـائل خـود   تدريج خو ها، به در همان سال

كـرده و   بي خانم استرآبادي، كه از معـدود زنـان تحصـيل    ق، بي1313براي مثال در سال . شدند
كه آن را در مقابل كتابي از يك مرد ناشناس بـه  ( الرجال معايبروشنفكر بود، در كتابي با عنوان 

پروا به نقد باورها و رفتارهاي رايج در مـورد زنـان    ا زباني تند و بيب) نوشته بود تأديب النساءنام 
استرآبادي بر اين نكته تأكيـد  . شدت تخطئه كرد پرداخت و باور برتري ذاتي مردان به زنان را به

كرد كه فضايل و رذايل آدميان ربطي به تمايزات طبيعـي، از جملـه جنسـيت، نـدارد، بلكـه       مي
فشرد كه براي پيشرفت جوامع بشـري الزم اسـت    او بر اين ايده پاي مي. نتيجة تربيت آنان است

  :ها فراهم شود شرايط آموزش و تربيت هم براي مردان و هم زنان در همة زمينه
باشـند،   چون انواع و اقسام از خواص و عوام، زن و مـرد، خـوب و بـد، هـر دو مـي     ... 

گر بايد تربيت بشوند، همه بايد ا. شود صفات حميده و رذيله، از همه و همه مشاهده مي
، ملتيـه و دولتيـه، شـرعيه و    هنـ تدي يـه و تربيت هم موقوف به تمام قـوانين تمدن . بشوند

  ].10[ باشد عرفيه، كشوريه و لشكريه مي
از سـوي نشـريات و   با جديت و در گسترة بيشتري در آستانة جنبش مشروطه، مسائل زنان 

 صـور و  وطـن  نـداي ، تمـدن هـايي نظيـر    روزنامـه ، هاي سياسي داخلي مطرح شد؛ مـثالً  انجمن
كـه در   الحديدشدند، همچنين روزنامة  ق در تهران منتشر مي1324، كه هر سه از سال اسرافيل
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اي از مطالـب خـود را بـه وضـعيت و حقـوق زنـان        شد، بخش درخـور مالحظـه   تبريز منتشر مي
طلـب نظيـر انجمـن مخفـي بـه       هاي سياسي اصالح ها، انجمن در همان سال. دادند اختصاص مي

المتكلمين نيـز درخصـوص مسـائل     و انجمن ملي به رهبري ملكسيد محمد طباطبايي رهبري 
عدالتي، بر حـق تحصـيل    زنان فعال بودند و در بيان اهداف خود، در كنار مبارزه با استبداد و بي

خـواهي بـه    همچنين، حزب عدالت، كه در آسـتانة جنـبش مشـروطه   ]. 1[كردند  زنان تأكيد مي
كـرد و در جريـان جنـبش     زاده در باكو فعاليـت مـي   رهبري نريمان نريمانف و محمدامين رسول

در تبريـز و سـپس در   » هـاي غيبـي   انجمـن «و » مركز غيبي«خواهي با عناويني چون  مشروطه
و ) تعليم و تربيـت (مشهد و تهران نيز فعال شد، اصالح وضعيت زنان درخصوص آموزش رايگان 

هـا   ايـن نشـريات و انجمـن   ]. 73؛ 6[نامة خود گنجانده بود  جمن براي زنان را در مرامتأسيس ان
ويژه  هاي مرتبط با اصالح وضعيت حقوقي و اجتماعي زنان، به نقشي مهم در ترويج و توسعة ايده

  .ضرورت تأسيس مدارس و انجمن زنان، ايفا كردند
هـا صـورت    ماتي نيز در جهت تحقـق آن هاي مزبور، اقدا موازات طرح ايده ها، به طي اين سال

هاي نوگراي خود فرصـت برخـورداري از    طلب، كه با حمايت خانواده برخي از زنان اصالح. گرفت
در سـال  آزمـوده  طـوبي   خـانم . قدم تأسيس مدارس دخترانه شدند آموزش را يافته بودند، پيش

ي و فكـري ميـرزا   هـاي معنـو   ، يعني چهار سال پيش از آغاز جنبش مشروطه، با كمـك ق1321
دخترانـة   ةمدرسـ گذار مـدارس جديـد پسـرانه در ايـران بـود،       خان رشديه، كه خود بنيان حسن

البتـه ايـن مدرسـه چنـد روز بيشـتر دوام نيـاورد و بـا فشـار و اقـدام          . تأسيس كـرد  راپرورش 
تر به افكـار و آثـار او اشـاره شـد، در      استرآبادي هم، كه پيشبي خانم  بي. گرايان بسته شد سنت
اين مدرسه نيز بـه سرنوشـت مدرسـة پـرورش     . را تأسيس كرددوشيزگان  ةمدرسق 1324سال 

دوبـاره   ،استبداد صغير ةاين مدرسه چند سال بعد، در دورخانم، بي  هاي بي با پيگيري. دچار شد
 ةسـال را بپـذيرد و كلمـ    6تـا   4مشـروط بـه اينكـه فقـط دختـران      ؛ البته از كردغكار خود را آ

هـاي منتهـي    هايي كه طي سال به اين ترتيب، تالش .خود حذف كند يرا نيز از تابلو گاندوشيز
  .به جنبش مشروطه براي حل مسئلة آموزش زنان صورت گرفت، با توفيق چنداني همراه نشد

  )1300ـ1285(سياست جنسيت در عصر انقالب 
دهاي جديـد نظيـر قـانون اساسـي، پارلمـان، احـزاب و       با پيروزي جنبش مشروطه و استقرار نها

در اين دوره، حقوق زنان به يكي . هاي سياسي، سياست جنسيت وارد مرحلة جديدي شد انجمن
در . هاي فكري و سياسي رقيب تبـديل شـد   از موضوعات اصلي مناقشات و منازعات ميان جريان

ر قرار داشـتند كـه بـر حقـوق     هاي سكوال سوي طيف نيروهاي سياسي آن دوره سوسياليست يك
حزب اجتمـاعيون  . كردند هاي مختلف سياسي و اجتماعي تأكيد مي برابر زنان و مردان در زمينه

از جملـه  (نامة خـود بـر حـق رأي همگـاني      در مرام) كه بعداً حزب دموكرات نام گرفت(عاميون 
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هب، نـژاد، جنسـيت،   ، انتخابات آزاد، برابري حقوقي شـهروندان بـدون توجـه بـه مـذ     )براي زنان
و حق زنـان در تأسـيس   ) ويژه براي زنان به(تأسيس مدارس جديد، حق آموزش رايگان همگاني 

نمايندگان اين حزب در مجلـس  ]. 73؛ 6[هاي سياسي و مدني تصريح و تأكيد كرده بود  انجمن
د نـد كـه البتـه بـا مخالفـت شـدي      مطرح كردنيز حق رأي زنان را  دوم عالوه بر موضوع آموزش،

گـروه قابـل   مواضع حـزب دمـوكرات باعـث حمايـت     . رو شد كار و مذهبي روبه نيروهاي محافظه
كـه در جريـان مخالفـت ايـن حـزب بـا        چنـان . طلب از اين حزب شـد  اي از زنان اصالح مالحظه

پذيرش التيماتوم روسيه براي اخراج هيئت مورگـان شوسـتر و بسـتن مجلـس دوم، گروهـي از      
حزب سازماندهي و مسـلح شـده بودنـد، مجلـس را محاصـره كردنـد و       همين زنان، كه از سوي 

  ].1[نمايندگان را از پذيرش التيماتوم برحذر داشتند 
ويژه در مجلس اول در مقابـل   كاران مذهبي قرار داشتند كه به در سوي ديگر، طيف محافظه

مخالفت آنان با متن يكي از محورهاي اصلي . كردند هرگونه تغيير در وضعيت زنان ايستادگي مي
اولية قانون اساسي و ديگر قوانين موضوعة مجلس، وجود دو اصل تساوي حقوقي و حق تحصيل 

كـاران پـس از    البته اين بخـش از محافظـه  . كردند زنان بود كه اين موارد را خالف شرع تلقي مي
ي و اجتمـاعي  خواهان به حاشيه رانده شدند؛ اما كـامالً از صـحنة سياسـ    پيروزي دوبارة مشروطه

ويژه آموزش و اشتغال آنان در بيرون  حذف نشدند و همچنان با هرگونه تغيير در وضعيت زنان، به
اين گروه تأسيس مدارس دخترانه و آموزش دختـران را در  . كردند از خانه، مخالفت و مبارزه مي

ان خانواده و خالف قوانين شرع و عاملي در جهت نابودي كيو  مسكرات ةاباح فحشا، ةرديف اشاع
و در مواردي، حاميان متعصب خود را به آزار و اذيت معلمان و دختران محصل دانستند  جامعه مي
اين گروه عالوه بر نقد آموزش زنان، با طرح حق رأي زنان در مجلس ]. 38؛ 26[كردند  ترغيب مي

  :سيد حسن مدرس درخصوص حق رأي زنان معتقد بود. دوم نيز مخالفت كردند
بينـيم خداونـد قابليـت در     مـى  ،كنيم هان اين است كه امروز ما هرچه تأمل مىبر... 
هـا اسـتعداد    عقول آن ؛ زيراقرار نداده است كه لياقت حق انتخاب را داشته باشند نسوان
و  رجال هسـتند  قيوميتگذشته از اينكه درحقيقت نسوان در مذهب اسالم تحت  .ندارد

  .هند داشتنخوا دنيوىو ابداً حق انتخاب دينى 
  :كند كه تصريح كرده قانون اساسي مشروطيت اشاره مي 10همچنين وي به مادة 

  ].61[ند ا زنان، ورشكستگان، متكديان و قاتالن از انتخاب كردن و انتخاب شدن محروم... 
رغم موافقت  رو، نظير حزب اعتداليون قرار داشتند كه به در ميانة طيف مزبور، نيروهاي ميانه

ايـن نيروهـا   . با اصالحات اجتماعي، در مورد تغيير وضعيت و حقوق زنان بسـيار محتـاط بودنـد   
و حفـظ شـعائر و قـوانين     مراتب ناموس و شرفصيانت منوط به «مطلوبيت تحصيل دختران را 

هـا عمـالً    در مقابل پيشنهادهاي راديكال سوسياليست به همين دليل، اغلب. دانستند مي» اسالم
  ].6[رفتند  كارانه مي به الك دفاعي و موضع محافظه
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هاي فكـري و سياسـي اوليـه بـراي      اين ترتيب، با وقوع جنبش مشروطه درمجموع زمينه به 
. هاي خويش را در عرصة عمومي مطرح و دنبـال كننـد   تحرك زنان فراهم شد تا مطالبات و ايده

زنان پيشگام تأسيس مدارس دخترانه پس از صدور فرمان مشروطه و استقرار مجلس، گروهي از 
را تأسـيس   نـاموس مكتـب دختـران و همچنـين     ةدرسم طوبي آزمودهق، 1326در سال . شدند
شايان ذكر است كه مدرسة اخير با حمايت مجلس و ديگـر نيروهـاي اجتمـاعي و سياسـي     . كرد

در سـال  . يافـت هاي بعد با وسعت بيشـتري ادامـه    اين كار در سال. دوام آورد و توسعه پيدا كرد
در سـال  . را تأسـيس كـرد  عفاف  ةمدرس) خان رشديه دختر ميرزا حسن(علويه رشديه  ،ق1327
صـفيه يـزدي    ،حجـاب  ةيه مدرسـ درشـ  طـوبي  ،المـدارس  شمس ةخانم عطايي مدرس، ق1329
را  تربيت نسـوان  ةمدرس سلطان خانم ماه و ترقي بناتمدرسة  ماهرخ گوهرشناس ،عفتيه ةمدرس

كه در فاصـلة   تدريج به شهرهاي ديگر نيز كشيده شد؛ چنان دامنة اين مدارس به. تأسيس كردند
در ) اغلب از سـوي زنـان  (ش، عالوه بر تهران، چندين مدرسة دخترانه 1300تا  1290هاي  سال

  ].74؛ 54؛ 27؛ 23[شهرهاي تبريز و شيراز و يزد تأسيس شد 
يس روزنامـه و مجلـه نيـز همـت     بـه تأسـ  به موازات تأسيس مدارس دخترانه، برخي از زنان 

. منتشـر كـرد   دانـش نـام   بـا  را اولين روزنامة زنـان  ش1289زاده در سال  خانم كحال. گماشتند
بود و مطالـب آن عمـدتاً دربـارة ضـرورت      تربيت زنانسازي و  محتواي اين نشريه در جهت آگاه

ايـن نشـريه   . بـود  فرزندانتربيت شوهرداري، تنظيم امور خانه و برخورداري زنان از سواد، آيين 
، در دانـش سه سال پس از تعطيلي روزنامة . البته دوامي نياورد و پس از چند شماره تعطيل شد

منتشـر  ) السـلطنه  مشهور به مـزين (با مديريت مريم عميدسنايي  شكوفهش روزنامة 1292سال 
زبـان  روزنامـة  آبـادي   ، صديقه دولـت 1298در سال  . بود دانششد كه مطالب آن شبيه روزنامة 

و پرمخاطـب زنانـة آن دوره بـود،      هاي بادوام اين روزنامه، كه يكي از روزنامه. منتشر كردرا  زنان
وارد امـور و  تـدريج   بـه امـا   بـود،  زنـان  مرتبط بااجتماعي و فرهنگي در ابتدا فقط شامل مطالب 

هـاي آن،   اين روزنامه در برخي مقاالت خود ضـمن نقـد دولـت و سياسـت    . مباحث سياسي شد
به اين ترتيـب، بـا   . خواهان حقوق سياسي، از جمله حق رأي و مشاركت زنان در امور كشور شد

نگاري و نويسندگي،  ويژه ورود آنان به عرصة روزنامه توسعة آموزش و مشاركت اجتماعي زنان، به
 سطح مطالبات آنان نيز افزايش يافت و از حق آموزش و حقوق مدني بـه حقـوق سياسـي ارتقـا    

  ].54[يافت 
. هاي اجتماعي و فرهنگي نيز دست زدند در جريان جنبش مشروطه، زنان به تأسيس انجمن

انجمـن  ، كه درواقع شاخة زنان انجمن غيبي تبريز بـود،  )ق1325تأسيس ( غيبي نسوان ةاتحادي
 السـلطنه  آبادي، افتخارالسلطنه و تـاج  صديقه دولتكه با كوشش ) ق1325تأسيس ( آزادي زنان

انجمـن نسـوان   كـرد،   تأسيس شده بود و در تهران فعاليت مي) شاه دو از دختران ناصرالدين هر(
تأســيس (، اتحاديـة نسـوان   )1328تأسـيس  (، انجمـن نسـوان وطــن   )ق1328تأسـيس  (ايـران  
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تأســيس ( خــواتين ايــرانهمــت انجمــن ، )1329تأســيس ( انجمــن مخــدرات وطــن ،)ق1329
. بودنـد هـاي مهـم    برخي از اين انجمـن  )1299يس تأس( خواه جمعيت نسوان وطنو  )ش1290

ـ رمدارس دخت زنان، تأسيسباالبردن سطح سواد هدفشان ها كه  اين انجمن ة رايگـان، تشـكيل   ان
مخفي فعاليـت   مخفي يا نيمهاكثراً به صورت بود، ) اكابر(سال  هايي براي آموزش زنان بزرگ دوره
  ].54؛ 21[كردند  مي

يك جنبش فرعي، هرچند كوچك، در ميان زنان ايران   رفته از هم روي شده هاي اشاره فعاليت
ايـن  . بـود  خواهي امكان نشو و نما يافته  كرد كه البته در كنار و ذيل جنبش مشروطه حكايت مي

هـاي اجتمـاعي و    جنبش گرچه اهداف و مطالبات محدودي نظير حـق آمـوزش و حـق فعاليـت    
كردة متعلـق بـه طبقـات متوسـط و بـاال       به زنان تحصيلكرد و پايگاهش نيز  مدني را دنبال مي

مجلس اول . گذاري جنسيت در آن دوره داشت به نوبة خود تأثيري بسزا در سياستمحدود بود، 
سـال   درهمچنـين  . گنجانـد ) 19و  18اصـول  (حق تحصيل زنـان را در مـتمم قـانون اساسـي     

ابتـدايي بـراي   ة در دورآمـوزش  بودن  اجباريكه ضمن اعالم  معارف تصويب شد ، قانونق1329
عـدالت اجتماعي در امر آموزش، حـدود اختيـارات   نحوة استقرار ، اعم از زن و مرد ،ايرانيانة مه

، سمـدار  أسـيس مشـاركت مـردم در ت  ة نحـو ة مدارس، بودجمحل تأمين ، فوزارت علوم و معار
بـا اجـراي   ]. 60؛ 43[بـود    ها را مشخص كـرده  نظارت بر آنچگونگي  مدارس و داخلي ةنام نظام

مدارس به دو گروه ملـي و دولتـي تقسـيم     .پيدا كردوضعيت مدارس سامان بيشتري اين قانون، 
 بودجة عمـومي از  مدارس دولتيهزينة ن و محصال ةشهري محلمدارس ملي از  ةشدند كه بودج

تقسيم شد كـه  ) هريك شش سال(متوسطه ابتدايي و  مقطعتحصيلي به دو  ةدور. شد تأمين مي
قانون اعـزام محصـل بـه    ، 1329در سال  .شد ساله تقسيم مي سه ةبه دو دوردورة متوسطه خود 

بـه اروپـا اعـزام    ن مسـتعد  محصالاز نفر  سيسالي  داشت ميمقرر نيز به تصويب رسيد كه اروپا 
مـرتبط بـا امـور    هـاي   رشـته آموزش و پرورش و نيمي ديگر در  ةها در رشت شوند كه نيمي از آن

بـاب   9افتتـاح   ةجازاهمچنين، در مصوبات مجلس دوم ]. 44[ و كشاورزي تحصيل كنند ينظام
بـه  ]. 72[صادر شد  در تهران، مشهد، شيراز، تبريز و كرماندخترانه  ةكالس شش ابتدايي ةمدرس

هاي اوليه، پس از جنـبش مشـروطه بـر اثـر همسـويي       شود كه در سال هده مياين ترتيب، مشا
ويژه در زمينة آموزش و  زنان، فرصتي مناسب براي بهبود وضعيت زنان، به» جنبش«با » دولت«

  .هاي مدني، پيدا شد فعاليت

  )1320ـ1300(سياست و انديشة جنسيت در عصر دولت اقتدارگرا 
هاي داخلي و سپس شروع جنگ جهاني اول، كشـور   درگيري ش، به دنبال تشديد1290از سال 

در چنين وضعيتي، طبعـاً امكـان چنـداني بـراي     . عمالً درگير اشغال خارجي و جنگ داخلي شد
ويژه پس از برقراري ثبات سياسـي نسـبي    طرح مسائل زنان وجود نداشت، اما با پايان جنگ و به
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شـدن مسـائل    وباره فضاي مناسب براي مطرح، د1299هاي اوليه پس از كودتاي اسفند  در سال
شـد افـزايش    در اين دوره، تعداد نشرياتي كه از سوي زنان منتشر مي. مربوط به زنان فراهم شد

با مـديريت   جهان زنانبا مديريت نوابه صفوي و  عالم نسوان، مجالت 1300در سال يافت؛ مثالً، 
بـا مـديريت ملـوك     خـواه  نسـوان وطـن  جمعيـت  نيـز نشـرية    1301فخرآفاق پارسا و در سـال  

هـا دوام آوردنـد، اغلـب حـاوي مقـاالتي در       اين نشريات، كـه بعضـاً سـال   . اسكندري منتشر شد
عـالوه،   به. آموزش و افزايش سطح سواد زنان، بودندويژه  ضرورت و فوايد اصالح وضعيت زنان، به

دادنـد؛ مـثالً    اختصاص مـي  مجالت عمومي نيز بخشي از مطالب و مقاالت خود را به مسائل زنان
هـاي   اي كه در فاصلة سال مقاله 236، كه يكي از مجالت پرنفوذ آن دوره بود، از ايرانشهرنشرية 
در ايـن  . بـود  مقالـه را بـه مسـائل زنـان اختصـاص داده       45منتشر كرد، حدود  1306تا  1301

رشد خود خست باعث هاي زنان در وهلة ن شد كه تحصيالت و آگاهي مقاالت، اغلب استدالل مي
كنـد، زيـرا زنـان     شود و در وهلـة دوم بـه اصـالح و پيشـرفت كـل جامعـه كمـك مـي         آنان مي
كننـد و بـا    را تسـهيل مـي  ) شـوهران (شده به نوبة خود اصالح مردانشـان   كرده و تربيت تحصيل

وبـيش   همين وضـعيت كـم  . كنند هايشان زمينة تربيت علمي نسل آينده را فراهم مي تربيت بچه
  ].1[شد  ، نيز ديده ميآيندهو  فرنگستانديگر مجالت معتبر آن دوره، نظير  در

هاي اجتماعي زنان نيز توسعه يافتند و دامنة فعاليت خـود را از مسـائل    در اين دوره، تشكل
عالوه، زنان در اين دوره بـا   به. تر اجتماعي و سياسي گسترش دادند زنان به سطح مسائل عمومي

كردنـد، نيـز ارتبـاط و همكـاري      ها و نشريات عمومي، كه بر محوريت مردان فعاليت مـي  تشكل
پرسـت بـا حـزب تجـدد      بيشتري برقرار كردند؛ مثالً گروهي از زنان در قالب جامعة زنـان وطـن  

خود، بـا مجـالت   تعدادي از زنان عالوه بر فعاليت در نشريات خاص همچنين، . همكاري داشتند
ويـژه   كردند و مقـاالتي در مـورد موضـوعات مختلـف، بـه      همكاري مي آيندهمعتبر عمومي نظير 

ها همگي بـه معنـاي پيونـد بيشـتر      اين]. 37؛ 34؛ 31؛ 30[نگاشتند  مسائل و مطالبات زنان، مي
  .ميان فعاالن زن با ديگر فعاالن سياسي و اجتماعي بود

تـر و   هاي پس از كودتـا، دولـت نيـز بـه اصـالحات جـدي       سالشدن زنان در  به موازات فعال
نظر از برخـي اصـالحات عمـومي، نظيـر      صرف. زد تري در جهت تغيير وضعيت زنان دست  وسيع

كه به زنان نيز همچون مردان هويت ثبـت شـدة   (تنظيم و تصويب قوانين مربوط به ثبت احوال 
ها در دفاتر رسمي  ير الزام به ثبت همة ازدواج، يا تغيير برخي قوانين خانواده، نظ)داد مستقل مي

مـادة  (، افزايش سن ازدواج زنان و مردان )1063مادة (دولت، ضرورت رضايت زوجين در ازدواج 
و قـانون تأكيـد بـر    ) 1040مـادة  (نامة سالمت زوجين در هنگام ازدواج  ، دريافت گواهي)1041

اين دوره توسعة آمـوزش زنـان از طريـق     ترين تحول در بهداشت و سالمت مادران و اطفال، مهم
در شـهرهاي بـزرگ و   ) ويـژه مـدارس دولتـي    به(افزايش نسبتاً سريع و مستمر مدارس دخترانه 
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  1.تر در زمينة توسعة آموزش عمومي بود اين اقدام البته در چارچوب سياستي كلي. كوچك بود
موظف شد عـالوه بـر   اي كه به تصويب مجلس نيز رسيد، دولت  ، طبق اليحه1305در سال 

نفـر برسـد،    70آموزانش به  شهرهاي بزرگ در همة شهرهاي كوچك، به شرطي كه تعداد دانش
ويژه در شهرهاي  به موازات افزايش مدارس دولتي، مدارس خصوصي هم به .مدرسه تأسيس كند

 لويدوشيزگان په، )1313( راتمخدمدارسي چون توان به  از اين ميان، مي. بزرگ گسترش يافتند
و  )1314( مختلط فرح، )1314( افتخاريه، )1314( دوشيزگان پارس ،)1314( هدايت، )1314(

روز  روزبه مدارس دخترانهتعداد در اين دوران به اين ترتيب، ]. 63؛ 42[اشاره كرد ) 1315( علوي
آموزان دختـر در   آموختگان و دانش نتيجة اين وضعيت افزايش تصاعدي دانش .يافت گسترش مي

شـدند از   التحصيل مـي  آموزاني كه ساالنه از مدارس ابتدايي دخترانه فارغ تعداد دانش. ور بودكش
ايـن رقـم بـراي    . رسـيد  1320هـزار نفـر در سـال     5به بيش از  1300نفر در سال  150حدود 
 1320نفر در  450به بيش از  1300هاي دخترانه از عدد صفر در سال  التحصيالن دبيرستان فارع

هـاي   التحصيالن پسر از دبيرستان رقم فارغ) 1320(با توجه به اينكه در همان سال ]. 63[رسيد 
توان به سرعت نسبتاً باالي روند توسعة آمـورش دختـران و    نفر بوده است، مي 645كشور حدود 

  .هاي آموزشي زنان و مردان در اين دوره پي برد ايجاد توازني نسبي در فرصت
اصـوالً بـا هـدف برخوردارشـدن زنـان از توانـايي خوانـدن و         1312آموزش دختران تا سال 

. به همين منظور، بيشتر در سطح مدارس ابتـدايي محـدود مانـده بـود    . نوشتن توسعه يافته بود
اي بودنـد، نظيـر مدرسـة     ، معدودي مدارس متوسطه، كه بيشتر از نوع حرفه1305البته از سال 

؛ اما از آن پس، با اقدامات و وضع مقـررات  ]74[ براي دختران تأسيس شده بود) مامايي(قابلگي 
هـاي   جديدي از سوي شوراي عـالي فرهنـگ، توسـعة آمـوزش متوسـطه و تأسـيس دبيرسـتان       

عنـوان   بار هدف اين بود كه دختران و زنـان بـه   اين. دخترانه نيز در دستور كار دولت قرار گرفت
، 1313در سـال  . عه و بازار كار شـوند ها وارد جام ديده در برخي زمينه نيروي كار ماهر و آموزش

اي  اي دختران، چهار آموزشگاه حرفـه  آموزش فني و حرفه ةتوسع به منظورشوراي عالي فرهنگ 
سـراهاي   در همين سـال، قـانون تأسـيس دانـش    . تأسيس كرددر تهران، تبريز و شيراز  هدختران

سراي مقـدماتي در تهـران و    ، چند دانش1314در سال . مقدماتي و عالي در مجلس تصويب شد
                                                        

مطابق اين قانون،  .مجلس شوراي ملي قانون شوراي عالي معارف را تصويب كـرد. ش 1300اسفند  20در . 1
ريزي دولتي در زمينـة آمـوزش رسـمي كشـور تعيين شد  ترين نهاد برنامه عنوان اصلي به ي عالي معارفشورا

ر ريزي نظـام آمـوزش جديد د پي. 1: بود ذيلها به شرح  ترين آن آن داده شد كه مهم  و اختيـارات مهمي به
و متون  هاي درسي تهيـة محتواي كتاب. 3 ،ها ها و تعيين مديران آن تأسيس آموزشـگاه. 2، سرتاسر كشور

 .6 ،تشخيص صالحيت مؤسسان مدارس غيردولتي. 5 ،هاي مدارس نامه ها و آيين تدوين برنامه .4، آموزشي
تعيين صالحيت آموزگاران و . 8 ،آموزان مدارس دولتي غيرمجاني تعيين شهرية دانـش. 7 ،ها خانه اصالح مكتب

تشخيص صحت و  .10به هزينة دولت و تعيين شرايط دانشجويان اعزامي بـه كشورهاي خارجي . 9 ،دبيران
  ].61[از كشور التحصيالن خارج  هاي فارغ نامه ها و دانش نامه سقم و اعتبار گواهي
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. سراي عالي دخترانه در تهران تأسـيس شـد   برخي ديگر از شهرهاي بزرگ و همچنين يك دانش
. اهاي پسـرانه نيـز تحصـيل كننـد    سـر  به بعـد، دختـران اجـازه يافتنـد در دانـش      1314از سال 

آمـوز   دختـران دانـش  . مدارس دخترانه و پسرانه از يكديگر جـدا بودنـد   1312تا سال همچنين، 
البته استفاده از معلمـان مـرد و برگـزاري    . توانستند با حجاب در مدرسه حضور داشته باشند مي

ي در مـدارس  جمعـ  هايي چون ورزش صـبحگاهي و خوانـدن سـرودهاي دسـته     مراسم و فعاليت
برخي مـدارس در سـطح ابتـدايي بـه صـورت مخـتلط        1313اما از سال . دخترانه رايج شده بود

  ].74؛ 14[درآمدند و يك سال بعد، حجاب دختران در مدارس ممنوع شد 
هـاي   مقرراتـي وضـع شـد تـا زمينـه     به موازات توسعة آموزش ابتدايي و متوسطة دختـران،  

طبق اين مقررات، دورة تحصيالت متوسـطة  . ه نيز فراهم شدكرد اشتغال زنان و دختران تحصيل
دختراني كه در شاخة علمـي تحصـيل   . علمي و عمومي تقسيم شد) رشته(دختران به دو شاخه 

شغل معلمي را برگزينند و در ) گرفتن ديپلم(توانستند پس از اتمام دورة متوسطه  كردند مي مي
گزيدنـد در صـورت اتمـام     اخة عمومي را برميهايي كه ش مدارس به تدريس مشغول شوند و آن

سراي عالي و حتـي   اي نظير مدارس مامايي يا دانش توانستند در مدارس حرفه دورة متوسطه مي
در همـين سـال،   ]. 45[تحصـيل بپردازنـد    بـه ادامـه  ) از جمله پزشكي(هاي دانشگاهي  در رشته

را فـراهم  ه دانشگاه ان ديپلمه بدخترورود  اي امكان طبق مصوبه) دورة نهم(مجلس شوراي ملي 
 شـدند  تهـران  پزشـكي وارد دانشـگاه   ةدر رشـت دختر  يدانشجو 10كرد و يك سال بعد، تعداد 

تخصصـي  عـالي   ةمدرسـ تهران، هفت  دانشگاه عالوه بر، 1320 سالدر آمار آخرين بق ط]. 35[
بـه   1320ر در سال تعداد دانشجويان دخت .پذيرفتند ها مي از رشتهبرخي دانشجويان دختر را در 

  .نفر رسيد 300بيش از 
، با توسـعة مؤسسـات آموزشـي دولتـي و     1320تا  1300هاي  به اين ترتيب، در فاصلة سال

بـه عبـارت   . خصوصي، مسئلة آموزش زنان در سطوح سياسي و اجتمـاعي تاحـدودي حـل شـد    
وجـود داشـت    هاي سياسي و اجتماعي كه پيش از آن در اين مورد ها و مقاومت ديگر، محدوديت

البته اين به معناي فراگيرشدن آموزش زنـان نبـود و تـا پايـان دورة مـورد      . تقريباً از ميان رفت
ويـژه در   هاي ارائـة خـدمات آموزشـي، بـه     هنوز به داليلي نظير محدوديت) 1320(بررسي مقاله 

نيـروي  ويژه در ميان اقشاري كـه بـه    شهرهاي كوچك و روستاها، تنگناهاي مالي و معيشتي، به
ويـژه در   كار دختران در خانه و مزرعه و مراتع نياز داشتند، مالحظـات عقيـدتي و فرهنگـي، بـه    

ميان اقشار مذهبي و خودداري اين اقشار از فرسـتادن دختـران خـود بـه مـدارس و مؤسسـات       
عـالوه، حتـي در همـين دوره نيروهـايي      به. بودند  سواد باقي مانده آموزشي، اغلب زنان ايراني بي

كردنـد؛   جود داشتند كه به صورت فعال و آشكار در مقابل برنامـة آمـوزش زنـان مقاومـت مـي     و
  1.گذشته قدرت و نفوذ بسيار كمتري داشتند به  هرچند نسبت

                                                        
ويژه در  در گفتارها و نوشتارهايش، به ،ن پرنفوذ گيالن بودابراي مثال، شيخ يوسف نجفي جيالني، كه از روحاني .1
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، 1300هـاي رسـمي در دهـة     به هر تقدير، با پذيرش و تحقق حق آموزش زنان در سياست
هاي اجتمـاعي و   ديگري نظير آزاديمسائل و مطالبات زنان وارد سطح جديدي شد و موضوعات 

البته اين مطالبات پيش از . هاي اشتغال و گاه مشاركت سياسي در دستور كار قرار گرفت فرصت
طلب نظير حزب تجـدد و حـزب سوسياليسـت مطـرح       آن از سوي برخي نيروهاي نوگرا و اصالح

خواهان افـزايش حضـور زنـان در     1299هاي اوليه پس از كودتاي  اين احزاب در سال. شده بود
تدريج ايـدة مشـاركت زنـان در عرصـة سياسـي از       ، به1300از اواسط دهة . عرصة عمومي بودند

يده به مجلس دوم مشروطه بـاز  البته سابقة اين ا. سوي برخي محافل و نشريات نوگرا مطرح شد
امـا  . رو شـده بـود   كار مذهبي روبـه  گشت كه در آن زمان با مخالفت شديد نيروهاي محافظه مي
هاي بالفعلي كه در برخي از زنان فعال در دورة خود ديـده   بار نوگرايان با استناد به توانمندي اين

هـا محروميـت    آن. كردنـد  طرح ميتر در دفاع از حقوق سياسي زنان م هايي محكم بودند استدالل
رديـف   دانسـتند و ايـن وضـعيت را بـه معنـاي هـم       آميز مي زنان از حق رأي را براي زنان توهين

  :كردند آنان استدالل مي .كردند دانستن زنان با مجانين و جانيان تلقي مي
. زنان داراي نقص طبيعي نيستند كه عـاجز از مشـاركت در عرصـة عمـومي باشـند     

لي زنان براي فعاليت در عرصة عمومي به اين دليل است كه آنـان بـراي ايـن    ناتواني فع
بنابراين، راه حل اين مشكل تعليم و تربيت زنان است تا هماننـد  . اند منظور تربيت نشده

هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي حضور مـؤثر و مثبتـي داشـته     مردان بتوانند در عرصه
  ].31؛ 30[باشند 

سياسي زنان در دورة رضا شاه در حد ايـده و آن هـم فقـط در ميـان      البته موضوع مشاركت
  .گذاري و اجرا راهي نيافت نخبگان نوگرا باقي ماند و هرگز به سطح سياست

كرده، مسئلة اشتغال زنـان موضـوعيت    و به دنبال افزايش تعداد زنان تحصيل 1310در دهة 
هـاي نوسـازي و توسـعة اقتصـادي و      در آن دهه، دولت بـراي اجـراي برنامـه   . بيشتري پيدا كرد

اصـالح شـد و حـق     1314قانون مـدني در سـال   . اجتماعي خود به نيروي كار زنان نيازمند بود
البتـه ايـن جـواز    ]. 61[اشتغال زنان البته مشروط به رضايت شوهرانشـان در آن گنجانـده شـد    

براي برخي مشاغل عمالً سو  قانوني به معناي دسترسي همگاني زنان به اشتغال نبود، زيرا از يك
از سـوي ديگـر،   . شدند و عرفاً نوعي تفكيك جنسيتي وجود داشت و زنان در هر شغلي وارد نمي

بـا وجـود ايـن،    . هنوز اكثريت جامعه اصوالً به فعاليت زنان در عرصة عمومي اعتقـادي نداشـتند  
ينكـه مسـئلة   ويـژه ا  همين حضور محدود زنان در مشاغل و محافل عمومي تحولي مهم بـود؛ بـه  

  .كرد پوشش و معاشرت آنان را نيز مطرح مي
                                                                                                                                  

داد كه به  به والدين هشدار مي) منتشر كردتأليف و شمسي  1306كه آن را در سال ( طومار عفتكتاب 
اي كه  خيز به مدرسه ها را سربرهنه و با فرم شهوت دامني و عفت بياموزند و آن دخترهايشان در كودكي پاك

شايسته است كه دختران تحصيل نكنند و در «: كرد كه مياو تصريح . سس آن كيست نفرستندؤدانند م نمي
 ].1[» كند رس دختران را فاسد ميخانه بمانند زيرا مدا
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چنـد دهـه پـيش از ايـن دوره     سابقة بحث دربـارة آزادي پوشـش زنـان و رفـع حجـاب بـه       
كه در جريان شـورش بابيـه در ميانـة    ) العين طاهره قره(تاج  نظر از مورد زرين صرف. گشت برمي

، روشنفكران نوگراي عهد ناصـري  ]26[سدة نوزدهم حجاب را منتفي اعالم و كشف حجاب كرد 
هـا   آن. بودنـد   و مظفري، نظير آخوندزاده و ميرزا آقاخان كرماني، هم اين ايـده را مطـرح كـرده   

حجاب در شريعت اسالم مبتني بر اقتضا و مصلحتي مخصوص بوده كـه  «كردند كه  استدالل مي
ه زنان را به مردگـان  حجاب بذر عرب است ك. نمايد كس مالحظة آن مصلحت را نمي امروزه هيچ

البته در دورة پيشامشروطه و حتـي دورة مشـروطه، ايـدة آزادي    ]. 56[» زنده تبديل كرده است
هـاي سياسـي    پوشش زنان، برخالف ايـدة آمـوزش آنـان، حمايـت چنـداني را از سـوي جريـان       

به عبارت ديگر، جنبش زنان در جريان جنبش مشـروطه  . طلب و جامعة زنان برنينگيخت اصالح
به داليل متعددي اولويت خود را همـان مسـئلة آمـوزش قـرار داد و خـود را درگيـر مخـاطرات        

  .مسئلة پوشش و حجاب نكرد
هاي پس از كودتا، ايدة كشف حجـاب دوبـاره از سـوي برخـي از نوگرايـان       از نخستين سال

را مـانع   حجاب نامة جوانان ةاي در نشري مقالهدر  1302 سالنوري در  ابراهيم خواجه. مطرح شد
عتـراض  ايـن مقالـه بـا ا   . را كنار بگذارنـد   آند كه كرتوصيه  آنانبه پيشرفت زنان ايراني اعالم و 

شـدن   زنـداني مواجه شد و دولت وقت نيز واكـنش نشـان داد و موضـوع بـه     ديني  ةجامعشديد 
داري از اجـراي برنامـة    جانب در اي مقاله عالم نسوان ةنشري، 1306در سال . انجاميدنوري  خواجه

البته در همان زمان دولت . دولت مواجه شدهشدار با  كه زنان در تركيه چاپ كردكشف حجاب 
سازي لباس و كاله آنان برآمده بود؛ اما تـرس از واكـنش    درصدد تغيير پوشش مردان و يكدست

با وجـود ايـن،   . ]48[رهبران مذهبي تا آن زمان مانع اقدام در مورد تغيير پوشش زنان شده بود 
، اولـين  1307در سال . ديري نپاييد كه موضع دولت به سود طرفداران كشف حجاب تغيير كرد

قدمي خانوادة شـاه، آن هـم در حـرم حضـرت      ها براي اجراي سياست كشف حجاب با پيش قدم
گويا خود شاه عزمي جدي براي ايـن  . در قم، به هنگام تحويل سال نو برداشته شد) س(معصومه

  .شدت تخطئه و سركوب كرد داشت، زيرا اعتراض برخي روحانيان را در اين مورد به كار
هاي اروپايي زنانه به داخل ايران را صادر كـرد   دستور آزادي ورود كاله 1309دولت در سال 

برخـي از  به دنبال تغيير موضع دولـت،  . تر شد و با اين اقدام يك گام به تغيير لباس زنان نزديك
 افـرادي چـون  . راي غيردولتي نيز حمايت خود را از ايدة كشف حجاب آشكار كردندنيروهاي نوگ

خواهان كشف حجاب و افزايش حضـور زنـان    زاده در نشريات خود كاظم آبادي و  كسروي، دولت
دانسـتند و   ماندگي و مـانع تجـدد زنـان مـي     حجاب را نشانه و عامل عقبها  آن .در جامعه شدند

نيـز بـه    زبـان زنـان  روزنامـة  هاي زنان نظيـر   برخي روزنامه. مانع بودند خواهان رفع اين نشانه و
آرامـي و در   ، سياست كشف حجاب بـه 1313با وجود اين، تا سال . حمايت از اين ايده برخاستند

حجـابي زنـان و دخترانشـان در مراسـم و      مقياسي محدود و به صورت تشـويق مقامـات بـه بـي    
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حجـاب در   و ورود دختـران بـي   1311زنـان شـرق در سـال     كنگرة اتحـاد ها يا برگزاري  مهماني
بـا   1314؛ امـا ايـن سياسـت از سـال     ]11؛ 1[دنبال شـد   1313افتتاح دانشگاه تهران در سال 

در اين سال، به موجب دستور دولت، حضـور و  . جديت بسيار بيشتري در دستور كار قرار گرفت
پـذير   ر صورت نداشتن حجـاب امكـان  مشاركت زنان در مدارس، ادارات و محافل عمومي فقط د

هايي هـم   مقاومت. آميز نيروهاي اجبار مورد انتظار بود بود و در غير اين صورت، برخورد خشونت
سركوب . شدت سركوب شد كه به صورت جمعي و سياسي در مقابل اين برنامه صورت گرفت به

هـاي ايـران    كوبتـرين سـر   از خشـن ) 1314در تير (خونين معترضان حجاب اجباري در مشهد 
در هر صورت، دستاورد سياست كشف حجاب اجبـاري محروميـت   ]. 14[شود  مي  معاصر شمرده

در چنـين وضـعيتي بسـياري از زنـان     اكثر زنان از امكانات آموزشي، شغلي و بهداشتي بود، زيرا 
  ].41[نشيني شدند  مجبور به انتخاب خانه

بـه  . دولـت اقتـدارگرا قـرار گرفـت     ، سياست جنسيت كامالً تحت كنترل1314پس از سال 
ويـژه نهادهـاي كنتـرل و اجبـار آن      عبارت ديگر، از اين پس، اين نهادهاي تبليغاتي دولتي و بـه 

نظير پليس بودند كه بر حوزة مسائل زنان در ايران مسلط شدند و الگويي از نوگرايي را در مورد 
نوسـازي   يـا شـبه  ]9[وسـازي آمرانـه  نظران بـا عنـوان ن   زنان به اجرا درآوردند كه از سوي صاحب

در اين الگـو، از نوسـازي آنچـه موضـوعيت و اولويـت پيـدا كـرد،        . معروف است] 51[استبدادي 
ويژه  در اين الگو از نوسازي، خود زنان و به. تبديل زنان به سوژة تحت كنترل دولت اقتدارگرا بود

بـروز و ظهـور نداشـت؛    جنبش و حركت جمعي و خودجوش آنان، جايگاه و حتي فرصتي بـراي  
ايـدة مشـاركت سياسـي زنـان، كـه انـدكي قبـل از اجـراي          1314هاي پس از  كه در سال چنان

  .سياست كشف حجاب مطرح و دنبال شده بود، به محاق رفت

روند و سازوكارهاي تحول سياسـت جنسـيت در ايـران    : هاي پژوهش تحليل يافته
  1320تا  1270از 

منـد   از جمله در مناسبات مربوط به جنسيت، اصوالً امري تاريخدگرگوني در مناسبات اجتماعي، 
. شـود  و انباشتي است كه در فرايندي پيچيده و متأثر از عوامل متعدد ذهني و عيني حاصل مـي 

كننـده   هاي انساني نقشـي كـانوني و تعيـين    هاي سوژه ها و كنش در اين ميان، تأثير متقابل ايده
هـاي معنـادار و پايـدار منجـر      ها تا چه ميزان بـه دگرگـوني   و كنشها  البته اينكه اين ايده. دارد

اينكه تا چه حدي معطوف بـه دگرگـوني باشـند،    . 1: شوند، با سه متغير ارتباط و وابستگي دارند
. رو شـوند  ها و مـوانعي روبـه   با چه مقاومت. 3از چه منابع قدرت و حمايتي برخوردار باشند و . 2

ـ كه اغلب از سـوي معـدودي از نخبگـان     هاي معطوف به تغيير دهطبق چارچوب نظري مقاله، اي
هـاي جمعـي    ـ به خودي خود راهي به حـوزة كـنش   شوند فكري، اجتماعي يا سياسي مطرح مي

نفع در اين تغييرات وارد تحـرك   هاي ذي گشايند، مگر اينكه گروه معطوف و منجر به تغيير نمي
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هـا و   هـا بـه برنامـه    ود در صـدد تبـديل ايـن ايـده    اجتماعي شوند و با بسيج نيروها و منـابع خـ  
نخسـت  : شود در اين وضعيت، اثرگذاري دو نيروي ديگر نيز مطرح مي. هاي تغيير برآيند سياست

بـه ايـن ترتيـب،    . شدت و حدت واكنش نيروهاي مخالف تغيير؛ دوم، مواضع و عملكرد حكومت
سو جنبش اجتماعي معطـوف   يكدر مواقعي كه از . 1: هاي متعددي محتمل خواهد شد وضعيت

به تغيير چندان قدرتمند نباشد و از سـوي ديگـر، نيروهـاي مخـالف تغييـر از قـدرت و شـدت        
مخالفت بااليي برخوردار باشند، چنانچه حكومت نيـز ارادة چنـداني بـراي اصـالح و حمايـت از      

در چنـين  . طرفداران تغيير نداشته باشد، دامنة تغييرات چنـدان درخـور مالحظـه نخواهـد بـود     
وضعيتي، جنبش نيز دچار ركود خواهد شد، زيرا با كندشدن و توقف فرايند ديالكتيكي انديشـه  

در مـواقعي  . 2و عمل، امكان چنداني براي فرايند گسترش و تعميق جنبش ايجاد نخواهد شـد؛  
وبيش دمكراتيك و حـامي   كه جنبش اجتماعي نسبتاً قدرتمند و مستقل باشد و حكومت نيز كم

يير باشد، حتي اگر مخالفان اجتماعي تغيير قدرتمند و فعـال باشـند، فرصـت بيشـتري بـراي      تغ
. 3اســتمرار و تعميــق جنــبش و همچنــين تحقــق تغييــرات مــورد نظــر فــراهم خواهــد شــد؛  

حال حامي تغيير باشد ولي امكان چنـداني بـراي    كه حكومت از نوع اقتدارگرا و درعين درصورتي
اقي نگذارد، ممكن است با سركوب مخالفان تغييراتي سريع و شـديد  استقالل جنبش اجتماعي ب

هـاي ركـود و حتـي     ايجاد شود، اما جنبش فرصت تداوم و تعميـق پيـدا نخواهـد كـرد و زمينـه     
هـاي   با در نظر گرفتن ايـن چـارجوب نظـري، يافتـه    . واگشت در فرايند تغيير فراهم خواهد شد

شاهد سه تحـول الگـويي در سياسـت    شده  ة بررسيسال دهد كه در دورة پنجاه پژوهش نشان مي
  :جنسيت به شرح ذيل هستيم

اي سنتي و مردسـاالر بـود و چنـدان     هاي سدة نوزدهم، جامعة ايراني اصوالً جامعه تا نيمه. 1
هاي معطـوف بـه    تدريج برخي ايده از ربع آخر اين سده، به. درگير تغيير وضعيت زنان نشده بود

ايـن  . شـد  از سوي معدودي از نخبگـان فكـري و اجتمـاعي مطـرح      ضرورت تغيير وضعيت زنان
هـا و   زنان محدود بود، اما زمينة چنداني براي تحقـق آن » حق آموزش«ها در آغاز عمدتاً به  ايده
طلبانـه وجـود    هـاي اصـالح   هـا بـه سياسـت    ويژه تمايل چنداني از سوي دولت براي تبديل آن به

لبان براي ايجاد مدارس دخترانه و حتي تمايـل برخـي از   ط هاي معدودي از اصالح تالش. نداشت
هـاي خـارجي در برخـي از     اقشار شهري براي فرستادن دختران خود به مدارسـي كـه ميسـيون   

دولـت  . كـار مواجـه شـد    شهرهاي ايران تأسيس كرده بودند، با مقاومت شديد نيروهاي محافظـه 
بنـابراين، دورة پيشامشـروطه را   . داشـت قاجار نيز ارادة چنداني براي حمايت از اين اصـالحات ن 

. كار با اين جنبش قلمداد كرد توان دورة جنبش ضعيف اجتماعي و ناهمسويي دولت محافظه مي
فقط امكان پيشـبرد   كار نه در اين دوره، روند تغييرات بسيار كند بود و مقاومت نيروهاي محافظه

ها از  ط الزم براي توسعه و تعميق ايدهداد، بلكه شراي هاي محدودي نظير حق آموزش را نمي ايده
  كرد؛ گران جنبش را فراهم نمي سوي كنش
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هاي معطوف به اصالح وضعيت زنـان بيشـتر شـد و     با آغاز جنبش مشروطيت، دامنة ايده. 2
هـاي   هاي مدني و تشـكيل انجمـن   عالوه بر حق آموزش، به برخي حقوق اجتماعي نظير فعاليت

در فضايي كه . شد نيز كشيده ) حق رأي(ي از حقوق سياسي اجتماعي و فرهنگي و حتي سطوح
طلب، طيفي از خود زنان نيـز بـه عرصـة سياسـت      اين جنبش ايجاد كرد، عالوه بر مردان اصالح

هـاي   هـا و تشـكل   ايجاد مدارس متعدد، ايجاد انجمن. جنسيت و اصالح وضعيت زنان وارد شدند
گيـري   ن در شـهرهاي مختلـف، نشـان از قـدرت    مدني و انتشار روزنامه، همگي از سوي خود زنا

در اين دوره، تغييرات مهمي نيز در عرصـة  . جنبش زنان و توسعه و تعميق مطالبات آنان داشت
تأسيس نهادهاي جديدي نظير قـانون اساسـي و پارلمـان ملـي، كـه      . سياست و حكومت رخ داد

دومـي بـر پـذيرش حـق      هايي چون حاكميت ملي و برابـري حقـوقي و اجتمـاعي و    اولي بر ايده
هاي مساعدي براي تشويق و تشجيع زنان بـراي   مشاركت و تعيين سرنوشت استوار بودند، زمينه

در قالب همين نهادها بود كه بخشي از حقوق و مطالبـات  . هاي عمومي ايجاد كرد ورود به عرصه
الوه بر اصـل  شد و تحقق يافت؛ مثالً، در متمم قانون اساسي، ع  جنبش زنان به رسميت شناخته

همچنين، برخي از نمايندگان پارلمان . برابري حقوقي همة مردم، حق آموزش زنان گنجانده شد
عمـل آوردنـد؛ مـثالً، يكـي از      اي بـراي حمايـت از مطالبـات زنـان بـه      اقدامات درخـور مالحظـه  

و عالوه بر حمايت از برابري حقوق اجتمـاعي  ) ها دموكرات(هاي قدرتمند مجلس دوم  فراكسيون
هـايي از   سياسي زنان و حتي تصريح بر حق مشاركت سياسي آنان، با سازماندهي سياسي گـروه 

تـوان در   اوج اين تحـرك را مـي  . زنان، زمينة حضور فعال آنان را در عرصة سياست فراهم كردند
ماجراي التيماتوم روسيه براي اخراج شوسـتر و انحـالل مجلـس دوم مشـاهده كـرد كـه در آن       

هـاي   ن انقالبي به صورت فعال و حتي مسلح در صدد دفـاع از مجلـس و سياسـت   گروهي از زنا
خالصه اينكه فضاي نسبتاً باز سياسي دورة جنبش مشروطه به همـراه  . طلبانة آن برآمدند اصالح

هاي بيشـتري بـراي توسـعه و تعميـق      حمايت برخي نهادهاي حكومتي از مطالبات زنان، فرصت
ــ   جنـبش نسـبتاً قـوي   «توان با الگـوي   ين، دورة مورد اشاره را ميبنابرا. جنبش زنان فراهم كرد

هاي سياسي معطوف بـه تغييـر    ها و كنش در اين دوره، ايده. منطبق دانست» دولت نسبتاً حامي
سو باعث توسعة پايگاه اجتمـاعي جنـبش    وضعيت زنان در يك فرايند تأثير و تأثر متقابل از يك

هـا و اهـداف اصـالحي را     يشتري براي تعميق و بازانديشي ايدهزنان شد و از سوي ديگر، امكان ب
كه در همين دورة كوتاه، زنان ضمن تأكيد بـر مطالبـاتي نظيـر حـق آمـوزش،       چنان. فراهم كرد

را »پذير بود مطالبات ديگري نظير برابري حقوقي و مدني و حتي برابري سياسـي  هرجا كه امكان
  كردند؛ نيز مطرح مي

سالة سلطنت رضـا شـاه، حكومـت پيشـگام      ويژه در دورة پانزده كودتا و بهدر دورة پس از . 3
ها عالوه بـر توسـعة    اين سياست. هاي معطوف به تغيير وضعيت زنان شد و عامل اجراي سياست

بـراي تحصـيالت عـالي و اشـتغال در مشـاغل        آموزش ابتدايي و متوسطة زنان، به ايجاد فرصت



  1398 تابستان، 2، شمارة 17، دورة توسعه و سياستزن در   248

ايـن دوره بـا تصـويب و اجـراي قـانون كشـف حجـاب،        همچنـين، در  . تخصصي نيز كشيده شد
ويـژه در ميـان طبقـات بـاال و متوسـط شـهري، در مسـير         سبك زنـدگي و معاشـرت زنـان، بـه    

با وجود اين، در اين دوره، خود زنان حضور چنـداني در فراينـدهاي   . تغييراتي جديد قرار گرفت
هـايي از مسـائل و    آن بخـش  سرشت اقتدارگرا و حتي مردسـاالر حكومـت فقـط   . تغيير نداشتند

داد كـه اهـداف و مصـالح سياسـي حكومـت را تـأمين        مطالبات زنان را در دستور كار قـرار مـي  
كه بخش مهمي از اين اقدامات و اصالحات با هدف ارائـة ويترينـي از پيشـرفت و     كرد؛ چنان مي

ه اگرچـه  شد؛ مثالً، سياست كشف حجـاب اجبـاري در آن دور   نوسازي كشور مطرح و دنبال مي
در شـهرها و  (كوچكي از زنان شهري پذيرفته شد، اوالً بـراي بخـش اعظـم زنـان       از سوي بخش

هـاي   كـردن برخـي از فرصـت    موضوعيت نداشت و پذيرفته نشد؛ ثانياً به دليل مشروط) روستاها
ديگــر، نظيــر آمــوزش و اشــتغال بــه پــذيرش كشــف حجــاب، بســياري از زنــان عمــالً امكــان  

عـالوه، در ايـن دوره، بـه دليـل كنتـرل شـديد        به. ها را از دست دادند ن فرصتبرخورداري از اي
همة نيروها و تحركات اجتماعي و سياسي از سـوي حكومـت، اصـوالً امكـان و فرصـت چنـداني       

هـاي   درواقع، ايـده . هاي مستقل در حوزة حقوق زنان وجود نداشت براي فعاليت نيروها و تشكل
وره از طرف متوليـان و كـارگزاران حكـومتي بـه صـورتي آمرانـه       مربوط به حقوق زنان در اين د

رفـرم  «ترتيب، سياست جنسيت در دورة سـوم بيشـتر بـا الگـوي      اين  به . شد مطرح و دنبال مي
در اين الگو، طبعـاً فرصـت چنـداني    . منطبق بود» ـ فقدان جنبش اجتماعي مستقل اقتدارگرايانه

هـاي ايـن دوره اغلـب اقتباسـي از      ايده. ود نداشتبراي حضور و فعاليت جنبش مستقل زنان وج
هاي اجرايـي ايـن دوره نيـز عمـدتاً در سـطح برخـي تغييـرات         الگوهاي بيروني بودند و سياست

در چنين شـرايطي، امكـان چنـداني بـراي     . باقي ماند) آموزش و معدودي حقوق مدني(محدود 
در . سياسـت جنسـيت فـراهم نشـد     برقراري يك رابطة متقابل و پويا ميان ايده و عمل در حوزة

ها درخصوص اصالح وضعيت زنان بيشتر متـأثر از اهـداف و مالحظـات     گذاري اين دوره، سياست
سياســي و در جهــت تــالش دولــت بــراي تصــرف فضــاهاي اجتمــاعي و محدودســازي ميــدان  

بي فقـط فضـاي مناسـ    بنابراين، در اين دوره، نـه . بود) ويژه روحانيت به(نهادهاي رقيب حكومت 
هاي مختلف اجتماعي در جهـت اصـالح وضـعيت زنـان      ها و همگرايي گروه براي بازانديشي ايده

آثـار   ايـن شـكاف  . فراهم نشد، بلكه به تشديد شكاف ميان بخش سنتي جامعه با دولت انجاميـد 
  .گذاشت  هاي بعد بر روند اصالح وضعيت زنان ايران باقي منفي خود را در دوره

  گيري نتيجه
گيري و پيشرفت سياست جنسيت در ايران و شناسايي عوامل  مقاله بررسي روند شكلهدف اين 

: سـؤال ايـن بـود كـه    . بـود  1320تـا   1270هاي  كارهاي تحول در اين سياست طي سال و سازو
ساله ميان  هاي معطوف به تغيير و اصالح وضعيت زنان در دورة پنجاه سياستها، تحركات و  ايده
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ها و تحوالتي به خود ديد و چگونه و تا چـه انـدازه بـه دگرگـوني در      يچه ويژگ 1320تا  1270
گرايي بورديـو و نگـرش تـاريخي يـك      تلفيق كنش وضعيت حقوقي و حقيقي زنان منجر شد؟ با

چارچوب مفهومي فراهم شد كه سياست جنسيت و تغيير در وضعيت حقيقي و حقوقي زنـان را  
از . داد در ارتباط قـرار مـي  » دولت«و » اجتماعي هاي جنبش«، »هاي فكري جريان«با سه متغير 

  :دست آمد هاي ذيل به  دريچة اين چارچوب مفهومي و با كاربرد روش تاريخي يافته
ويژه تا قبل از شروع جنگ جهاني اول، بر اثـر گشـايش فضـاي     به ،در دورة جنبش مشروطه

كان بيشتري براي طرح هاي عمومي، ام شدن نيروهاي مختلف اجتماعي در عرصه سياسي و فعال
سو خود زنـان نيـز    در اين دوره، از يك. طلبانه در حوزة زنان فراهم شد هاي تحول و پيگيري ايده

هـا، تأسـيس مـدارس دخترانـه و      هاي مدني و از طريق تشـكيل انجمـن   با حضور فعال در عرصه
از آمـوزش،   ويـژه حـق برخـورداري    سازي زنان به حقوق مـدني، بـه   انتشار نشريات در صدد آگاه

از سوي ديگر، نهادهاي سياسـي جديـد برآمـده از جنـبش مشـروطه نظيـر پارلمـان و        . برآمدند
نتيجـة همسـويي   . هايي از حقوق و مطالبات زنـان برخاسـتند   احزاب سياسي به حمايت از بخش

شـدن   يـافتن و قـانوني   ميان جنبش مشروطه، جنبش زنان و برخي نهادهاي حكومتي، رسـميت 
ـ حقوقي، فرصتي بـود كـه    تر از اين دستاورد سياسي اما مهم. حق آموزش زنان بودمواردي نظير 

ها، اهداف و  فضاي سياسي نسبتاً باز دوران مشروطه براي تداوم جنبش زنان و ارتقاي سطح ايده
در همين دوران بود كه امكان ارتباط و تعامل فكري و گفتماني . مطالبات اين جنبش ايجاد كرد

هـاي عمـومي    جنبش زنان فراهم شد كه اين ارتباط، عالوه بر افزايش سطح آگاهيميان فعاالن 
در مورد مسائل زنان، باعث شد فعاالن جنبش زنان به ضرورت و ملزومـات ديگـر حقـوق مـورد     

از جمله اينكه بخشي از زنان دريافتند دستيابي به حقوق سياسي نيازمند . مطالبة خود پي ببرند
بـه عبـارت ديگـر، در آن دوره ديالكتيـك     . هاي اجتماعي و مدني اسـت  كسب دانش و توانمندي

سو به پيشرفت نسبي اهداف مقطعي جنبش زنـان كمـك كـرد و از سـوي      انديشه و عمل از يك
  .هاي فكري در ميان فعاالن جنبش شد ديگر اين توفيق نسبي به نوبة خود موجد پويايي

اي در زمينـة آمـوزش و    درخور مالحظه ، تغييرات1299ساله پس از كودتاي  در دورة بيست
هـاي آموزشـي ايـن     سياسـت . اشتغال زنان و همچنين آزادي پوشش و معاشرت آنان ايجاد شـد 

دوره موانع حقوقي را از سر راه آموزش زنان، چه در سطح عمومي و چه در سـطح تخصصـي، از   
پيـدا شـد كـه در    اي از زنان شـهري   همچنين، اين فرصت براي بخش درخور مالحظه. ميان برد

هـاي   هايي از اقتصاد، نظير خدمات اجتماعي، فرصـت  هاي عمومي حضور يابند و در بخش عرصه
با وجود ايـن، اوالً در ايـن دوره هـيچ تغييـري در جايگـاه و حقـوق       . شغلي روزافزوني پيدا كنند

سوي نهادهـاي   شده در اين دوره عمدتاً از سياسي زنان ايجاد نشد؛ ثانياً، تغييرات اجتماعي اشاره
به عبارت ديگر، اين تغييرات اگرچـه از حمايـت   . اي اقتدارگرايانه صورت گرفت دولتي و به شيوه

بخش كوچكي از زنان شهري متعلق به طبقات باال و متوسط برخوردار شد، از آنجا كه سازگاري 
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. دچنداني با فرهنگ عمومي نداشت از سوي خيل عظيم زنان شـهري و روسـتايي پذيرفتـه نشـ    
كرد، با مقـاومتي   نشين عالوه بر اينكه بخش بزرگي از زنان را بيش از پيش به حاشيه راند و خانه

هـاي سـنتي و    از سـوي گـروه  ) گـر  به دليل حاكميـت يـك دولـت اقتـدارگرا و سـركوب     (پنهان 
كارانـه در   هـاي محافظـه   سـاز بازگشـت بـه سياسـت     كار مواجه شد و اين وضعيت زمينه محافظه

  .از سقوط رضا شاه شد هاي پس سال
هـاي   وبيش از جريـان  دهد كه روند تغيير در وضعيت زنان ايران اگرچه كم پژوهش نشان مي

هـاي   جنـبش «تري از دو متغير  هاي معطوف به تغيير متأثر بوده، به صورت ملموس فكري و ايده
تبـاط ميـان   با تأمـل در نحـوة ار  . متأثر بوده است» هاي دولت رويكردها و سياست«و » اجتماعي

يك مـدل ماتريسـي   توان  ها بر يكديگر در طول دورة بررسي مي آناين متغيرها و سازوكار تأثير 
  :به شرح ذيل ترسيم كرد

وضـعيتي كـه در آسـتانة    (» جنـبش اجتمـاعي ضـعيف   «و » كـار  دولت محافظه«تركيب . 1
همراه با نوسان تغييراتي كُند ) برقرار بود 1285تا  1270هاي خواهي يعني سال جنبش مشروطه

  .هاي تغيير نيز پويايي چنداني پيدا نكردند را در وضعيت زنان ايجاد كرد و ايده
» جنـبش اجتمـاعي نسـبتاً قدرتمنـد    «و » طلب نسبتاً دموكراتيـك  دولت اصالح«تركيب . 2

برقـرار   1290تـا   1285هاي  هاي اوليه پس از جنبش مشروطه يعني سال وضعيتي كه در سال(
هاي تغييـر نيـز عمـق و     بار آورد و ايده ي نسبتاً عميق و پايدار را در وضعيت زنان بهتغييرات) بود

  اي پيدا كردند؛ پويايي درخور مالحظه
وضعيتي كـه  (» فقدان جنبش اجتماعي مستقل«و » لب اقتدارگراط دولت اصالح«تركيب . 3

يت زنان منجـر شـد،   اگرچه به تغييراتي سريع در وضع) هاي سلطنت رضا شاه برقرار بود در سال
هـاي نـو در    جانبه، متوازن و پايدار نبودند و بـه توسـعه و تعميـق ايـده     اين تغييرات چندان همه

  .سياست جنسيت كمكي نكردند
هـاي بعـدي    تواند بـا بررسـي دوره   اين مدل، كه نتيجة بررسي تجربي اين پژوهش است، مي

ويـژه   اي بررسي ديگر جوامـع مشـابه، بـه   و همچنين بر) تا به امروز 1320از (تاريخ معاصر ايران 
مورد آزمون بيشتر و اصـالح  ) هاي سياسي و فرهنگي به دليل شباهت(جوامع اسالمي خاورميانه 

  .قرار گيرد
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