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Abstract
Gender policy in contemporary Iran has experienced many fluctuations, but
it has generally brought about significant changes in the status of women.
The question of this article is focused on political factors, especially the role
of state, in these changes. Using a historical–comparative method, the
present research shows that gender policy in contemporary Iran was
influenced by three variables: the strength of the women’s movement, the
state’s tendencies, and other positions of social forces. Moreover, gender
policy has emerged under three distinct paradigms. First, the conservative
paradigm, which stemmed from the weakness of the women’s movement
concomitant with the traditionalist state as well as the resistance of
conservative forces, has not succeeded to make considerable changes to the
status of women. This paradigm can be seen in the years preceding the
constitutional movement (1891–1905), during 1941–1951 (the 1320s Solar
Hijri), and in some periods following the Islamic Revolution (1981–1988).
The second paradigm, called authoritarian reform, resulted from the
weakness of the women’s movement concomitant with the authoritarian state
as well as the diminished resistance of conservative forces. This paradigm,
seen in the years 1921–1941 and 1963–1978, caused significant changes in
the legal status of women. Not accompanied by the participation of women,
these changes could not firmly entrench themselves and at times relapsed
into the previous stage. Third, the paradigm of democratic reform resulted
from the women’s movement concomitant with the reformist state as well as
the balance between modern and traditional social forces. This paradigm
emerged in the early years following the constitutional movement and in the
two post-Revolutionary periods known as construction and reformist,
introducing relatively profound and lasting changes to the status of women.
Keywords: Gender Thought, Women’s Movement, State, Gender Policy,
Contemporary Iran
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دکتری علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

چکیده
سیاست جنسیت در ایران معاصر نوسانهای فراوانی به خود دیده اما در مجموع تغییرات قابل مالحظهای
را در وضعیت زنان بههمراه داشته است .پرسش مقاله معطوف به عوامل سیاسی و بویژه نقش دولت در
این تغییرات است .مقاله با استفاده از روش تاریخی-تطبیقی نشان میدهد که سیاست جنسیت در ایران
معاصر از سه متغیر «قدرت جنبش زنان»« ،گرایشهای دولت» و «مواضع دیگر نیروهای اجتماعی» متأثر
بوده و در قالب سه الگوی متمایز ظاهر شده است :نخست« ،الگوی محافظهکارانه» که ناشی از همزمانی
ضعف جنبش زنان ،دولت سنتگرا و مقاومت برخی از نیروهای محافظهکار بوده که تغییر چندانی در
وضعیت زنان ایجاد نکرده است .این الگو در سالهای پیش از جنبش مشروطه ( 0721تا  ،)0721دهه
 0271و برخی مقاطع پس از انقالب اسالمی( 0231تا  )0232قابل مشاهده است .دوم« ،الگوی اصالحات
آمرانه» که ناشی از همزمانی ضعف جنبش زنان ،دولت اقتدارگرا و کاهش مقاومت نیروهای محافظهکار
بوده و این الگو در سالهای  0211تا  0271و همچنین  0217تا  0232دیده میشود که باعث تغییراتی در
وضعیت حقوقی زنان شد؛ اما این تغییرات از آنجا که با مشارکت جامعه زنان همراه نبود ،عمق و
استحکامی پیدا نکرد و دورههایی از واگشت را به همراه داشت .سوم «الگوی اصالحات دموکراتیک»
که ناشی از همزمانی جنبش زنان ،دولت اصالحگرا و توازن میان نیروهای اجتماعی نوگرا و سنتگرا بوده
است .این الگو در سالهای اولیه پس از جنبش مشروطه و دو دوره موسوم به سازندگی و اصالحات در
سالهای پس از انقالب ظاهر شد و تغییراتی نسبتاً عمیق و پایدار در وضعیت زنان به همراه داشت.

واژگان کلیدی :اندیشه جنسیت ،جنبش زنان ،دولت ،سیاست جنسیت ،ایران معاصر

)(Esadeghi1986@yahoo.com
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مقدمه

«سیاست جنسیت» 0به معنای مجموعه اقدامات و کنشهایی است که برای تأثیرگذاری بر
جایگاه و حقوق زنان و مردان و الگوهای روابط میان این دو در سطوح مختلف زندگی
اجتماعی و سیاسی صورت میگیرد .پیشینه سیاست جنسیت بسیار طوالنی است و به
اولین صورتبندیهای نظم اجتماعی برمیگردد اما در معنای جدید بویژه آنجا که در

قالب «سیاستگذاری جنسیت» 7از سوی دولت و نهادهای حکومت ظاهر میشود ،از یک

سو در آرای اندیشمندانی چون جان الک ،2مری ولستون کرافت 1و جان استوارت میل

3

و از سوی دیگر در تجربیات و پیامدهای انقالبهای آمریکا و فرانسه ریشه دارد .در
یکی دو سده اخیر ،سیاست جنسیت از اهمیت و پویایی بیشتری برخوردار شده است .این
موضوع عالوه بر ظهور و تأثیر اندیشههای جدید و دولت مدرن ناشی از ورود فعاالنه
خود زنان به حوزههای عمومی و تالش آنها برای تغییر الگوها ،مقررات و مناسبات
مربوط به جنسیت بوده است.
سابقه معنای اخیر سیاست جنسیت در ایران نیز از یک سو به نوشتهها و آثار
روشنفکران پیشامشروطه نظیر ملکم ،آخوندزاده و آقاخان کرمانی و از سوی دیگر به
فضای سیاسی و اجتماعی پس از انقالب مشروطه بازمیگردد .در آن دوره ،موضوعاتی
نظیر حق آموزش ،حق فعالیتهای اجتماعی و حق رأی زنان از سوی برخی نیروهای
سیاسی و اجتماعی مطرح شد که البته با مخالفتهای از سوی برخی از نیروهای مذهبی
روبرو شد .از این میان ،فقط حق تحصیل زنان در متمم قانون اساسی مشروطیت گنجانده
شد .با استقرار سلطنت رضاشاه ،توجه به وضعیت زنان بیشتر شد و موضوعاتی چون حق
طالق ،حق اشتغال و حق حضور زنان در عرصههای عمومی را نیز دربرگرفت .رضاشاه
برای پیشبرد سیاستهای نوسازانه خویش مدارس ابتدائی و متوسطه دختران را در
1. Sexual Politics
2. Gender Policy
 .2فیلسوف انگلیسی (. )0327 -0211
 .1فیلسوف ،نویسنده و مورخ ایرلندی (.)0237-0272
 .3فیلسوف انگلیسی (.)0213-0222
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شهرهای مختلف تأسیس کرد و حتی امکان ادامه تحصیل زنان در دانشگاه را فراهم
ساخت .همچنین در قوانین جدیدی که در این دوره در زمینههایی چون ثبت احوال،
اشتغال ،ازدواج ،طالق ،نگهداری و تربیت فرزندان به تصویب رسید ،حقوق قابل
مالحظهای برای زنان در نظر گرفته شد .بعالوه در نیمه دوم سلطنت رضا شاه با این توجیه
که فرصتهای بیشتری برای حضور زنان در عرصههای اجتماعی و محافل عمومی فراهم
شود اقداماتی برای تغییر الگوهای پوشش و معاشرت اجتماعی زنان صورت گرفت.
با سقوط رضاشاه ،بهرغم اینکه زنان بویژه در شهرهای بزرگ حضور قابل مالحظهای
در عرصههای آموزشی ،اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی داشتند ،روند سیاستهای
نوگرایانه در حوزه زنان بسیار کُند و حتی متوقف شد و دولت در سرتاسر دهه ،0271
اقدام قابل مالحظهای برای ارتقای حقوق زنان صورت نداد .این وضعیت کموبیش تا
اواخر دهه  0221ادامه یافت.
از سال  0222به بعد با اصالح برخی قوانین و همچنین تأسیس برخی موسسات
آموزش عالی جدید ،فرصتهای بیشتری برای تحصیالت عالی زنان فراهم شد .در سال
 0210زنان از حق رأی برخوردار شدند .در سال  0213قانون حمایت از خانواده تصویب
شد که عالوه بر اصالح نظام خانواده به سود زنان ،باز هم فرصتهای بیشتری برای
حضور آنان در عرصه عمومی فراهم کرد .افزون بر این ،جلوه دیگری از حضور زنان در
عرصه عمومی ،در جریان جنبش انقالبی و ضدسلطنتی خود را نشان داد.
با استقرار نظام جمهوری اسالمی ،جهتگیریهای متفاوتی در سیاست جنسیت خود
را نشان داد .از یک سو تداوم یک جنبش تودهای که زنان نیز بخش مهمی از آن
محسوب میشدند منجر به توجه بیشتر دولت برای اصالح و بهبود وضعیت زنان گردید.
از سوی دیگر مخالفت برخی از نیروهای محافظهکار با بعضی از اقدامات دولتها در
خصوص تغییر وضعیت زنان ،مانع اجرای برخی از این اقدامات شد .با این وجود ،در
سالهای پس از انقالب اسالمی ،حضور و مشارکت زنان در عرصههای آموزشی،
فرهنگی ،مدنی ،اقتصادی و سیاسی بسیار افزایش یافت و تالش آنان برای اصالح
وضعیت حقوقی و حقیقیشان فزونی گرفت .مطالب باال بیانگر فراز و نشیبهای متعدد
در روند تغییر وضعیت حقوقی و حقیقی زنان در ایران معاصر است.
این مسأله در چند دهه اخیر از ابعاد و دیدگاههای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته
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است .برخی از پژوهشها بر ابعاد و متغیرهای حقوقی تأکید کردهاند .در این مورد
میتوان به آثار کار ( 0223و  ،)0222پناهی ( ،)0271هدایتنیا ( ،)0272مطهری (،)0271
گلستانی ( )0271اشاره کرد .برخی دیگر بر ابعاد و متغیرهای سیاسی تمرکز داشتهاند در
این مورد نیز آثار مصفا ( ،)0220محمدی اصل ( ،)0220هاشمی ( ،)0227کوالیی
( ،)0272شادیطلب ( ،)0222مسعودی ( ،)0277پایدار ( ،)0773آفاری ( )0777و
نژادبهرام ( )0222قابل ذکر هستند .برخی پژوهشگران بر ابعاد و متغیرهای فکری و
فرهنگی توجه کردهاند که از میان آنها میتوان آثار خراسانی ( ،)0221اعزازی (،)0222
الهیجی ( ،)0220قاضی مرادی ( )0222و حجازی ( )0222را نام برد .سرانجام برخی
پژوهشها به تأثیر تالشها و جنبشهای خود زنان پرداختهاند که آثاری چون آفاری
( ،)0223بامدادا ( ،)0212رنجبر عمرانی ( ،)0223فیروز ( ،)0272خسروپناه (،)0227
مطیع ( )0222و هاناساریان ( )0221در این دسته قرار میگیرند.
هر یک از پژوهشهای مورد اشاره با تأکید بر یک جنبه و یا تمرکز بر یک مقطع
تاریخی ،یافتههای ارزشمندی را ارائه کردهاند .با وجود این هنوز جای پژوهشهایی که
روند تغییرات وضعیت حقیقی و حقوقی زنان ایران را در کلیت و بستر تاریخیاش مورد
بررسی و تبیین قرار دهد تا حدود زیادی خالی است .در این پژوهش به منظور برطرف
کردن بخشی از این کمبود ،کوشش میشود تحوالت وضعیت زنان در یک دوره زمانی
تقریبا  071ساله مورد بررسی قرار گیرد و به این پرسش پاسخ داده شود که سیاستهای
معطوف به اصالح و تغییر وضعیت حقیقی و حقوقی زنان در این دوره چه تحوالتی به
خود دیده و از چه متغیرها و عواملی متأثر بوده است؟

مبانی نظری پژوهش
این پژوهش با الهام از نظریه کنش پیر بوردیو انجام میشود .در نظر بوردیو هر جامعه
شامل مجموعهای از مواضع متمایز است که در ارتباط و نسبت با یکدیگر یک نظم
اجتماعی خاص را تشکیل میدهد و در کلیت خود از دیگر نظمهای اجتماعی متمایز
میشود .این تمایزات ،محصول ساختیابی توزیع منابع قدرت (سرمایههای اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و نمادین) است (بوردیو.)201-217 :0271 ،
بوردیو در تحلیل پدیدهها و کنشهای اجتماعی بر ارتباط متقابل عینیت و ذهنیت
تأکید میورزد .به نظر او آنچه بین ساختارهای عینی جامعه و ساختارهای ذهنی کنشگران
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وساطت میکند حوزه کنش است .کنش اجتماعی به معنای فعالیتهایی است که
انسانها با توسل به آنها جامعه خود را میسازند و از آن حفاظت میکنند .در عین حال
انسانها از طریق کنشهای خود به تکمیل شناختهای خود دست مییابند .بعبارت
دیگر دو حوزه واقعیت و نظریه در حوزه کنش با یکدیگر درهم میآمیزند (بوردیو ،نقل
از کنوبالخ .)772-277 :0271،بوردیو رابطه اندیشه و عمل را با مفاهیم خاصی چون فضای

اجتماعی ،1میدان 2و عادتواره 3توضیح میدهد .هر جامعه فضایی مرکب از مجموعه
بهم پیوستهای از میدانهاست .میدان ،فضای بازی کنشگرانی است که با پذیرش قواعد
بازی تحت تأثیر نیروی آن عمل میکنند .بنابراین میدان ،قائم به قواعدی است که بر آن
حاکمیت دارد و قلمرو آن را تعیین میکند (.)Bourdieu, 2002: 19
به نوشته بوردیو ،کنشگران میدان اجتماعی از یک یا چند هویت مشترک نظیر هویت
طبقاتی یا جنسیتی برخوردارند و موقعیت و قدرت آنان به میزان سرمایههای اقتصادی،
فرهنگی ،اجتماعی و نمادینی که در اختیار دارند وابسته است .آنها با استقاده از این
سرمایهها به رقابت با یکدیگر میپردازند و تالش میکنند بر تثبیت یا تغییر مرزهای میدان
و قواعد حاکم بر آن اثر بگذارند و با افزایش سرمایه خود ،جایگاه اجتماعی خود را
توسعه داده و تحکیم بخشند (.)Bourdieu, 1993: 42
عادتواره در آثار بوردیو به معنای نوعی تنظیمات رفتاری است که اندک اندک از
کودکی به صورت خودکار بر فرد تحمیل میشود و بر کردار و رفتار او نظارت میکند.
البته این نظارت به هیچ وجه آگاهانه نیست .پیدایش عادتوارهها ارتباط نزدیکی با
توسعه اجتماعی دارد .هرچه جامعه پیچیدهتر و متمایزتر شود به همان میزان ،نقش و
کارکرد عادتوارهها ضروریتر میشود .در اثر گسترش تمایزها ،رویههایی که زندگی
انسانها در قالب آنها تحقق مییابد ،تغییر میکند .به این ترتیب از یک سو رفتار آدمیان
تغییر میکند و از سوی دیگر آگاهی آنان دگرگون میشود ( Bourdieu, 2001: 65و
.)Bourdieu, 2002: 18

1. Social Spase
2. Square
3. Habit
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با بهرهگیری از مباحث بوردیو میتوان نظام جنسیت را یک «میدانهای اجتماعی»
تلقی کرد که عرصه توزیع قدرت و منازعه میان زنان و مردان است .در یک میدان
مردساالر ،زنان در موقعیت پاییندست قرار دارند هرچند کامالً فاقد قدرت نیستند .آنها
حتی در یک جامعه سنتی در عرصههای مختلفی همچون خانواده ،محله و گاه در حوزه
عمومی و سیاسی در قالب عادتوارههای خاص خود به کنشهایی برای تغییر موقعیت و
جایگاه خود دست میزنند .البته تأثیرگذاری آنان بر این عرصهها از یک سو به
ساختارهای کالن اجتماعی و الگوی توزیع منابع قدرت در این ساختارها و از سوی
دیگر به الگوهای ارتباطی و کنشهای فردی خود زنان بستگی دارد.
مباحث بوردیو بخشی از مبانی نظری مورد نیاز این پژوهش را فراهم میکند؛ اما این
نظریه بیشتر بر سازوکارهای بازتولید صورتبندیها و نظمهای اجتماعی متمرکز است و به
شناسائی و تحلیل روندهای تحول در این صورتبندیها و نظمها کمک چندانی نمیکند.
در ادامه مقاله تالش میشود با بررسی وضعیت زنان ایران در طول دوره مورد اشاره ،در
کنار عوامل و سازوکارهای بازتولید این وضعیت ،به عوامل و سازوکارهای دخیل در
تغییر آن پی برده و به این وسیله قدمی هرچند کوچک برای بسط نظریه بوردیو برداشته
شده و هر چند اندک بر ظرفیتهای آن برای تحلیل پویائیها و جنبشهای اجتماعی
افزوده شود.

روش پژوهش
این پژوهش بنا بر ماهیت مسأله و هدفی که دنبال میکند نیازمند کاربرد روش تاریخی
است .با کاربرد روش تاریخی ،میتوان زمانبندی و نحوه مداخله متغیرهای متعدد و تأثیر
آنها در روند تغییر وضعیت زنان را مورد واکاوی قرار داد .در چارچوب این روش و با
استفاده از تکنیک تحلیل روند (تحلیل طولی) ،این امکان فراهم میشود تا تفاوتهای
معنادار و الگویی چه در متغیر وابسته پژوهش (وضعیت زنان) و چه در متغیرهای مستقل
آن (عوامل و رویدادهای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی) شناسائی و مورد بحث
قرار گیرد .به منظور کاربرد این روش و تکنیک مورد اشاره ،ابتدا دوره مورد بررسی را
بر اساس روند کلی تحوالت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ،به سه دوره «پهلوی اول»،
«پهلوی دوم» و «جمهوری اسالمی» تقسیم کرده و در هر یک از این دورهها تحوالت
مربوط به چهار متغیر «ایدههای مربوط به مسائل زنان»« ،جنبشهای اجتماعی معطوف به
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تغییر وضعیت زنان»« ،سیاستهای حکومتی مربوط به زنان» و «مقاومت نیروهای
محافظهکار» مورد بررسی قرار میگیرد .اطالعات و دادههای مورد نیاز پژوهش از البالی
اسناد و مدارک موجود شامل کتابها ،مقاالت و نشریات مربوط به دوره مورد بررسی و
همچنین برخی اسناد باالدستی نظیر قوانین اساسی ،قوانین عادی و شرح مذاکرات مجلس
شورای ملی و اسالمی جستجو و گردآوری شده است.

یافتههای پژوهش (ویژگیها و تحوالت سیاست جنسیت در ایران از دوران
پیشامشروطه تا امروز)
سیاست جنسیت در دوران پیشامشروطه
در جامعه سنتی ایران زنان اصوال زیر سلطه مردان بودند .آنان هویت حقیقی و حقوقی
خویش را در ارتباط با مردان (پدر -همسر) کسب میکردند؛ همچنین از حقوق اولیهای
چون آموزش نیز محروم بودند .این وضعیت کم و بیش تا آستانۀ جنبش مشروطهخواهی
ادامه داشت .از اوایل سده  07میالدی برخی اقلیتهای مذهبی ،دختران خود را به
مدارسی که توسط میسیونهای مذهبی خارجی تأسیس شده بود ،میفرستادند؛ اما فقط
در ربع آخر سده  07میالدی بود که با فرمان ناصرالدین شاه ،امکان تحصیل دختران
مسلمان نیز در این مدارس فراهم شد .در هر صورت تا زمان وقوع جنبش مشروطه،
اکثریت قریب به اتفاق زنان در ایران فاقد سواد و فرصت سوادآموزی بودند (آفاری،

 .)02-03 :0222در چنان شرایطی طبعاً زنان نمیتوانستند نقش اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسی رسمی چندانی داشته باشند.
به موازات آشنایی بخشهایی از جامعه ایران با تحوالتی که در دیگر مناطق جهان
برای وضعیت زنان رخ داده بود ،بتدریج مسائل زنان ایران نیز مورد توجه بخشی از
نخبگان نوگرا نظیر «میرزا ملکمخان ناظمالدوله»« ،میرزا فتحعلی آخوندزاده» و «آقاخان
کرمانی» قرار گرفت .البته هدف اصلی این نخبگان ،اصالح امور حکومتی و رفع
عقبماندگیهای اقتصادی و سیاسی کشور بود اما در البالی این گونه مسائل به وضعیت
نامطلوب زنان نیز توجه داشتند و اصالح وضعیت آنان و بویژه فراهم کردن امکان
تحصیل برای آنها را بعنوان راهی برای رفع عقبماندگی کشور تلقی میکردند .در همان
دوره معدودی از زنان متعلق به طبقه باال نظیر «بیبی خانم استرآبادی» نیز ایدهها و
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مطالباتی مشابه را مطرح کردند.
تا پیش از جنبش مشروطه ،مسائل زنان بیشتر در نشریاتی نظیر اختر ،قانون ،حبلالمتین
و ثریا مطرح میشد که توسط ایرانیان در خارج از کشور منتشر میشدند و به صورت
پنهانی در ایران توزیع میشدند .در آستانه جنبش مشروطه ،انجمنهای سیاسی و اجتماعی
و نشریاتی که در داخل کشور فعال شده بودند به بیان مسائل زنان و ضرورت اصالح
وضعیت آنان ،بویژه فراهم کردن امکان آموزش آنان پرداختند« .انجمن مخفی»« ،انجمن
ملی» و «مرکز غیبی» و همچنین نشریات «ترقی»« ،بیداری»« ،وطن»« ،آدمیت»« ،عصر نو»،
«صور اسرافیل» و «مساوات» از جمله این انجمنها و نشریات بودند .همزمان برخی از زنان
اصالحطلب به تأسیس مدارس دخترانه همت گماشتند .مدرسههای «پرورش» و
«دوشیزگان» که به ترتیب توسط طوبی آزموده و بیبی خانم استرآبادی تأسیس شدند از
جمله اولین و مهمترین این مدارس بودند که البته دوام چندانی نیاوردند و با مخالفت
برخی از نیروهای محافظهکار تعطیل شدند.

دوره جنبش مشروطه
با پیروزی جنبش مشروطه ،توجه به مسأله زنان و سیاست جنسیت وارد مرحله جدیدی
شد .در این دوره یک طیف فکری شکل گرفت که در یک سوی آن «حزب اجتماعیون
عامیون» قرار داشت که بر آموزش همگانی رایگان ،برابری حقوقی و حق رأی زنان
تأکید میکرد و در سوی دیگر آن ،برخی از نیروهای مذهبی محافظهکار بویژه جریان
موسوم به «مشروعهخواهان» قرار داشتند که در مقابل تغییر در وضعیت زنان ایستادگی
میکردند و معتقد بودند حق تحصیل زنان و تساوی حقوقی زنان و مردان خالف شرع
است .در میانه این طیف نیز نیروهای معتدلی نظیر حزب «اعتدالیون» قرار داشتند که در
خصوص تغییر وضعیت زنان ،بسیار محتاط بودند و مطلوبیت تحصیل دختران را منوط به
حفظ شعائر و قوانین اسالم میدانستند (اتحادیه.)772-773 :0230،
در این دوره نیز گروهی از زنان نوگرا و اصالحطلب به شدت فعال شدند .برخی از
آنان به تأسیس مدارس دخترانه همت گماستند« .مکتب دختران»« ،عفاف»« ،عفتیه»،
«ترقی»« ،بنات»« ،تربیت نسوان» و «ناموس» از جمله این مدارس بودند .برخی دیگر از
زنان به انتشار مطالبات و نظرات خود در قالب نشریات و مجالتی نظیر «دانش»« ،شکوفه»،
«زبان زنان»« ،نامه بانوان»« ،عالم نسوان» و «جهان زنان» مبادرت کردند .عدهای نیز به
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تأسیس انجمنهای مدنی و سیاسی نظیر «اتحادیه غیبی نسوان»« ،انجمن آزادی زنان»،
«انجمن مخدرات وطن» و «جمعیت نسوان وطنخواه» اقدام کردند (کسری-032 :0227 ،
 .)023همزمان با این تالشها ،نمایندگان مجلس اول نیز موفق شدند حق تحصیل اجباری
را برای دختران و پسران در قانون اساسی بگنجانند (مصوبات ادوار اول و دوم مجلس
شورای ملی )733-733 :0202 ،که این اقدام از لحاظ حقوقی پیشرفت بزرگی برای جامعه
زنان محسوب میشد.
البته بیثباتیهای سیاسی و آشفتگیهای اجتماعی پس از جنبش مشروطه تا پایان
جنگ جهانی اول مانع از آن شد که در عمل تغییر چندانی در وضعیت زنان صورت
گیرد.

دوره پهلوی اول
در سالهای پس از کودتای  0777و بویژه پس از استقرار سلطنت رضاشاه ،زمینههای
مناسبی بر ای تغییر وضعیت زنان فراهم شد .در آغاز این دوره هم دولت و هم خود زنان
در این مورد فعال بودند .زنان نشریاتی نظیر «زبان زنان»« ،جمعیت نسوان وطنخواه»،
«نسوان شرق»« ،پیک سعادت نسوان»« ،دختران ایران» و «نامه بانوان ایران» را با هدف تبلیغ
و پیگیری افزایش سطح سواد زنان منتشر میکردند .همزمان از سوی دولت نیز اقداماتی
جدی در خصوص تغییر وضعیت زندگی زنان صورت گرفت که مهمترین آنها گسترش
امکانات آموزش دختران در مدارس دولتی و خصوصی در شهرهای بزرگ و کوچک
بود .همچنین توجه به آموزش متوسطه و تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی برای
دختران در دستور کار دولت قرار گرفت .از سال  0201به دختران اجازه داده شد که در
اینگونه دانشسراها تحصیل کنند (آبراهامیان.)027 :0222 ،

در این دوره به موازات توسعه نسبی در زمینه آموزش زنان در فاصله سالهای 0211
تا  ،0201مطالبات زنان وارد سطح جدیدی شد و موضوعات دیگری نظیر فرصتهای
اشتغال و آزادی های اجتماعی از سوی برخی نیروهای سیاسی نوگرا نظیر احزاب «تجدد»
و «سوسیالیست» و همچنین تشکلها و نشریات خود زنان مطرح شد که بتدریج در دستور
کار دولت قرار گرفت .توجه دولت به اشتغال زنان عالوه بر اینکه همچون بسیاری دیگر
از سیاستهای آن دوره ،نماد نوگرایی تلقی میشد از لحاظ اقتصادی نیز موضوعیت
داشت .بعبارت دیگر در آن دوره ،دولت برای اجرای برنامههای نوسازی خود به نیروی
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کار زنان نیازمند بود .البته ماده  0002قانون مدنی که در سال  0201تصویب شد ضمن
پذیرش اصل حق اشتغال زنان ،به شوهر این حق را میداد که «زن خود را از حرفه یا
صنعتى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند».
موضوع اشتغال زنان از همان آغاز با مسأله «پوشش زنان» نیز گره خورد .البته ایده
آزادی پوشش زنان در دهههای پایانی سده  07میالدی از سوی روشنفکرانی نظیر
آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی مطرح شده بود که نه فقط در آن دوره که حتی در
جریان جنبش مشروطه نیز پژواک چندانی در میان نیروهای سیاسی و حتی زنان پیدا
نکرده بود .اما از نخستین سالهای پس از کودتای  ،0777طرح تغییر پوشش زنان دوباره
از سوی برخی از نوگرایان مطرح شد و سرانجام در سال  0201این طرح با عنوان «کشف
حجاب» از سوی دولت تصویب و اجرا شد .البته اجرای آمرانه این سیاست باعث شد
فقط بخش کوچکی از زنان شهری متعلق به طبقات باال و یا وابسته به سازمانهای دولتی
با این سیاس ت همراهی کند و بخش بزرگی از زنان چه در شهرها و چه روستاها در مقابل
آن مقاومت کردند که این موضوع باعث شد که این بخش از زنان از برخی فرصتهای
دیگر نظیر آموزش و اشتغال نیز کناره گرفته یا محروم شوند (بامداد.)22 :0202 ،
دوره پهلوی دوم
با سقوط دیکتاتوری رضاشاه و بازشدن فضای سیاسی ،طیفی از نیروهای سیاسی و
اجتماعی از چپ تا راست و از مذهبی تا غیر مذهبی وارد عرصه عمومی شدند و درصدد
تأثیرگذاری بر روند تحوالت و تحقق ایدهها و آرمانهای خود بر آمدند .از این بین،
برخی از رهبران مذهبی خواهان لغو اجباری بودن کشف حجاب برای دختران و زنان
دانشآموز و کارمند بودند که در سال  0277محقق شد .در عین حال برخی از نیروهای
مذهبی با پذیرش حق تحصیل دختران به تأسیس مدارسی منطبق با ارزشهای مذهبی
دست زدند .البته متقابالً نیروهای سیاسی و فکری دیگری هم فعال شدند که در صدد
توسعه حقوق زنان در حوزههای مدنی و سیاسی بودند« .حزب توده» که بالفاصله پس از
سقوط رضاشاه در شهریور  0271تأسیس شده بود فعالیت خود را در خصوص مسائل
زنان از سال  0277با تشکیل «سازمان زنان» و «انجمن زنان» آغاز کرد .این حزب و
بخشهای زنان آن بر مطالباتی نظیر توسعه آموزش اجباری و مجانی و استفاده برابر
همگان از کلیه امکانات فرهنگی و بهداشتی تأکید میکرد .اندکی بعد ،این حزب مساله
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حق رأی زنان را نیز مطرح کرد که با مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس و روحانیون
روبرو شد .نیروهای ملی و از جمله دکتر مصدق و پیروانش هم که در این دوره از نفوذ
فراوانی برخوردار بودند از توسعه حق آموزش و اشتغال زنان حمایت میکردند .چنانکه
در سال  0272سعی کردند این موضوع را در دستور کار مجلس چهاردهم قرار دهند که
با مقاومت مخالفان از الیحه اصالح قانون انتخابات خارج شد (مذاکرات مجلس ،دوره

چهاردهم .)221 :این نیروها در سالهای  0221تا  0227که قوه مجریه را در دست داشتند
این رویکرد را دنبال کردند .برای مثال از جمله مصوبههایی که مصدق با استفاده از
اختیارات فوقالعاده خود در سال دوم زمامداریاش ( )0220در هیأت دولت گذراند،
اعطای حق رای به زنان در انتخابات پارلمانی بود ،البته این مصوبه نیز به دلیل مخالفت ها
چه در همان دوره و چه در ادوار بعدی ،تا اواخر دهه  0221از دستور کار نهادهای
سیاستگذاری و قانونگذاری خارج شد.
در دهه  0271به موازات ایدهها و تالشهای نیروهای سیاسی و دولت ،بستر مساعدی
برای تحرک سیاسی و مدنی خود زنان نیز فراهم شد« .جمعیت زنان»« ،حزب زنان ایران»،
«تشکیالت زنان ایران»« ،جمعیت راه نو»« ،انجمن مبارزه با بیسوادی زنان» و «کانون
بانوان» از جمله تشکلهای فعال زنان در این دوره بودند .همجنین در آن دوره نشریاتی
نظیر «رستاخیز ایران»« ،بانو»« ،زنان پانایرانیست»« ،زن بیدار»« ،عالم زنان»« ،زنان ایران»،
«ندای ایران» و «مجله زنان» نیز از سوی زنان نوگرا منتشر میشد .هدف این انجمنها و
نشریات ،تشویق زنان به آموزش و مشارکت در امور اجتماعی و مدنی و بعضاً سیاسی بود
(ببران .)007-77 :0220،با وجود این ،دولت در این دوره به دالیل متعددی از جمله
بیثباتیهای سیاسی و همچنین مقاومت برخی از نیروهای محافظهکار ،اقدام چندانی را
برای تغییر وضعیت حقوقی زنان انجام نداد.
با کودتای  72مرداد  0227فضای سیاسی و اجتماعی بهشدت محدود شد .سرکوب یا
محدود کردن احزاب ،تشکلها و نشریات سیاسی و مدنی ،امکان چندانی برای طرح
مطالبات زنان باقی نمیگذاشت .حکومت ،نیارمند حمایت نیروهای مذهبی بود بنابراین
در سیاستهای اجتماعی و فرهنگی از جمله در حوره زنان بسیار محافظهکارانه عمل
میکرد .البته در طول دهه  0221در مجموع فرصتهای آموزش عمومی و عالی بیشتری
برای زنان فراهم شد .با تأسیس چندین دانشگاه و موسسه آموزش عالی در تهران و برخی
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از شهرهای بزرگ چون تبریز ،مشهد و اصفهان بر تعداد دانشجویان و دانشآموختگان
دختر افزوده شد و زمینه برای فعالیت زنان در مشاغلی نظیر معلمی ،پرستاری ،پزشکی و
حتی استادی دانشگاه فراهم شد .با حل نسبی مسأله آموزش و اشتغال زنان ،مطالبات زنان
رنگ و بوی سیاسی بخود گرفت و دولت نیز ناچار به انجام برخی اقدامات شد .در سال
 0222دولت در صدد اجرای اصالحاتی برآمد که از جمله شامل اعطای حق رای به زنان
بود ،اما این اقدامات قبل از آنکه به نتیجه برسد ،با اعالم مخالفت مرجع مذهبی آن دوره
یعنی آیتاهلل بروجردی منتفی شد .بعد از وفات آیت اهلل بروجردی در سال  0210و در
جریان اصالح قانون انجمنهای ایالتی و والیتی ،دوباره حق رأی زنان برای انتخابات این
انجمنها مطرح شد که بازهم با مخالفت مراجع مذهبی مواجه و دولت ناچار به
عقبنشینی شد .سرانجام ،حق رای زنان در مجموعه برنامه اصالحاتی خود شاه که در
بهمن  0210گنجانده شد و بهرغم مخالفت مراجع به تصویب رسید (دالوری-272: 0271 ،
 271و رنجبر عمرانی.)23 :0223 ،

اقدام مهم دیگری که در دهه  0211در ارتباط با زنان صورت گرفت تصویب قانون
حمایت از خانواده بود .این قانون که الیحه آن از سال  0223با تالش کمیته حقوقی
«جمعیت راه نو» (که یک سازمان غیردولتی زنان بود) تهیه و تنظیم شده بود در سال
 0213به تصویب رسید .طبق این قانون ،زنان در بسیاری از موارد از جمله افزایش سن
ازدواج ،حق اشتغال ،حق طالق و موضوع چندهمسری مردان از وضعیت بهتری
برخوردار شدند 1.این قانون در سال  0232اصالح و تکمیل شد .در این اصالحیه ،حق
حضانت و حق والیت بر فرزند نیز تحت شرایط خاصی به مادران اعطا شد.

2

بهطور کلی در  03سال پایانی دوره پهلوی دوم ،تحوالت سریعتری در وضعیت زنان
ایجاد شد که آثار خود را عالوه بر عرصههای اجتماعی و آموزشی و اشتغال در عرصه
سیاست و بویژه در حضور پررنگ آنان در تشکلها و جنبشهای سیاسی و انقالبی نشان
داد .این حضور هم در درون سازمانهای انقالبی بویژه در ده سال پایانی حکومت آشکار
بود و هم بویژه خود را در حضور وسیع زنانی با گرایشهای فرهنگی متفاوت در
1. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/96054.
2. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97187.
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تظاهرات خیابانی و میتینگهای اعتراضی سالهای  0233و  0232نشان داد .البته در دوره
مورد اشاره ،سیاستهای حکومت در مورد زنان از مواضعی متفاوت و گاه متعارض ،نقد
و تخطئه میشد .بخش سنتی منتقدان و مخالفان حکومت ،بر غیرشرعی بودن این
سیاستها و اقدامات تأکید میکردند؛ اما مخالفان و منتقدان نوگرا و غیر مذهبی
حکومت ،این سیاستها و اقدامات را با این استدالل تخطئه میکردند که یا اقداماتی
صوری و فاقد محتوا و یا در راستای رواج ارزشها و فرهنگ سرمایهداری غربی است.
این مواضع و تفسیرهای متفاوت ،آثار خود را بر جهتگیریهای دولت در دوره پس از
انقالب اسالمی باقی گذاشت.

دوره جمهوری اسالمی
ورود فزاینده زنان در عرصههای سیاسی و اجتماعی در سالهای پیش از انقالب و بویژه
حضور آنان در جریان جنبش انقالبی ،نقش خود را بر وضعیت حقیقی زنان در دوره پس
از انقالب اسالمی باقی گذاشت .به عبارت دیگر این حضور در حدی بود که هیچ نیروی
سیاسی نمی توانست آن را نادیده بگیرد .البته وضعیت حقوقی زنان در این دوره فراز و
نشیبها و گاه واگشتهای شدیدی بخود دید .در جریان جنبش انقالبی ،اکثر نیروهای
انقالبی حتی اسالمگرایان انقالبی با توسعه حضور زنان در عرصههای اجتماعی و سیاسی
و رفع تبعیضهای حقوقی از آنان همراهی میکردند .البته هر یک از این نیروها
سبکهای زندگی خاص خود را از جمله در زمینه پوشش و معاشرت دنبال میکردند.
برای مثال نیروهای مذهبی همگی کم و بیش بر مطلوبیت حجاب برای زنان در
عرصههای عمومی تأکید میکردند اما نیروهای غیرمذهبی و مدرن نیز سبک پوشش
خود را داشتند .در مجموع درجات باالیی از پذیرش این تفاوتها از سوی طرفین
مشاهده میشد .در اواسط اسفند  0232اولین تنشها و منازعات مرتبط با مسأله حجاب
با صدور دستور الزام زنان شاغل در ادارات دولتی به حجاب آغاز شد .این دستور،
مخالفت برخی از زنان نوگرای شهری ،روشنفکران و نیروهای غیرمذهبی را به دنبال
داشت که سرانجام از اوایل سال  0232بتدریج در ادارات و مدارس و سپس در سال
 0237با وضع قوانینی ،حجاب برای همه زنان در فضای عمومی اجباری شد .در همان
دوره ،محدودیتهایی در برخی از قوانین خانواده ،قوانین جزایی و کیفری اعمال گردید
که البته در سالهای بعد این قوانین اصالح و تعدیل شدند.
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همچنین در ماههای اولیه انقالب اسالمی ،تشکلهایی نظیر «جامعه زنان انقالب
اسالمی ایران»« ،جمعیت زنان مبارز»« ،کمیته زنان مبارز»« ،انجمن رهایی زنان»،
«کمیسیون زنان جبهه ملی» و همچنین مجالتی نظیر «زن روز»« ،بیداری زنان»« ،رهایی
زنان»« ،زن مبارز»« ،برابری» و «جهان زنان» از سوی زنان راهاندازی شدند که در راستای
توسعه حقوق و آزادیهای زنان فعالیت میکردند (محمدی اصل . )77-72 :0220 ،شایان
ذکر است که در این دوره در عرصه اجتماعی ،فرصتهای جدیدی برای زنان فراهم شد.
پیشینه چنددههای حضور زنان در عرصههای اجتماعی ،آموزشی ،اشتغال و توسعه سبک
زندگی جدید در میان جمعیت رو به گسترش شهرها به خودی خود عاملی بود که
هرگونه رویکرد و سیاست محدودکننده در مورد زنان را با مقاومت روبرو میساخت و
اکثر نیروهای اجتماعی و به ویژه نیروهای مذهبی به نوبۀ خود این امکان را فراهم
میکردند که آن بخش از زنان که پیش از انقالب اسالمی بنا بر مالحظات فرهنگی و
اعتقادی ،تمایل چندانی برای حضور در عرصههای مورد اشاره را نداشتند به این عرصهها
وارد شوند.
در هر صورت مجموعه عوامل مورد اشاره باعث شد که میزان و تنوع حضور زنان در
عرصههای عمومی به مراتب بیش از سالهای قبل از انقالب اسالمی شود .این موضوع به
نوبه خود زمینهساز ظهور جمعیت بزرگی از زنان تحصیلکرده و برخوردار از
تخصصهای علمی و مهارتهای حرفهای شد که بخش قابل مالحظهای از آنان ،تمایل
روزافزونی به مشارکت در عرصههای مدنی و سیاسی داشتند .در طول دهه  0231به علل
و دالیل متعددی نظیر شرایط جنگی و فضای سیاسی و اجتماعی مرتبط با آن ،فرصت و
امکان چندانی برای حضور این بخش از زنان در عرصههای اجتماعی و سیاسی پیدا نشد.
البته در این دوره نیز برخی از چهرهها و تشکلهای زنان که در چارچوب نظام سیاسی-
ایدئولوژیک حاکم و فرهنگ رسمی فعالیت میکردند ،عالوه بر حضور در عرصهها و
نهادهای فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی -نظامی که بیشتر در خدمت جنگ و یا
فرهنگ رسمی آن دوره بود (ببران )022-031 :0220 ،نقش هرچند کمرنگ خود را بر
میدان اجتماعی میزدند و با اشغال بخشی از این میدان زمینههای تحرکات برخی
نیروهای دیگر را فراهم میکردند.
با پایان جنگ و از اواخر دهه  ،0231گشودگی بیشتری در رویکردها و سیاستهای
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اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ایجاد شد و از جمله در مورد زنان رویکردها و
سیاستهای حمایتی آشکارتری در پیش گرفته شد .تشکیل «شورای فرهنگی و اجتماعی
زنان» در ذیل شورای عالی انقالب فرهنگی در سال  0232از جمله اولین اقدامات در این
زمینه بود .هدف این شورا این گونه اعالم شده بود« :تدوین سیاستهای الزم جهت
ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن ،در ابعاد مختلف سیاسی ،فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی و خانوادگی»(احراری .)37 :0220 ،با روی کار آمدن دولت هاشمی
(موسوم به دولت سازندگی) این رویکرد تقویت شد .دولت هاشمی در حوزه
سیاستگذاری فرهنگی اقدامات موثری انجام داد .تشکیل کمیسیونهای امور بانوان در
شهرستانهای کشور (در ذیل فرمانداریها) که اتفاقا اولین آنها در سال  0232به صورت
آزمایشی در فرمانداری قم تشکیل شد و بعد از آن به سراسر کشور تعمیم پیدا کرد ،از
جمله این اقدامات بود .هدف این کمیسیونها بررسی مسائل زنان و ارائه پیشنهادهایی
برای تصویب قوانین جدید در مورد این مسائل متناسب با زمان و مکان اعالم شده بود.
همچنین در سال « 0221دفتر امور بانوان» در ذیل نهاد ریاست جمهوری تأسیس شد که
هدف آن «فراهم کردن بسترهای مناسب برای فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی زنان»
اعالم شده بود (روزنامه همشهری 01 ،مهر  .)0277در همین سال برخی از مواد قانون مدنی
که به حوزۀ زنان و خانواده مربوط بود اصالح شد .از جمله با اصالح مواد ،0013 ،0111
 0022 ،0127 ،0077شرایط ازدواج و طالق یا تملک مهریه و  ...به سود زنان تغییر کرد.

1

در سال  ،0227دولت طرح اشتغال زنان را در شواری عالی انقالب فرهنگی تصویب
کرد که طبق آن زنان میتوانستند بر اساس تواناییهای خویش و همگام با مردان در
مشاغل مفید فعالیت نمایند .به دنبال چنین رویکردها و اقداماتی بود که از اوایل دهه
 0221زنان به تدریج این فرصت را پیداکردند که حضور بیشتر و روزافزونی در
عرصه های عمومی و از جمله در مشاغل عالی دولتی پیدا کنند .اختصاص سمتهایی
نظیر «مشاور رئیس جمهور در مسائل زنان»« ،رئیس دفتر امور بانوان ریاست جمهوری»،
«نایب رئیسی کمیته ملی المپیک» به زنان و افزایش تعداد کاندیداها و نمایندگان زن در
مجلس شورای اسالمی و ..از جمله تحوالتی بود که در دوره ریاست جمهوری هاشمی
1. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91969.
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اتفاق افتاد (شجاعی.)23-21 :0223 ،

چنین تحوالتی بهنوبۀ خود این فرصت را ایجاد کرد که در همان دوره ،گروهی از
زنان که بیرون از ساختار قدرت و فرهنگ رسمی بودند بتدریج وارد عرصه اجتماعی
شوند و به طرح مطالباتی بویژه در زمینه بهبود وضعیت حقوقی زنان بپردازند .این دسته از
زنان که بیشتر در فضاهای ر وشنفکری یا دانشگاهی فعال بودند با انتشار مقاالت و
کتابهایی به نقد نظام حقوقی جنسیت در ایران پس از انقالب پرداختند .آنها البته سعی
میکردند نقد خود را با زبانی متناسب با گفتمان مسلط در آن دوره بیان کنند .مثالً آنها

با برشمردن مواردی آشکار از تبعیضهای مربوط به زنان در قوانین موجود ،استدالل می-

کردند که اینگونه تبعیضها نسبتی با روح اسالم ندارد بلکه ناشی از تفکرات
مردساالرانه ای است که در طول زمان شکل گرفته و سپس وارد این قوانین شده و تا به
امروز پا برجا مانده است ،آنها بتدریج با صراحت بیشتری خواهان بازنگری در نظام
حقوقی موجود و استیفای حقوق از دست رفته زنان شدند (عبادی03-01 :0222 ،؛ کار،
 33 :0222و کار .)02 :0223 ،در همین دوره نشریاتی چون «ندا»« ،رهروان سمیه»« ،پگاه»،
«جنس دوم»« ،پیام زن»« ،زنان» و «فرزانه» توسط فعاالن حقوق زن منتشر میشد .حضور
صاحبنظران و کارشناسان زن در برخی از برنامههای رادیو و تلویزیون (ببران-020 :0220 ،

 )700نیز فرصت های بیشتری برای پررنگ شدن حضور زنان و طرح مطالبات آنان فراهم
کرد .به طور کلی در نیمه اول دهه  0221عمالً یک جنبش آرام زنان شکل گرفت که
بیشتر در فضای آزاد میان نهادها و عرصههای رسمی به پیش میرفت و از حمایت نسبی
حکومت برخوردار بود.
البته سیاستهای باز دولت هاشمی در زمینه زنان بویژه در دوره دوم زمامداری او با
مقاومت برخی از نیروها محافظهکار روبرو شد .در همین دوره بود که موضوعاتی نظیر
«بدحجابی» و «تهاجم فرهنگی» از سوی برخی از محافظهکاران مطرح شد و ظهور آنها
به سیاستهای مزبور منتسب شد که البته شخص رئیس جمهور در خصوص حجاب
بانوان اعالم کرد« :کسی نباید در حوزه خصوصی یعنی نوع پوشش افراد دخالت کند»
(پایگاه اطالعرسانی هاشمی رفسنجانی )0237/7/02 :که البته با اعتراض برخی نیروها و
نهادهای محافظهکار روبرو گردید.
در جریان انتخابات  0223بهبود وضعیت و حقوق زنان به یکی از محورهای اصلی
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گفتارها و تبلیغات خاتمی و حامیان او تبدیل شد .خاتمی اعالم کرد که «زنان عالوه بر
ایفای نقش سنتی ،باید بتوانند در جامعه مشارکت داشته باشند و راه صحیح این است که
دین و فرهنگمان را عقالنی و منطقی کنیم تا بتوانیم در خصوص مسائل زنان متناسب با
مکان و زمان نوآوری ایجاد کنیم ،تا زنان هم بتواند بر اساس تواناییهای خویش همگام
با مردان در جامعه فعالیت کنند» (خاتمی .)222-12 :0227 ،به دلیل همین رویکردها بود
که جریانها و تشکل فعال در حوزه حقوق زنان نیز به صف حامیان خاتمی پیوستند .پس
از پیروزی او در انتخابات ،اولین اقدام دولت ،ارتقای سازمانی «دفتر امور بانوان» به «مرکز
امور مشارکت زنان» در ذیل نهاد ریاست جمهوری بود .وظیفه این مرکز توسعه ارتباط
میان نیروها و تشکلهای زنان در سطح داخلی و خارجی از طریق برگزاری و یا مشارکت
در همایشها ،کنگرههای داخلی و بینالمللی؛ ارتباط با آژانسهای بینالمللی؛ تشکیل
کمیتههایی چون «کمیته امحای خشونت علیه زنان» بود .مرکز مشارکت زنان در
چارچوب برنامه سوم توسعه ،دورههای متعدد و متنوعی را برای آموزش و توانمندی زنان
اجرا کرد .در این مورد میتوان به راهاندازی کارگاه آموزشی در زمینههای حقوقی،
حرفهای و مهارتهای زندگی ،همچنین پیگیری و تصویب رشته مطالعات زنان در
دانشگاهها اشاره کرد(مرکز امور مشارکت زنان.)17-23 :0221 ،

عالوه بر مرکز مشارکت زنان ،در همین دوره تشکلهای غیر دولتی متعددی تشکیل
و یا فعال شدند که در راستای توسعه مشارکت زنان نقشآفرین شدند .از این میان
میتوان به «جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان»« ،مجمع اسالمی بانوان»« ،جمعیت زنان
انقالب اسالمی»« ،جامعه اسالمی زنان»« ،جمعیت زنان مسلمان»« ،مجمع اسالمی بانوان»
اشاره کرد (گلستانی .)000-001 :0271 ،همچنین نشریات بیشتری در زمینه مسائل زنان
مجوز انتشار گرفتند؛ «طب ورزش»« ،زنان ایران»« ،زن و پژوهش»« ،حقوق زنان»« ،زن»؛
«زن امروز»« ،بانو» از جمله نشریاتی بودند که مطالبات و ایدههای اصالحطلبانه زنان را
منعکس میکردند .از جمله ایدههای جدیدی که در این دوره مطرح شد ضرورت
برخورداری زنان از حق قضاوت و یا حق کسب باالترین مقامات سیاسی نظیر وزارت و
ریاست جمهوری بود .همچنین ضرورت عدالت ترمیمی (اعمال تبعیضهای مثبت) برای
تسریع در احقاق حقوق زنان مطرح شد (ببران 733-702 :0220 ،و گلستانی.)32-33 :0271 ،

به دنبال این رویکردها و مطالبات بود که دولت در سال  0220به اصالح برخی مواد
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قانون مدنی نظیر  0037 ،0022 ،0012 ،0110و  0002اقدام کرد که به اصالح سن

ازدواج ،کم و کیف نفقه ،حق حضانت فرزندان و اشتغال زنان کمک میکرد 1.عالوه بر

این ،طرحهای دیگری نظیر مجاز شدن سقط درمانی ،آموزش اجباری دختران قبل از
ازدواج ،تأسیس مراکز مشاوره روانشناسی در تمام دادگاهها و مجتمعهای قضایی،
تسهیل ازدواج افراد نیازمند ،اعطای وام ودیعه مسکن به زوجها و تعیین سقف مهریه به
تصویب رسید (ابراهیمی .)72-73 :0221 ،در سال  ،0222مرکز امور مشارکت زنان،
پیشنهاد پیوستن ایران به «کنواسیون رفع تبعیض علیه زنان» را مطرح کرد که البته با
مخالفت برخی از محافظهکاران و برخی از مراجع تقلید نظیر آیتاهلل کنگرانی و آیت اهلل
مکارم شیرازی روبرو شد و و این طرح مسکوت ماند.
اقدامات و اصالحات دوره خاتمی گرچه با استقبال فعاالن حقوق زنان روبرو شد ،اما
با مطالبات آنان فاصله زیادی داشت و این فعاالن را به نقد سیاستهای دولت در زمینه
زنان سوق میداد و این سیاستها را حداقلی قلمداد میکردند .متقابالً این سیاستها با
مخالفتهایی از سوی برخی از محافظهکاران روبرو بود و آن را عامل گسترش بیبند و
باری زنان و مصداق تهاجم فرهنگی قلمداد میکردند و برای جلوگیری از بی بند و باری
زنان ،طرح موسوم به عفاف و گشت ارشاد مطرح و اجرا گردید.
خالصه اینکه در دوره هشت ساله ریاست جمهوری خاتمی سیاستها و اقدامات
دولت عالوه بر تسهیل و افرایش مشارکت زنان در حوزههای مدنی و اجتماعی سهم
آنها را در عرصه اقتصادی نیز به نحو محسوسی افرایش داد .صرفنظر از حضور معدودی
از زنان در سطوح باالی مدیریتی و سیاسی ،نرخ اشتغال زنان در بازار کار کشور از 7.0
درصد در سال  0223به  07.3درصد در سال  0222افزایش یافت که بیشترین نرخ رشد
در طول سالهای بعد از انقالب بود (عالءالدینی و رضوی .)33-20 :0222 ،در این دوره
همچنین شاهد یک جنبش نسبتاً قدرتمند زنان بودیم که دولت نیز کم و بیش از آن
حمایت میکرد و میکوشید مطالبات آن را در سیاستها و لوایح قانونی خود محقق
سازد.

پس از پیروزی احمدی نژاد در انتخابات سال  ،0221دولت وی رویکردها و سیاست-
1. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/99682
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های دوگانهای را در حوزه زنان پیش میبرد .وی برای اولین بار در دوره پس از انقالب
یک زن را برای وزارت بهداشت خود انتخاب کرد .همچنین مرکز مشارکت زنان را که
از دولت قبل باقی مانده بود ابتدا به «مرکز امور زنان و خانواده» تغییر نام داد و اندکی بعد
نیز آن را به سطح معاونت ریاست جمهوری ارتقا داد (صادقی .)070 :0273 ،البته تمرکز
فعالیتهای این معاونت بیشتر بر روی نهاد خانواده بود .برای مثال دولت احمدینژاد در
تیرماه  0222الیحهای را برای اصالح قانون تنظیم خانواده و جمعیت به مجلس داد که
حاوی حمایتهای متعددی برای ازدواج و فرزندآوری و همچنین اعطای امتیازات و
تسهیالتی به زنان خانهدار بود .این الیحه در اردیبهشت  0222به تصویب نهائی رسید.

1

همچنین دولت ،آییننامهها و دستورالعملهای متعددی را در جهت تسهیل پارهوقت
شدن زنان کارمند ،افزایش مرخصیهای زایمان ،حمایت از مشاغل خانگی زنان تنظیم
کرد.
همچنین در این دوره ،شاهد برخی اقدامات بیسابقه در حمایت از برخی مطالبات
زنان هستیم .برای مثال انتخاب یک زن برای تصدی وزارت بهداشت ،انتصاب تعداد قابل
مالحظهای از زنان برای پستهای مدیریتی نسبتا باال در حوزههایی چون آموزش و
پرورش ،بهداشت ،محیط زیست ،میراث فرهنگی و گردشگری؛ همچنین صدور
دستورالعملی به سازمان تربیت بدنی برای اختصاص جایگاهی ویژه برای حضور زنان و
خانوادهها در استادیومهای ورزشی بویژه در مسابقات فوتبال از جمله این اقدامات بود.
اقدام آخر با مخالفت برخی از مراجع دینی مواجه و دولت ناچار به عقبنشینی شد
(صادقی .)072 :0273 ،سرانجام در سال  0270دولت ،اصالحات بیشتری در قانون تنظیم
خانواده ایجاد کرد که طبق آن اوالً دادگاههای ویژه خانواده در سرتاسر کشور گسترش
مییافتند .ثانیا این دادگاهها ملزم بودند در کنار قاضی اصلی خود که طبق قانون باید مرد
باشد ،یک قاضی مشاور زن هم داشته باشند.

2

با این وجود در کنار این اقدامات و سیاستگذاریها ،محدودیتهای برای فعالیت نیروها
و تشکلهای اجتماعی و سیاسی مستقل از جمله فعاالن حقوق زن ایجاد شد .در واقع
1. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/135502
2. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/840814
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تقارن بخش بزرگی از دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد با دوره تشدید منازعات کالن
سیاسی در جریان انتخابات  0222و پس از آن ،باعث شد امکان فعالیت نیروها و
تشکلهای دگرگون خواه از جمله در حوزه زنان محدودتر شود .برای مثال بسیاری از
نشریات مستقل و منتقد فعال در حوزه زنان که در دوره خاتمی فعال شده بودند در این
دوره تعطیل شدند .البته برخی از نیروها و تشکلهای نزدیک به دولت در حوزه زنان
فعال بودند و در راستای رویکرد رسمی دولت به انتشار مجالت و یا برگزاری همایش
میپرداختند (گلستانی 000 :0271 ،و گرامیان .)032-032 :0271:

تحلیل یافتهها :شناسایی الگوهای سیاست جنسیت در ایران معاصر
بر اساس چارچوب نظری مقاله ،در هر جامعهای؛ اقشار و گروههای رقیب میکوشند
میدانهای خاصی برای حفظ یا ارتقای جایگاه و قلمرو قدرت و منافع خود ایجاد کنند.
این تالش ها گاه در قالب حفظ سبک زندگی و تمایزات موجود (از سوی گروهها و
اقشار برخوردار) و گاه از طریق برهم زدن این مرزبندیها و تمایزات از طریق جنبشهای
تحولخواه نمایان میشود .بررسی روند تغییر در وضعیت زنان در ایران معاصر به روشنی
تأثیر سه متغیر «قدرت جنبشهای اجتماعی»« ،مواضع و عملکرد دولت» و « مقاومت
نیروهای محافظهکار» را آشکار میکند .بر این اساس ،مدل تحلیلی این پژوهش را
میتوان در قالب یک ماتریس سهگانه از نسبت میان این سه متغیر تنظیم کرد .طبق این
مدل ،سه الگوی زیر قابل استنتاج است0 :ـ «دولت محافظهکار ،جنبش اجتماعی ضعیف،
مقاومت شدید»7 ،ـ «دولت اصالحطلب اقتدارگرا ،جنبش اجتماعی ضعیف ،مقاومت
کم»2 ،ـ «دولت اصالحطلب دموکراتیک ،جنبش اجتماعی قدرتمند ،مقاومت متوسط».
در صورتی که دولت حاکم تمایلی به اصالحات نداشته باشد ،جنبش اجتماعی برای تغییر
نیز ضعیف باشد و مقاومت نیروهای مخالف تغییر بیشتر باشد؛ چنین وضعیتی ،رکود نسبی
یا تغییرات اندکی را در وضعیت زنان به دنبال خواهد داشت .یافتههای پژوهش نشان داد
که سیاست جنسیت در دوره  03ساله پیش از مشروطه بیشتر به این الگو نزدیک بوده
است .زنان در این دوره از تمام حقوق ابتدایی و طبیعی خویش محروم بودند .بنابراین در
چنین شرایطی ،زنان جایگاه و موضوعیتی در سیاستگذاریهای حکومتی نمییافتند که
منجر به تغییر وضعیتشان گردد؛ اما به موازات آشنایی برخی نوگرایان با تحوالت دیگر
مناطق جهان ،ایدههای دیگری مبنی بر حق تحصیل زنان مطرح شد ،اما مورد مقبولیت
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اکثریت اعضای جامعه و بویژه دولت قرار نگرفت و تنها در حد ایده باقی ماند و در
عرصه عمل تحقق نیافت .همچنین سالهای دهه ،0271سالهای  0232-0231و سالهای
پایانی دولت احمدی نژاد را نیز میتوان در زمره این الگو قلمداد کرد.
در صورتی که دولت در سیاست جنسیت دست باال را داشته باشد و به صورت
اقتدارگرایانه به تغییر وضعیت زنان اقدام کند و در عین حال فرصت چندانی برای ابراز
وجود جنبش مستقل زنان وجود نداشته باشد ،امکان تغییرات قابل مالحظهای در وضعیت
زنان به ویژه در حوزههای مدنی ایجاد خواهد شد ،اما اوالً اندیشههای مربوط به اصالح
وضعیت زنان ،تعمیق چندانی نخواهد یافت .ثانیاً تضمینی برای استمرار اصالحات وجود
نخواهد داشت و حتی امکان بازگشت در روند اصالح وضعیت زنان وجود خواهد
داشت .یافتههای پژوهش نشان میدهد که سیاست جنسیت در دوره پهلوی اول و
همچنین دو دهه آخر دوران پهلوی دوم بیشتر با این الگو منطبق بوده است .در این دوره
گرچه تغییرات قابل مالحظهای در زمینه آموزش و اشتغال ،آزادی پوشش ،حق رای و
تصویب قانون حمایت از خانواده ایجاد شد؛ اما به دلیل اینکه این تغییرات از سوی خیل
عظیم زنان شکل نگرفته بود ،عمق و استحکامی پیدا نکرد و دورههایی از واگشت را به
همراه داشت.
در صورتی که دولت متولی اصالحات اجتماعی ،تا حدودی دموکراتیک باشد و
امکان شکلگیری و تداوم جنبشهای اجتماعی را در حوزههای مورد نظر فراهم سازد،
طبعاً فعاالن جنبش از امکان بازاندیشی در ایدهها و الگوهای تغییر برخوردار میشوند.
پس این الگو میتواند به استمرار و تعمیق روند اصالح کمک کند و مانع
بازگشتپذیری آن شود .این پژوهش نشان داد که سیاست جنسیت در دوره  03ساله
اولیه پس از جنبش مشروطه (از  0721تا )0777؛ همچنین دولت هاشمی (از  0232تا
 )0223و دولت خاتمی (از  0223تا  )0221بیشتر به این الگو نزدیک بوده است .در
دوران مشروطه ،با استقرار نهادهای جدیدی چون پارلمان و احزاب سیاسی ،دامنه توجه
به مسائل زنان بیشتر شد .مشروطهخواهان ،بر حق تحصیل زنان و بعضا حق رای آنان
تاکید داشتند که البته با اعتراض و مخالفت جریان محافظهکار روبرو شدند .همزمان
گروه قابل مالحظهای از زنان نیز به عرصه وارد شده و این مطالبات را در عمل دنبال
میکردند .تأسیس مدارس دخترانه ،ایجاد انجمنها و تشکلهای مدنی و انتشار روزنامه
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از سوی این دسته از زنان ،نشان از قدرتگیری جنبش زنان و توسعه و تعمیق مطالبات
آنان داشت .به موازات این جنبش ،اصالحطلبان حاکم نیز حق تحصیل زنان در دوران
ابتدایی را در متمم قانون اساسی گنجاندند.
در دو برهه بعد از انقالب یعنی دولت هاشمی و دولت خاتمی ،در کنار اقدامات
متعدد دولت برای افزایش مشارکت زنان در امور اجتماعی و همچنین اصالحاتی در
قوانین مربوط به خانواده؛ طیف گستردهای از زنان در درون نهادهای رسمی (مجلس و
مرکز امور بانوان ریاست جمهوری) ،محافل دانشگاهی ،فضاهای عمومی و روشنفکری و
در سطح رسانههای جمعی و تشکلهای مدنی ،به عرصه نظر و عمل در خصوص اصالح
وضعیت زنان وارد شدند و خواهان رفع تبعیضهای جنسیتی شدند .بویژه در دولت
خاتمی مطالبات زنان عمق بیشتری پیدا کرد و از مطالبه رفع تبعیض به مطالبه سیاستهای
ترمیمی یعنی ضرورت اعمال تبعیضهای مثبت برای جبران سریعتر تبعیضها نسبت به
زنان تغییر یافت .به عبارت دیگر از همین دوره است که میتوان از پیدایش مولفههای
فمینیستی در جنبش زنان ایران سخن گفت.

نتیجهگیری
سیاست جنسیت در دوره یکصد و بیست ساله اخیر در ایران ،روندی سینوسی را طی
کرده و با افت و خیزها ،پیشرفتها ،توقفها و گاه واگشتهایی همراه بوده است .این
روند از مجموعه متنوعی از متغیرهای داخلی و خارجی ،ذهنی و عینی ،فکری و عملی،
اجتماعی و سیاسی متأثر بوده است .از این میان چهار متغیر «جریانهای فکری و
ایدئولوژیک مسلط»« ،شدت جنبش اجتماعی» « ،مقاومت نیروهای محافظهکار» و
«جهتگیری سیاسی دولت» تأثیر تعیینکنندهای در این روند داشتهاند .این پژوهش نشان
داد که اندیشههای معطوف به تغییر و مطالبات زنان در ایران از اواخر سده  07با موضوع
حق تحصیل آغاز شد و پس از آن متوجه حقوق و مطالبات دیگری نظیر حضور در
عرصه عمومی و اشتغال شد و سپس به حوزه سیاست معطوف شد و مطالباتی نظیر حق
رأی و مشارکت در فرایندهای سیاسی را در برگرفت و سرانجام برابری در کلیه حقوق
مدنی و سیاسی را شامل شد .همچنین مقاله نشان داد که نابرابریها و تبعیضهای موجود
در وضعیت حقوقی و حقیقی زنان در طول این دوره نه فقط بخش فزایندهای از زنان بلکه
بخشهای قابل مالحظهای از مردان و همچنین نیروهای سیاسی و نهادهای حکومتی
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(دولت) را نیز به تالش برای بهبود این وضعیت واداشته است .متقابالً در طول این دوره
کم و بیش برخی از نیروها و نهادهای اجتماعی و سیاسی خاصی نیز وجود داشتهاند که
به مقابله با تغییر وضعیت حقیقی و حقوقی زنان برخاستند.
آنچه از تعامل و تقابل نیروهای متنوع و تمایالت گاه متناقض آنان حاصل شده ،ظهور
الگوهای متنوعی از سیاست جنسیت در ایران بوده است .از این میان میتوان سه الگوی
«محافظهکارانه»« ،اصالحات آمرانه» و «اصالحات دموکراتیک» را در طول دوره مورد
بررسی این پژوهش شناسایی کرد« .الگوی محافظهکارانه» که ناشی از همزمانی ضعف
جنبش زنان همراه با دولت سنتگرا و مقاومت برخی از نیروهای محافظهکار بوده و تغییر
چندانی در وضعیت زنان ایجاد نکرده است .این الگو در سالهای پیش از جنبش
مشروطه ،دهه  ،0271برخی مقاطع پس از انقالب ( 0231تا  )0232و سالهای پایانی دولت
احمدی نژاد قابل مشاهده است .در «الگوی اصالحات آمرانه» این دولت بود که با
جهتگیریها و سیاستهای خود درصدد تغییر و اصالح وضعیت زنان برمیآمد؛ اما زنان،
مشارکتی خودجوش در اجرای این اصالحات نداشتند .بنابراین تضمینی برای استمرار
اصالحات وجود نداشت و حتی بازگشتهایی در روند اصالح وضعیت زنان نیز رخ داد.
این الگو در دوره پهلوی اول ( 0211تا  )0271و دو دهه آخر دوره پهلوی دوم ( -0222
 )0232رخ داد.
«الگوی اصالحات دموکراتیک» که ناشی از همزمانی جنبش نسبتا قدرتمند زنان با دولت
اصالحگرا و توازن میان نیروهای اجتماعی نوگرا و سنتگرا بوده است .این الگو ترکیبی از
جنبش از پایین (تحرک زنان و گروههای حامی آنان) و رفرم از باال (سیاستهای
اصالحطلبانه دولت نسبتا دموکراتیک) است که در سالهای اولیه پس از جنبش مشروطه و
دو دوره موسوم به سازندگی و اصالحات در سالهای پس از انقالب اسالمی ظاهر شد .این
پژوهش نشان داد که بیشترین دستاورد در بهبود وضعیت زنان در دورههایی رخ داده است که
چنین الگویی از سیاست جنسیت در جریان بوده است .در این الگو ،امکان بیشتری برای
ائتالف نیروهای اجتماعی و سیاسی اصالحگرا با دولت فراهم شده که این وضعیت از یک
سو موجب پیشرفت در فرایند اصالح وضعیت حقوقی و حقیقی زنان شده و از سوی دیگر
تأثیر متقابل اندیشه و عمل به تنظیم و اجرای سیاستهایی انجامیده که عمق ،تعادل و پایداری
بیشتری به فرایند تغییر وضعیت زنان بخشیده است.
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