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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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 معاصر: رانیدر ا تیجنس استیس
 (2121-2931و حقوق زنان ) تیوضع رییدولت در تغ نقش

   رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ یاسیعلوم س یدکتر    یالهه صادق
  

 چکیده
ای قابل مالحظه در مجموع تغییرات های فراوانی به خود دیده اماساننو معاصرسیاست جنسیت در ایران 

در  دولت عوامل سیاسی و بویژه نقشمعطوف به . پرسش مقاله است همراه داشتهبهدر وضعیت زنان  را
سیاست جنسیت در ایران که  دهد مینشان  تطبیقی-مقاله با استفاده از روش تاریخی .استاین تغییرات 

متأثر « نیروهای اجتماعیمواضع دیگر »و « های دولتگرایش» ،«زنانجنبش  قدرت» متغیر سه ازمعاصر 
که ناشی از همزمانی « کارانهالگوی محافظه»است: نخست،  سه الگوی متمایز ظاهر شده و در قالببوده 

نی در تغییر چنداکه  هکار بودنیروهای محافظه مقاومت برخی ازسنتگرا و ، دولت ضعف جنبش زنان
دهه  (،0721تا  0721) های پیش از جنبش مشروطهدر سالوضعیت زنان ایجاد نکرده است. این الگو 

الگوی اصالحات »دوم، قابل مشاهده است. ( 0232تا  0231)اسالمی برخی مقاطع پس از انقالبو  0271
کار نیروهای محافظهمقاومت که ناشی از همزمانی ضعف جنبش زنان، دولت اقتدارگرا و کاهش « آمرانه
در ی باعث تغییرات که شوددیده می 0232تا  0217و همچنین  0271تا  0211های سالاین الگو در و بوده 

اما این تغییرات از آنجا که با مشارکت جامعه زنان همراه نبود، عمق و  ؛وضعیت حقوقی زنان شد
« الگوی اصالحات دموکراتیک» . سومی از واگشت را به همراه داشتیهانکرد و دوره استحکامی پیدا

گرا و توازن میان نیروهای اجتماعی نوگرا و سنتگرا بوده دولت اصالح ،که ناشی از همزمانی جنبش زنان
دو دوره موسوم به سازندگی و اصالحات در و های اولیه پس از جنبش مشروطه سالاست. این الگو در 

 سبتاً عمیق  و پایدار در وضعیت زنان به همراه داشت. تغییراتی ن و های پس از انقالب ظاهر شدسال

  ایران معاصر ،سیاست جنسیتدولت، اندیشه جنسیت، جنبش زنان،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه
برای تأثیرگذاری بر ی است که یهابه معنای مجموعه اقدامات و کنش 0«سیاست جنسیت»

جایگاه و حقوق زنان و مردان و الگوهای روابط میان این دو در سطوح مختلف زندگی 
 بهبسیار طوالنی است و  جنسیت سیاست . پیشینهگیردصورت میاجتماعی و سیاسی 

اما در معنای جدید بویژه آنجا که در  گرددبرمیهای نظم اجتماعی اولین صورتبندی
7«ی جنسیتسیاستگذار»قالب 

از یک شود، می نهادهای حکومت ظاهر از سوی دولت و 
1ولستون کرافت یمر،  2جان الک مندانی چوناندیش یسو در آرا

3لیجان استوارت مو  
 

در  .های آمریکا و فرانسه ریشه داردانقالب سوی دیگر در تجربیات و پیامدهای و از
است. این  شدهبیشتری برخوردار  ییاخیر، سیاست جنسیت از اهمیت و پویا یکی دو سده

 ورود فعاالنه های جدید و دولت مدرن ناشی ازموضوع عالوه بر ظهور و تأثیر اندیشه
مناسبات الگوها، مقررات و ها برای تغییر های عمومی و تالش آنخود زنان به حوزه

 .جنسیت بوده است مربوط به

ها و آثار ز یک سو به نوشتهمعنای اخیر سیاست جنسیت در ایران نیز ا سابقه 
روشنفکران پیشامشروطه نظیر ملکم، آخوندزاده و آقاخان کرمانی و از سوی دیگر به 

گردد. در آن دوره، موضوعاتی  بازمی فضای سیاسی و اجتماعی پس از انقالب مشروطه
های اجتماعی و حق رأی زنان از سوی برخی نیروهای نظیر حق آموزش، حق فعالیت

نیروهای مذهبی برخی از از سوی های اجتماعی مطرح شد که البته با مخالفتسیاسی و 
گنجانده وطیت مشرحق تحصیل زنان در متمم قانون اساسی فقط این میان،  شد. از روبرو

حق  چونو موضوعاتی  توجه به وضعیت زنان بیشتر شد ،شد. با استقرار سلطنت رضاشاه
های عمومی را نیز دربرگرفت. رضاشاه عرصهدر طالق، حق اشتغال و حق حضور زنان 

خویش مدارس ابتدائی و متوسطه دختران را در  های نوسازانهبرای پیشبرد سیاست

                                                                                                                 
1. Sexual Politics 
2. Gender Policy 

 ( . 0327 -0211)ی سیانگل لسوفیف .2

  1. .(0237-0272) یرلندیا مورخ و سندهینو لسوف،یف 

.(0213-0222) یسیانگل لسوفیف  .3  
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شهرهای مختلف تأسیس کرد و حتی امکان ادامه تحصیل زنان در دانشگاه را فراهم 
 ی چون ثبت احوال،یها ساخت. همچنین در قوانین جدیدی که در این دوره در زمینه

اشتغال، ازدواج، طالق، نگهداری و تربیت فرزندان به تصویب رسید، حقوق قابل 
بعالوه در نیمه دوم سلطنت رضا شاه با این توجیه  شد. ای برای زنان در نظر گرفتهمالحظه

های اجتماعی و محافل عمومی فراهم های بیشتری برای حضور زنان در عرصهکه فرصت
 گوهای پوشش و معاشرت اجتماعی زنان صورت گرفت.شود اقداماتی برای تغییر ال

ای رغم اینکه زنان بویژه در شهرهای بزرگ حضور قابل مالحظه با سقوط رضاشاه، به      
های های آموزشی، اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی داشتند، روند سیاستدر عرصه

، 0271ر سرتاسر دهه د دولتو  ند و حتی متوقف شدنوگرایانه در حوزه زنان بسیار کُ
وبیش تا این وضعیت کم حقوق زنان صورت نداد. یارتقاای برای اقدام قابل مالحظه

 .ادامه یافت 0221اواخر دهه 
با اصالح برخی قوانین و همچنین تأسیس برخی موسسات  بعدبه  0222از سال  

در سال های بیشتری برای تحصیالت عالی زنان فراهم شد. فرصت ،عالی جدید آموزش
قانون حمایت از خانواده تصویب  0213زنان از حق رأی برخوردار شدند. در سال  0210

های بیشتری برای شد که عالوه بر اصالح نظام خانواده به سود زنان، باز هم فرصت
دیگری از حضور زنان در  عمومی فراهم کرد. افزون بر این، جلوه حضور آنان در عرصه

 ن جنبش انقالبی و ضدسلطنتی خود را نشان داد. در جریا ،عمومی عرصه
جنسیت خود  سیاستدر  فاوتیهای متگیریجهت ،جمهوری اسالمینظام با استقرار  

که زنان نیز بخش مهمی از آن ای را نشان داد. از یک سو تداوم یک جنبش توده
 ردید.گاصالح و بهبود وضعیت زنان  رایشدند منجر به توجه بیشتر دولت بمحسوب می

ها در کار با بعضی از اقدامات دولت مخالفت برخی از نیروهای محافظه از سوی دیگر
در این وجود، با انع اجرای برخی از این اقدامات شد. م، زنان خصوص تغییر وضعیت

، یهای آموزشزنان در عرصهو مشارکت حضور  ،اسالمیهای پس از انقالب سال
افزایش یافت و تالش آنان برای اصالح بسیار سیاسی  ، اقتصادی ومدنیفرهنگی، 

متعدد  یهاشان فزونی گرفت. مطالب باال بیانگر فراز و نشیبوضعیت حقوقی و حقیقی
 در روند تغییر وضعیت حقوقی و حقیقی زنان در ایران معاصر است. 

های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته  ابعاد و دیدگاه اخیر ازاین مسأله در چند دهه   
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اند. در این مورد  ها بر ابعاد و متغیرهای حقوقی تأکید کردهاست. برخی از پژوهش
(، 0271) (، مطهری0272) نیا(، هدایت0271) (، پناهی0222و  0223) کار آثار توان به می

اند در  ( اشاره کرد. برخی دیگر بر ابعاد و متغیرهای سیاسی تمرکز داشته0271) گلستانی
 (، کوالیی0227) هاشمی (،0220) (، محمدی اصل0220) مصفااین مورد نیز آثار 

( و 0777) (، آفاری0773) (، پایدار0277) (، مسعودی0222) طلب(، شادی0272)
هستند. برخی پژوهشگران بر ابعاد و متغیرهای فکری و  ذکر ( قابل0222) نژادبهرام
(، 0222) (، اعزازی0221) توان آثار خراسانیها میاند که از میان آنتوجه کردهفرهنگی 
( را نام برد. سرانجام برخی 0222) ( و حجازی0222) (، قاضی مرادی0220) الهیجی
 آفاری ی چوناند که آثارداختهرهای خود زنان پها و جنبشبه تأثیر تالشها پژوهش

(، 0227) (، خسروپناه0272) (، فیروز0223) (، رنجبر عمرانی0212) (، بامدادا0223)
 گیرند. ( در این دسته قرار می0221) ( و هاناساریان0222) مطیع
ع طهای مورد اشاره با تأکید بر یک جنبه و یا تمرکز بر یک مقهر یک از پژوهش 

هایی که با وجود این هنوز جای پژوهش .اندکرده های ارزشمندی را ارائهتاریخی، یافته
اش مورد در کلیت و بستر تاریخیروند تغییرات وضعیت حقیقی و حقوقی زنان ایران را 

دهد تا حدود زیادی خالی است. در این پژوهش به منظور برطرف  بررسی و تبیین قرار
یک دوره زمانی  د تحوالت وضعیت زنان دروش میکردن بخشی از این کمبود، کوشش 

های مورد بررسی قرار گیرد و به این پرسش پاسخ داده شود که سیاست ساله  071تقریبا 
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
د. در نظر بوردیو هر جامعه وش میانجام  ویبورد ریپاین پژوهش با الهام از نظریه کنش  

است که در ارتباط و نسبت با یکدیگر یک نظم ای از مواضع متمایز مجموعهشامل 
های اجتماعی متمایز دهد و در کلیت خود از دیگر نظماجتماعی خاص را تشکیل می

های اجتماعی، یابی توزیع منابع قدرت )سرمایهشود. این تمایزات، محصول ساختمی
 (. 201-217: 0271)بوردیو،  اقتصادی، فرهنگی و نمادین( است

بر ارتباط متقابل عینیت و ذهنیت های اجتماعی ها و کنشتحلیل پدیدهدر بوردیو  
ورزد. به نظر او آنچه بین ساختارهای عینی جامعه و ساختارهای ذهنی کنشگران تأکید می
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هایی است که کند حوزه کنش است. کنش اجتماعی به معنای فعالیتوساطت می
کنند. در عین حال د و از آن حفاظت میسازنها با توسل به آنها جامعه خود را می انسان
یابند. بعبارت های خود دست میهای خود به تکمیل شناختها از طریق کنشانسان

)بوردیو، نقل  آمیزندمی یکدیگر درهم دیگر دو حوزه واقعیت و نظریه در حوزه کنش با

اصی چون فضای اندیشه و عمل را با مفاهیم خ بوردیو رابطه (.772-277: 0271از کنوبالخ،
دهد. هر جامعه فضایی مرکب از مجموعه توضیح می 3وارهو عادت 2، میدان1اجتماعی

هاست. میدان، فضای بازی کنشگرانی است که با پذیرش قواعد ای از میدانبهم پیوسته
قائم به قواعدی است که بر آن  ،کنند. بنابراین میدانبازی تحت تأثیر نیروی آن عمل می

 (.Bourdieu, 2002: 19کند )و قلمرو آن را تعیین می حاکمیت دارد
نظیر هویت هویت مشترک  یک یا چندمیدان اجتماعی از  دیو، کنشگرانربه نوشته بو 

های اقتصادی، به میزان سرمایهآنان موقعیت و قدرت  و جنسیتی برخوردارند یا طبقاتی
 اینبا استقاده از  هاآن. استی که در اختیار دارند وابسته فرهنگی، اجتماعی و نمادین

بر تثبیت یا تغییر مرزهای میدان  کنندتالش میپردازند و ها به رقابت با یکدیگر می سرمایه
خود را اجتماعی جایگاه  خود، سرمایهافزایش  و قواعد حاکم بر آن اثر بگذارند و با

 (. Bourdieu, 1993: 42) توسعه داده و تحکیم بخشند

معنای نوعی تنظیمات رفتاری است که اندک اندک از  ثار بوردیو بهواره در آعادت 
. کندو بر کردار و رفتار او نظارت میشود می کودکی به صورت خودکار بر فرد تحمیل

ها ارتباط نزدیکی با وارهپیدایش عادت .البته این نظارت به هیچ وجه آگاهانه نیست
ر و متمایزتر شود به همان میزان، نقش و تاجتماعی دارد. هرچه جامعه پیچیده توسعه

ی که زندگی یهاشود. در اثر گسترش تمایزها، رویهتر میها ضروریوارهکارکرد عادت
کند. به این ترتیب از یک سو رفتار آدمیان ، تغییر مییابد میها تحقق ها در قالب آنانسان

و   Bourdieu, 2001: 65) شود کند و از سوی دیگر آگاهی آنان دگرگون میتغییر می
Bourdieu, 2002: 18.) 

                                                                                                                 
1. Social Spase 
2. Square 
3. Habit 
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« های اجتماعیمیدان»یک  توان نظام جنسیت راگیری از مباحث بوردیو میبا بهره 
 میدانمیان زنان و مردان است. در یک و منازعه توزیع قدرت  کرد که عرصه تلقی

ها کامالً فاقد قدرت نیستند. آن هرچند دست قرار دارندینیپا موقعیتدر  زنانمردساالر، 
در حوزه محله و گاه خانواده، مختلفی همچون های در عرصهحتی در یک جامعه سنتی 

ی برای تغییر موقعیت و یها های خاص خود به کنشوارهسیاسی در قالب عادتعمومی و 
از یک سو به ها تأثیرگذاری آنان بر این عرصهزنند. البته جایگاه خود دست می

و از سوی  در این ساختارهامنابع قدرت  عالگوی توزیاجتماعی و  اختارهای کالنس
 بستگی دارد.  خود زنانهای فردی و کنش یدیگر به الگوهای ارتباط

اما این  ؛کندمی فراهممباحث بوردیو بخشی از مبانی نظری مورد نیاز این پژوهش را  
به  و های اجتماعی متمرکز استا و نظمهنظریه بیشتر بر سازوکارهای بازتولید صورتبندی

کند.  ها کمک چندانی نمیها و نظمشناسائی و تحلیل روندهای تحول در این صورتبندی
، در دوره مورد اشارهدر طول ایران با بررسی وضعیت زنان  شود تالش میدر ادامه مقاله 

دخیل در ای سازوکارهای بازتولید این وضعیت، به عوامل و سازوکارهکنار عوامل و 
شته و به این وسیله قدمی هرچند کوچک برای بسط نظریه بوردیو بردا پی بردهتغییر آن 

های اجتماعی ها و جنبشهای آن برای تحلیل پویائیاندک بر ظرفیتهر چند و  شده
 .افزوده شود

 روش پژوهش 
نیازمند کاربرد روش تاریخی کند این پژوهش بنا بر ماهیت مسأله و هدفی که دنبال می

مداخله متغیرهای متعدد و تأثیر  زمانبندی و نحوهتوان تاریخی، میاست. با کاربرد روش 
در چارچوب این روش و با . داد قرارواکاوی را مورد ها در روند تغییر وضعیت زنان آن

های  فاوتتد تا وش میاین امکان فراهم ، (تحلیل طولی) استفاده از تکنیک تحلیل روند
)وضعیت زنان( و چه در متغیرهای مستقل پژوهش  ی چه در متغیر وابستهیمعنادار و الگو

)عوامل و رویدادهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی( شناسائی و مورد بحث آن 
مورد بررسی را  ، ابتدا دورهو تکنیک مورد اشارهروش این . به منظور کاربرد گیردقرار 

، «پهلوی اول»، به سه دوره کلی تحوالت سیاسی و اجتماعی و فرهنگیروند اساس  بر
تحوالت ها در هر یک از این دورهو  کردهتقسیم « جمهوری اسالمی»و « پهلوی دوم»

های اجتماعی معطوف به جنبش»، «های مربوط به مسائل زنان ایده»مربوط به چهار متغیر 
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مقاومت نیروهای »و  «ط به زنانهای حکومتی مربوسیاست» ،«تغییر وضعیت زنان
های مورد نیاز پژوهش از البالی . اطالعات و دادهگیرد میقرار  بررسیمورد « کار محافظه

و  دوره مورد بررسیها، مقاالت و نشریات مربوط به اسناد و مدارک موجود شامل کتاب
مجلس رات شرح مذاکبرخی اسناد باالدستی نظیر قوانین اساسی، قوانین عادی و همچنین 

 . ه استجستجو و گردآوری شدشورای ملی و اسالمی 

ها و تحوالت سیاست جنسیت در ایران از دوران های پژوهش )ویژگییافته
 پیشامشروطه تا امروز(

 سیاست جنسیت در  دوران پیشامشروطه
زیر سلطه مردان بودند. آنان هویت حقیقی و حقوقی اصوال در جامعه سنتی ایران زنان 

ای همچنین از حقوق اولیه ؛کردندهمسر( کسب می -)پدر را در ارتباط با مردانخویش 
خواهی محروم بودند. این وضعیت کم و بیش تا آستانۀ جنبش مشروطه آموزش نیز چون

های مذهبی، دختران خود را به میالدی برخی اقلیت 07اوایل سده  از. ادامه داشت
فرستادند؛ اما فقط ی تأسیس شده بود، میهای مذهبی خارجمدارسی که توسط میسیون

میالدی بود که با فرمان ناصرالدین شاه، امکان تحصیل دختران  07 در ربع آخر سده
 ،در این مدارس فراهم شد. در هر صورت تا زمان وقوع جنبش مشروطهنیز مسلمان 

اری، )آف اکثریت قریب به اتفاق زنان در ایران فاقد سواد و فرصت سوادآموزی بودند

نقش اجتماعی، اقتصادی و  توانستندنمیدر چنان شرایطی طبعاً زنان (. 03-02: 0222
 . باشند داشتهسیاسی رسمی چندانی 

ی از جامعه ایران با تحوالتی که در دیگر مناطق جهان یهای بخشیبه موازات آشنا  
بخشی از ه مورد توجایران نیز بود، بتدریج مسائل زنان  رخ دادهبرای وضعیت زنان 
آقاخان » و «زادهمیرزا فتحعلی آخوند»، «الدولهخان ناظممیرزا ملکم»نخبگان نوگرا نظیر 

قرار گرفت. البته هدف اصلی این نخبگان، اصالح امور حکومتی و رفع « کرمانی
های اقتصادی و سیاسی کشور بود اما در البالی این گونه مسائل به وضعیت ماندگی عقب

یز توجه داشتند و اصالح وضعیت آنان و بویژه فراهم کردن امکان نامطلوب زنان ن
کردند. در همان تلقی می کشورماندگی تحصیل برای آنها را بعنوان راهی برای رفع عقب

ها و نیز ایده« بی خانم استرآبادیبی»باال نظیر  هطبقمتعلق به دوره معدودی از زنان 
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 مطالباتی مشابه را مطرح کردند. 
 المتینحبل نظیر اختر، قانون،ی در نشریات زنان بیشترجنبش مشروطه، مسائل ش از تا پی 

شدند و به صورت منتشر می خارج از کشوردر  ایرانیان شد که توسطمطرح می ثریا و
و اجتماعی  های سیاسی، انجمندر آستانه جنبش مشروطه شدند.پنهانی در ایران توزیع می

اصالح  و نشریاتی که در داخل کشور فعال شده بودند به بیان مسائل زنان و ضرورت
انجمن »، «انجمن مخفی» پرداختند. فراهم کردن امکان آموزش آنانویژه ب آنان،وضعیت 

، «عصر نو»، «آدمیت»، «وطن»، «بیداری»، «ترقی»همچنین نشریات و  «مرکز غیبی» و« ملی
برخی از زنان  ها و نشریات بودند. همزماناز جمله این انجمن« مساوات» و« صور اسرافیل»

و « پرورش» هایمدرسهبه تأسیس مدارس دخترانه همت گماشتند. طلب اصالح
تأسیس شدند از  یخانم استرآباد یبیبو  آزموده یطوبکه به ترتیب توسط « دوشیزگان»

با مخالفت  دوام چندانی نیاوردند وجمله اولین و مهمترین این مدارس بودند که البته 
 تعطیل شدند.   کاربرخی از نیروهای محافظه

 دوره جنبش مشروطه
وارد مرحله جدیدی  توجه به مسأله زنان و سیاست جنسیتبا پیروزی جنبش مشروطه، 

حزب اجتماعیون »شد. در این دوره یک طیف فکری شکل گرفت که در یک سوی آن 
آموزش همگانی رایگان، برابری حقوقی و حق رأی زنان قرار داشت که بر « عامیون

کار بویژه جریان محافظه نیروهای مذهبیبرخی از کرد و در سوی دیگر آن،  تأکید می
قرار داشتند که در مقابل تغییر در وضعیت زنان ایستادگی  «خواهانمشروعه»موسوم به 

خالف شرع  انو مرد ناکردند و معتقد بودند حق تحصیل زنان و تساوی حقوقی زنمی
قرار داشتند که در « اعتدالیون»نظیر حزب  یاست. در میانه این طیف نیز نیروهای معتدل

بسیار محتاط بودند و مطلوبیت تحصیل دختران را منوط به  ،خصوص تغییر وضعیت زنان
 (. 772-773: 0230)اتحادیه، دانستندحفظ شعائر و قوانین اسالم می

طلب به شدت فعال شدند. برخی از گروهی از زنان نوگرا و اصالح در این دوره نیز 
، «عفتیه»، «عفاف»، «مکتب دختران»آنان به تأسیس مدارس دخترانه همت گماستند. 

از از جمله این مدارس بودند. برخی دیگر « ناموس» و «تربیت نسوان»، «بنات»، «ترقی»
، «شکوفه»، «دانش»یات و مجالتی نظیر به انتشار مطالبات و نظرات خود در قالب نشرزنان 

ای نیز به مبادرت کردند. عده« جهان زنان» و «عالم نسوان» ،«نامه بانوان»، «زبان زنان»



 0611 پائیز|  72شماره |  ششمسال |  یاسیدانشکده حقوق و علوم س مجله | یپژوه فصلنامه دولت | 21

، «انجمن آزادی زنان»، «اتحادیه غیبی نسوان» های مدنی و سیاسی نظیرتأسیس انجمن
-032: 0227، )کسری اقدام کردند« خواهجمعیت نسوان وطن»و  «وطن انجمن مخدرات»

ها، نمایندگان مجلس اول نیز موفق شدند حق تحصیل اجباری همزمان با این تالش(. 023
)مصوبات ادوار اول و دوم مجلس  را برای دختران و پسران در قانون اساسی بگنجانند

برای جامعه این اقدام از لحاظ حقوقی پیشرفت بزرگی  که (733-733: 0202شورای ملی، 
 شد. محسوب میزنان 
های اجتماعی پس از جنبش مشروطه تا پایان های سیاسی و آشفتگیثباتیالبته بی 

جنگ جهانی اول مانع از آن شد که در عمل تغییر چندانی در وضعیت زنان صورت 
 گیرد.

 دوره پهلوی اول 
های و بویژه پس از استقرار سلطنت رضاشاه، زمینه 0777های پس از کودتای در سال

ای تغییر وضعیت زنان فراهم شد. در آغاز این دوره هم دولت و هم خود زنان مناسبی بر
، «جمعیت نسوان وطنخواه»، «زبان زنان»در این مورد فعال بودند. زنان نشریاتی نظیر 

را با هدف تبلیغ « نامه بانوان ایران»و « دختران ایران»، «نسوان سعادت پیک»، «نسوان شرق»
کردند. همزمان از سوی دولت نیز اقداماتی  اد زنان منتشر میو پیگیری افزایش سطح سو

ها گسترش در خصوص تغییر وضعیت زندگی زنان صورت گرفت که مهمترین آن جدی
امکانات آموزش دختران در مدارس دولتی و خصوصی در شهرهای بزرگ و کوچک 

ی برای بود. همچنین توجه به آموزش متوسطه و تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عال
به دختران اجازه داده شد که در  0201دختران در دستور کار دولت قرار گرفت. از سال 

 (.027: 0222)آبراهامیان،  گونه دانشسراها تحصیل کننداین
 0211های در فاصله سال زنانآموزش در زمینه به موازات توسعه نسبی در این دوره   
های مطالبات زنان وارد سطح جدیدی شد و موضوعات دیگری نظیر فرصت ،0201تا 

 «تجدد»های اجتماعی از سوی برخی نیروهای سیاسی نوگرا نظیر احزاب اشتغال و آزادی
بتدریج در دستور شد که ها و نشریات خود زنان مطرح و همچنین تشکل« سوسیالیست»و 

نان عالوه بر اینکه همچون بسیاری دیگر کار دولت قرار گرفت. توجه دولت به اشتغال ز
شد از لحاظ اقتصادی نیز موضوعیت نماد نوگرایی تلقی می ،های آن دورهاز سیاست

های نوسازی خود به نیروی داشت. بعبارت دیگر در آن دوره، دولت برای اجرای برنامه
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ب شد ضمن تصوی 0201قانون مدنی که در سال  0002کار زنان نیازمند بود. البته ماده 
زن خود را از حرفه یا »داد که به شوهر این حق را می ،پذیرش اصل حق اشتغال زنان

 «. صنعتى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند
 نیز گره خورد. البته ایده« پوشش زنان»موضوع اشتغال زنان از همان آغاز با مسأله   

نظیر  یروشنفکران میالدی از سوی 07ی پایانی سده هادر دههپوشش زنان  آزادی
قط در آن دوره که حتی در فنه  مطرح شده بود کهآخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی 

پژواک چندانی در میان نیروهای سیاسی و حتی زنان پیدا  جریان جنبش مشروطه نیز
دوباره  پوشش زنان تغییر طرح، 0777ی های پس از کودتااما از نخستین سالنکرده بود. 

کشف »با عنوان  این طرح 0201سرانجام در سال  واز سوی برخی از نوگرایان مطرح شد 
. البته اجرای آمرانه این سیاست باعث شد شداجرا  از سوی دولت تصویب و« حجاب

 های دولتیبه سازمانفقط بخش کوچکی از زنان شهری متعلق به طبقات باال و یا وابسته 
ه روستاها در مقابل چهرها و شت همراهی کند و بخش بزرگی از زنان چه در با این سیاس

های از برخی فرصتاین بخش از زنان  که کردند که این موضوع باعث شدآن مقاومت 
 (. 22: 0202)بامداد،  دیگر نظیر آموزش و اشتغال نیز کناره گرفته یا محروم شوند

 
 دوره پهلوی دوم

طیفی از نیروهای سیاسی و  ،و بازشدن فضای سیاسی با سقوط دیکتاتوری رضاشاه
صدد مذهبی وارد عرصه عمومی شدند و دراجتماعی از چپ تا راست و از مذهبی تا غیر 
 بین،د بر آمدند. از این وهای خها و آرمان تأثیرگذاری بر روند تحوالت و تحقق ایده

لغو اجباری بودن کشف حجاب برای دختران و زنان  خواهان یمذهبرهبران برخی از 
محقق شد. در عین حال برخی از نیروهای  0277که در سال  ندآموز و کارمند بوددانش

های مذهبی تأسیس مدارسی منطبق با ارزش بهمذهبی با پذیرش حق تحصیل دختران 
که در صدد  نیروهای سیاسی و فکری دیگری هم فعال شدند دست زدند. البته متقابالً

بالفاصله پس از  که« حزب توده»های مدنی و سیاسی بودند. توسعه حقوق زنان در حوزه
فعالیت خود را در خصوص مسائل تأسیس شده بود  0271 در شهریور سقوط رضاشاه

آغاز کرد. این حزب و « انجمن زنان»و « سازمان زنان»با تشکیل  0277زنان از سال 
برابر  استفاده توسعه آموزش اجباری و مجانی و اتی نظیرهای زنان آن بر مطالب بخش

این حزب مساله  ،کرد. اندکی بعدهمگان از کلیه امکانات فرهنگی و بهداشتی تأکید می
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اکثریت نمایندگان مجلس و روحانیون  حق رأی زنان را نیز مطرح کرد که با مخالفت
ش هم که در این دوره از نفوذ . نیروهای ملی و از جمله دکتر مصدق و پیروانشدروبرو 

کردند. چنانکه فراوانی برخوردار بودند از توسعه حق آموزش و اشتغال زنان حمایت می
کار مجلس چهاردهم قرار دهند که  سعی کردند این موضوع را در دستور 0272در سال 

 مذاکرات مجلس، دوره) با مقاومت مخالفان از الیحه اصالح قانون انتخابات خارج شد

را در دست داشتند  قوه مجریهکه  0227تا  0221های این نیروها در سال (.221چهاردهم: 
ی که مصدق با استفاده از یهامصوبه از جمله برای مثالدنبال کردند. این رویکرد را 

 ،اندردر هیأت دولت گذ (0220اش )العاده خود در سال دوم زمامداری اختیارات فوق
 ها این مصوبه نیز به دلیل مخالفتالبته  ،در انتخابات پارلمانی بود زنان رای به اعطای حق

از دستور کار نهادهای  0221تا اواخر دهه ، چه در همان دوره و چه در ادوار بعدی
 سیاستگذاری و قانونگذاری خارج شد. 

های نیروهای سیاسی و دولت، بستر مساعدی ها و تالشبه موازات ایده 0271در دهه   
، «حزب زنان ایران»، «جمعیت زنان»فراهم شد.  نیززنان سیاسی و مدنی خود برای تحرک 

کانون »و « سوادی زنان انجمن مبارزه با بی»، «جمعیت راه نو»، «تشکیالت زنان ایران»
در آن دوره نشریاتی بودند. همجنین  ی فعال زنان در این دورههااز جمله تشکل« بانوان
، «زنان ایران»، «عالم زنان»، «زن بیدار»، «ایرانیست زنان پان»، «بانو»، «رستاخیز ایران»نظیر 

ها و شد. هدف این انجمنمنتشر می نوگرانیز از سوی زنان « مجله زنان»و « ندای ایران»
 سیاسی بود اجتماعی و مدنی و بعضاًتشویق زنان به آموزش و مشارکت در امور  ،نشریات
دولت در این دوره به دالیل متعددی از جمله ، اینبا وجود  (.007-77: 0220)ببران،

را ندانی چاقدام ، کار نیروهای محافظهاز  یبرخت ممقاوهای سیاسی و همچنین ثباتی بی
 برای تغییر وضعیت حقوقی زنان انجام نداد. 

شدت محدود شد. سرکوب یا فضای سیاسی و اجتماعی به 0227مرداد  72کودتای  با 
ها و نشریات سیاسی و مدنی، امکان چندانی برای طرح احزاب، تشکل محدود کردن

بنابراین  بودحمایت نیروهای مذهبی  نیارمند ،حکومتگذاشت. مطالبات زنان باقی نمی
عمل انه رکامحافظههای اجتماعی و فرهنگی از جمله در حوره زنان بسیار در سیاست

های آموزش عمومی و عالی بیشتری  در مجموع فرصت 0221البته در طول دهه  .کرد می
برخی برای زنان فراهم شد. با تأسیس چندین دانشگاه و موسسه آموزش عالی در تهران و 
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آموختگان شهرهای بزرگ چون تبریز، مشهد و اصفهان بر تعداد دانشجویان و دانش از
نظیر معلمی، پرستاری، پزشکی و ی نان در مشاغلدختر افزوده شد و زمینه برای فعالیت ز

آموزش و اشتغال زنان، مطالبات زنان  فراهم شد. با حل نسبی مسأله دانشگاه حتی استادی
برخی اقدامات شد. در سال  به انجامرنگ و بوی سیاسی بخود گرفت و دولت نیز ناچار 

طای حق رای به زنان دولت در صدد اجرای اصالحاتی برآمد که از جمله شامل اع 0222
با اعالم مخالفت مرجع مذهبی آن دوره  ،برسد نتیجهاما این اقدامات قبل از آنکه به  ،بود

در و  0210در سال  بروجردیآیت اهلل اهلل بروجردی منتفی شد. بعد از وفات یعنی آیت
ت این حق رأی زنان برای انتخابادوباره  های ایالتی و والیتی،جریان اصالح قانون انجمن

 بهشد که بازهم با مخالفت مراجع مذهبی مواجه و دولت ناچار  مطرحها انجمن
سرانجام، حق رای زنان در مجموعه برنامه اصالحاتی خود شاه که در  .نشینی شد عقب

-272: 0271)دالوری، رغم مخالفت مراجع به تصویب رسید  گنجانده شد و به 0210بهمن 
 . (23: 0223و رنجبر عمرانی،  271

در ارتباط با زنان صورت گرفت تصویب قانون  0211اقدام مهم دیگری که در دهه  
با تالش کمیته حقوقی  0223آن از سال  الیحهحمایت از خانواده بود. این قانون که 

بود در سال  شدهیم ظتهیه و تن (یردولتی زنان بودغکه یک سازمان ) «جمعیت راه نو»
زنان در بسیاری از موارد از جمله افزایش سن  ،انونبه تصویب رسید. طبق این ق 0213

 وضعیت بهتریچندهمسری مردان از  موضوعتغال، حق طالق و شازدواج، حق ا
حق  در این اصالحیه،اصالح و تکمیل شد.  0232این قانون در سال  1.برخوردار شدند

  2.اعطا شد انحضانت و حق والیت بر فرزند نیز تحت شرایط خاصی به مادر
تری در وضعیت زنان تحوالت سریع هلوی دوم،پسال پایانی دوره  03طور کلی در به

ه صهای اجتماعی و آموزشی و اشتغال در عرایجاد شد که آثار خود را عالوه بر عرصه
های سیاسی و انقالبی نشان ها و جنبشسیاست و بویژه در حضور پررنگ آنان در تشکل

سال پایانی حکومت آشکار  های انقالبی بویژه در دهداد. این حضور هم در درون سازمان
ت در وفرهنگی متفاهای  گرایشدر حضور وسیع زنانی با خود را بود و هم بویژه 

                                                                                                                 
1. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/96054. 

2. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97187.  

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/96054
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97187
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دوره البته در  داد. نشان 0232و  0233های های اعتراضی سال تظاهرات خیابانی و میتینگ
نقد  ،ت و گاه متعارضی متفاواز مواضعزنان  های حکومت در موردمورد اشاره، سیاست

این شرعی بودن بر غیر ،حکومتمخالفان منتقدان و بخش سنتی شد. و تخطئه می
 غیر مذهبیمخالفان و منتقدان نوگرا و  اما ؛کردندتأکید می ها و اقداماتسیاست

اقداماتی  کردند که یابا این استدالل تخطئه میها و اقدامات را سیاستاین  ،حکومت
. استداری غربی ها و فرهنگ سرمایهتوا و یا در راستای رواج ارزشصوری و فاقد مح

های دولت در دوره پس از  گیری ثار خود را بر جهتآ، مواضع و تفسیرهای متفاوت این
 باقی گذاشت.    اسالمی انقالب 

 دوره جمهوری اسالمی
های پیش از انقالب و بویژه های سیاسی و اجتماعی در سالهصاینده زنان در عرزف ورود

نقش خود را بر وضعیت حقیقی زنان در دوره پس  ،آنان در جریان جنبش انقالبی حضور
عبارت دیگر این حضور در حدی بود که هیچ نیروی ه باقی گذاشت. باسالمی از انقالب 

توانست آن را نادیده بگیرد. البته وضعیت حقوقی زنان در این دوره فراز و  سیاسی نمی
اکثر نیروهای  ،های شدیدی بخود دید. در جریان جنبش انقالبیو گاه واگشت هانشیب

های اجتماعی و سیاسی با توسعه حضور زنان در عرصه اسالمگرایان انقالبیانقالبی حتی 
هر یک از این نیروها  البته. کردندهمراهی می های حقوقی از آنانو رفع تبعیض

کردند. دنبال میو معاشرت جمله در زمینه پوشش های زندگی خاص خود را از  سبک
برای مثال نیروهای مذهبی همگی کم و بیش بر مطلوبیت حجاب برای زنان در 

کردند اما نیروهای غیرمذهبی و مدرن نیز سبک پوشش های عمومی تأکید می عرصه
ها از سوی طرفین ی از پذیرش این تفاوتیدر مجموع درجات باال .خود را داشتند

ها و منازعات مرتبط با مسأله حجاب اولین تنش 0232شد. در اواسط اسفند اهده میمش
 ،. این دستوربا صدور دستور الزام زنان شاغل در ادارات دولتی به حجاب آغاز شد

را به دنبال نیروهای غیرمذهبی  و نوگرای شهری، روشنفکرانزنان برخی از  مخالفت
بتدریج در ادارات و مدارس و سپس در سال  0232از اوایل سال  که سرانجامداشت 

در همان حجاب برای همه زنان در فضای عمومی اجباری شد.  ،با وضع قوانینی 0237
هایی در برخی از قوانین  خانواده، قوانین جزایی و کیفری اعمال گردید  محدودیت دوره،

 که البته در سالهای بعد این قوانین اصالح و تعدیل شدند.
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زنان انقالب  جامعه» ی نظیریها تشکل ،های اولیه انقالب اسالمیماه همچنین در 
 ،«انجمن رهایی زنان»، «کمیته زنان مبارز» ،«جمعیت زنان مبارز»، «اسالمی ایران

رهایی » ،«بیداری زنان»، «زن روز»و همچنین مجالتی نظیر « کمیسیون زنان جبهه ملی»
زی شدند که در راستای اندااز سوی زنان راه« جهان زنان» و «برابری»، «زن مبارز» ،«زنان

. شایان  (77-72: 0220)محمدی اصل، کردند های زنان فعالیت میتوسعه حقوق و آزادی
های جدیدی برای زنان فراهم شد. در عرصه اجتماعی، فرصتذکر است که در این دوره 

اشتغال و توسعه سبک  ،آموزشیهای اجتماعی، ای حضور زنان در عرصهچنددهه پیشینه
جدید در میان جمعیت رو به گسترش شهرها به خودی خود عاملی بود که  زندگی

و  ساختبا مقاومت روبرو می را هرگونه رویکرد و سیاست محدودکننده در مورد زنان
مذهبی به نوبۀ خود این امکان را فراهم اکثر نیروهای اجتماعی و به ویژه نیروهای 

بنا بر مالحظات فرهنگی و اسالمی که آن بخش از زنان که پیش از انقالب  ندکرد می
ها هصهای مورد اشاره را نداشتند به این عرتمایل چندانی برای حضور در عرصه ،اعتقادی

 شوند.  وارد
در هر صورت مجموعه عوامل مورد اشاره باعث شد که میزان و تنوع حضور زنان در  

شود. این موضوع به اسالمی های قبل از انقالب بیش از سالهای عمومی به مراتب عرصه
ساز ظهور جمعیت بزرگی از زنان تحصیلکرده و برخوردار از نوبه خود زمینه

تمایل  ،ای از آنانمالحظه ای شد که بخش قابلهای حرفههای علمی و مهارت تخصص
به علل  0231دهه  های مدنی و سیاسی داشتند. در طولروزافزونی به مشارکت در عرصه

فرصت و  مرتبط با آن،نظیر شرایط جنگی و فضای سیاسی و اجتماعی  متعددیو دالیل 
های اجتماعی و سیاسی پیدا نشد. امکان چندانی برای حضور این بخش از زنان در عرصه

 -های زنان که در چارچوب نظام سیاسیها و تشکلالبته در این دوره نیز برخی از چهره
ها و کردند، عالوه بر حضور در عرصهک حاکم و فرهنگ رسمی فعالیت میایدئولوژی

نظامی که بیشتر در خدمت جنگ و یا  -نهادهای فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی
نقش هرچند کمرنگ خود را بر  (022-031: 0220 )ببران، فرهنگ رسمی آن دوره بود

های تحرکات برخی زمینه زدند و با اشغال بخشی از این میدانمیدان اجتماعی می
 کردند. مینیروهای دیگر را فراهم 

های گشودگی بیشتری در رویکردها و سیاست، 0231پایان جنگ و از اواخر دهه  با 
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اجتماعی و فرهنگی ایجاد شد و از جمله در مورد زنان رویکردها و  ،اقتصادی
فرهنگی و اجتماعی شورای »گرفته شد. تشکیل  های حمایتی آشکارتری در پیش سیاست

از جمله اولین اقدامات در این  0232در ذیل شورای عالی انقالب فرهنگی در سال « زنان
های الزم جهت  تدوین سیاست»بود. هدف این شورا این گونه اعالم شده بود:  زمینه

، های مساعد برای رشد شخصیت زن، در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی ایجاد زمینه
با روی کار آمدن دولت هاشمی (. 37: 0220)احراری، «دی و خانوادگیاجتماعی، اقتصا

)موسوم به دولت سازندگی( این رویکرد تقویت شد. دولت هاشمی در حوزه 
امور بانوان در های سیاستگذاری فرهنگی اقدامات موثری انجام داد. تشکیل کمیسیون

به صورت  0232آنها در سال ها( که اتفاقا اولین )در ذیل فرمانداری های کشورشهرستان
، از کرد آزمایشی در فرمانداری قم تشکیل شد و بعد از آن به سراسر کشور تعمیم پیدا

ی یها بررسی مسائل زنان و ارائه پیشنهادها. هدف این کمیسیونجمله این اقدامات بود
د. برای تصویب قوانین جدید در مورد این مسائل متناسب با زمان و مکان اعالم شده بو

در ذیل نهاد ریاست جمهوری تأسیس شد که « دفتر امور بانوان» 0221همچنین در سال 
« های اجتماعی و فرهنگی زنانفراهم کردن بسترهای مناسب برای فعالیت»هدف آن 
در همین سال برخی از مواد قانون مدنی (. 0277مهر  01)روزنامه همشهری،  بود اعالم شده

، 0013، 0111مواد  با اصالح . از جمله شداصالح  مربوط بوده خانوادزنان و به حوزۀ  که
  1.شرایط ازدواج و طالق یا تملک مهریه و ... به سود زنان تغییر کرد 0022، 0127، 0077

، دولت طرح اشتغال زنان را در شواری عالی انقالب فرهنگی تصویب 0227در سال   
همگام با مردان در و های خویش ییاساس توانا برتوانستند میطبق آن زنان  کرد که

نین رویکردها و اقداماتی بود که از اوایل دهه چمشاغل مفید فعالیت نمایند. به دنبال 
زنان به تدریج این فرصت را پیداکردند که حضور بیشتر و روزافزونی در  0221
ی یهاهای عمومی و از جمله در مشاغل عالی دولتی پیدا کنند. اختصاص سمت عرصه
، «رئیس دفتر امور بانوان ریاست جمهوری»، «مشاور رئیس جمهور در مسائل زنان»نظیر 

و افزایش تعداد کاندیداها و نمایندگان زن در  به زنان «نایب رئیسی کمیته ملی المپیک»
ریاست جمهوری هاشمی  مجلس شورای اسالمی و.. از جمله تحوالتی بود که در دوره

                                                                                                                 
1. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91969. 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91969
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 (. 23-21: 0223)شجاعی،  اتفاق افتاد
گروهی از  ،نوبۀ خود این فرصت را ایجاد کرد که در همان دورهچنین تحوالتی به 

زنان که بیرون از ساختار قدرت و فرهنگ رسمی بودند بتدریج وارد عرصه اجتماعی 
از  شوند و به طرح مطالباتی بویژه در زمینه بهبود وضعیت حقوقی زنان بپردازند. این دسته

وشنفکری یا دانشگاهی فعال بودند با انتشار مقاالت و رفضاهای  زنان که بیشتر در
ها البته سعی در ایران پس از انقالب پرداختند. آن جنسیتی به نقد نظام حقوقی یها کتاب

ها زبانی متناسب با گفتمان مسلط در آن دوره بیان کنند. مثالً آن کردند نقد خود را بامی
-های مربوط به زنان در قوانین موجود، استدالل مییضبا برشمردن مواردی آشکار از تبع

ها نسبتی با روح اسالم ندارد بلکه ناشی از تفکرات گونه تبعیضکردند که این
ای است که در طول زمان شکل گرفته و سپس وارد این قوانین شده و تا به مردساالرانه

هان بازنگری در نظام ها بتدریج با صراحت بیشتری خواامروز پا برجا مانده است، آن
؛ کار، 03-01: 0222)عبادی،  شدندزنان  حقوقی موجود و استیفای حقوق از دست رفته

، «پگاه»، «رهروان سمیه»، «ندا»در همین دوره نشریاتی چون  (.02: 0223و کار،  33: 0222
حضور شد. منتشر میفعاالن حقوق زن توسط « فرزانه»و « زنان»، «پیام زن»، «جنس دوم»

-020: 0220 )ببران،ادیو و تلویزیون ر هایصاحبنظران و کارشناسان زن در برخی از برنامه

های بیشتری برای پررنگ شدن حضور زنان و طرح مطالبات آنان فراهم فرصتنیز  (700
که شکل گرفت یک جنبش آرام زنان  عمالً 0221. به طور کلی در نیمه اول دهه کرد

رفت و از حمایت نسبی های رسمی به پیش میادها و عرصهنه فضای آزاد میانبیشتر در 
 حکومت برخوردار بود. 

زنان بویژه در دوره دوم زمامداری او با  های باز دولت هاشمی در زمینهاستالبته سی 
 نظیر موضوعاتیکار روبرو شد. در همین دوره بود که  محافظه برخی از نیروهات ممقاو

ها کاران مطرح شد و ظهور آنمحافظهبرخی از از سوی « تهاجم فرهنگی»و « بدحجابی»
در خصوص حجاب البته شخص رئیس جمهور که  شدهای مزبور منتسب به سیاست

 «خصوصی یعنی نوع پوشش افراد دخالت کند کسی نباید در حوزه» :اعالم کردبانوان 
برخی نیروها و  که البته با اعتراض (02/7/0237رسانی هاشمی رفسنجانی: )پایگاه اطالع

 روبرو گردید.کار نهادهای محافظه
 اصلی بهبود وضعیت و حقوق زنان به یکی از محورهای 0223در جریان انتخابات  
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زنان عالوه بر »گفتارها و تبلیغات خاتمی و حامیان او تبدیل شد. خاتمی اعالم کرد که 
جامعه مشارکت داشته باشند و راه صحیح این است که ایفای نقش سنتی، باید بتوانند در 

دین و فرهنگمان را عقالنی و منطقی کنیم تا بتوانیم در خصوص مسائل زنان متناسب با 
های خویش همگام اساس توانایی مکان و زمان نوآوری ایجاد کنیم، تا زنان هم بتواند بر

ردها بود همین رویکبه دلیل (. 222-12: 0227خاتمی، ) «با مردان در جامعه فعالیت کنند
ها و تشکل فعال در حوزه حقوق زنان نیز به صف حامیان خاتمی پیوستند. پس جریانکه 

مرکز »به « دفتر امور بانوان»سازمانی  یدولت، ارتقااز پیروزی او در انتخابات، اولین اقدام 
توسعه ارتباط . وظیفه این مرکز بودنهاد ریاست جمهوری در ذیل « امور مشارکت زنان
های زنان در سطح داخلی و خارجی از طریق برگزاری و یا مشارکت  میان نیروها و تشکل

المللی؛ تشکیل های بینالمللی؛ ارتباط با آژانسهای داخلی و بینها، کنگرهدر همایش
در مشارکت زنان بود. مرکز  «خشونت علیه زنان یامحا هکمیت»ی چون یهاکمیته

های متعدد و متنوعی را برای آموزش و توانمندی زنان دوره ،وم توسعهچارچوب برنامه س
 ،حقوقی هایی در زمینهآموزش  اندازی کارگاهراهتوان به  اجرا کرد. در این مورد می

پیگیری و تصویب رشته مطالعات زنان در های زندگی، همچنین ای و مهارتحرفه
 (. 17-23: 0221)مرکز امور مشارکت زنان، ها اشاره کرددانشگاه

های غیر دولتی متعددی تشکیل عالوه بر مرکز مشارکت زنان، در همین دوره تشکل 
آفرین شدند. از این میان فعال شدند که در راستای توسعه مشارکت زنان نقشیا و 
ت زنان جمعی» ،«مجمع اسالمی بانوان» ،«جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان»توان به  می

« مجمع اسالمی بانوان»، «جمعیت زنان مسلمان»، «جامعه اسالمی زنان»، «انقالب اسالمی
همچنین نشریات بیشتری در زمینه مسائل زنان  (.000-001: 0271)گلستانی،  اشاره کرد

 ؛«زن»، «حقوق زنان»، «زن و پژوهش» ،«زنان ایران» ،«طب ورزش» ؛انتشار گرفتند زمجو
طلبانه زنان را  های اصالحاز جمله نشریاتی بودند که مطالبات و ایده« نوبا»، «زن امروز»

های جدیدی که در این دوره مطرح شد ضرورت کردند. از جمله ایدهمنعکس می
یر وزارت و برخورداری زنان از حق قضاوت و یا حق کسب باالترین مقامات سیاسی نظ

های مثبت( برای )اعمال تبعیضجمهوری بود. همچنین ضرورت عدالت ترمیمی  ریاست
 (. 32-33: 0271و گلستانی،  733-702: 0220)ببران،  تسریع در احقاق حقوق زنان مطرح شد

به اصالح برخی مواد  0220به دنبال این رویکردها و مطالبات بود که دولت در سال 
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سن  اصالحاقدام کرد که به  0002 و 0037، 0022، 0012، 0110 نظیرقانون مدنی 
عالوه بر  1.کردکمک می ، حق حضانت فرزندان و اشتغال زنانزدواج، کم و کیف نفقها

مجاز شدن سقط درمانی، آموزش اجباری دختران قبل از  های دیگری نظیراین، طرح
 ،های قضاییها و مجتمعشناسی در تمام دادگاهتأسیس مراکز مشاوره روان ،ازدواج

ها و تعیین سقف مهریه به وام ودیعه مسکن به زوجنیازمند، اعطای  افرادتسهیل ازدواج 
، مرکز امور مشارکت زنان، 0222در سال (. 72-73: 0221)ابراهیمی، تصویب رسید 

را مطرح کرد که البته با « کنواسیون رفع تبعیض علیه زنان»پیشنهاد پیوستن ایران به 
آیت اهلل اهلل کنگرانی و کاران و برخی از مراجع تقلید نظیر آیت محافظه برخی از مخالفت

  و این طرح  مسکوت ماند.و  مکارم شیرازی روبرو شد
اما  ،گرچه با استقبال فعاالن حقوق زنان روبرو شد دوره خاتمیاقدامات و اصالحات  

در زمینه دولت های سیاستفعاالن را به نقد  و این با مطالبات آنان فاصله زیادی داشت
با ها سیاستاین  کردند. متقابالًرا حداقلی قلمداد می هاتداد و این سیاسسوق میزنان 

بند و کاران روبرو بود و آن را عامل گسترش بیمحافظهبرخی از از سوی  یهایمخالفت
د و برای جلوگیری از بی بند و باری کردنق تهاجم فرهنگی قلمداد میباری زنان و مصدا

  گردید.اجرا  مطرح وطرح موسوم به عفاف و گشت ارشاد زنان، 
ها و اقدامات که در دوره هشت ساله ریاست جمهوری خاتمی سیاستخالصه این 

های مدنی و اجتماعی سهم دولت عالوه بر تسهیل و افرایش مشارکت زنان در حوزه
صرفنظر از حضور معدودی وسی افرایش داد. به نحو محس در عرصه اقتصادی نیزرا ها  آن

 7.0از  کشورنرخ اشتغال زنان در بازار کار  ،ریتی و سیاسیاز زنان در سطوح باالی مدی
 رشد نرخ بیشترین که یافت افزایش 0222درصد در سال  07.3به  0223درصد در سال 

در این دوره  (.33-20: 0222 رضوی، و عالءالدینی) بود انقالب از بعد هایسال طول در
دولت نیز کم و بیش از آن  بودیم کهقدرتمند زنان  همچنین شاهد یک جنبش نسبتاً

ها و لوایح قانونی خود محقق را در سیاست آنکوشید مطالبات کرد و میحمایت می
 سازد. 

-رویکردها و سیاستوی ، دولت 0221در انتخابات سال  پس از پیروزی احمدی نژاد 

                                                                                                                 
1. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/99682  

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/99682
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ب برای اولین بار در دوره پس از انقال ویبرد. ای را در حوزه زنان پیش میهای دوگانه
ت خود انتخاب کرد. همچنین مرکز مشارکت زنان را که شیک زن را برای وزارت بهدا

تغییر نام داد و اندکی بعد « مرکز امور زنان و خانواده»از دولت قبل باقی مانده بود ابتدا به 
البته تمرکز (. 070: 0273)صادقی،  نیز آن را به سطح معاونت ریاست جمهوری ارتقا داد

در نژاد احمدیبرای مثال دولت . بر روی نهاد خانواده بودبیشتر ین معاونت های ا فعالیت
ای را برای اصالح قانون تنظیم خانواده و جمعیت به مجلس داد که الیحه 0222تیرماه 
اعطای امتیازات و همچنین و فرزندآوری  و ازدواج برایهای متعددی حمایت حاوی

 1.به تصویب نهائی رسید 0222دیبهشت الیحه در اردار بود. این تسهیالتی به زنان خانه
وقت  تسهیل پارهرا در جهت های متعددی و دستورالعمل هانامهآیین ،همچنین دولت

تنظیم های زایمان، حمایت از مشاغل خانگی زنان شدن زنان کارمند، افزایش مرخصی
 کرد. 

از برخی مطالبات  سابقه در حمایتشاهد برخی اقدامات بی ،در این دورههمچنین  
زنان هستیم. برای مثال انتخاب یک زن برای تصدی وزارت بهداشت، انتصاب تعداد قابل 

ی چون آموزش و یهاهای مدیریتی نسبتا باال در حوزهای از زنان برای پست مالحظه
پرورش، بهداشت، محیط زیست، میراث فرهنگی و گردشگری؛ همچنین صدور 

بدنی برای اختصاص جایگاهی ویژه برای حضور زنان و  یتدستورالعملی به سازمان ترب
های ورزشی بویژه در مسابقات فوتبال از جمله این اقدامات بود. ها در استادیوم خانواده

 نشینی شد عقب بهمراجع دینی مواجه و دولت ناچار برخی از اقدام آخر با مخالفت 
حات بیشتری در قانون تنظیم اصال ،دولت 0270سرانجام در سال (. 072: 0273، )صادقی

های ویژه خانواده در سرتاسر کشور گسترش دادگاه اوالً آنخانواده ایجاد کرد که طبق 
در کنار قاضی اصلی خود که طبق قانون باید مرد  بودندها ملزم یافتند. ثانیا این دادگاهمی

  2د.باشد، یک قاضی مشاور زن هم داشته باشن

های برای فعالیت نیروها محدودیت ها،اقدامات و سیاستگذاری با این وجود در کنار این
در واقع ایجاد شد. های اجتماعی و سیاسی مستقل از جمله فعاالن حقوق زن و تشکل

                                                                                                                 
1. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/135502 

2.  https://rc.majlis.ir/fa/law/show/840814 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/135502
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/840814
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 
امکان فعالیت نیروها و و پس از آن، باعث شد  0222سیاسی در جریان انتخابات 

. برای مثال بسیاری از های دگرگون خواه از جمله در حوزه زنان محدودتر شود تشکل
بودند در این  نشریات مستقل و منتقد فعال در حوزه زنان که در دوره خاتمی فعال شده

های نزدیک به دولت در حوزه زنان دوره تعطیل شدند. البته برخی از نیروها و تشکل
 و یا برگزاری همایشبه انتشار مجالت  رسمی دولتو در راستای رویکرد  بودند فعال
 (. 032-032: 0271و گرامیان : 000: 0271)گلستانی،  پرداختندمی

 ی الگوهای سیاست جنسیت در ایران معاصر یها: شناساتحلیل یافته
کوشند می های رقیباقشار و گروه ؛ایبر اساس چارچوب نظری مقاله، در هر جامعه

جایگاه و قلمرو قدرت و منافع خود ایجاد کنند.  یهای خاصی برای حفظ یا ارتقامیدان
ها و ها گاه در قالب حفظ سبک زندگی و تمایزات موجود )از سوی گروهاین تالش

های ها و تمایزات از طریق جنبشاقشار برخوردار( و گاه از طریق برهم زدن این مرزبندی
بررسی روند تغییر در وضعیت زنان در ایران معاصر به روشنی شود. ن میخواه نمایاتحول

مقاومت »  و« عملکرد دولتمواضع و » ،«های اجتماعیقدرت جنبش»تأثیر سه متغیر 
را پژوهش این مدل تحلیلی این اساس،  کند. بررا آشکار می «کارمحافظه نیروهای

. طبق این کردتنظیم  این سه متغیران گانه از نسبت میدر قالب یک ماتریس سهتوان  می
اجتماعی ضعیف، جنبش کار، محافظهدولت »ـ 0زیر قابل استنتاج است: مدل، سه الگوی 

، مقاومت ضعیفاجتماعی جنبش ، طلب اقتدارگرا دولت اصالح» ـ7، «مقاومت شدید
 .«، مقاومت متوسطقدرتمند اجتماعیجنبش  دموکراتیک، طلب دولت اصالح» ـ2، «کم

اجتماعی برای تغییر جنبش دولت حاکم تمایلی به اصالحات نداشته باشد، در صورتی که 
چنین وضعیتی، رکود نسبی  نیروهای مخالف تغییر بیشتر باشد؛مقاومت  و ضعیف باشد نیز

پژوهش نشان داد های یا تغییرات اندکی را در وضعیت زنان به دنبال خواهد داشت. یافته
ساله پیش از مشروطه بیشتر به این الگو نزدیک بوده  03ه که سیاست جنسیت در دور

بنابراین در . است. زنان در این دوره از تمام حقوق ابتدایی و طبیعی خویش محروم بودند
یافتند که های حکومتی نمیچنین شرایطی، زنان جایگاه و موضوعیتی در سیاستگذاری

ایی برخی نوگرایان با تحوالت دیگر شان گردد؛ اما به موازات آشن منجر به تغییر وضعیت
مبنی بر حق تحصیل زنان مطرح شد، اما مورد مقبولیت  یهای دیگر مناطق جهان، ایده
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اکثریت اعضای جامعه و بویژه دولت قرار نگرفت و تنها در حد ایده باقی ماند و در 
 هایو سال 0232-0231، سالهای 0271های دهههمچنین سال عمل تحقق نیافت. عرصه

 توان در زمره این الگو قلمداد کرد.پایانی دولت احمدی نژاد را نیز می
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 
ای در وضعیت  ان تغییرات قابل مالحظهوجود جنبش مستقل زنان وجود نداشته باشد، امک

های مربوط به اصالح  های مدنی ایجاد خواهد شد، اما اوالً اندیشه زنان به ویژه در حوزه
وضعیت زنان، تعمیق چندانی نخواهد یافت. ثانیاً تضمینی برای استمرار اصالحات وجود 

خواهد نخواهد داشت و حتی امکان بازگشت در روند اصالح وضعیت زنان وجود 
و  پهلوی اول سیاست جنسیت در دورهدهد که های پژوهش نشان مییافته داشت.

. در این دوره است منطبق بودهاین الگو  بادوران پهلوی دوم بیشتر دو دهه آخر  همچنین
ای در زمینه آموزش و اشتغال، آزادی پوشش، حق رای و گرچه تغییرات قابل مالحظه

خیل  به دلیل اینکه این تغییرات از سویاما ؛ اده ایجاد شدتصویب قانون حمایت از خانو
هایی از واگشت را به عمق و استحکامی پیدا نکرد و دورهه بود، شکل نگرفتعظیم زنان 

 .همراه داشت
ی دموکراتیک باشد و ودمتولی اصالحات اجتماعی، تا حد در صورتی که دولت 

، سازد فراهمهای مورد نظر در حوزههای اجتماعی را گیری و تداوم جنبشامکان شکل
شوند. ها و الگوهای تغییر برخوردار میفعاالن جنبش از امکان بازاندیشی در ایدهطبعاً 

کمک کند و مانع روند اصالح تواند به استمرار و تعمیق می پس این الگو
ساله  03پژوهش نشان داد که سیاست جنسیت در دوره این پذیری آن شود.  بازگشت

تا  0232 )ازدولت هاشمی همچنین ؛ (0777تا  0721ه پس از جنبش مشروطه )از اولی
. در است نزدیک بوده( بیشتر به این الگو 0221تا  0223از ) و دولت خاتمی (0223

توجه  پارلمان و احزاب سیاسی، دامنه دی چوندوران مشروطه، با استقرار نهادهای جدی
آنان حق رای و بعضا حق تحصیل زنان  بر، هانخوامشروطهزنان بیشتر شد.  مسائلبه 

همزمان  شدند.کار روبرو با اعتراض و مخالفت جریان محافظه کید داشتند که البتهات
این مطالبات را در عمل دنبال  وارد شده و از زنان نیز به عرصهای گروه قابل مالحظه

نی و انتشار روزنامه های مد ها و تشکلایجاد انجمن دخترانه،مدارس  تأسیس. کردند می
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گیری جنبش زنان و توسعه و تعمیق مطالبات زنان، نشان از قدرتدسته از این سوی از 
حق تحصیل زنان در دوران  طلبان حاکم نیزاصالح، به موازات این جنبشآنان داشت. 

 ند. در متمم قانون اساسی گنجاند را ابتدایی
در کنار اقدامات و دولت خاتمی، دولت هاشمی دو برهه بعد از انقالب یعنی  در 

برای افزایش مشارکت زنان در امور اجتماعی و همچنین اصالحاتی در دولت  متعدد
ای از زنان در درون نهادهای رسمی )مجلس و  طیف گسترده ؛قوانین مربوط به خانواده

فضاهای عمومی و روشنفکری و ، محافل دانشگاهی، بانوان ریاست جمهوری( مرکز امور
نظر و عمل در خصوص اصالح  به عرصه ،های مدنیهای جمعی و تشکلرسانهطح در س

دولت بویژه در  شدند.های جنسیتی رفع تبعیضخواهان وضعیت زنان وارد شدند و 
های زنان عمق بیشتری پیدا کرد و از مطالبه رفع تبعیض به مطالبه سیاست خاتمی مطالبات

 نسبت بهها بت برای جبران سریعتر تبعیضمث هایتبعیضترمیمی یعنی ضرورت اعمال 
های توان از پیدایش مولفهعبارت دیگر از همین دوره است که میه ب تغییر یافت.زنان 

 ستی در جنبش زنان ایران سخن گفت. نیفمی

 گیری  نتیجه
سیاست جنسیت در دوره یکصد و بیست ساله اخیر در ایران، روندی سینوسی را طی 

ی همراه بوده است. این یهاها و گاه واگشتها، توقفزها، پیشرفتکرده و با افت و خی
متنوعی از متغیرهای داخلی و خارجی، ذهنی و عینی، فکری و عملی،  روند از مجموعه

های فکری و جریان»اجتماعی و سیاسی متأثر بوده است. از این میان چهار متغیر 
 و« کار نیروهای محافظه مقاومت» ، «شدت جنبش اجتماعی»، «ایدئولوژیک مسلط

. این پژوهش نشان نداای در این روند داشتهکنندهتأثیر تعیین« گیری سیاسی دولت جهت»
 موضوعبا  07های معطوف به تغییر و مطالبات زنان در ایران از اواخر سده داد که اندیشه

حق تحصیل آغاز شد و پس از آن متوجه حقوق و مطالبات دیگری نظیر حضور در 
سپس به حوزه سیاست معطوف شد و مطالباتی نظیر حق  و صه عمومی و اشتغال شدعر

سیاسی را در برگرفت و سرانجام برابری در کلیه حقوق  یرأی و مشارکت در فرایندها
های موجود ها و تبعیضنشان داد که نابرابری همچنین مقالهمدنی و سیاسی را شامل شد. 

ای از زنان بلکه طول این دوره نه فقط بخش فزایندهدر وضعیت حقوقی و حقیقی زنان در 
 ای از مردان و همچنین نیروهای سیاسی و نهادهای حکومتیهای قابل مالحظهبخش



 0611 پائیز|  72شماره |  ششمسال |  یاسیدانشکده حقوق و علوم س مجله | یپژوه فصلنامه دولت | 66

)دولت( را نیز به تالش برای بهبود این وضعیت واداشته است. متقابالً در طول این دوره 
اند که نیز وجود داشتهنیروها و نهادهای اجتماعی و سیاسی خاصی برخی از کم و بیش 

 ند.به مقابله با تغییر وضعیت حقیقی و حقوقی زنان برخاست
ظهور  ،آنچه از تعامل و تقابل نیروهای متنوع و تمایالت گاه متناقض آنان حاصل شده 

الگوی توان سه از این میان می .بوده استدر ایران الگوهای متنوعی از سیاست جنسیت 
را در طول دوره مورد « اصالحات دموکراتیک»و « ت آمرانهاصالحا»، «کارانهمحافظه»

که ناشی از همزمانی ضعف « کارانهالگوی محافظه»ی کرد. یبررسی این پژوهش شناسا
کار بوده و تغییر نیروهای محافظه برخی از مقاومتبا دولت سنتگرا و  همراه جنبش زنان

های پیش از جنبش سالدر چندانی در وضعیت زنان ایجاد نکرده است. این الگو 
و سالهای پایانی دولت ( 0232تا  0231) برخی مقاطع پس از انقالب ،0271دهه  ،مشروطه

که با  بوداین دولت « الگوی اصالحات آمرانه»در قابل مشاهده است. احمدی نژاد 
اما زنان،  آمد؛برمیهای خود درصدد تغییر و اصالح وضعیت زنان ها و سیاستجهتگیری
تضمینی برای استمرار  نداشتند. بنابراینخودجوش در اجرای این اصالحات  مشارکتی

. نیز رخ داددر روند اصالح وضعیت زنان  هاییبازگشت نداشت و حتیاصالحات وجود 
-0222 )پهلوی دوم دو دهه آخر دوره  و (0271تا  0211) پهلوی اول این الگو در دوره

 .( رخ داد0232
که ناشی از همزمانی جنبش نسبتا قدرتمند زنان با دولت « یکالگوی اصالحات دموکرات» 

 ترکیبی ازگرا و توازن میان نیروهای اجتماعی نوگرا و سنتگرا بوده است. این الگو اصالح
های سیاست) های حامی آنان( و رفرم از باال زنان و گروهتحرک ) ینیجنبش از پا

و های اولیه پس از جنبش مشروطه سالدر است که  (نسبتا دموکراتیکدولت طلبانه  اصالح
این . ظاهر شداسالمی های پس از انقالب دو دوره موسوم به سازندگی و اصالحات در سال

ی رخ داده است که یهاکه بیشترین دستاورد در بهبود وضعیت زنان در دوره دادنشان  پژوهش
کان بیشتری برای در این الگو، ام. در جریان بوده استچنین الگویی از سیاست جنسیت 

فراهم شده که این وضعیت از یک گرا با دولت اصالحنیروهای اجتماعی و سیاسی ائتالف 
وضعیت حقوقی و حقیقی زنان شده و از سوی دیگر  اصالحسو موجب پیشرفت در فرایند 

و پایداری  ، تعادلانجامیده که عمق یهایتأثیر متقابل اندیشه و عمل به تنظیم و اجرای سیاست
 وضعیت زنان بخشیده است.  تغییریشتری به فرایند ب
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