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:چكيده

و سياسي آنان در ايـران اسـت بررسي وضعيت زنان نشا بـا. نگر روند تدريجي توسعه حقوق مدني

و بخـصوص انقـالب  و بـا نهـضت تنبـاكو اين حال، اين توسعه بطـور واقعـي از دورة قاجاريـه

و دوم ادامه يافتـه اسـت  و در دوران حكومت پهلوي اول مـشاركت زنـان. مشروطيت شروع شده

ان ايراني در فعاليت  و پس از آن غير قابل انكار اسـت هاي سياسي در طول بـا ايـن. قالب اسالمي

و سهم عادالنه آنان از امكانات در ايران با موانع حقـوقي،  حال، هنوز مشاركت زنان در امور جامعه

و فرهنگي  بر توسعه كـشور بـر نامطلوبياتاثراين امر. جه مي باشد موا لفي مخت سياسي، اقتصادي

 جاي گذاشته است 

:ن كليدي واژگا
.سياسي زنان، ايران-توسعه، حقوق مدني

  Email: dm_jalali@ yahoo.com 03117932885: مسئول مقاله فاكس∗

:از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است

و وضعيت ايرانحقوق بشر زنان در حقوق بين«  حقوقي–مطالعه تاريخي وضعيت سياسي«؛ 1383، زمستان66، شماره»الملل

.1389، زمستان40، شماره»زنان در جهان از آغاز تاكنون
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 مقدمه.1
كه زن بارهدر مي توان گفت زيـرا تـاريخ. اسـت» تاريخمادر« نقش زن در تاريخ با جرأت

و جمع پديده هـاي مثبـت يـا منفـي انـساني  و اتصال جوامع بشري چيزي جز حركت مستمر

ج. نيست اگواگر و ر فرد يـا خـانواده كـه خـشت بنّـاي جوامـع امع نبودند تاريخ معني نداشت

شـ؛ وجود نداشت،هستند و اين همه نقش ها پديدار نمـي پـس چـه نقـشي.د جامعه اي نبود

كه سلسله جنبان تاريخ بوده اند  به دنيا آوردن انسان، انسانهايي همة پيامبران، رهبـران،. باالتر از

و خدمتگ  و تـاريخ را بـه را ني مردا. اران از مادر زاده شده اندزدانشمندان، كه ننگ بشريت بوده

و انگيـزه و آنها نيز از زنان الهـام .انـد گرفتـه صفحه اي سياه تبديل كرده اند نيز زنان زاده اند

و لياقت  بيشتر از مـردان همزمـان خـوديگذشته از زناني كه خود محور حركات تاريخ بوده اند

و پـايمردي خود تاريخ نيز مانند بيشتر فرزند؛داشته اند ان اين مادر هرگز پاس اين همه احسان

و پس از قرنها از عمر تاريخ، هنوز زن همان زني اسـت كـه بـرده  وار كنـارو خدمت را نداشته

مي كند  و نغمة محبت را براي فرزندان خود زمزمه زنان ايراني نيز از اين. گهوارة تاريخ نشسته

قس. گردونة تاريخي مستثني نبوده اند   نجـد ايـران؛مت اعظم اروپا از يخ پوشيده شده بود وقتي

آب قـرار داشـت گذشتمياز دورة باران طي آن حتي دره هاي مرتفع زير  در عهـدي كـه.كه

مي گرفت و هوا صورت آب زنـدگي انسانهاي پيش از تـاريخ، در سـوراخهايي؛تغيير تدريجي

و بوسيلة شـا كردند مي مي شد خه هـاي درختـان مـسقفكه در جوانب پردرخت كوهها حفر

طي قرون متمادي جزو قسمتي از آسـياي وسـطي.شدمي كه امروزه ايران مي ناميم، مملكتي را

مي گفتند بود كه آن  دو.را فالت ايران يا نجد ايران كه بـين فرورفتگـي نجد ايران مثلثي است

و درياي خزر در شـمال قـرار  ، وظيفـة ايـن وضـعيت جغرافيـايي. دارد خليج فارس در جنوب

مي دهد تاريخي مرا توضيح طي هزاران سال تاريخ بشريت ايفا كرده استزبكه فالت .ور

و گام بـه و توسعه تدريجي به تاريخ تحوالت و سياسي در اين مقاله از ديدگاهي حقوقي

مي شـود  و بـدين لحـاظ. گام وضعيت زنان در ايران پرداخته گذشـته چـراغ راه آينـده اسـت

 تصويري از جايگاه واقعي زنـان در دوره هـاي،ند تا بدون تعصب علمي هستآننگارندگان بر 

ب . نندكمنظور توسعه بيشتر وضعيت آنان در آينده ارائهه مختلف از قبل از تاريخ تاكنون

 موقعيت زنان در ايران باستان.2
كه قسمت اعظم ترقيات اقتصادي،در اجتماعات ابتدايي به دست مردان زنـانبه دسـت نه

و شواهد موجود در ادوار ديرينه.،اتفاق افتاده است  ي مدارك  زن صاحب قـدرت بـوده،برپايه

ي وسيع انديشه و اقتـصاد اثـر، عواطـف، سياسـت، حقـوق،و تواناييهاي او در عرصه  الهيـات

و ملمـوس ماننـد پيكـرك هـاي. گذاشته است نمودهاي قدرت زنان گاهي در صورتهاي عيني
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و نقش و كتيبه ها كه از حفاريهازنانه و الواح ها بدست آمـدهو تصاوير باقي مانده بر ظروف

مي شود  از(.ظاهر ي پژوهش»زن«قديمي ترين نشانه هايي كه هاي باسـتان شناسـي در نتيجه

ي ششم قبل از ميالد تعلق دارد  در.)در ايران بدست آمده به هزاره  گاهي مظـاهر ايـن قـدرت

و صورت و اشارهيننمادهاي فكري مي كند هايي مانند مفاهيم و خود را آشكار كه در اسـاطير

به طور كلي در ادبيات كهن نهفته است  و و قصه هاي قديم در جريان بررسـي ايـن. افسانه ها

و تفسير مفـاهيم كـشف،دو نوع نمود  به ياري مشاهده  راز قدرت زنان را در گذشته هاي دور

.كنيممي

ا به تحقيقات و خصوص دانشمندان در يلهوسبنجام شده با توجه  مباني احترام بـه حقـوق

و با در شخصيت زنان در ايران باستان و وضـع حقـوقي مـردم توجـه بـه مناسـبات اجتمـاعي

ش  و احترامدكشورهاي باستان معلوم كه اصول زندگي اجتماعي ايرانيان از نظر عدالت پروري ه

كه سرمشق ديگر ملل جهـان قراربه حيثيت انسان بر پايه اي چنان ارجمند . ده اسـت شـ داشته

و خـصايص روحـي آنـان چگونگي رفتار غير ايرانيان قديم با زنان به نوع مناسبات اجتمـاعي

و اقليتـي اكثريـت. بستگي داشته است  كه رژيم بردگي حاكم بـوده از اين رو در بعضي جوامع

مي دانستند بالطب  ع با زنان هم بر پاية اين گفتة ارسـطو مردم را از هرگونه حقوق انساني محروم

و بدن به روح است«كه مي» نسبت زن به مرد مثل نسبت غالم به مولي  اما از آنجا.كردندرفتار

.كردندكه در ايران رژيم بردگي حاكم نبوده با كسي با روش غيرانساني رفتار نمي

و طبقات در زمان هخامنشيان، كه زنان در دستگاه حاكمه و همانطور  بـاال صـاحب قـدرت

و در چرخ سياست دستي بلند داشتند و پيشرفت هـر طبقاتدر؛نفوذ بودند  پائين نيز در انجام

و اهميتي بود كـه و ارجمند زن در اين دوره عامل اصلي احترام و نقش فعال امري دخيل بوده

مي شدند .)9-96:1348انصافپور،(در تمام اركان اجتماع از صدر تا ذيل براي او قائل

 جايگاه زنان ايراني بعد از ظهور اسالم.3
و شـجاعت شـهرتريابس زنان،در طول تاريخ ايران بعد از اسالم و دانش، قـدرت  به علم

و در بخـارا53قديمي ترين سند حكومت زنان پس از اسالم مربوط بـه سـال. يافتند  هجـري

مي،در اين سال. است از. كرد عبيداهللا بن زياد در خراسان حكومت و امير بخارا درگذشته بود

مي راند   وي در زمـان ملـك.او كودكي شيرخوار باز مانده بود كه مادرش به جاي او حكومت

و البته جنگ با دشمنان نيز انجام داده بود .)123-156:1366آزاد،( داري خويش مصالحه

و گـاه حكومت زنان هميشه به صور گوناگون اعمال شده؛ گاهي مستقيماً ايفاي  نقش كرده

در واقـع. اگرچه چهرة خارجي نداشته قدرت مردان از قدرت پنهاني زنـان نيـرو گرفتـه اسـت

در دورة.) 141:1376حجـازي،( گرفـت دخالت زنان در حكومت از قدرت مادرانة آنان نـشأت مـي 
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ه يكي از علل كاهش منزلت زنـان ايـن دور. غزنويان زنان در امور سياسي دخالت كمتر داشتند

مي توان نفوذ غالمان در دل سالطين دانست به نحوي كه مجال شكوفايي استعداد به زنـان؛را

اما با ايـن اوصـاف. زنان به حرمسراها رانده شدند،در اين دوره. در نزد همسرانشان نمي دادند

 سرنوشـت سـاز در بـه قـدرتيخواهر سلطان محمود بودند كه نقش» حرة ختلي«زناني مانند 

س ).200:1382ناجي راد،(لطان مسعود ايفا كردند رسيدن

به گونه اي ديگر بود و،در اين دوره. اما در زمان سلجوقيان وضعيت زنان  زنان به سـلطنت

به زناني و ما  كار سلطنت با شوهراندركه مستقيم يا غيرمستقيم برمي خوريم حكومت رسيده

همسر ملكشاه» تركان خاتون«اين عصر از جمله زنان معروف.و فرزندان خود شريك بوده اند

تـرين اقـدام او دسـت مهـم. است كه در كار سلطنت شوهر خود دخالت مستقيم داشته اسـت 

كه بر سر مسألة جانشيني بـا  داشتن در بركناري خواجه نظام الملك وزير معروف سلجوقي بود

به نـام پـسرش.يكديگر اختالف داشتند  رسـماً زمـام امـور در نتيجه تركان خاتون براي مدتي

.اصفهان را در دست گرفت

زن اي عصر خوارزمشاهيان دورة برا مهم از لحاظ حكومت ن. است ايرانن  زنـان خـستين از

اسـت كـه در زمـان شـوهر خـود مـورد» ايل ارسالن«مشهور خاندان خوارزمي همسر سلطان

و بنابر سنّت تركان در كار ملك دخالـت مـستقيم داشـته اسـت  امي كـه ايـل هنگـ. مشورت او

و سلطان شاه كودك بود ملكة تركان مادر وي زمام امور را در دست داشت . ارسالن درگذشت

و طبقـه اي از و اهميت زنان در عصر مغول در هر مرتبه شايد اغراق نباشد اگر بگويم مقام

و طبقات جامعه قابل مقايسه با هيچ يك از ادوار ديگر نيست كه آن را بايـد دوره اي اسـتثناي  ي

به شـگفتي وا مـي داشـته خاص دانست بطوري كه اين وضعيت، مردمان بيگانة معاصر خود را

كه در اين بالد ماية تعجب فراوان بود احترامي است كه نسبت به زنان خود قائـل. است چيزي

در دورة ايلخانان همانگونه كـه خـان. مقام زن در ميان اين مردم بيشتر از مرد بوده است.بودند

مي نهادند را  و تاج بر سرش به تخت مي نشست به تخت سلطنت مي نشاندند ملكه نيز . رسماً

و همـواره در سراسـر) لقب زنان(خاتون ها و احتـرام بـسيار داشـتند در نزد شوهران اهميـت

مي شده است  تا.زندگي روزانه با احترام با آنان برخورد و نفوذ زنان در عصر مغول بـه قدرت

كه آن  به نام حد بود  بـرريابـس تـأثيرات» اوكتاي قـاآن«نديمة همسر قدرتمند» فاطمه«خانمي

و اهل خراسان بود بـه اسـارت حكومـت.درباريان داشت كه فردي باهوش، ايراني االصل  وي

و محرم اسرار.وقت درآمده بود و منزلت يافت كه زني با استعداد بود در دستگاه قرب  از آنجا

و كارهاي نهاني ازشدروني و سعي كرد تا حد امكان در كارهـاي دولتـي بـه جـاي مغـوالن د

.)163:1376حجازي،(عناصر ايراني استفاده شود
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به سر كردن رواج يافت و چادر به هنگـام. در زمان صفويه، روبنده با آنكه پاره اي از زنان

و يـا در تيرانـدازي تـسلط داشـتند  و يا مسافرت بر اسب مي نشستند  زنـدگي معمـوالً؛جنگ

و بچه زاييدن بود و خفتن به خوردن  عادي اعمـال زناناين كار فقط در مورد. اكثريت محدود

شاه اسماعيل كه نخستين. از اين قاعدة كلي پيروي مي كردنددنمي شد بلكه زنان دربار هم باي

بـه فرد مقتدر اين سلسله است در همان ابتداي كار در تحكيم اقتدار خود، از قتـل عـام مـردم 

مي ويژه زنان در مواقع تسلط بر  و مظالمي بزرگ در حق اين طبقه روا شهرها خودداري نكرده

در؛اما شاه عباس بر خالف جد خود سخت گيري چنداني اعمال نمي كرد. داشت  بطوري كـه

مي آمدند، زنان ساير طبقات كه بسيار كم از خانه بيرون و رجال كشور زمان او جز زنان بزرگ

و حتـي از سـال در كوچه  مي شـدند  هجـري قمـري دسـتور داد روزهـاي1018و بازار ديده

و سه پل به زنان و سي .)230-231:1366آزاد،(باشد منحصر چهارشنبة هر هفته گردش در چهارباغ

 سلطنتي بودند براي كـسب خانداناز اواسط دوران صفويه، زنان قدرت طلب كه طبيعتاً از

كه موجب تمركز قدرت در دستشان مـي شـدو حفظ قدرت در اعمال زور و ساير ترفندهايي

خـواهر شـاه» پريخان خـانم«تفاوتي با مردان نداشتند دو تن از اين زنان قدرتمند قدرت طلب

و   بطور كلي زنان براي رسـيدن بـه1.زن سلطان محمد خدابنده بودند» مهد عليا«اسماعيل دوم

و اعتقادي خود از تمام امكا و اهداف سياسي و شخصيتي استفاده كـرده نات خانوادگي، روحي

به  كه تاكنون.ي شان فعال بودند آرمان ها در راه رسيدن ي جـامعيبررسـي هـابه نظر مي رسد

به علل انحطاط سلسله هاي شاهنشاهي در ايران انجـام  ولـي در صـورت؛گرفتـه باشـدنراجع

ي مخفـي آنـان در برانـداختن وجود چنين مستدلي، حتماً مبحث زنان در انحطـاط يـا تالشـها

به سلطنت رساندن پادشاهي مورد نظر كتابي جامع خواهد بود و يا . شاهان

در دورة قاجار.4  زنان
چنانكه از زمان صفويان بـا پيـدا. متعدد بوجود آمد دور شدن زن از جامعه به سبب عواملِ

به نا  و پاي زن كه ديگـر شدن عقايد خرافي در جامعة ايران كم كم چنان دست م دين بسته شد

و خالي كردن عقـده هـايش بـاقي نمانـد به مجالس روضه خواني در. كاري براي زن جز رفتن

و،اين ميان و كم كم اركان اجتماعي، اقتصادي به روز گسترش يافت  بساط حرمسراها نيز روز

به زوال نهاد و بوم رو به اوج.حتّي انساني اين مرز و زنـان اين وضعيت در زمان قاجار  رسـيد

كه مـردم بـه و فساد جامعه به جايي مي رسد در اندرونها محبوس شدند تا اينكه سرانجام فقر

 
رچندر باره براي مطالعه-� و فرهنـگ:ك.د نمونه از زنان معروف صفويه و نقش زنان در تـاريخ  محمد حسين رياحي، تأثير

.50-55، 1382اصفهان تا پايان صفويه،
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مي توان از محمد حسين. جستجوي راهي براي فرار از نابود شدن جامعه برآمدند در اين مورد

كه با چيره دستي تمام  و چهرة اجتماعي زن در آن زمـان را ترسـيم،شهريار ه،دكـر خانه نشيني

).126-132:1356قائم مقامي،(ياد كرد

و اي در جامعة عهد قاجار، فاصلة و ازدواج دختـران وجـود نداشـت  چندان بـين كـودكي

مي كردند در واقع عـواملي چـون دسـتيابي بـه. دختران اغلب از هفت تا سيزده سالگي ازدواج

و پائين بودن ميانگي  به دليل شيوع بيماريهاي استقالل اقتصادي، رشد نسبتاً سريع دختران ن عمر

از طرفي باورهاي اجتماعي رايـج. گوناگون در افزايش اين ازدواجهاي زودرس مؤثر بوده است

بي تأثير نبوده است   سـعادتمند تـرين دختـران آنهـايي،بر ايـن اسـاس. در تحقق اين ازدواجها

به بلوغ مي رسيدند ار جامعـه اي خرافـي در مجموع جامعة عصر قاج. بودند كه در خانة شوهر

كه البتـه زنـان در ايـن مـورد در رأس قـرار  به خرافات معتقد بودند و زن ومرد آن سخت  بود

.داشتند

و زنـان،با اين حال  هرگز مانعي جدي در راه شركت زنان در عرصه هـاي اجتمـاعي نبـود

به شيوة كه و ضرورت چنين تحولي، از طريق اي دريافتند مي توان زيست سخنرانيها ديگر نيز

به بخشي از آنان انتقال يافت  و غير مستقيم دست كم حتّي چنـد.و به ويژه روزنامه ها، مستقيم

كه پيش از مشروط   در خارج از كـشور بـه چـاپهتن از زنان روشنفكر در روزنامه هاي ايراني

.)22-112:1357دلريش،( مقاالتي در جهت بيداري زنان نوشتند؛مي رسيد

كتب تاريخي موجود است، قديمي ترين نشانه اي كه از انتشار يـك نـشريه طبق آنچه در

به سال  .دومي شـ مربوط)ش1289( هجري قمري 1328تخصصي بانوان ايران در دست است

ن 75مقايـسه كنـيم) 1214كاغذ اخبار( روزنامه در ايران خستيناگر اين تاريخ را با تاريخ نشر

يعني زنان ايران سه ربع قرن بعد از مردان دسـت بـه.د داردسال بين اين دو انتشار فاصله وجو

به كار روزنامه نويسي پرداختند  و به دليل عدم توجه جامعه.قلم برده اين فاصلة طوالني زماني

به زنان، محدوديت  و محروميت نسبت و عدم آمادگي خـود بـانوان بـراي نيـل بـه ها هاي آنان

دو. حقوق حقّة شان بوده است  ،»دانـش«ره، سـه نـشرية تخصـصي زنـان بـا عنـاوين در ايـن

عـالوه بـر. منتشر مي شد كه مقارن با حكومت احمد شـاه بـوده اسـت» زبان زنان«و» شكوفه«

كه نمونـة آن نـشرية انتشار نشريات در پايتخت در شهرستان  زبـان‹‹ها نيز زنان فعاليت داشتند

ايلهوسببود كه ›› زنان مي يافت صديقه دولت آبادي در اصفهان .)34:1381ببران،(نتشار

و اعزام محصل و شروع اصالحات از جمله تأسيس مدارس و روس بعد از جنگهاي ايران

و  و اصالحاتي هر چند به ظـاهر انـدك ...به خارج و ايـن تحـوالت در انجـام تحوالت  يافـت

ن. زندگي زنان ايراني بسيار مؤثر واقع شد به بعد زنان ايراني براي  بار هر چند بـهينخستاز اين

و سياست گام نهادند با. عنوان نقشي درجه دوم، به عرصة اجتماع به طور مشخص اين حضور
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كه در سال  آغـاز؛ هجري قمري در جريان قحطي نان در تهران پديـدار شـده بـود1277قيامي

و در پي آن زنـان در پايتخـت، در اين سال.دش  ردنـدك قيـام كمبود نان تهران را فراگرفته بود

و كـسري،(  از ديگر موارد حضور زنان در اين مقطع تاريخي مي توان به واقعه.)202-203:1379معتضد

ا و مقابلـه بـاابرتقرارداد رژي در و همچنـين شـركت در تأسـيس بانـك ط با امتياز دخانيـات

.اولتيماتوم روسيه اشاره كرد

 نهضت مشروطه.1-4
و هنگامي كه مخالفـت زنان در لحظه لحظة اين حركت مهم سياسي  فعاالنه حضور داشتند

و بارها بست نشستند و مردان بارها . مهم بودنـدي زنان نيز عهده دار مسئوليت؛با دولت آغاز شد

به مسجد براي ي، مـسئوليت حفـظ جـان سخنرانآنان ضمن همراهي با مردان در آوردن علماء

به عهده داشتند  زنيكي از اين زنان، زن نير. آنان را هم كه در همه جا او را به اسـم ومندي بود

مي  او از طرف زنان آزاديخواه تهران وظيفـه داشـت تـا هـر وقـت. شناختندحيدر خان تبريزي

مي رفتند  كه در زيـر چـادر؛علماء براي سخنراني باالي منبر و چماق هايي  با كمك ديگر زنان

و اغتـشاش مي كردند، آماده بودند تا در صـورت بلـوا از سـوي طرفـداران اسـتبداد بـه پنهان

و ملّـي. سركوب آنها بپردازد  به شهادت تاريخ حضور فعال شير زنان در اين حـوادث تـاريخي

و همچنين با صدور فرمان مشروطه  مظفرالـدين يلهوسـببعد از مهاجرت كبري نيز ادامه داشت

نه تنها فرو ننشست بلكـه گـس1324شاه در سال پي گير از هجري قمري اين حضور ترده تـر

و با بينشي خاص در راه  از جملـه.ي سياسي، فرهنگـي بـه منـصة ظهـور رسـيد آرمان ها پيش

و تصويب متمم قانون اساسي، مبارزه در دورة استبداد صغير  مشاركت در تحريم نظام پارلماني

و  ن،اينبا وجود....براي استقرار مجدد نظام پارلماني  مـصوبة مجلـس زيـر خستين حق زنان در

و پنجم؛ نهاده شد پا  نظامنامة انتخابات مجلس زنـان در كنـار اطفـال،1 بطوري كه در مادة سوم

و انتخـاب و از انتخاب شدن و بيگانگان قرار گرفته  دن نماينـدگان محـروم شـدند كـر مجانين

.)117-85:1383آزاد،(

 مورگان شوستر در خصوص حضور زنان در عرصة اجتماع معتقد است كـه زنـان ايرانـي

و خدماتت به عمل آوردنديالشها زنان محجـوب. ارزشمند در جهت تحقق انقالب مشروطيت

به كارهايي  و و اجتماعي چندان نداشتند يك شبه ره صد ساله پيمودند كه تجربة سياسي ايراني

و مبـارزات سياسـي  و تأسـيس باشـگاه زنـان در نـه منحـصراً(چون معلمي، روزنامه نويـسي

و) پايتخت كه زنانيسرانجام طي چند سال دستاوردها دست زدند ي قابل توجه بدست آوردند

و حتي يك قرن كسب كرده بودند .)7:1377آفاري،(غربي در طول چند دهه

ر-1 .7-16، 1376 حقوق سياسي زنان ايران،:ك. براي اطالع از متن ماده واحده
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در دورة پهلوي-وضعيت حقوقي.5  سياسي زنان
كه صرفاً كاال به عصر پهلوي، گرچه زنان از صورت سنّتي سابق ي اندروني بودنـديبا ورود

و اسـتعمار نفـوذ؛و وارد اجتماع شدند درآمدههب به خواست اسـتبداد داخلـي  اما در اين دوره

و زن را به سوي اسـارتي مي شود و لعابي از تمدن روي حقايق كشيده فرهنگ خارجي، رنگ

دو. مدرن سوق مي دهد  به زنان بـه مي توان از جهت مسائل مربوط دورة سلطنت رضا شاه را

:دكردوره تقسيم 

به تبليغات مستمر در ايجاد 1314 تا 1304از سال:تنخسدورة و عرصه كه هاي فرهنگي

و در نهايت به كشف حجاب با زور سر نيزه منجر شد .اجتماعي گذشت

 سال سـقوط رضاشـاه كـه بـه پيگيـري قـضاياي كـشف 1320 تا 1314از سال: دورة دوم

و جلوگيري از بازگشت و مراقبت از مردم ).251:1380توانا،(دشقبل سپري به دوران زنانحجاب

و غيـر دينـي كـردن، رضاشاه با شروع فرمانروايي خود،بدين ترتيب  اصـالحات اجتمـاعي

آموزش. اصالحات آموزشي بود مؤثرتردر بين اصالحات اجتماعي از همه.دكرجامعه را آغاز

كه با وجود قانون اساسي در عمل اجرا نمي شد يلهوسبدختران   رضاشـاه يلهوسـب؛ مراكز دولتي

و صداي حكومت رضاشاه.به مرحلة عمل درآمد اصالحات در حوزة زنان از اصالحات پر سر

از.اقدامات رضاشاه براي بهبود يافتن موقعيت زنان بعد از ديـدار وي از تركيـه آغـاز شـد. بود

بـا.و ممنوعيـت پوشـيدن چـادر بـود» كشف حجاب«ديگر رويدادهاي مهم اين دوره، دستور

كه رخ داد، وج .››دانـست مـي قانون هنوز هم در امـور مهـم مـردان را برتـر‹‹ود تمام تغييراتي

و نامزدي در انتخابات عمومي محـروم بودنـد هرچنـد. افزون بر اين زنان همچنان از حق رأي

 1313رضاشاه از اصالحات در تركيه تأثير زياد پذيرفته بود اما حق رأي زنـان تركيـه در سـال 

و اردالن،(يري در تصميم رضاشاه ايجاد نكرده بودشمسي، تأث .)108-119:1382احمدي خراساني

يكي از داليلي بود كـه باعـث كه كشف اجباري حجاب خود مي توان نتيجه گرفت در كل

و حضور  آ خانه نشيني زنان و اجتمـاعي نـان در عرصـه كمرنـگ دشـ هـاي سياسـي، حقـوقي

مي شد كـه، ساله20قريباًت،ر اين دورةد). 269-275:1380توانا،(  سيزده نشريه تخصصي زنان منتشر

از1310 تا 1299اكثر اين نشريات در طول سالهاي و در طول ده سالة دوم يعنـي  انتشار يافتند

و بيشتر جنبة خـانوادگي1320 تا 1310  تنها سه نشريه زنانه منتشر شدند كه صرفاً زنانه نبودند

به ويژگي اين نشريات، با تمامي. داشتند و نظـارت كامـل توجه هاي زمان چاپ تحت اسـتبداد

و هيچ كدام خصوصيات نشريات آزاديخواه را نداشتند ).56:1381ببران،(حكومت وقت بودند

از» حق رأي«مطالبة و بركناري يلهوسب با اشغال ايران1320 شهريوربراي زنان پس  متفقين

وهادر سال. رضاشاه از سلطنت مجدداً مطرح شد ي بعد از رضاشاه با ايجاد فـضاي نـسبتاً بـاز

و گروه و خواسته هاي خود را مطـرح كردنـد فعاليت احزاب در سـال. ها، زنان نيز فعال شدند
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شد›› حزب زنان ايران‹‹1321 از اهداف ايـن حـزب، تأكيـد بـر ارتقـاء موقعيـت. پايه گذاري

و آگاهي بين زنان بود  ة عرصـدررا گـستردهيچنين فعـاليتهم. اجتماعي زنان، افزايش آموزش

و سعي به حمايت از حـق رأي زنـان ترغيـبكرحق رأي آغاز د مردان روشنفكرتر مجلس را

و اردالن،(ندك ).108-119:1382احمدي خراساني

بـراي اعـضاي›› سازمان زنان‹‹ با تشكيل 1322فعاليت حزب توده نيز در بين زنان از سال

و  در.ي هواداران حزب آغاز شـد برا›› انجمن زنان‹‹حزب وقتـي مـسألة برگـزاري انتخابـات

و گفت كه در ايران هـيچ گونـه؛ شد مطرح 1328  دكتر مصدق به قانون انتخابات اعتراض كرد

و مردم را دعوت كرد تا براي پشتيباني از مطالبات خويش در كاخ آزادي انتخابات وجود ندارد

كه اين  دولـت مـصدق پـيش نـويس. بود» جبهة ملّي ايران« آغاز تشكيل،سلطنتي تحصن كنند

كه در آن حق رأي بـراي زنـان بـه رسـميت 1330در ارديبهشت اليحة انتخابات را  تنظيم كرد

نيـز بـراي ترغيـب نماينـدگان مجلـس بـه» حزب زنان ايـران«همين ايامدر. شناخته شده بود 

1332 مـرداد28 احـزاب در با سـركوب همـة.دكرتصويب اين اليحه فعاليت گسترده را آغاز 

نيز افول كردند اما مبـارزه بـراي›› سازمان زنان حزب توده‹‹انجمن هاي سياسي زنان از جمله

و تضعيف مجلس، گروه  و با قدرت گرفتن شاه هـايي از زنـان كـه كسب حق رأي متوقف نشد

به طبقات حاكمه داشتند  به جاي مجلس از خاندان سلطن؛تمايل تي اين حـق متفاوت از گذشته

شوراي عالي« انجمني را با نام 1337 اسفند11در تعدادي از زنان فعال سياسي. دندكررا طلب

و» زنان ايران  به مسائل زنان كشيده شد و در اينجا بود كه پاي اشرف پهلوي پايه گذاري كردند

و اردالن،( رياست اين شورا را بر عهده گرفت .)108-119:1382احمدي خراساني

 زنـان، نيروهـاي مـذهبي مخالفـت خـود را اعـالم يلهوسبا طرح مجدد خواستة حق رأيب

و آيـت اهللا بروجـردي،.داشتند  خطيب مشهور، عبدالقاسم فلسفي، حق رأي زنان را تقبيح كرد

و برنامة دولـت در برگـزاري راه پيمـايي،اقبال به حضور پذيرفت  نخست وزير وقت را در قم

و تحقيقات انجام شـده.روز زن در تهران را وتو كرد به عقيده صاحب نظران  در بـاره با توجه

مي رسد مخالفت به نظر و سياسي زنان در ايـن مقطـع علمااين موضوع ي دين با حقوق مدني

به دليل شرا و احوال كشور تاريخي و اوضاع ريـشه در اسـتنباط بلكـه نه ريـشة دينـي يط زمان

. فقهي فقهاء داشته است

» نوسازي«ولي شاه با توجه به شرايط پيش آمده مشاركت سياسي زنان را در راستاي برنامة

مي ديد كه در ايـن. از اينكه بر چنين مسأله اي اصرار ورزد راضي نبود اين با وجود. خود چرا

ه مرح كه به زنـان را آغـاز هنگامچون پدرشمله شاه در موقعيتي نبود كه سياستهاي مربوط ي

روش اصالحات جنسيتي حكومـت پهلـوي اساسـاً بـر. بر جنبش زنان كنترل داشته باشد؛كرد

به عنوان پدر ملّت بايد كنترل كامـل. الگوي پدر شاهي خانوادگي استوار بود  هر دو شاه پهلوي
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د  پيش شرط اصالحات در مورد حقوق سياسـي زنـان حفـظ،بنابراين. اشته باشند بر زنان ملّت

،»آيـت اهللا خوانـساري«و» آيت اهللا خميني«روحانيت از جمله. نظارت شاه بر جنبش زنان بود

و اكثر ملّت مـسلمان خواهـان آن بودنـد،. انتقاد خود از دولت را تشديد كردند كه علماء آنچه

و حق  چه مرد نبود جلوگيري از آزادي و چه زن  آنـان حكـومتي پارلمـاني، بلكه؛وق افراد ملّت

و و حفظ حقوق و عقالني آزادي ها دولتي قانوني و مخالفـت. مـدنظر داشـتندراي قانوني هـا

هاي مختلف در مقابل همديگر ادامه داشت تا اينكه دولت اسداهللا علم تصويب اعتراضات گروه 

ها«نامة  و واليتانجمن نكتة قابل توجه در ايـن تـصويب نامـه.را از مجلس گذراند»يي ايالتي

و حق انتخاب شدن زنان در  به زنان و واليتي بـود انجمن ها حق رأي ايـن تـصويب.ي ايالتي

بـراي 1341 مهـر17در آيـت اهللا خمينـي. در روزنامه ها منتـشر شـد 1341 مهر15نامه روز 

ب  به مفاد تـصويب نامـه جلوگيري از اجراي اين تصويب نامه تلگرامي و در آن راي شاه فرستاد

 پس از فراخوان آيت اهللا خميني در مورد اعتراض به اليحه مـذبور،،بدين ترتيب. اعتراض كرد 

هـا سـرانجام نخـست با ادامـة نارضـايتي. روحانيون انتقاد خود را به دولت علم تشديد كردند

و واليتي اجرا نخواهد شد من ها انج رسماً اعالم كرد كه قانون 1341 آذر10وزير در  .ي ايالتي

نُـه روز پـس از آن در و و واليتي باز هم زنان آرام نگرفتند با لغو تصويب نامة انتخابات ايالتي

همزمان با روز جهاني حقوق بشر، بيانيه اي منتشر» اتحاديه زنان حقوقدان ايران«1341 آذر 19

به دولت يادآور  و كه تساوي كامل حقـشكرد ود و مـرد از لحـاظ اجتمـاعي، سياسـي وق زن

ا  به تـصويب مجلـس شـوراي ملّـيستجزايي از مفاد اعالمية جهاني حقوق بشر و اين بيانيه

و تأييد آن ضديتي با اسالم ندارد .رسيده است

مي كرد1342 خرداد15آنچه در . حضور زنان در صحنة تظاهرات بـود؛ بسيار جلب توجه

و تهران چشمگير بودبويژه نقش زنان چادري در. در جنبش شهرهاي قم زنـان شـركت كننـده

مي شـد1342قيام خرداد سال  و زنان خانه دار پـس. شامل قشرهاي مختلف مانند دانشجويان

به حق رأي زنان همچنـان15هاي از فرونشاندن ناآرامي   خرداد در حالي كه اعتراض روحانيون

؛چون جلوگيري از پيـشرفت اجتمـاعي از سـوي دولـتهماتيم آنان در قبال اتها؛ادامه داشت

و برقراري حكومت قـانوني . اعـالم كردنـد هدف اصلي خود از مبارزه را مقابله با ديكتاتوري

د و داخلـي اظهـار  علمـاء بـا اشـت؛ آيت اهللا شريعتمداري در مصاحبه با خبرنگـاران خـارجي

و آزادي زنان مخالفتي ندارند بلكه ايشان و اصالحات ارضي و ديكتـاتوري مخالف ظلم فـساد

و اردالن،( هستند در.)108-119:1382احمدي خراساني  دولت فرماني مبنـي بـر 1341 اسفند12باالخره

و اعالم كرد مادة كه مانع حـق13به رسميت شناختن حق رأي زنان صادر كرد قانون انتخابات

و واژة  و» مرد«رأي زنان بود، لغو شده نهـم قـانون انتخابـات بـه منظـور از مـاده هـاي شـشم

. همسويي با روح مشروطه حذف خواهد شد
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و يكم در شـهريور بـراي. برگـزار شـد 1342با سركوب مخالفان، انتخابات مجلس بيست

و كانديدا در اين انتخابات شركت كردند  به عنوان رأي دهنده  شـش زن وارد.نخستين بار زنان

و دو زن نيز ب يلهوسبمجلس شدند و(ه عضويت مجلس سنا منصوب شدند شاه احمـدي خراسـاني

و از حـق،بدين ترتيب.)108-119:1378 اردالن،  زنان در حوزة سياسي، شهروند به حـساب آمدنـد

و حق كانديدا شدن بهره مند شدند به آساني بدست نيامد؛رأي و گرچه تـالش. حقوقي كه هـا

 ولي چونكه از حمايت شاه برخـوردار؛گرفتهاي بسيار از سوي زنان در اين راه انجام فعاليت

و در روند توسعة او قرار داشت بيش از آنكه حقّي گرفتني محسوب شود، حقي اعطا شده بود

و به نام او ثبت شد يكي از خدمات ارزندة شاه براي زنان مطرح به عنوان و .نام گرفت

به تصويب رسيدبه) 1342تا1357(از ديگر قوانيني كه در اواخر سلطنت پهلوي نفع زنان

مي شد  به توسعة اشتغال زنان كه مربوط اين اليحه شـامل مـواد. اليحة حمايت از خانواده بود

مي شـد  اضـافه. مختلف از جمله مدت مرخصي، كار نيمه وقت با حفظ مزاياي كار تمام وقت

و  و تجديد نظر در قانون كار هم، از تغييرات عمده در بهبود يافتن . ضعيت زنان بـود كردن مواد

بي اجازة شوهر مملكـت را تـركممسألة قانون گذرنا كه طبق آن زن نمي تواند و تابعيت نيز ه

و اعالمية جهاني حقوق بشر بود(كند از ديگـر مـسائل) چيزي كه بر خالف قوانين بين المللي

كه بحث  و جدل ويژة زنان بود دل. آن انجـام شـد حـولريابـس هاي ها يـل ولـي در نهايـت بـه

و تا آخر سال  ادامه يافـت5613فشارهاي زياد از طرف مخالفان، اليحه در مجلس طرح نشد

و   ولي ايـن سـال هـم بـه جريانـات انقـالب.هاي آگاه سازي بيشتر شده بود بستركه امكانات

.)103-218:1382افخمي،(شدتهياسالمي من

از انقالب اسالمي تا كنون فعاليت.6  هاي زنان
 زنـان ايرانـي از يـك. روند انقالب اسالمي داشتنددر شگفت انگيزيزنان نقش بدون شك

و بـراي كه در وجودشان ريشه دوانيده بود به رنج ناشي از بحران هويتي سو براي خاتمه دادن

و انزجار  رويبه آموزه هاي اسالم،از سوي ديگر نظام تمامتخواه شاه خود از نشان دادن خشم

و مجـدداً حجـاب را بـه عنـوان نمـادي مـذهبياسوي كه از آوردند  مي شـد -نقالبيون تبليغ

اهللا. سياسي انتخاب كردند  نقـش زنـان در حكومـت خـصوص خميني، رهبر انقالب در آيت

مي گويند و براي خدا در اين قيـام پايـدار«:اسالمي شما بانوان محترم براي خدا قيام كرده ايد

چ  و آسيب نخواهيد ديد پس هر صف هستيد مي توانيد و انقالبه هاي خودتان را فشرده كنيد

به پيش برويد  و ما هم طرفدار آزادي هستيم ولـي نـه آزادي. را حفظ كرده زنان ما آزاد هستند

مي باشيم  كه ما حتماً با آن آزادي مخالف مـن در جامعـة زنـان. كه رژيم سابق اعمال كرده بود

كه بيشتر از  مي بينم كه در جامعـة مردهـا بوجـود آمـده يك جور تحول عجيبي . تحولي است
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و خدمت مردها هم مرهون خدمت زنان به اين جامعة محترم اسالمي بسيار خدمت كردند زنان

كه از آسيب مصون باشند. است كه اين وحدت كلمه محفوظ بماند بطوري  صحيفه نور،( اميدوارم

).153:1373،5ج

 خواهـان آينـده اي بهتـر براسـاس همـان؛د گـسترده كـه در انقـالب داشـتنيزنان با سهم

و طبيعـي اسـت كـه. آموزه هاي اسالمي بودند آنها در روند انقـالب مـشاركت فعـال داشـتند

هـم در نظـامي كـهآن؛خواهان ادامة اين مشاركت در تمام عرصه ها، همسان با مـردان باشـند 

و  و عدالت، عدم تبعيض جنسي اصـول محـوري خـود قـرار را از ... شايسته ساالري، مساوات

به آمارنهاي بلند انقالب اسالمي. داده است  بـراي بـرآورده شـد؟ اما آيا انتظارات زنان با توجه

و مـردان در مناصـب يافتن پاسخ اين سؤال به شاخص  هـاي آمـاري در مقايـسة حـضور زنـان

؛اسـت ضمن اينكه در هر دو نظام سياسي حضور زنـان يكـسان بـوده. كنيممي سياسي مراجعه 

و يا كابينه راه يافته اند از ميـان به مجلس و پس از انقالب اسالمي يعني زناني كه در دورة قبل

مي باشند  و به نظام سياسي وقت بوده در. معتقدين صددرصد كه نقش زنان  آمار نشان مي دهد

در. هاي سياسي پس از انقالب بسيار كمرنگ شده اسـت گيريتصميم مـشاهده مـي شـود كـه

تا3/3ها همواره بين كل كرسيبهس سنا، قبل از انقالب ميزان حضور زنان نسبت مجل  درصد

از5 به زنان73 درصد در نوسان بوده است، اما در مجلس خبرگان اول  كرسي فقط يك كرسي

يعنـي ميـزان.و در دوره هاي بعدي هيچ زني در اين مجلس مهم حضور نداشت؛تعلق داشت

نـاجي راد(س مهم تصميم گيري، چيـزي قريـب بـه صـفر بـوده اسـت حضور زنان در اين مجل 

با اينكه با توجه به اصول قانون اساسي هيچ منع قـانوني بـراي حـضور زنـان در).275:1382-274

و شوراي نگهبان وجود ندارد   قـانون91در خصوص شـوراي نگهبـان اصـل. مجلس خبرگان

اح«: اساسي مقرر كرده است و قـانون اساسـي از نظـر عـدمبه منظور پاسـداري از كـام اسـالم

مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسالمي با آنها، شورايي با نام شوراي نگهبان با تركيب شـش 

به پيشنهاد قـوة  و شش نفر حقوق دان به مسائل روز با انتخاب رهبر و آگاه نفر از فقهاي عادل

مي گردند  و با رأي مجلس شوراي اسالمي انتخاب  محـدوديتي بـراي زنـان،براين بنـا.»قضائيه

در مورد مجلـس خبرگـان براسـاس. جهت حضور در تركيب شوراي نگهبان مقرر نشده است

و: قانون انتخابات، شرايط اعضاي اين مجلس بدين شرح است2ماده  و وثوق به ديانت اشتهار

 در شـرايط بنابراين. در حد انتخاب ولي فقيه؛ بينش سياسي اجتماعي اجتهادشايستگي اخالقي؛ 

مي توانند هماننـد مـردان بـا و زنان هم حضور در مجلس خبرگان، شرط ذكوريت مقرر نشده

در مورد شـرط اجتهـاد نيـز شـرط مـرد بـودن. حاضر شوند مجلساحراز شرايط فوق در اين 

).30-45:1379قنواتي،(ضرورتي ندارد 



از–روند تدريجي توسعة حقوق مدني  129 آغاز تاكنون سياسي زنان در ايران

 حضور فعال در امـر در شش دورة قانونگذاري مجلس شوراي اسالمي، اگرچه زنان ايراني

و بـه عنـوان نماينـدة مجلـس1انتخابات  داشتند اما ميزان حضور آنها در جايگاه تصميم گيـري

سه دورة قانونگذاري اول از كه در به طوري  نمايندة مجلـس شـوراي 270بسيار ضعيف بوده،

كه برابر با ا از كل كرسي%5/1اسالمي فقط چهار نفر زن بودند مجلـس آخـرين دورة.ستها

را%5/7 نفر بـود كـه20قبل از انقالب اسالمي، تعداد نمايندگان زن بالغ بر  از كـل نماينـدگان

بـه نفـر270از كـلزن13اما در دورة ششم مجلـس شـوراي اسـالمي فقـط. تشكيل مي داد 

كه در مجموع  مجلـس در دوره هفتم.از كل نمايندگان را تشكيل دادند%4/4مجلس راه يافتند

كه در مجمـوع13 نفر نماينده290اسالمي از كل شوراي  به مجلس راه يافتند  درصـد8/4 زن

مي دادند ه در رسـيد كـ در دوره هشتم تعداد زنان بـه هـشت نفـر. از كل نمايندگان را تشكيل

در مناصب عالي قوة مجريه غيبت زنان بسيار. از كل نمايندگان را تشكيل مي دهند7/2مجموع

در. محسوس است  ؛يمهـست شـاهد برخـي از انتـصابات نمـادين در ايـن قـوه، عـين حـال اما

 انتخـاب وزيـر زن در پـست وزارت؛انتصاباتي چون مشاور رياست جمهـوري در امـور زنـان

و آموزش پزشكي،بهداشت واو درمان  نتصاب يك زن بـه عنـوان معـاون رياسـت جمهـوري

ز. رئيس سازمان حفظ محيط زيست به ذكر است كه سهم نان در مناصب عالي قوة مجريه الزم

و سه معاون وزير بوده است 1354در سال  ـ آمار نـشان مـي دهـد كـه.، يك وزير رغم رشـد ب

نه تنهـا نـسبت بـه مـردان، آگاهي ها  و گسترش نرخ تحصيالت زنان، هنوز اين قشر ي سياسي

 نيـز عمـالً در قوة قـضائيه. بيشتر در حاشيه قرار گرفتند 1354بلكه حتي نسبت به زنان در سال

د هارزنان و تصميم گيري پست و با وجود برخـيي مديريتي، قضايي هاي كالن غايب هستند

مي شـود كار گيري زنان در برخي مناصب، محدوديتبهاز تسهيالت براي  . هاي شرعي مطرح

و مهم تـصميم گيـري نمـي تواننـد حـضور پيـدا كننـد نـاجي( بنابراين زنان در مشاغل حساس

).274-278:1382راد،

 336138از؛دشـ برگزار 17/12/1377و روستا كه در شهر در انتخابات شوراهاي اسالمي

و%)8/97( نفر 328862نفر داوطلب در. زن بودند%)2/2( نفر7276مرد فراواني نـسبي زنـان

و در نقاط روستايي2/7بين داوطلبان در نقاط شهري  عالوه بـر. در صد بوده است0/1 درصد

و4/64،اين  درصد از زنان در نقاط روستايي در انتخابات6/35 درصد از زنان در نقاط شهري

در%)8/10( نفـر يعنـي783از بين داوطلبان زن در همين سال در كـل كـشور. دندكرشركت ،

ي اصـلي شـوراهاي اعضابه عنوان%)7/18(و در نقاط روستايي%)4/6( نفر300نقاط شهري

و روستا ).293:1379مركز آمار ايران،(برگزيده شدنداسالمي شهر

ر-1 و انتخاب شوندگان، ، قوانين ومقررات مربوط به زنان در ايـران، ديگرانو معتمدي:ك. در مورد شرايط انتخاب كنندگان

1377 :48-45.
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 جايگاه زنان در ساختار بخش دولتي

و دستگاه بخـش«هـاي دولتـي كـه براسـاس تعريـف رسـمي كـشور زنان ايران در دولت

و. ناميده مي شود از گذشته هاي دور حضور داشته اند» عمومي كيفيت اين حـضور ولي ميزان

ا  ي پس از پيروزي انقالب كه در مقطع زمـاني سـالشدسالمي دگرگون در دو دهه ه به طوري

به خود اختصاص داده اند%12 زنان سهمي حدود،1375 از كـل زنـان. از كل اشتغال كشور را

به فعاليت مي پردازند%5/39شاغل كشور  در. در بخش عمومي سهم زنان با تحصيالت عـالي

كه از كل زنـان شـاغل.تكل زنان شاغل كشور در بيست سال اخير دو برابر شده اس  به طوري

و دستگاه و باالتر دارند%5/48هاي دولتي در كادر استخدامي دولت در تركيب. مدرك ليسانس

در گـروه قانونگـذاران%9/4شاغالن زن در بخش عمومي مطابق طبقـه بنـدي مـشاغل كـشور 

و مديران قرار گرفته اند  به،بدين ترتيب. مقامات عالي رتبه دردر5 نزديك صد از زنان شـاغل

به  و تصميم گيري جاي پست ها دولت و در ساختار قدرت و يا معاونت وارد شده ي مديريتي

).127:1381شادي طلب،(هرچند كوچكي را براي خود بدست آورده اند

در1378در سال ها تعدادشاغلين زن و سرپرسـتي دسـتگاه پست هـاي دولتـيي مديريت

كه نسبت 3029 بر1376به سال نفر بوده است در همـان. افزايش نـشان مـي دهـد%5/2 بالغ

كل%2/5سال  و سرپرسـتي دولتـي را زنـان احـراز كردنـد كـه پست ها از از%1/4ي مديريت

و پست ها هااز%4/1ي معاونت و عناوين مشابه را به خود اختصاص دادنـد پست ي مدير كل

و به ترتيـب در وزارتخانـه هـايكه بيشترين فراواني نسبي زنان در سطوح مديريت سرپرستي

و پرورش  و آمـوزش پزشـكي؛%)40(آموزش و%)5/12( بهداشـت درمـان فلـزاتو معـادن

 چـشمگير از حـضور زنـان وجـوديدر ديگـر وزاتخانـه هـا هـم آمـار. بـوده اسـت%)9/11(

).10-11:1383بشيري،(ندارد

سـ. حضور زنان در سطح بين الملـل نيـز واجـد اهميـت اسـت اله تعـدادي از زنـان همـه

كارشناس ايراني براي شركت در كميته هاي گوناگون مجمع عمومي سازمان ملل متحـد اعـزام 

كه اين زنان اغلب با  نهـاد رياسـت جمهـوري همكـاري» دفتر امور مشاركت زنـان«مي شوند

از. دارند مي شود تا نيروهاي متخص سازمان ها در مواردي هم صي غيردولتي زنان نيز خواسته

از. خود را براي شركت در اينگونه مجالس اعزام دارند ه هـاي فعاليـت جهـاني كـه عرصيكي

مي كننـد  مجـامعي اسـت كـه بهبـود؛زنان ايراني در سطح بين المللي در آن بيشتر ايفاي نقش

كه از كادرهاي. موقعيت زنان را محور بحث قرار مي دهند زنان شاغل در وزارت امور خارجه

و تخصصي هم شأن همكاران مـرد خـود سياسي اين وز  و از حيث درجات علمي ارت هستند

به عنوان اعضاي ثابت در نمايندگي هـاي دولـت جمهـوري اسـالمي ايـران؛مي باشند   تاكنون
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ها( و كنسولگري و تنهـا بـه عنـوان) سفارت و شاغل نبوده انـد به خارج از كشور اعزام نشده

ح ).127:1380كار،(ضور داشته اند نماينده دولت ايران در مجامع جهاني

 نتيجه.7
و بالمنـازع بـوده اسـت، فرهنگ مردساالري،در طول تاريخ اجتماعي ايران . فرهنگ مسلط

ي ساختارهاي سياسي و هم سازنده و، اجتمـاعي، اقتصادي،اين فرهنگ هم بستر ساز  ارزشـي

ش س.ه استدحقوقي در ايران و طراحي كـرده انـد هايي را تد ازكارساختارهاي ايجاد شده وين

و بازتوليد خود،كه در فرايند القاء  و طبيعي جلـوه، تثبيت و فرودستس زنان را توجيه  فرادستي

و،مي دهد؛ فرهنگي كه برحسب تقسيم كار جنسيتي  نقش سنتي زنان را صـرفاَ نقـش خـانگي

به حوزه خصوصي  در نقـش زنـان.و حوزه عمومي را صرفاَ مختص مردان مـي دانـد،محدود

و كه تحت تأثير تحـوالت اجتمـاعي بـود آرمان ها نهضت مشروطه  ايـن نهـضت را بـه؛ي آن

آن،نهضت عظيم اجتماعي و سياسي تبديل كرد كه در  وضعيت زنان نيز همپاي سـاير، فرهنگي

رو. ابعاد اجتماعي تغيير كرد  مشروطيت را بايد نقطه عطفـي در تـاريخ فرهنگـي ايـران،از اين

آ. دانست در اواخـر. ها حتـي در ميـان زنـان برجـاي گذاشـتر نگرشييثار شگرفي در تغ زيرا

و زنـان يلهوسـبيي جنبش ها دوران قاجاريه  يي چـون جمعيـت هـا زنـان ايرانـي بوجـود آمـد

و روزنامه هاي متعدد را تأسيس كردنـدرا» جمعيت نسوان وطنخواه« و مجالت . تشكيل دادند

و دوم نيز توسع و پيشرفت حاصل شده در خصوص زنـان تـا،هدر دوران پهلوي اول  نوسازي

و كه خانم آفاق پارسا عضو هيأت مـديره جمعيـت نـسوان وطنخـواه مؤسـس آنجا پيش رفت

ن،»مجله جهان زنان«سردبير  به مقام وزارت آموزش خستين به عنوان  زن ايراني در دوره پهلوي

 زناني چون شيرين عبادي بـه همچنين درست قبل از پيروزي انقالب اسالمي.و پرورش رسيد

و همچنينبا. مقام قضاوت رسيدند به نقش سرنوشت ساز زنان در وقوع انقالب اسالمي توجه

ها به ويژه افزايش چشميگر سطح،تحوالت سه دهه اخير  و افزايش ميـزان تحـصيالت آگاهي

و بـا ايـن زنان نشان مي دهد كه زنان ايراني خواهان مشاركت همه جانبه برابر با مردان هستند

هارويكرد فرهنگ مردساالري را با  .ي جدي مواجه ساخته اندچالش
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