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  سیاسي ایران عصر پهلوی -زنان در ساخت اجتماعي

 (ش ۰۰۱۱-۰۰۳۱)

 ۰صونا قاجار

 هچکید

های برابر ی نفوذ و آزادی زنان و حمایت از حقوق و فرصتتبلیغات رسمی و گسترده در رابطه با افزایش حوزه

یگر، رسیدن به های نمایشی از سوی دبرای آنان از یکسو، و مانع تراشی و تحدید ساختاری و ظرفیت سازی

رو بررسی و ی پهلوی را پیچیده کرده است از اینتصویری شفاف و مبتنی بر واقعیت از وضعیت زنان در دوره

اجتماعی این عصر از اهمیت به سزایی برخوردار است. این  -فهم دقیق این موضوع در ساخت سیاسی

ی روز افزون آنان برای نقش زنان و اراده موضوعی است که امروزه با در نظر گرفتن روند سریع افزایش آگاهی

و موانع تحقق این  هاتیآفرینی در تحوالت اجتماعی و سیاسی، ضرورت آسیب شناسی و شناخت محدود

تحریف آمیز از تاریخ، از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. مقاله پیش  یهاتیخواست و همچنین رواج روا

، به یابهره گیری از روش تاریخی و استفاده از منابع سندی و کتابخانه روی، با رویکردی ساختارگرایانه و با

ی ایران با اهداف و تبلیغات رونمایانه و اعالمی ی ساختاری زیربنایی جامعهبررسی تعارض ویژگی مردساالرانه

ه که در پرداخته و در پاسخ به پرسش از چگونگی تغییر جایگاه زنان در این دوره این فرضیه را مطرح نمود

حکومت ایران در عصر  یتغییر ساختاری و با توجه به ماهیت توأمان استبدادی و پدرساالرانه یهانهیغیاب زم

ی کیفی و عدم امکان پهلوی، تغییر در وضعیت زنان را تنها با بهره گیری از مفهوم رشد کمی در غیاب توسعه
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 مقدمه
 یهانهیای تقریباً غایبند. زمزنان در ایران، به عنوان نیمی از جمعیت، تا پیش از انقالب مشروطه، نیمه

های تازه، شروعی برای دیده و ها و امکانشکل گیری مشروطه و خود این اتفاق بزرگ با گشودن افق

های عمیق، تاا ی غایب بود. شروع جریانی که با فراز و نشیبنیده شدن محدود و تدریجی این نیمهش

به امروز ادامه یافته است. اهمیت فهم و شناخت این مسئله از یک سو با توجه به نسبت جمعیت زنان 

ز دیربااز سیاسای ایاران کاه ا -به مردان در جامعه و از سوی دیگر با در نظر گرفتن ساخت اجتمااعی

 نماید.ای در خور تآمل و آزمون میخصلتی سنتی و مردانه داشته است، مسئله

ی پهلوی با در نظر گرفتن تغییر گفتمان رسمی حااکم ساله ۷۵ باًیی تقربررسی وضعیت زنان در دوره 

تاری ی این تغییر گفتمان و رویکرد، نقش مهمی در شناخت امکان ساخبرای اولین بار و تبلیغ گسترده

ی ی حاضر با رویکردی سااختارگرایانه و در پای ارا اهو عزم واقعی کارگزاران بر این تغییر دارد. مقاله

تصویری مبتنی بر واقعیت، با طرح پرسش اولیه از چگونگی تغییر جایگاه زنان، باا نگااهی کوتااه باه 

ران پهلاوی اول و دوم وضعیت زنان ایرانی از پیش از مشروطه، آغااز و باه بررسای اجماالی آن در دو

ی خود را در غیااب اصاالحات ی زنان، فرضیهپردازد و در پیگیری اصالحات عصر پهلوی در حوزهمی

ی کیفی و عدم گسترش ظرفیت کنش مندی مستقل و ساختاری، بر مبنای رشد کمی و فقدان توسعه

 .دینمایحقیقی زنان دنبال م
 ۰۰4۱ -۰۰۱۱ساخت اجتماعي سیاسي ایران از  -الف

ی ایرانی با ساختار تولیدی روستایی و کشاورزی خود و کمبود همیشاگی آب و قارار گارفتن در جامعه

هایی عموماً با خاستگاه ایلیاتی که از طریق شورش و جنگ به قدرت رسیده بودند، ی انقیاد دولتدایره

آب ویتفوگال  ی کمباودهرچند به طور کامل با نظریه استبداد شارقی ماارکو و انگلاو یاا نظریاه

ها توان منکر وجود اشتراک در بسیاری از خصوصیات بر شمرده در این نظریاههمخوانی ندارد، اما نمی

با ساختار سیاسی و اجتماعی ایران شد. اهمیت زمین، کشاورزی، آب و نظام توزیع و بهاره بارداری از 

ع درآماد دولات و خاوانین منبا ینتارها و محصوالت کشاورزی که مهمامنیت زمین ینآن و لزوم تأم

ی تارین رکان تاأمین کننادهطلبید. پدر/مرد یعنی مهمبودند، خواه و ناخواه چینشی پدرساالرانه را می

دار ازدیاد، مدیریت و هدایت نیروی کار برای بهره بارداری بیشاتر محصاول و اقتصادی خانواده، عهده

ی برتار و ی وی ارادههمین راستا اراده و در شدیطرف اصلی قرار و پیمان با خان/ کدخدا محسوب م

مسلطی بود که همه اعضای خانواده مجبور به اطاعت از آن بودند و هرگوناه سارپیچی از فرماان وی 
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تر، ی سنگینی برای فرد خاطی در پی داشته باشد. به همین ترتیب در مقیاسی بزرگهزینه توانستیم

دولت بودناد، از قادرت  یهاداران بزرگی بود که طرفواحد روستا تحت قیمومت خان یا ارباب یا زمین

 ینی تاأمشدند و در ازای مدیریت توزیع آب و وعدهاقتصادی، اجتماعی و اجرایی مهمی محسوب می

داشاتند. امنیت در برابر هجوم ایل نشینان، رعایا را وابسته، تابع و ناتوان از مخالفت باا خاود نگااه می

کارد و در ی قدرت درکشور یعنی سلطان اداماه پیادا میترین دارندههمین الگوی چینش قدرت تا باال

ی او نهایت، سلطان به عنوان پدر ملت بر جان و مال و ناموس ماردم اختیااری کامال داشات و اراده

شد. هیچ خواستی در برابر خواست وی رخصت سار بارآوردن و دم قانونی غیر قابل سرپیچی تلقی می

نظام سیاسی پدرساالرانه، قدرت سیاسی را یکسره در دست شخص حااکم  زدن نداشت. این ترتیب در

 داد.قرار می

های شخصی ببارد، آن را ی خود بهرهی پذیرفته شدهتوانست از سلطهدر چنین شرایطی، فرمانروا می 

همچون امتیازی اقتصادی در معرض معامله قرار دهد، به وثیقاه بگاذارد یاا مانناد ارس تقسایم کناد. 

روناد و ن دستگاه حکومت نیز خدمت گزاران و نوکران شخص وی و نمایندگان او باه شامار میمدیرا

 زاد او هستند.صاحبان مقامات باالی اداری، جملگی غالمان خانه

های ی سانتنظام سیاسی ایران پیش از مشروطه به طور کامل نظامی پدرساالرنه بود کاه بار پایاه 

ها پیش تاداوم یافتاه باود و دولات، درباار و یافت و از سدهقوام میای، اشرافی و مذهبی قومی، قبیله

 "ی خدا و مالک جان و مال و ناموس رعایا و باه تعبیاریسلطنت در آن جدا نشدنی بودند. شاه، سایه

کارد. ااطاعات، بود که پدرانه بر رعایای خاود حکومات می "ظل اللهی"شد و شمرده می "قبله عالم

103۷ :۷1) 
ی مردان صاحب قادرت ی زندگی و آزادی را بر همهای با چنین چینشی از قدرت که عرصهدر جامعه 

 کرد، وضعیت اسفبار زنان قابل تصور است.نیز بسیار تنگ و مشروط می

مهدی ملک زاده در کتاب تاریخ انقالب مشروطیت ایران، در توصیف وضعیت زنان پیش از مشروطه  

 نویسد:می

هاای ایرانای از مزایاا و امتیاازات تبدادی، از حقوق بشریت محاروم بودناد، زناگر مردم در ایران اس»

 (1۵3: 10۷1املک زاده، « اند.حیوانات اهلی بی نصیب بوده
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ی زندگی خانوادگی و هم در جریان زندگی اجتماعی باه شادت زن ایرانی در این دوره هم در عرصه 

مداوم این وضعیت عینی،  یرانی او نیز تحت تأثمحدود و تحت سلطه بود و در نتیجه زندگی ذهنی و رو

 های روانشناختی خاصی یافت.ویژگی

نقش زنان، جایگاه آنان به عناوان همسار و ماادر تعیاین شاده باود و  ینتردر زندگی خانوادگی مهم 

در این فضا جایگاهی نداشت و زنانی که در این دونقش ناموفق بودند، علت وجودی  "فردیت"مفهوم 

ی زناان از ی هماهو این درباره یافتیدادند. نقش اصلی زن تنها در خانواده معنا ماز دست میخود را 

مصداق داشت. زنان روستایی و ایلی به دلیل مشارکت در امر تولیدی و کمک باه اقتصااد  یاهر طبقه

ایان باه  نسبت به اندرونی خانه یا حرمسارا در اختیاار داشاتند اماا یتری عمل گستردهخانواده حوزه

سازی فردی بیشتر نبود. زنان معماولی شاهری بیشاتر وقات روی به معنی حق انتخاب یا تصمیمهیچ

کردناد  خود را صرف تهیه غذا و مراقبت از فرزندان و رسیدگی به اماور خاناه و کارهاای خاانگی می

ی نداشات و اکاری بی انتها و مالل آور که جز استهالک و محدودیت و وابستگی بیشاتر آناان، ثماره

ی مربوط به امور خانه و بچه را به خادمتکاران محاول زنان طبقات باالی شهری و درباری که وظیفه

کرده بودند نیز، در عمل و به دلیل ساختارهای فرهنگای و سانتی فقاو اوقاات خاود را باا ماللات و 

ی کمی از آنان عده گذراندند و از امکان فعالیت جدی و مؤثر بی بهره بودند. فقومحدودیت بیشتر می

پرداختند. شوهر، بتای باود به صورت تفننی گاه به گلدوزی و شعر و ادب و قرا ت قرآن و خطاطی می

و قادرتی نداشات. در  یاو باود و زن از خاود رأ " فرمانروا و همه کاره"کرد. که زن او را ستایش می

بی ثباتی بیشتر و همواره امکان چنین اوضاعی، رواج چند همسری به فضای تنگ خانوادگی، ناامنی و 

 (۷-0: 1033افزود. اترابی فارسانی، طرد شدن و از دست دادن را می

های زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی زنان نیز در این دوره مشحون از محدودیت در کنار محدودیت 

محدود کردن فعالیت بود. نظام مند نبودن جامعه، ناامنی، نبود قوانین حمایتی و مراجع حمایتگر موجب 

محدودیت در حضور اجتماعی زنان، هم از طرف صاحبان قادرت و ساران ایال و  1زنان در جامعه بود.

یاغیان و گردنکشان و صاحب منصبان سیاسی و نظاامی و... هام از جاناب منساوبین نزدیاک تحات 

هاای نهاا در محیوکه حتی از به کار باردن ناام آشد تا جاییعنوان غیرت و تعصب بر آنان اعمال می

                                                           
اتحادیه، منصوره   613( وقایع اتفاقیه، تهران: نشر آسیم، ص 1030به عنوان مثال نگاه کنید به سعیدی سیرجانی، علی اکبر ا -1

سعاد پیرا، سعیدروحی، تهران:  های حکومتی از شیراز، به کوشش منصوره اتحادیه، راپورت (، زیر پوست شهر:1060انظام مافی( ا

 .۷40،۷46،۷11،۷10،۷00،۷06،۷01صص نشر تاریخ ایران، 
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مناساب دیگار ماورد خطااب ، نام فرزندان، یا الفاظ نا"منزل"شد و با الفاظی چون اجتماعی پرهیز می

. در 1گرفتند و بدین ترتیب در محیو اجتماعی از نام و نشان و فردیت مستقل بی بهاره بودنادقرار می

هاای آماد و محیوبه حسااب میچنین شرایطی، کار اجتماعی زنان فاقد معنی بود و نوعی کسر شأن 

های اجتماعی، محصاولی جاز تکارار خاود در همیشاه و هار روز زنانه بدون درگیری مستقیم با حوزه

نداشت. در این بین نکاتی که از حضور اجتماعی زنان در جریان جنبش تنباکو یا گرانای ناان و ماوارد 

گااهی کامال آناان از مفااد و اهاداف اندک دیگری در تاریخ ثبت شده، اول اینکه لزوماً مبتنای بار آ

، یعنای "باا واساطه"تصمیماتی نبود که در پی اعتراض به آن بودند. و دوم، حضور یادشده، حضوری 

بصورت گروهی و ناشناس اباه دلیال اساتفاده از روبناد و چاادر(، و غیار شخصای باوده و در برخای 

وان مثاال از روی پشات باام خاناه و های اجتماعی دیگر هم حضور آنان بیشتر از دور و به عنارویداد

 (10-3محدود به مشاهده بود. اهمان: 

ی سانتی ی زنان از بدو تولد در خانواده و کمیت و کیفیت حضور و آموزش در جامعاهی زیستهتجربه 

توان آن را جامعاه پاذیری داد که میمردساالر، زنان را در معرض نوع خاصی از جامعه پذیری قرار می

 د.جنسیتی نامی

کناد و نقشای اساسای در پذیری را روندی بدانیم که فرد را برای زندگی گروهی آمااده میاگر جامعه 

گیری شخصیت، نگرش و رفتار فرد دارد و طی آن فارد راهکارهاای ارا اه شاده از جاناب یاک شکل

باشاد. اهاومین گیرد تا بتواند در آن جامعه کارکرد داشته های اجتماعی را یاد میاجتماع معلوم یا گروه

پذیری جنسیتی با نهادینه کردن نابرابری از یک سو و تداوم بخشیدن باه گاه جامعه( آن61: 1036فر، 

آورد. طباق الگاوی جامعاه پاذیری های آینده بستر اصلی نابرابری جنسیتی را فراهم مایآن در نسل

داتی تاابع و مطیاع در شود، زنان موجاوای که در آن مردگونگی ارزش محسوب میجنسیتی در جامعه

ی خصوصی خاانواده محصاورند و ماردان در دنیاای عماومی اند و در حوزهساختار مرد ساالر خانواده

 (1034:163حضور و اشتغال دارند. اابوت، واالس، 

های بیولوژیکی خود را همراه دارد اما جنسیت آنها شود و ویژگیجنو افراد پیش از تولد مشخص می 

 خصی و روانی است که متأثر از سنت و فرهنگ محیو پرورش افراد و همین فرآینادهایی شاز ویژگی

 باشد.جامعه پذیری آنها می
                                                           

ه.ق، تهران:  1666-1000ی طهران درباره(، اینجا طهران است... مجموعه مقاالتی 10۵۵ر.ک اتحادیه، منصوره انظام مافی( ا -1

 .660ص نشر تاریخ ایران، 
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زن ایرانی پیش از مشروطیت، در بطن زنادگی خاانوادگی و اجتمااعی کاه تصاویری کوتااه از آن را  

ود کاه باا های شخصی و روانی خاصی رسیده باگیری جنسیت خود، به ویژگیدیدیم، در جریان شکل

از آن یاد شده اسات و  "اخالق حرمسرایی"یا  "اخالق زنانه"یا  "رفتار خاله زنکی "عناوینی همچون

رقابت شدید، میل به برتری، کنار نیامدن با همجنو، غیبت کردن در مورد یکادیگر و آشاکار کاردن 

: 1060مین، عیوب دیگری، حسادت و تالش برای جلب و حفظ جنو مخالف از عناصر آن بود. ابنجاا

000-00۷) 
جهان این زنان، جهانی بسته و مختص اندرونی بود و بسته بودن فضای ارتباطی و بیکااری و اینکاه  

ساخت تا همیشه منتظار شناختند، آنان را مجبور میای جز جلب نظر مردان برای خود نمیزنان وظیفه

ادن همسار و فرزناد و حتای انتخاب شدن از سوی یک مرد و همواره در تارس و نگرانای از دسات د

سرپناه باشند. گرایش به خرافات و جادو در این زنان ناشی از احساس ضعف و ناتوانی اجتماعی بود که 

شاد از عدم حمایت قواعد حقوقی و اجتماعی و کوتاهی افق آگاهی و محدودیت امکان عینی ناشی می

کرد. در چناین فضاایی کاه زن اامید میجهانی برای حل مشکالت خود نکه آنها را از یافتن راهی این

ی طبیعای قلماداد شاده و نهادیناه شاده و های گساتردهاستقالل فکری و مالی ندارد و با محدودیت

قابال پایش بینای تبادیل باه  یاتصورات نادرست اما رایج تحقیر آمیز از بدو تولد، روبروست، به گونه

 (16-۷: 1033د. اترابی فارسانی، شوموجودی بی کنش، منفعل، مفعول و مورد انتخاب می

عامل گسست، جنبش مشروطیت بود. این  ینتردر این ساختار سیاسی و اجتماعی سنتی، اولین و مهم 

جنبش اولین چالش رسمی میان سنت و مدرنیسم در ایران بود که مبانی سنتی مشروعیت و اقتادار را 

ش آن است که تکااپویی بارای محادود کاردن ترین تعبیر از این جنبمورد هدف قرار داده بود. فشرده

ها های صامت و ساکت جامعه در قالب روندمند قدرت و به زبان آمدن بخشاقتدار سنتی، توزیع قانون

های آن ( در چرایی به وجود آمدن این جنبش و زمیناه06: 1061و نهادهای نو بود. اخانیکی، کیهانی، 

منابع تاریخی و اجتماعی به تفصیل آمده و اشااره باه آنهاا  شمارنظریات متفاوتی وجود دارد که در بی

دهد اما ی حاضر در پی بیان آن است در معرض نظر قرار میتصویری بالنسبه روشن را از آنچه نوشته

کنیم و این جنبش را برآیناد دارد تا به همین کوتاه بسنده محدودیت فضای این نوشته ما را بر آن می

ی ی ناشی از عوامل درونی و بیرونی چون اوضاع نابسامان اقتصاادی، تجرباهارزش -تعارضات محیطی

ناسیونالیسم در غرب و پیدایش نظامهای مشروطه خواه، افزایش جمعیت به طور کلی و افزایش طبقاه 

متوسو شهری به طور خاص، آشنایی با مفاهیمی چاون سکوالریسام و حکومات قاانون بادانیم کاه 
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ی مختلفی از جمله روشنفکران و تجار و علما و زمینداران و روسای ایاالت های اجتماعطبقات و گروه

ی ایاران، فکار جنبش مشاروطه"و البته زنان در به وجود آمدن آن سهیم بودند. به بیان احمد اشرف، 

کاه در  آوردیکند و جناح نیرومندی پدیاد مای روشنفکری ایران میآزادی و دموکراسی را وارد جامعه

 (36: 1036اتاجیک، "شودوناگون متجلی میجریانهای گ
همین فکر آزادی و قانون و تحدید و مشروط کردن قدرت استبدادی شاه به عنوان رأس هرم قدرت،  

های این جنبش بود کاه مشاروطه خواهاان باا تشاکیل مجلاو موسساان، تادوین آرمان ینترمهم

ی ملی در جست و جوی تحقق آن در مجلو شورا یوی انتخابات، برگزاری انتخابات و تأسنظامنامه

 (۵6-۵4: 103۷چارچوب قانون اساسی به عنوان میثاقی ملی و نیز نهادینه کردن آن بودند. ااطاعت، 

پیش از مشروطه در جریان موج دوم نوگرایی در عصر ناصری تا  یهازنان ایرانی در واپسین سال 

ها ا واردات مصنوعات غربی، افزایش روزنامهحدی اندک در جریان این تغییرات قرار گرفتند. مواجهه ب

و روند هرچند کند و نابرابر آموزشی، به تدریج بر آگاهی آنها از وضعیت نامناسب خود و نارضایتی که 

افزود اما شاید میدانی چون مشروطه الزم بود تا بتوانند در فضای ی قابل پیش بینی آن بود مینتیجه

خواه آن، بعد از قرنها نفسی بکشند و صدای تا بدان روز خاموش رمانی آطلبانهاقتدارگریز و آزادی

 خود را فریاد زنند.

مشروطه بر وضعیت زنان را بتوان در کالم مورگاان  یرشاید بهترین تعبیر در توصیف عمق تغییر و تأث 

ان زنا»نویساد: های زنان در این جنبش باود، یافات. وی میشوستر که خود از شاهدان عینی فعالیت

های زناان و ساخنگو در ای ناچیز, یک شبه آموزگار، روزنامه ناویو، مؤساو باشاگاهایران با تجربه

 (.64۷: 1063اشوستر، « مباحث سیاسی شدند

نجم آبادی و سالمی در کتاب نهضت نسوان شرق در همین راستا عقیده دارند مطالبات زنان با تاکید  

مشروطه آغاز شد و مشارکت اجتماعی زنان و مداخلاه در  بر متغیر جنسیت به شکل گسترده از انقالب

جنبش مشروطه خواهی نقطه شروع گردهمایی حول محور تغییار در وضاعیت زناان باود. آنچاه ایان 

گیری گفتماان براباری خاواهی در مقابال گفتماان نویسندگان در پی آنند نشان دادن فرآیناد شاکل

 (1030قیمومت بود. اسالمی و دیگران، 
ی آن کاه روزنای باود بارای امکاان ن در جریان مبارزات انقالب مشروطه و فضای آزاد ملتهبانهبنابرای 

کاه در اواخار  اییناهی تحاوالت زمحضور و حق طلبی اقشار کمتر دیده شده از جمله زنان، باه واساطه

در قیاس  ها و مطالب آگاهی بخش زنانی که به اوضاع اسفبار خودی ناصری پدید آمده بود و فعالیتدوره
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تر شده بودند و مردانی که رمز و راز پیشرفت یک کشور را در آگااهی و پیشارفت زناان با سایر زنان آگاه

دانستند، زنانی که تا پیش از آن برای بیرون رفتن از خاناه دچاار محادودیت بودناد، بتادریج وارد آن می

ت مسالحانه از مشاروطه پایش ی مبارزه و کشف هویت و احقاق حقوق خود شدند و حتی تا حمایعرصه

 (646: 10۷3رفتند. اموالنا، 

ها و ساسو انتشاار و تاثیرگذارترین فعالیت زناان در ایان دوره نوشاتن در روزناماه ینتراز جمله مهم

ی تخصصی زنانه در دست است مربوط باه که از انتشار یک روزنانه یانشانه ترینیمیروزنامه بود. قد

ی این تاریخ با تاریخ انتشار اولاین روزناماه در ایاران ( است. مقایسهیقمر 1063ا یشمس 166۵سال 

ساله را بین امکان ابیرونی و درونی( دست به قلم بردن مردان و زناان  ۵۷ یایعنی کاغذ اخبار، فاصله

 دهد.در ایران نشان می

د که یکباره بر این حرکت زنان نه تنها بیانگر احساس ملی جدیدی بو"ی دقیق ژانت آفاری، به گفته 

آنان مستولی شده بود بلکه در عین حال، بازتاب تمایلی جدید و نیرومند برای به رسمیت شناخته شدن 

 (164: 10۵6. اآفاری، "ها نادیده گرفته شدن بودبعد از قرن

اما به رغم نقش مؤثر و فعالی که زنان در جریان مبارزات مشروطه ایفاا کردناد پاو از پیاروزی آن،  

هویات و  یینهدست رد باه سا ینتره از طرف ساختارهای پدرساالرانه به عقب رانده شدند. مهمدوبار

خواست به رسمیت شناخته شدن زنان، در قانون انتخابات نمود یافت. در ماده سوم از فصل اول نظاام 

( زناان انساوان( باه هماراه افاراد نیازمناد قایم، 1060رجاب  16ی انتخاباات اصانافی اماور  نامه

سال، افراد فاسد العقیده و مرتکبین قتل و سرقت از  6۷ی خارجی، اشخاص کمتر از رشکستگان، تبعهو

 1066قاانون انتخاباات مجلاو مصاوب  14( مااده 00: 1060دادن محروم شدند. اروح بخش،  یرأ

ی و نماینده شدن در پارلماان محاروم سااخت و آناان را در رده یهجری قمری نیز زنان را از حق رأ

( این محرومیت به رغم چنادین باار اصاالح 10-11: 10۵6غار، مجانین و جانیان اعالم کرد. اکار، ص

قانون انتخابات، تغییری نکرد و برای پنج دهه زنان را ازحق شرکت در انتخابات محروم کرد. اما زنانی 

د آماده بودناد دیگار تر شده و از قدرت تاثیرگذاری خود به وجتر و فعالکه در جریان این مبارزه، آگاه

ی پیشین بازنگشتند و همچنان با جدیت بیشتر و باا های محدود کنندهمنفعالنه و مطیعانه به چارچوب

همراهی مردانی که به اهمیت و ضرورت نقش آفرینی و آگاهی زناان پای بارده بودناد، باه پیگیاری 
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های غیار رسامی هاا و تشاکلانجمن یومطالبات خود از طریق انتشار نامه و روزنامه و بیانیه و تأسا

 1سیاسی و اجتماعی و مدارس پرداختند.

و نارضایتی زنان از سهم اندک خود پو از مشروطه، این مسئله باعث  هایتبه رغم همه این محدود 

طرح شبهه نسبت به ارزش دستاوردهای آن و قطع حمایات آناان از مشاروطه در برابار بازگشات باه 

ه زنان در جریان به توپ بستن مجلو و دوره استبداد صغیر تا استقرار شرایو پیش از آن نبود چنان ک

 ی نظام پارلمانی به فعالیت مطبوعاتی و حمایت مالی و مسلحانه از آن پرداختند.دوباره

ناشای از  تاوانی، مهایتو محدود هایکامیابی جنبش مشروطه در رابطه با زنان را، به رغم این ناکام 

صرف اقدام سیاسی دسته جمعی زنان، باه ساود »ی پروین پایدار: دانست. به گفتهنتایج بلند مدت آن 

جنبش زنان بود، زیرا فضا و فرصتی برای زنان فراهم آورد تابه یادگیری سازماندهی خودشان بسردازند. 

همچنین این امر، تصویر اجتماعی زنان به عنوان موجودات خصوصی را باه ساوی تصاویر مشاارکت 

 (.146: 1034اپایدار،« می تغییر داد و به همان لحاظ به هیچ وجه دستاورد اندکی نبودکنندگان عمو

ی دفاع از حقوق زناان در تاالش وضعیت زنان پو از شاهی رضاخان نیز به رغم تبلیغاتی که درباره 

ی ی سالطهکرد تغییر کیفی قابل توجهی نکرد و دوباره زیار ساایهی ایران میبرای نوسازی و توسعه

 اقتدارآمیز شاه جدید قرار گرفت.

ای داشتند اما هرچه بود، صوری های نوگرایی مورد ادعای رضاشاه جایگاه ویژهاگر چه زنان در برنامه 

تحوالت اجتماعی بادانیم،  ینتری مهمو ظاهری بود. اگر مطبوعات و خاصه مطبوعات رسمی را آیینه

ی رضاشااه، نشریات دوره ینترت به عنوان یکی از مهماطالعا یبررسی اجمالی اخبار زنان در روزنامه

یومیه منظم، پایدار و کثیر االنتشار در این دوره، که از اولین سال حکومت رضاشااه  ییهنخستین نشر

ی اصالی بصورت مرتب و بدون انقطاع ادامه یافت و نشریه یباًحکومت وی، تقر یآغاز و تا پایان دوره

خورد این شد، جالب توجه است. آنچه در نتایج این بررسی به چشم میو بی رقیب کشور محسوب می

اند ولای در که به ویژه تا قبل از منع حجاب، زنان جایگاه چندانی در اخبار و مقااالت روزناماه نداشاته

کاه بیشاترین تعاداد اخباار ، انتشار اخبار، یکباره افزایش بسیار زیادی یافتاه اسات بطوری1010سال 

                                                           
، 6، روزنامه الحدید، س 16-1۷ابیست و یکم ربیع الثانی(،04 ش ،10س  لمتین کلکته،به عنوان مثال بنگرید به روزنامه حبل ا- 1

کلکته(، ا ینالمت، روزنامه حبل 0-0(، 1060بیست و یکم ذیقعهده ا1 ش ،1، روزنامه وطن، س 1(، 1066ابیست وششم رجب 10ش 

، ش 1، روزنامه مساوات، س 3-۵(، 1066ل اربیع االو06، ش 6، روزنامه عدالت، س 3-۵(، 1060اشانزدهم شوال 1۵، ش 10س 

 ،....0(، 106۷ششم جمادی االول ا01، ش 1س ، روزنامه معارف، 6-۷(،1066نوزدهم صفر ا13
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 یی ماورد بررسانی حدود هفتاد و هفت درصاد کال خبرهاای منتشار شاده در کال دورهمنتشره، یع

ش(، مربوط به این سال است و در سالهای بعد، مجدداً از تعداد اخبار کاسته شده است.  1064-1040ا

منتشار شاده  1013ها در ساال درصد آن 11,۷، و 1016درصد این خبرها در سال  6به شهادت آمار، 

درصاد کال خبرهاا،  ۵۵از بین انواع خبر، خبرهای مربوط به کشف حجاب، باا حادود است. همچنین 

آموزشای حادود پانج درصاد، اخباار -بیشترین تعداد خبرها را به خود اختصاص داده و اخبار فرهنگای

ورزشی حدود سه درصد و اخبار مربوط به حضور زنان در اماکن عمومی و تفریحای، ساه درصاد کال 

( زناان در ایان دوره همچناان از حاق انتخااب 646: 10۷3اند. اموالنا، صاص دادهاخبار را به خود اخت

های اجتماعی و کردن و انتخاب شدن محروم بودند و به رغم آمارهای حضور و دخالت زنان در عرصه

آموزشی و اقتصادی، در حقیقت مطالبات زنان در این دوره دچار افت و زوال محساوس و چشامگیری 

ی پیش از مشروطه، در جریان مبارزات مشروطه خاواهی، پاو از پیاروزی یب در دورهشد. به این ترت

ها ی مجلو و بحرانهای پو از آن تا نهایتاً استبداد صغیر و برپایی دوبارهمشروطه، در جریان آشوب

های ناشی از جنگ جهانی و نهایتااً روی کاار آمادن رضااخان و در های پو از آن و ناآرامیو آشوب

های توسعه و نوسازی وی، زنان همواره با درجات متفاوتی از ن تحکیم قدرت و مرکزیت و برنامهجریا

 شدت و ضعف در محدودیت و فشار قرار داشتند.

ها، زناان ی عرصهپهلوی اول همزمان با تالش برای اعمال اراده و نظارت و تحت سلطه گرفتن همه 

های آنان را نیز به حال خود نگذاشت و ساعی در کنتارل ها و روزنامهی زنان و انجمنو فعاالن عرصه

های مساتقل ها داشت. فرمان کشف حجاب اجباری و تحدید و در تنگنا قرار دادن انجمندرآوردن آن

 ها بود.زنانه از جمله این فعالیت

هاا های کوچک اما مستقل زنان بتدریج محدود و برچیاده شادند و باه جاای آندر این دوره جمعیت 

ی وابستگان درجه اول خانواده پهلاوی تشکیل گردیدند که به وسیله یاهای زنانهها و جمعیتازمانس

ی زناان در ایان دوره در عمال محادود باه وابساتگان باه خانادان و شدند و فعاالن عرصاهاداره می

ی بود کاه در ا( کانون بانوان، سازمان زنانه00: 103۷های دولت پهلوی شدند. اخزا لی، بلباسی، آرمان

شد تا به هدایت و رهبری مبارزات زناان در ماورد  یوبا حمایت وزارت آموزش تأس 1010اردیبهشت 

کشف حجاب و دیگر مسا ل مربوط به زنان بسردازد. این سازمان، یک سازمان کشوری و حکومتی بود 

 (104: 1030آبادی،  ی قبلی ایجاد شده بود. انجمهای مستقل زنانهی سازمانکه بر روی بقایای کلیه
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موانع فعالیت زنان در ایان دوره شاد کاه از  ینترموضوع کشف اجباری حجاب تبدیل به یکی از مهم 

ی زنان، اتحاد و یگسارچگی آنان را از باین بارد و از طرفای یک سو با ایجاد شکاف بین فعاالن عرصه

ی های اجتماعی و آزادی خواهاناهدیگر دستاویزی قدرتمند برای سنت گرایان برای مخالفت با فعالیت

 برای آنان به وجود آورد. یاهای تازهزنان فراهم آورد و محدودیت

شکاف بین سنت گرایان و تجدد گرایاان در واقاع "نویسد: نجم آبادی در اشاره به همین موضوع می 

مال های حکومتی که توسو رضاشاه اعمال شاد و همچناین عکاو العاز سیاست یادر اثر مجموعه

و یک باار  1604ی ها بود که دوبار، یک بار در دههها و عناصر مدهبی و روحانی به آن سیاستپایگاه

های زنان را ممنوع کرده و مسا ل مرباوط دولت پهلوی تمام فعالیت 1664و  16۷4های دیگر در دهه

روحاانیون نیاز باا  هاا، گاروهبه زنان را به نفع خود مصادره نمود و در عوض در هرکدام از ایان دوره

غیار اساالمی و  یاکردند و آن را به عنوان مسئلههرگونه تغییر در وضعیت اجتماعی زنان مخالفت می

 (100اهمان:  "شود. شناختند که توسو دولت حمایت میفاسد می

هاای آن تاوان از ویژگیی مادنی را میدر چنین فضایی که تمرکز قادرت سیاسای و ضاعف جامعاه 

وعات زنانه نیز به رغم اینکه به مرور از نظر کمی بر تعدادشان افزوده شده بود اما نسابت برشمرد، مطب

ی پیش از آن یعنی از مبارزات مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان اکه مبتنی بر پراکنادگی و به دوره

توزیع نسبی قدرت سیاسی بود( بیشتر تحت نظاارت و کنتارل و سانساور قارار گرفتاه و آزادی عمال 

 (00-04: 1061کمتری داشتند. اخانیکی، کیهانی، 

تا ظهور سلطنت نظامی محمد رضاشااه در مارداد  1064پو از تبعید رضاشاه، در سالهای میان شهریور  

ق ی تحقای ایران دوباره از قطب استبداد به هرج و مرج گرا ید که اولی هماواره باه بهاناه، جامعه1006

 (6۷-60: 10۵0گرفت. اکاتوزیان، نظم و امنیت و دومی به عنوان نیل به آزادی صورت می

به بیان آبراهامیان، سقوط رضاشاه، پایان دوران سیاست مهار دولتی و آغاز سیاست کشامکش اجتمااعی  

نده و بود و دوران سکوت شانزده ساله، جای خود را به فریااد نماینادگان پرشاور، روزناماه نگااران سارز

ی حزبی و تظاهر کنندگان ناراضی داد و قدرتی که در آن سالها باه طاور بانشاط و رهبران صریح اللهجه

مطلق در دستان رضاشاه متمرکز بود بین پنج قطب جداگانه که عبارت بودند از دربار و مجلو و کابینه و 

 (640 - 643: 1030شد. اآبراهامیان، های خارجی و مردم دست به دست میسفارتخانه

ای مدنی که هناوز ضاعیف و ناپایادار در چنین فضایی از توزیع قدرت و به حال خود رها شدن جامعه 

های هاا و روزناماههای مستقل و از جملاه انجمنها و روزنامهها و انجمنبود، به تدریج دوباره سازمان



 ۰۱۱..... .................................................................ش( ۰۰۳۱-۰۰۱۱) یعصر پهلو رانیا یاسیس -یزنان در ساخت اجتماع

 

روزناماه یاا  63آماده، تنهاا  1تنعنوان نشریاتی که در فهرست ساا 663غیر دولتی زنانه پا گرفتند. از 

انتشار یافت. اساتن و کهان،  66-1061پدید آمده و بقیه خالل سالهای  1064مجله پیش از شهریور 

1034 :1۷) 

های عاالم زناان ( بود و عالوه بر آن مجلاه1060ا"زن امروز "ی زنان این دوره نشریه ینترشاخص 

ی فعالیت نهادند. اخانیکی، ز در همین زمان پا به عرصه( نی1060( و بانو ا1060( و بیداری ما ا1060ا

ی مستقل خود تحت عنون لیگ زنان ازبان زناان( را دوبااره در ( صدیقه دولت آبادی مجله03: 1061

( با هادف دفااع از عادالت 1066 -یای زنان پیشرو اصدیقه گنجهمنتشر ساخت و مجله 1061سال 

( با موضوعات اجتمااعی و ادبیاات، حقاوق 1066-را علی آبادیاجتماعی و حقوق زنان، قیام زنان اصغ

( از 1001-(، آزادی زنان اظفر دخت اردالن( و زنان مبارز اکبارا ساارمو1001-زنان اابتهاج مستحق

 (110: 1036ی این دوره بودند. ازاهد، دیگر نشریات زنانه

وسو بدرالملوک بامداد با هادف ت 1061بود که در سال  "جمعیت زنان"ارگان  "زن امروز"ی روزنامه 

زن باه  "در برابار  "حقاوق زن در خاانواده"شد. توجه به  یوتغییر و بهبود وضعیت حقوقی زنان تأس

اساتقالل و  "و باه طاور کلای  "خاناه داری آناان "در برابار  "آموزش دختاران "عنوان جنو دوم

ی زندگی در فروپاشی قدرت مستبد تجربهبرای زنانی که  "توانمندی زنان در برابر انقیاد و ناتوانی آنان

: 1061های موضوعی این نشریه بود. اخاانیکی، کیهاانی، سیاسی را آغاز کرده بودند، در شمار اولویت

های زنان و گروه ترینیکالبود که یکی از راد "تشکیالت زنان ایران "ی نیز نشریه "بیداری ما"( 66

تشکیل شده بود و هدف آن آزادی کامل اقتصادی،  1066ال از حزب توده ایران بود که در س یاشاخه

ها تاکیاد اجتماعی و سیاسی زنان بود. این تشکیالت بر ضرورت محو استثمار زنان کاارگر در کارخاناه

داشت و خواسته مرخصی با حقوق برای زنان، ایجاد مهد کودک برای مادران و حقوق مسااوی بارای 

شده بود نیز به رغام اینکاه از  یوبانوان که در زمان رضاشاه تأس کرد. کانونکار مساوی را مطرح می

های خود در طرفداری همزمان از توانمند ساازی زناان و سالطنت اهمیتش کاسته شده بود، به فعالیت

تشکیل شد و تنها جمعیتی باود  1066در سال  "صفیه فیروز"پهلوی ادامه داد و حزب زنان نیز توسو 

متشاکل از  "اتحادیاه باین المللای"المللی زنان ارتباط مستقیم داشت و عضو های بین که با سازمان

 (۷4: 106۷نوروزی،   110: 1036ور جهان بود. ازاهد، زنان بیش از پنجاه کش

                                                           
1.Satan 
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ی ی قاجار و پاو از آن در دورهتوان تحرک و تغییر در وضعیت زنان از اواخر دورهبه رغم اینکه نمی 

لوی اول و دوم را بی اهمیت شمرد اما اغراق در عماق و گساتردگی مبارزات مشروطه و اصالحات په

ی آن توقاع بارآورده گاذارد کاه در نتیجاهآن نیز تصویر نادرستی از وضعیت زنان پایش روی ماا می

شود. این درست است که این تغییرات و افازایش آگااهی و فعالیات و ی مهمی بر ما تحمیل مینشده

ی اول نگارش خاود زناان را بود، صورتی تدریجی داشت اماا در درجاه تاثیرگذاری زنان که پیامد آن

هایشان تغییر داد. از سوی دیگر مردان زیادی را چه به صورت بنیادین و چه صوری و نسبت به توانایی

در سطح مواضع رسمی، وادار به عقب نشینی از برخی مواضع پدرساالرانه و زن ستیزانه و همراهی باا 

همه، کارکرد ساختارهای تاریخی و متصلب علیه زنان از یاک ساو و محادود شادن  زنان کرد. با این

ی متوسو و باالی شهرنشین از سوی دیگر، موجاب ناپایاداری ی طبقهها به زنان تحصیلکردهفعالیت

ی تااثیرات آن در نو بنیان بود. افزون اینکه بخش بزرگی از زنان نه تنها از مشاهده یهاهمین حرکت

عیت عینی خود محروم بودند بلکه حتی از مفاد و محتوای آن یا وجود آن اطالعی نداشتند. از تغییر وض

این روی در همه این سالها در سطح خانواده هنوز و به طور کامالً قدرتمندی مناسابات پدرسااالرانه و 

ب ( و در نظاام سیاسای هناوز ساالها پاو از انقاال146-66: 1031مردساالرانه حاکم باود اازغنادی،

 ینتارهای مهم زنان درجریان آن، از دساتیابی باه اولاین و مهمی نقش آفرینیمشروطه به رغم همه

 ی خود یعنی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بازمانده بودند.خواسته

ای مبتنای بار تقاضاای حقاوق سیاسای و های مختلف زناان، بیانیاه، ا تالفی از گروه1001در سال  

هیچ کشوری ماادامی کاه زناان را کناار  "ه در بخشی از آن، چنین آمده بود: اقتصادی صادرکردند ک

تواناد ادعاای سااختن تمادن داشاته باشاد و از آن تواند پیشرفت کند، هیچ ملتای نمیاند نمیگذاشته

هایی از نساخه "احساس غرور کند مادامی که زنان از داشتن حقوق مساوی با مردان محروم هستند. 

نخست وزیر وقت، دکتر محمد مصدق و نیز نمایندگان مجلو و سازمان ملال فرساتاده این بیانیه به 

ی مربوط به قانون انتخابات درج نشاد. اساناسااریان، برای زنان در الیحه یشد اما به رغم آن حق رأ

1030 :11۵-113) 

ت. زناان شاهد مطرح شدن تقاضاهای زنان برای ارتقاء شرایو اجتماعیشان اس 1004ی سالهای دهه 

به دکتار مصادق در ایان خصاوص  1001ی سوم دی ماه کارمند شرکت سهامی بیمه ایران، در نامه

ی دیوانگاان و ما طبقه نسوان حتم داشتیم در زمان حکومت آنجناب زنان در ایران در زمره "نوشتند: 

عبودیت آزاد و مهجوران نخواهند بود و در وضع فعلی که خوشبختانه حکومتی ملی دارا هستیم از قید 
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خواهیم دیگر ضاعیفه نامیاده شاویم و جاداً خواساتار از این سرشکستگی خالص خواهیم شد. ما نمی

 (666: 1031اشادی طلب،  "ی خود هستیم...حقوق حقه
و شروع سلطنت شبه نظامی محمد رضاشاه به  1006این وضعیت با سقوط دولت ملی دکتر مصدق در 

ی تالش محمدرضاشاه برای تثبیت قدرت خود توان دورهرا می 1006-1006های وخامت گرایید. سال

ساالهای "نویساد: درباره ایان دوره می "من و برادرم"نامید. اشرف پهلوی در خاطرات خود با عنوان 

رود. این بحران به شاه آموخت کاه زماان پو از مصدق، برای برادرم و من دوران تحول به شمار می

دشاه، قویاً رهبری مملکت را به دست بگیرد، چه ایران هنوز از بلوغ و تجرباه آن فرا رسیده است که پا

مند نشده بود و سیاسی کافی برای تقلید از نظامهای دموکراسی غربی و یا پارلمانتاریسم انگلیسی بهره

در واقاع باه نظار او مناافع  (66۵: 10۵6اپهلوی،  «توانست تحت این نظامها با کارایی عمل کندنمی

کرد که وی قاطعانه حکومت را به دست بگیرد و باه ایان ترتیاب حکومات زمدت ایران ایجاب میدرا

های آخر رژیم نیز به همین ترتیاب شد و اوضاع تا سالایران هر روز بیشتر به حکومت شاه تبدیل می

 ادامه یافت.
شااه وابساته و  ها و تشکالت زنان نیز به خصوص آنهایی که به احزاب مخالفدر همین راستا انجمن

یا مستقل از نظام بودند مانند بسیاری از احزاب در ایران دوباره برچیده شدند و آنهاایی کاه باه نظاام 

: 1036ی شاه درآمدند. ازاهاد،ی رضاشاه، تحت پوشش سازمان دست ساختهمرتبو بودند همانند دوره

11۷) 
 ۰۰۳۱-۰۰4۱ساخت اجتماعي سیاسي ایران  -ب

های ی نظامی و ناکافی بودن درآمادهای فزایندهه دلیل بحران اقتصادی و هزینهب 04ی از اواخر دهه

ی شاه، همزمان با کسار درآماد ناشای از ی هفت سالهی بلندپروازانهی برنامههزینه یننفتی برای تأم

شرایو تثبیت قدرت خاود  ینبرداشت بد محصول و ضرورت باز پرداخت وامهای سنگینی که برای تأم

فوق العاده از  یهاها و اعتصابات، محمدرضا پهلوی را به تقاضای کمکود و افزایش نارضایتیگرفته ب

های هاا اجارای برناماهصندوق بین المللی پول و ایاالت متحده وادار کرد که شرط دریافت این کمک

 ی لیبرالی تدوین شده در غرب و اصالحات ارضی بود.توسعه

امینی، مطرح شادن اصاالحات ارضای و در اداماه طارح شاش  تن دادن شاه به نخست وزیری علی 

ی این روند تحلیل کرد که پو از برکنااری توان در ادامهرا نیز می "انقالب سفید"ای معروف به ماده

ها و ی برخی از اصالحات دولت وی اما باا تعادیل، بر پایههایها و ناکامامینی به دلیل برخی تندروی
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و به عنوان ابتکار وی مطرح شد. مفاد این طرح مربوط به تقسیم اراضی، ملای تغییرهایی از سوی شاه 

ها باه های دولتی به سرمایه گذاران خصوصای، فاروش ساهام کارخاناهکردن جنگلها، فروش کارخانه

 (۷66-۷13: 1030به زنان و ایجاد سساه دانش بود. اآبراهامیان،  یکارگران، اعطای حق رأ

تادوین یافتاه  یهاوارد دیگری از این دست که زمینه ساز پیاده کردن طرحمفاد اصالحات ارضی و م 

ی غربی بود، بدون شک موجد تعارضاتی در فضاای باومی در غرب در کشورهای چرخنده در منظومه

شد. همین مسئله موجب شاد های اجتماعی متفاوت میهای متمایز از غرب و نظاهکشورها با فرهنگ

 آکنده از تعارض و تضاد باشد. ییهادر ایران، دهه 10۷4و  1004 یهاتا دهه

تر و ها بود و هم شاه و هم مخالفین وی رویکرد قاطعانهاز آغاز مملو از تضادها و چالش 1004ی دهه 

، حکومات براسااس 1004ی شاه از آغاز دهه "ی مارگارت الینگ،متفاوتی در پیش گرفتند. به نوشته

 (6۷۷: 10۵1االینگ، "شور قرار داد. ی اجرای امور کشاه را، شیوه

وضعیت زنان در این دوره نیز تابعی تمام از همین رویکرد کلی بود. در این حال، اگر چه به دساتیابی  

های صوری و غیر بنیاادین زنان به حق انتخاب کردن و انتخاب شدن توجه شده بود اما توجه به جنبه

بخشاید آن اصالت و اعتبار راساتین و راضای کنناده می و عدم ابتنای آن بر تغییرات ساختاری که به

 آن را دریافت. توانیچیزی بود که با اندک تأملی م

در طی این دوره اگرچه مواردی همچون به نمایندگی رسیدن زنان در مجلو، توجه محققان را جلب  

تاد که درجهت اعماال ی اینها در بستری از توسعه نیافتگی سیاسی و استبداد اتفاق افکند، اما همهمی

های بااالی سیاسای به عنوان نمونه، دسترسی به مقام ی شاهانه، امکان وقوع آن فراهم شده بوداراده

اختصاص یافت. حتی زناانی کاه  ییدی مرفه، درباری و به نحوی مورد تأصرفاً به قشر خاصی از طبقه

قوی و فقدان تجاارب دموکراتیاک و  ی سیاسیها قرار گرفتند به دلیل نداشتن پیشینهدر این موقعیت

شدند و از طرف دیگر به دلیل وابستگی همه جانبه ی واقعی زنان محسوب نمیانتصابی بودن، نماینده

های آن اتخااذ کنناد یاا در جهات توانستند موضعی مستقل یا مخالف در برابر سیاستبه پهلوی، نمی

 .بهبود ساختاری شرایو زنان با حاکمیت چانه زنی کنند
هایی همچاون ، جریان ایجاد تغییر و اصالح برای حمایات از زناان در عرصاه10۷4در سالهای دهه  

به تصاویب رساید و  "حمایت از خانواده"قانون  1006خانواده، تحصیل و اشتغال ادامه یافت. در سال 

 یل شد.این قانون به منظور افزودن موارد بیشتری به نفع حقوق و قوانین کار زنان تکم 10۷0در 
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این تغییرات در عمل به همان دلیل فقدان تغییرات ساختاری و بساتر ساازی اجتمااعی و فرهنگای کاه  

ای سانتی ایاران کاه ی امکان اجرایی شدن مؤثر آن بود، کارکرد رضایت بخشی نیافت و در جامعهالزمه

یجاد نکارد و تنهاا در زن از لحاظ عاطفی و مادی کامالً به مرد وابستگی داشت در عمل تفاوت چندانی ا

 ی به نسبت محدودی از زنان قابلیت اجرا یافت.های بزرگ و برای عدهشهر

ی تحصیل و اشتغال نیز برای زنان وجود داشت. در عصر پهلوی به طور کلی همین وضعیت در زمینه 

دی ی پهلوی دوم به طور خاص روند آموزش دختران شتاب گرفت. هرچند هنوز نار  باساواو در دوره

ی پابرجاایی الگوهاای درصدی مردان نشاندهنده ۵/۵0درصدی زنان در قیاس با نر  باسوادی  ۵/0۷

( این نابرابری در مورد وضعیت آموزش زنان روساتایی باه 0۷-00: 1030اصلی نابرابری بود ااشتری، 

رس ، تعداد دخترانای کاه در مادا1006-1003یافت. در سال تحصیلی شدت می یاطور قابل مالحظه

ابتدایی در شهرها به تحصیل اشتغال داشتند، تقریباً مساوی تعداد پسران بود اما این نسبت در روستاها 

ها در روستاها بسیار کمتر از شهرها بود و نسبت دخترانی کاه در کمتر از یک سوم بود. تعداد دبیرستان

بود. کمباود تجهیازات و کردند، فقو حدود یک ششم تعداد پسران دبیرستانهای روستایی تحصیل می

امکانات تعلیم و تربیت در روستاها و تحصیل دختران و پسران در کنار هم از عوامل اصلی عدم تمایل 

والدین روستایی نسبت به فرستادن دختران خود به مدارس محلی و تدریو و وجود مدیر و مربی مرد 

 10۷۷و  100۷،100۷روستایی در سال  باسوادی زنان ( میزان0: 10۷1بود. اتورنو، در اینگونه مدارس 

درصد  1۷ی زمانی بیست سال، تنها حدود درصد بوده که یعنی در فاصله ۷/16، و 0/0، 6/1به ترتیب 

ی این نابرابری رویکرد نظام ی آموزش، همزمان با مالحظه(. در زمینه146: 1034رشد داشت اپایدار، 

اصالی  یهااسنتی نیز حاا ز اهمیات اسات. کتاب هاییشهها و کلآموزشی در بازتولید و تثبیت ارزش

آماوز باه تصاویر ساخت که زنان عمدتاً در نقش مادر، دوست، معلم و دانشمدارس ابتدایی آشکار می

گرفتند که در مقایسه اند و مردان در مقام دکتر، دانشمند، قهرمان و رؤسای ارتش قرار میکشیده شده

محساوب  تریزی و معلام مدرساه ابتادایی، مشااغل پار منزلاتبا نگهداری از بچه و شستشو و آشس

 (16۷: 1030شدند. اساناساریان، می

ی اشتغال نیز اوضاع به همین ترتیب بود و زنان به خصوص زناان شاهری در جریاان کلای در زمینه 

، باا 1014ی صانعتی از های خدماتی و توساعهافزایش طبقه کارگر در پی ورود صنایع جدید و فعالیت

ی کار شدند و این روند با توجاه باه شرایطی نابرابرانه نسبت به مردان، به صورت روزافزون وارد حوزه

ای که در آگاهی زنان پدید آمده بود اداماه افزایش درصد باسوادی و سطح تحصیالت و تغییر تدریجی
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پاو تاا اواساو  باود و از آن 1004 ییافت. اوج اشتغال به کار زنان در مراکز شهری تا اواساو دهاه

درصد  ۷/6افزایش یافت. سهم زنان در بازار کار از  10۷۷رو به کاهش نهاده و مجدداً تا  10۷4ی دهه

 3/10درصاد ساقوط کارد و باه  ۷/۵باه  10۷4رسید، در سال  100۷درصد در سال  6/6به  100۷در 

درصاد از  63، 10۷6( و در سال 160-160: 1030افزایش یافت ازاهد، خواجه نوری،  10۷۷درصد در 

 یبااًدرصد کارکنان مادارس ابتادایی و تقر ۷0درصد از کارکنان مدارس متوسطه،  04کارمندان اداری، 

( البته هماانطور کاه مشاخص ۷00: 1030ها زنان بودند. اآبراهامیان، درصد کارکنان کودکستان 144

و کارکناان خاانوادگی و های دولتی و خدماتی و عمومی است این افزایش حضور زنان بیشتر در بخش

بدون مزد بوده و حضور آنها در بخش خصوصی باه خصاوص در باین مزدبگیاران بخاش خصوصای 

دهد و نیز در مشاغل کلیدی، مدیریتی و تجاری و به طور کلای اماوری کاه نیازمناد کاهش نشان می

-160: 1030تصمیم گیری است کمترین درصد را به خود اختصاص داده بودند. ازاهد، خواجاه ناوری،

در ایان موضاوع راهگشاسات:  100۷و  100۷وضاعیت زناان شااغل باین ساالهای  ییسه( مقا160

 (3: 1006اشهالپور، 

سااااامت 

زنان سال 

 سرشماری

جمااااع 

 شاغالن

کارکناااان  کارفرمایان

 مستقل

مسااتخدمین 

 دولت

حقاااااوق و 

 مزدبگیران

بدون 

 مزدها

100۷ 144 %6 3/66 0/۷ 0/۷0 3/1۵ 

100۷ 144 %6 4/66 0/6 ۵/0۵ 0/60 

 

ی میاان توان اینگونه تحلیل کرد کاه تحاول در سامت زناان در مقایساهبا توجه به جدول فوق می 

، قابل توجه نیست و تحول چشمگیر در این مورد فقو به زنان شاغلی که زیر 100۷و  100۷های سال

 یبااًترتیاب کاه تقر از آنها یاد شده، اختصاص دارد. به این "مزد و حقوق بگیر"و  "بدون مزد "عنوان

سال مورد نظر افزوده شده و تقریباً همین مقدار از  14شش درصد بر تعداد زنان شاغل بدون مزد طی 

تعداد زنان شاغل مزد و حقوق بگیر در این مدت کاسته شده است و در این مدت تقریباً هشت درصاد 

اد مستخدمین دولت افزوده شاده از تعداد کارکنان مستقل کاسته شده و از طرف دیگر نه درصد به تعد

شاود. اند اصاوالً تغییار و تحاولی مشااهده نمیاست و در مورد زناانی کاه سامت کارفرماایی داشاته

شاود. در گذشاته ( از طرف دیگر در تقابل با اشتغال، موضوع بیکاری نیز مطارح می64: 1044اثواقب،
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هاای انی بارای شارکت در فعالیتتر عدم آماوزش، امکاان چنادزنان به دالیل مختلف و از همه مهم

های منتهی دادند اما در اثر تحوالت اجتماعی در سالاقتصادی نداشتند و تمایلی هم از خود نشان نمی

، تعداد زیادی از زنان در شهرها و روستاها به بااز کاار روی آوردناد و از آنجاا کاه امکاناات 100۷به 

ی نیروی انسانی را جذب نماید و در نتیجه تعداد ی عرضههاشتغال زیاد نبود، بازار کار نتوانسته بود کلی

 (16: 1006زیادی از آنان بیکار شدند اامین زاده،

درصاد  60کردند که از این میاان میلیون زن به طور رسمی در ایران کار می 0/1ش.  10۷1در سال  

درصد  10اد در واقع درصد در کشاورزی فعالیت داشتند. این تعد 11درصد در خدمات و  66در صنعت، 

ی سنی و باا در درصد مردان شاغل در این محدوده 60سال بود که در مقایسه با  16کل زنان باالی 

های فعالیت که در مورد زنان اکثریت با مشاغل صنعتی و خادماتی باا مازد پاایین و نظر گرفتن حوزه

 ی همچنان پابرجاست.شرایو دشوار بود، نشانگر نابرابری نهادینه

 تیجه گیرین

ی کمای و توان ذیل دو مفهوم توساعهوضعیت زنان در دوره پهلوی و به طور خاص پهلوی دوم را می

توان آن را معلول عواملی زیااد و از آماری و عدم توسعه یافتگی ساختاری خالصه کرد. روندی که می

و سیاسای  تار قادمت و نهاادینگی و کاارکرد سااختارهای فرهنگای، اجتمااعی، اقتصاادیهمه مهم

ی ایران در سطح خرد و کالن دانسات. دولات پهلاوی در تنگناای میاان فهام مردساالرانه در جامعه

ضرورت حضور و پیشرفت و آگاهی و فعالیت زنان به عناوان بخاش مهمای از جامعاه بارای امکاان 

ی سالطنت و نهادهاای دستیابی به توسعه و پیشارفت از طرفای و ماهیات اساتبدادی و پدرسااالرانه

ی خود محمد رضا شاه از طرف دیگر در تقال بود و به ایان ترتیاب از حکومتی و باورهای زن ستیزانه

یک سو با تصویب قوانین برای اشتغال و تحصیل زنان، امکانات عینی آنان را افزایش داد اما از ساوی 

و ناهمگاامی باا های اساتبدادی دیگر به دلیل عدم ایجاد تغییرات ساختاری و بنیادین و اتخاذ سیاست

افازود و باه این تغییرات در داخل و در سطح بین المللی بر احسااس بیگاانگی و نارضاایتی زناان می

که باه طاور هماه جانباه اعتقاادات، زد زیرا در حالیبحران هویت و کیستی و چگونگی آنان دامن می

بارد، همزماان ر سؤال میهای زن مسلمان سنتی ایرانی را زیها، آداب و سنن و سنتها، اندیشهارزش

الگوی مبهمی از ترکیب عناصر ایرانی و باستانی و غربای را بادون زمیناه ساازی و ایجااد بساترهای 

نمود که در نهایت بخش مهمای از ایان زناان را در مناسب پرورنده و روشن کننده و پذیرنده ارا ه می

مستقیم و غیرمستقیم برای مبارزه های وجوی هویت خود و به امید امکان تغییر به سوی فعالیتجست



 0011، پاییز و زمستان6 سوم، شماره، سال«جستارهای انقالب اسالمی»فصلنامه دو ..................................... ۰۰1

با استبداد پهلوی سوق داد و حتی گرایشی قوی به سوی بازگشات باه ماذهب را در جریاان پیاروزی 

 انقالب اسالمی برانگیخت.

 کتابنامه
(، ایران بین دوانقالب، ترجمه احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی، تهران، 1030آبراهامیان، یرواند ا -

 .نشر نی

 .منیژه نجم عراقی، تهران، نشر نی یشناسی زنان، ترجمه(، جامعه1034وت، پامال، واالس، کلر ااب -
-1064 ی(، تاریخ تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران جلد اول تحوالت اجتمااع1031ازغندی، سید علیرضا ا -

 .، تهران، سمت10۷۵

تا  1۷الت سمینار بین المللی دانشگاه زنجان، (، زن در تاریخ ایران معاصر امجموعه مقا1030اشتری، بهناز ا -

 .۷1-00(، تهران، انتشارات کویر، صص 1030اسفند  1۵

( دولت پاتریمونیال اپایش از مشاروطیت، اطالعاات 1(، ماهیت دولت در ایران ا103۷اطاعت، محمد جواد ا -

 .۵6-۷4، ص 606-601، شماره 103۷اقتصادی، آذر و دی  -سیاسی

 .رضا رضایی، تهران، بیستون ی(، انقالب مشروطه ایران، ترجمه10۵آفاری، ژانت ا -
(، بیکاری و کم کاری در ایران، طرح پژوهشی، تهران، مؤسسه مطالعاات و تحقیقاات 1006زاده، فر  اامین -

 .گاه تهران، بخش جمعیت شناسیاجتماعی دانش
 .سفر نامه بنجامین، تهران، افتاب (، ایران و ایرانیان، خاطرات و1060بنجامین، سامو ل گرین ویلز ا -
 .06(، زنان و عصر تمدن بزرگ، گفتگو، ش 1034پایدار، پروین ا -

 (، من و برادرم اخاطرات( چاپ دوم، تهران، نشر علمی.10۵6پهلوی، اشرف ا -
 ی بازی سیاسی در میان ایرانیان، تهران، نشر نی.(، تجربه1036تاجیک، محمدرضا ا -

(، تکاپوی زنان عصر قاجار فردیت جهان سنت و گاذر از آن، تااریخ اساالم و 1033هیال اترابی فارسانی، س -

 .10-0، صص 6، شماره 1033ایران، تابستان 
آن در رفتارهاای  یر(، آموزش و اشتغال زنان و تأث1044ثواقب، جهانبخش، روح اهلل بهرامی، پروین رستمی ا -

ش(، پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، پژوهشگاه  10۷۵-1006عصر پهلوی دوم ا یواکنشی در جامعه

 .1044، بهار و تابستان 1، شماره 14علمی، سال  یعلوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دو فصل نامه

ی مطبوعات زنان در ایران، مطالعات فرهنگی (، مدلی برای مطالعه1061خانیکی، هادی، کیهانی، معصومه ا -

 .66-06، ص 63، شماره 1061و ارتباطات، پا یز 
و نمایندگی زن در مجلو شورای ملای، زماناه،  ی( نیمه دوم  حق رأ103۷خزا لی، علیرضا، بلباسی، سمیه ا -

 .03، شماره 103۷سال پنجم، شهریور 
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(، هدف و مبارزه زن ایرانی از انقالب مشروطیت تا انقاالب سافید، تهاران، 1031خسروپناه، محمد حسین ا -

 ز.نشر پیام امرو

ه. ش(  1001-1661در قاوانین انتخابااتی ا "زناان"باه  "نسوان"(، ارتقاء جایگاه 1060روح بخش، رحیم ا -

 .16، شماره 1060ها، اسناد بهارستان، بهار و تابستان های زنان، مراجع تقلید و دولتبررسی چالش: تشکل
ایاران، مجموعاه مقااالت دانشاگاه  (، جنبش زنان در تاریخ معاصار1030زاهد، سعید، خواجه نوری، بیژن ا -

 136-160، ص  13۷ُ، شماره 1030عالمه طباطبایی، سال 
(، بررسی و تحلیل اجمالی نقش اجتماعی زنان در تااریخ ایاران، 1036زاهد، سید سعید، خواجه نوری، بیژن ا -

 .ُُ 03، شماره 1036فرهنگ، زمستان 

وزارت عات ایران، تهران، ساازمان چااپ و انتشاارات و مطبو 64 یور(، شهر1034ساتن، الول، کهن، کو ل ا -

 .فرهنگ و ارشاد اسالمی

( ۷۵تاا انقاالب  1634(، جنبش حقوق زنان در ایران اطغیاان، افاول و سارکوب از 1030ساناساریان، الیز ا -

 .نوشین احمدی خراسانی، چاپ اول، تهران، نشر اختران یترجمه

 (، نهضت نسوان شرق، تهران، شیرازه.1030سالمی، غالمرضا، نجم آبادی، افسانه ا -

 های زنان ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات قطره.(، توسعه و چالش1031 (شادی طلب، ژاله -
 (، تحول سمت و موقعیت زن در شغل، طرح پژوهشی، تهاران، موسساه مطالعاات و1006شهالپور، پروین ا -

 تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران.

(، چهارده مقاله در ادبیات، اجتمااع، فلسافه و اقتصااد، تهاران، نشار 10۵0حمد علی اهمایون( اکاتوزیان، م -

 مرکز.

-11(، حقوق سیاسی زنان در ایران، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعاات زناان، ص 0۵6کار، مهرانگیز ا -

10. 
 وم، تهران، البرز.اردشیر روشنگر، چاپد ی(، مصاحبه با شاه، ترجمه10۵1الینگ، مارگارت ا -
 ، تهران، ابن سینا.0(، تاریخ انقالب مشروطیت ایران، جلد 10۷1ملک زاده، مهدی ا -
 .60-61، تهران، ابن سینا، صص 6(، تاریخ انقالب مشروطیت ایران، جلد 1060ملک زاده، مهدی ا -

ی علاوم و ارتباطاات کده(، سیر ارتباطات اجتمااعی در ایاران، تهاران، انتشاارات دانشا10۷3موالنا، حمید ا -

 اجتماعی.

، 1030های زنان در دوره رضاشاه، گفتگاو، آذر (، اقتدار و نمایندگی: بازبینی فعالیت1030نجم آبای، افسانه ا -

 .100-104، ص 00شماره 



 0011، پاییز و زمستان6 سوم، شماره، سال«جستارهای انقالب اسالمی»فصلنامه دو ..................................... ۰۰1

، مطالعاات علاوم ۷۵-1064(، مشارکت سیاسی زناان در دوره پهلاوی دوم ساالهای 106۷نوروزی، بشری ا -

 .0، دوره دوم، شماره 106۷ز اجتماعی، پا ی
 .۵، شماره 1036(، تحول جامعه پذیری جنسیتی، زن در توسعه و سیاست، پا یز 1036هومین فر، الهام ا -
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