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  چكيده
اجتمـاعي و  ي هـا  تـا موضـوع خواسـته    هسـتند صـدد  نويسندگان مقالة حاضر در

پرورش، ارتقاي سطح بهداشـت عمـومي، جلـب     و  آموزشمانند ( فرهنگي زنان
و سـپردن مـديريت امـور     ،رضايت دختران به هنگام ازدواج، شروط ضمن عقـد 

. كننـد مشروطه تا مقطع سلطنت رضاشاه بررسي دوران از را  )ها بانوان به خود آن
برخالف تصور رايج، زنـان ايرانـي حتـي در     ،در اين مقاله استدالل شده است كه

تالش داشـتند مطالبـات    هم مقطع بعد از كودتاي سوم اسفند و حكومت رضاشاه
عـرف و عـادت   مثابة  بهيزي استوار كنند كه چ  اساس بازتفسيري از آن  برخود را 

كـه   ،رفتار مردم عـادي بـا زنـان را   درصدد بودند  تر بيشدر بين مردم رايج بود و 
كـه لزومـاً    اصالح كنند نـه ايـن  ، گرفتن حقوق ايشان بود ا خشونت و ناديدهتوأم ب

كه مغاير با موازين فرهنگ مسلط برخاسـته از احكـام مـدني     ترويج كنند امري را
زنـان، از   مـدنظر حاضر اين است كه مباني حقوق مـدني   ةمقال يةفرض. باشدشرع 

 است ز احكام شرعي بودهجمله نكاح و طالق و ارث و مالكيت، عمدتاً برگرفته ا
از حالت تشتت خارج شد و  ،دوم سلطنت رضاشاه، برخالف گذشتهدورة كه در 
 .قانوني به خود گرفتجنبة 

، مـدني رضاشاه، بانوان، مطالبـات اجتمـاعي، حقـوق    دوران مشروطه،  :ها كليدواژه
 .قانون جديداحكام شرعي، 

                                                                                                 

  hoabadian@yahoo.com) نويسندة مسئول( )ره( المللي امام خميني دانشگاه بين ،دانشيار گروه تاريخ *
  sa_za_62@yahoo.comكارشناس ارشد تاريخ ايران اسالمي، دانشگاه خوارزمي  **

  2/8/1393: ، تاريخ پذيرش14/5/1393 :تاريخ دريافت



 مطالبات اجتماعي و فرهنگي زنان در دورة مشروطه تا سلطنت رضاشاه   2

  

  مقدمه. 1
براي تحصيالت دختران وجود داشت همان بود كه براي پسران هم  چه آن ،قاجاردوران در 

ماهيت قومي  تر بيشرسوم غلط كه  و آداب ليكن طبق برخي . خانه مكتبموجود بود، يعني 
از  هـا  ، خانوادهنداشت اسالمي فرهنگدر فرهنگ ايراني و  اي داشت و هيچ ريشه اي و قبيله

تعـداد دختـران   سـبب  كردنـد، بـه همـين     مـي  خودداري ها خانه مكتبفرستادن دختران به 
شـرعاً و عرفـاً زنـان از حقـوقي      كـه  ايـن بـا  . بودپايين نسبت به پسران بسيار  كرده تحصيل

تـا پـيش از   . شد عمالً اين حقوق ناديده گرفته مي ،مشخص در برابر مردان برخوردار بودند
 1282در  هـا  آنيكـي از   :دو مدرسه براي تحصيل دختـران تأسـيس شـد    ،نهضت مشروطه

خـانم   بـي  بـي توسط  1285در و ديگري سه سال بعد شد شمسي توسط طوبي رشديه داير 
بـا نهضـت    ،واقـع  بـه . دو اين مـدارس تعطيـل شـدند    هربعدها ، البته تأسيس شد وزيراف

در ايـن   شـد و و شرعي زنان با جديت مطرح  ،مشروطه بود كه مطالبات حقوقي، اجتماعي
ي تشكيل يها بلكه حتي انجمن ،عات خاص خود را به وجود آوردندمطبوفقط دوره زنان نه 

ي خـود را  هـا  تـا خواسـته  كردنـد  هاي معتبر خارجي و داخلي شركت  دادند و در كنفرانس
واقعيت امر اين است كـه تقاضـاهاي بـانوان    . بيابندحل قانوني  راه ها آنو براي كنند مطرح 

شمسـي، صـرفاً    1314در شكيل كانون بـانوان  و تا مقطع ت ،بعد از مشروطه ةايراني در دور
 طـوري  بـه  ،مطالبات سياسي چنداني نداشتند زيرا ها آنعبارتي  به ؛اجتماعي و فرهنگي بودند

كه در اين مقاله خواهيم ديد، بر اين باور بودنـد تـا سـطح آگـاهي زنـان ارتقـا پيـدا نكنـد         
حاضـر   ةپرسش اصلي مقال. برطرف نخواهد كرد ها آني سياسي هيچ مشكلي از ها خواسته

و نسـبت ايـن    ؟بعد از كودتاي سـوم اسـفند چـه بـود     ةاين است كه مطالبات زنان در دور
ي هـا  شد؟ هدف اين مقاله بررسي نسبت خواسـته  مطالبات با مباني شرع چگونه ارزيابي مي

روش تحقيق . بود بر شرع مبتنيزنان با فرهنگ مسلط زمان است كه مأخوذ از گفتار رسمي 
در ايـن   ها آنهاي بانوان براي فهم گفتار  اين مقاله تحليل محتواي مطالب نشريات و انجمن

  .مقطع زماني است و منابع اصلي مقاله هم نشريات بانوان در همين دوره است
  

  مطبوعات و مطالبات اجتماعي زنان. 2
ايـن   ؛شـكل گرفتنـد  بعـد از جنـبش مشـروطه    ي بـانوان  ها ها و روزنامه نخستين انجمن

و البته ضرورت  ،داري، تربيت اطفال، آداب همسرداري به مسائل خانه تر بيش ها روزنامه
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دادنـد   خـاطر چنـداني نشـان نمـي     پرداختند و نسبت به مسائل سياسي تعلق مي تحصيل زنان
زنـان بـا    ةنشـري كه نخسـتين  گذشت  ميسال از وقوع مشروطه  چهار ).2: ق 1328دانش، (

مطالب . هم منتشر شد شكوفه ةروزنام ،شمسي 1291 در ،سال بعد ، دوشدمنتشر  دانشعنوان 
كنـار   بهداشـتي زنـان در   ةمصروف مسـائل ويـژ   ،دانش ةدرست مثل روزنام ،شكوفه ةروزنام

 ةروزنامـ  كـه  ايـن  تر مهم ). 81 -  2/80: 1363صدرهاشمي، (شد  تربيت ادبي و اخالقي آنان مي
در  ).3: ق 1332 ،شـكوفه ( ورزيـد  بر آن تأكيد ميو كرد  مياز حجاب بانوان حمايت  شكوفه

و  كـرد  مي فعاليت بانوان حقوق امر در كهبود ترين زني  فعالآبادي  اين دوران صديقه دولت
آبادي در اصـفهان   دولت ،1299تا سالياني بعد از كودتاي سوم اسفند و  ،مشروطه دوران در

شـركت  «را تشكيل داد و دو سال بعد » شركت خواتين اصفهان« 1297در او . اقامت داشت
اين تشكيالت ترويج كاالهـاي وطنـي و ايجـاد    . اندازي كرد راهرا در تهران » آزمايش بانوان

ه بتوانند نصف روز را در آن تحصيل كنند و نصف ديگر روز را ك اين دختران، براي دبستان
آن غيـر از خـود    ة،اعضـاي اوليـ  . كار خود قرار داده بود به كاري مشغول باشند، در دستور

كه بـانو صـبا    ايران ستارة ةآبادي، افسرالملوك آرياني، همسر حسين صبا مدير روزنام دولت
فعاليـت ايـن   . و بـانو عزيـزي بودنـد    ،شد، زهرا اسكندري بيات، بانو درخشنده خوانده مي
انـدازي كارگـاه    راه ةانديش ).92 -  91: 1325خدايار محبي، (نپاييد  تر بيش 1303شركت تا 

بلكه كساني مثـل شـهناز آزاد هـم     ،و كارخانه براي كاركردن زنان منحصر به اين عده نبود
كه اقتصادي باشد، اجتمـاعي بـود    بيش از آن ،بانوانانگيزة عمدة . به اين مهم توجه داشتند

اند يـا بـه هـر صـورتي      كه طالق گرفته يا كساني ،بضاعت يعني اينان معتقد بودند زنان بي
 داشتند هاي اجتماعي شغلي مي ماندن از آسيب كنند، بايد براي مصون بدون شوهر زندگي مي

  .)1: 1300، بانوان نامة(
ـ  ةنخسـتين مدرسـ   ،پنج سال بعد از مشـروطه  ،آبادي دولتصديقه  اصـفهان را   ةدختران

اندازي ايـن نشـريه بـه     علت راه. به راه انداخترا زنان  زبان ةنشري 1299در تأسيس كرد و 
  :آبادي چنين بود دولتروايت خود 

كـردن مـادران    مقصود ما آگاهي و بيداري زنان و تشويق ايشان به علم و ادب و تربيت
شـويم   خوب براي اطفال ايران است و از اين نيت مقدس به ياري خدا منصـرف نمـي  

  ).3: 1337 يحجهذ زبان زنان،(

ـ  ضـه يفر العلم طلب«كه ) ص(با تكيه بر حديثي از حضرت رسول  ،زنان زبان  كـل  يعل
  :نوشت ، مي»مسلمه و مسلم
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بكوشند و به اين  ،ايرانيان الزم است در تربيت اطفال خود، خواه دختر و خواه پسر ةبر هم
  . )21: 1301، خرداد زنان زبان(شوم بدبختي را از سر كشور دور نمايند  ةشكل ساي

هـاي ايشـان، بـر ضـرورت      مثل ساير نشريات بـانوان و تشـكل   ،زنان زبان ةعمدتأكيد 
  .مبتني بود پرورش بين دختران  و  آموزشگسترش 
ادامـة  بـراي   ،)1301( سـالگي  چهل ةشمسي بود، در آستان 1262كه متولد  ،آبادي دولت

خـواه، بـه عنـوان     وطـن از سوي جمعيت نسوان  ،در همين دورهو  تحصيل به پاريس رفت
اجازه داشت هرگونه  آبادي دولت. هاي زنان پاريس معرفي شد زنان ايراني در تشكلنمايندة 
  :از سوي جمعيت انجام دهدبه نيابت  به استثناي فعاليت سياسي، ،فعاليتي

ها خدمات و زحمات عديده براي معـارف و   آبادي كه سال عاليه صديقه دولت ةسركار علي
مهمـي از نسـوان    ةاند و اين اواخر كـه كنگـر   ي نسوان ايران متحمل شدهبيداري و هوشيار

تشكيل گرديده مشاراليها يكي از اعضـاي مبـرز و    ،خواه به نام جمعيت نسوان وطن ،ايراني
ظن و اعتمادي كه جمعيت  اينك كه در اروپا توقف دارند، بنابه حسن. معتمد جمعيت است

اليها از طرف اين جمعيت  دهد كه معظم ارد، اختيار ميايشان د ةخواه ايران دربار نسوان وطن
 ،به استثناي مـذاكرات سياسـي   ،ي نسوان اروپا وارد شده و هرگونه مذاكراتها در سوسيته

  .)329: 1384آبادي،  نجمسالمي و (نموده و روابط وداديه الزمه را اعمال نمايند 

در كنار منصب دولتي رياسـت بازرسـي مـدارس     ،پنج سال بعد به كشور بازگشت واو 
. حقـوق زنـان ادامـه داد    ةهـاي اجتمـاعي خـويش در زمينـ     دخترانه، همچنـان بـه فعاليـت   

همين امـر تـأثير    و ساله ازدواج كرد با مردي شصتاجبار  بهساله بود كه  آبادي شانزده دولت
بايد واكنشي بـه ايـن    هاي اجتماعي او را فعاليت ةاو باقي گذاشت و عمد ةمخربي در روحي
ازدواج دختـران   بر ايـن نظـر بـود كـه     او ).42 -  40: 1338جواهركالم، ( كرد موضوع تلقي

: 1338، شوال زنان زبان( استپيري زودرس زنان  ةسال با مردان مسن عامل عمد   و   سن   كم
 غلـط  رانيـ ا در يزندگان اصول«: نوشت يم كه داشت تياهم يحد بهاو مسئله از نظر و  )4

دايرة ايراني پا به  نشود اصالح ازدواج و يزندگان اصول تا است، غلط ازدواج اصول است،
  ).4: 1301، زنان زبان(» تمدن حقيقي نخواهد گذاشت

  
  هاي اجتماعي بانوان مشروطه و خواسته. 3

در  ،يك سال بعد از مشـروطه و  هاي بانوان بود گيري انجمن نهضت مشروطه سرآغاز شكل
سه سال بعد از مشروطه هم . )21: 1377آفاري، (تشكيل شد » غيبي نسوان ةاتحادي« ،1286
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تأسيس مدارس دخترانه هم رواج پيدا كـرد،  ادامه،  در. شدتأسيس » انجمن مخدرات وطن«
موضـوع  . هاي مذهبي تأسيس كـرده باشـند   هرچند شايد نخستين مدارس دخترانه را اقليت

ي مسـلمان هـم مخـالفتي بـا     ها نيست كه برخي خانوادههرچه بود در اين واقعيت ترديدي 
دادنـد و حتـي ايشـان را بـه مدارسـي       فرستادن دختران خود به مدارس جديد نشـان نمـي  

  .هاي مذهبي بود فرستادند كه مخصوص اقليت مي
واقعيت امر اين است كه حتي بعـد از مشـروطه هـم چنـدان تفـاوتي در       ،با اين وصف

انتخابات مجلس شوراي  ةسوم و پنجم نظامنام ةبه موجب ماد ،وضعيت زنان پيدا نشد، مثالً
كـردن و   و متجاهرين به فسق از حق انتخاب ،قاتلين ،ملي، زنان در كنار اتباع بيگانه، سارقين

از زنـان هـم در   ي ا عـده  ).1329ات مجلس دوم، شـوال  مذاكر(شدن محروم بودند  انتخاب
يكي  ةخطاب به نمايندگان مجلس شوراي ملي نوشتند، مثالً بخشي از نامهايي  نامه اعتراض

  :از زنان قزوين خطاب به نمايندگان مجلس به اين شرح است
 ،مزبـور  ةمخصـوص در نظامنامـ  مـادة  به حكـم   ،خواه ما مواساتدوست و  برادران عدالت

هين و تخفيف عموم زنان ايرانيه را نموده و آنان را در شمار مجانين و ضـعفا محسـوب   تو
توان مدلل داشت كه زنان قدمي از مردان عقب نيسـتند و بلكـه اگـر     كه مي دارند و حال آن

اسباب و آالتي كه براي تحصيل و اسفار و ترقي مردان فراهم است، زنان هـم داشـته    ةهم
  .)7: 1324، المتين حبل( دادند لوه مي، نتايج بهتر ج]باشند[

كلي از حقوق بشريت و حـس   به«مزبور زنان را نامة  نظاممردان در  اين زنان ادامه دادند
  ).همان(» اند داشتهكار  انسانيت عاري و بي
  :آبادي هم در همين ارتباط نوشت صديقه دولت

هاي ايالتي  انتخابات مجلس و انجمن] نامة نظام[ما خيلي افسوس داريم كه برادران ما وقتي 
مـا زنـان حـق رأي نداشـته باشـيم و شـركت        كه اين نوشتند، براي  و واليتي و بلديه را مي

دقـت نظـر    بـه اگر اندكي ! و ورشكستگان نوشتند ،ها، مجانين نجوييم، ما را در رديف قاتل
 ،حق باحق هرگز مانند آن برادران  كردند كه ما زنان بي رود كه تصديق مي كردند گمان مي مي

مالكين را بـراي ترقـي و سـعادت ملـت رنجبـر،      و  در انتخابات پارلمان و غيره، مستبدين
  .)2: 1338، رجب زبان زنان( كرديم و پيشرفت آزادي انتخاب نمي ،كارگران

  :اي ديگر از زنان معتقد بودند ليكن عده
، بهتـر  نمـاييم معني  را صرف سياست بيكه هم خود  ما را عقيده بر آن است كه عوض آن

نحـوي كـه ممكـن اسـت درصـدد       روزگاري خود را اصالح كنيم و به هر است كه سياه
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و تشكيل محافل و مجـالس اخالقـي و ادبـي بـراي      ،ترويج علوم، ايجاد مؤسسات علمي
تربيـت   و تعلـيم رفع نواقص نسوان، تحصيل حقوق و امتيازات آنان، تحصيل آزادي بـراي  

بختي براي نسوان بدبخت ايـن سـرزمين فـراهم سـازيم      برآييم تا شايد بشود خوشآنان 
  ).2 -  1: 1302، شهريور نسوان عالم(

كنند و مثـل   دوم محسوب مي ةمردان، زن را موجود درج كه اين علت  از نظر اين نشريه
اين در اثر ند و ا نگرند اين است كه زنان به موهومات و خرافات مشغول خانه به او مي ةاثاثي

به نظر يك آلت و مبل خانـه بـه مـا    « است ناداني و جهل ايشان است، امري كه باعث شده
تـرين جايگـاه و مقـام و حقيرتـرين موقـع را در معيشـت فـردي و         پستنگريسته، پيوسته 

  ).27 -  25: 1303همان، شهريور (» سازند اجتماعي خويش نصيب ما مي
و  فرنگسـتان  ةنامـ و  رانشـهر ياو  كـاوه مثـل نشـريات    ،زنان هم ةنشريات ويژ ،بنابراين

از رهـايي  كردنـد و شـرط    و امثال آن، بر گسترش فرهنگ عمـومي تأكيـد مـي    سرخ  شفق
  .دانستند بانوان با حقوق خود ميآشنايي بردند  وضعيتي را كه در آن به سر مي

رهاي بزرگـي  ويژه در شـه  به ،ي اشرافي و روشنفكرانها مرور خانواده به ،در همين زمان
 تحصيل به خارج كشور اعزام كردند هو شيراز، دختران خود را براي ادام ،اصفهان ،مثل تهران

تعداد مـدارس  . كردنداز بازگشت به كشور مدارس دخترانه تأسيس پس  دختران نيز اين و
يافت ليكن معلم كـافي بـراي تـدريس در مـدارس دخترانـه وجـود        سال افزايش مي به سال

حـل وجـود    كردنـد دو راه  عالقه يا نياز مالي بايد كـار مـي  سبب براي زناني كه به . نداشت
ديگـر  شـغلي   ،سلطنت رضاشاهدوران ويژه در  به ،بعدها. ها معلمي يا كلفتي در خانه: داشت

ي نـوعي  يدر ايـن دوره مامـا   كـه  ايـن  ر ت دقيق. ماماييهم شكل گرفت كه عبارت بود از 
تحقيرآميز  خود خارج شد و عنوان ةرفت و از حالت سنتي گذشت تحصيل عاليه به شمار مي

التحصـيالن   فارغ ةمهم اين است كه عمد ةاما نكت. داد» مامايي«هم جاي خود را به » قابلگي«
در  ).101: 1309، پـارس  سـالنامة (هـاي مـذهبي بودنـد     ي عمدتاً از اقليـت يماما ةمدرس

   تر هم عمـدتاً زنـان ارمنـي مثـل لورتـا هايرپتيـان      ئامشاغل جديدي مثل هنرپيشگي ت
بحـث اشـتغال زنـان از     ،بنـابراين . كردنـد  و وارتو تاريان فعاليت مي) 777 -  774: 1377، نايم(
آبـادي معتقـد بـود بايـد      كـه صـديقه دولـت    طـوري  ين معضالت ايران آن دوره بود بهتر مهم 

هندسه يا زبان خارجي  ها آن ةهم كه اين تحصيالت را براي دختران اجباري كرد، نه فقط براي 
بلكه براي اين منظور كه صرفاً خواندن و نوشتن فارسي بياموزنـد و بعـد از آن بـه     ،ياد بگيرند

). 27: 1301 يد ،اننسـو  عالم( بافي ياد بگيرند دستي مثل جوراب مدارس فني بروند و صنايع
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 يبـرا  آبرومندانـه  يحلـ  گـذران معـاش، راه   يبـرا  ،زنان يبرخ كه نيا  يبود برا يحل راه نيا
مثابـة   بـه  ،تر كسي ترديد داشت كه زنان كم ،بنابراين. كنند و به فحشا تن ندهند دايپ يزندگ

بايد تحصيالت داشته باشند و در صورت ضرورت بايد بـه كـاري    ،نيمي از جمعيت كشور
  .شدند تا ناچار نباشند تن به هركاري دهند مشغول مي

حدي نسبت به حقوق اجتماعي خـود واقـف    نهضت مشروطه گرچه باعث شد زنان تا
كه ربطي به مسائل ديني نداشت، مانع  ،اي ليكن برخي آداب و رسوم قومي و عشيره ،شوند
در بسياري نقاط كشور بانوان در انتخـاب  . آمد ي براي احقاق حقوق آنان به شمار ميا عمده

وادارسـاختن  چرايـي   از ايـن رو،  شـناختند  زوج خود هيچ حقي نداشتند و حتي او را نمـي 
تـر بودنـد و شـيوع     بـزرگ  ها آنها از  كه سال دختران خردسال به ازدواج اجباري با كساني

آگاهي بهداشـتي و اجتمـاعي وجـود داشـته      كه اين بدون  ،ها آنامراض مقاربتي از مردان به 
زنـان هـم عمـدتاً     ةي اوليـ هـا  خواسـته . بودنشريات بانوان  ةي عمدها غوليشم باشد، از دل

نتخاب مايل بودند درس بخوانند، در ا ها آنبا شرع مغايرتي نداشتند، مثالً و اجتماعي بودند 
و مـانع   ،هاي اجباري ممانعت بـه عمـل آيـد    را هم جويا شوند، از ازدواج ها آنهمسر نظر 

  :در موردي نوشته شد. ازدواج دختران در سنين طفوليت شوند
والدين من باعث بدبختي من شدند و مرا مثل يك برده به كسي شـوهر دادنـد كـه هرگـز     

دانستند كه من مخـالف ايـن ازدواجـم امـا      يم ها آن. دانستم نديده بودم و نامش را هم نمي
اي  شده قربانيو  ،روز من دختر جوان، تيره... شان اهميتي نداشتيموافقت يا مخالفت من برا

مـرا   ،يعني پـدر و مـادرم   ،اي با قلبي پر از اميد كه تنها پشتيبانان من ساله بودم، دختر هجده
  .)35 -  34: 1302 ، آباننسوان عالم(قرباني كردند 

  :داد مضرات ازدواج دختران در سنين كودكي هشدار ميبارة بارها و بارها در نسوان عالم ةنشري
؟ براي چه يـك قـانون ازدواج از دولـت    نماييد نميچرا متفقاً بر ضد اين عمل زشت اقدام 

ساله جلوگيري نمايد؟  تر از شانزده يا هفده كردن دختر كوچك كنيد كه از عروسي تقاضا نمي
  ). 7 -  5: 1302يرماه همان، ت(

سـوادي و   و بي ،خانواده را داشته باشدادارة مرد استطاعت  كه اين بدون  ،چندهمسري ةپديد
نشرياتي . جهل مطلق نسبت به حقوق شرعي و عرفي از ديگر معضالت اجتماعي زنان بود

 شدن حقوق زنان بـه دسـت مـردان اعتـراض     نسبت به پايمال كه اين ضمن  ،بانوان ةناممثل 
دانستند و حتي از زبـان برخـي    داشتند، علت امر را ناآگاهي زنان از حقوق شرعي خود مي

  :نوشتند مردان خطاب به زنان مي
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بدانيد و آگاه باشيد در شريعت اسالم مرد به غير از حق مضـاجعت   ،مربي بيهاي  اي خانم
ود را شير ندهد يا ابداً و مطلقاً هيچ حق ديگري به زن ندارد، حتي زن اگر بخواهد اوالد خ

مـرد   ةالنفقـ  واجـب دو  اجرت شيردادن از شوهر مطالبه كند، حق دارد چون زن و اوالد هر
مادر خود نيسـت   ةالنفق هستند و زن ملزم نيست مجاناً و بالعوض شير به فرزند كه واجب

دادن بـه زن و بـه زحمـت او را واداشـتن حتـي       الوجـوه مـرد حـق فرمـان     من وجهاً. بدهد
كـردن و   طـبخ شستن و چـاي   پختن و لباس كردن و گوشت وجاروب كردن خانه و آب اداره

زدن يـا   كـردن يـا توسـري    تحكـم ساير كارهاي ديگر خانه را هم ندارد تـا چـه رسـد بـه     
  ).8 -  7: 1302، بانوان نامه(كردن او  اذيت

بـر رضـايت    اي كـه مبتنـي   شد، خـانواده  همسري حمايت مي تك ةهمچنين از خانواد
از زناني كه از حقوق زنان دفـاع  ، هما محمودي. متقابل زن و شوهر بود ةو عالق طرفين

  :نوشت كرد، مي مي
اي محترم و آبرومند بوده و شخص  خانوادهدختران هنگام ازدواج بايد توجه باشند داماد از 

هاي پزشكي سالم باشـد و بـه بيمـاري     از نظر آزمايش كه اين ديگر . او فردي بدذات نباشد
داماد باشد دارايي زن معادل نيمي از  ةكرد مهري همچنين او پيشنهاد مي. ربتي مبتال نباشدمقا

  ).28 -  25: 1302، آبان نسوان عالم(پوشي نمايد  چشمو داماد از حق خود براي ازدواج دوم 

شـود و از شـروط    اين همان چيزي است كه از نظر شرعي تراضي طرفين خوانده مـي 
  .استصحبت عقود و معامالت 

در اغلب شهرهاي بزرگ و مهم ايـران مثـل تهـران، اصـفهان،      ،به بعد 1301از سال 
در رشـت  . انـدازي شـد   و ساير نقاط كشور نشريات مخصوص بانوان راه ،رشت، شيراز

جمعيـت پيـك سـعادت    «سال سـن داشـت،    وچهار بيستفقط كه  ،دوست نوع روشنك
هاي  شهر رشت بود و به زبان در هورمش يدوست فرزند پزشك نوع ؛را بنياد نهاد »نسوان

سه كالس فقط بنياد نهاد كه  اي سالگي مدرسه او در بيست. عربي و فرانسه تسلط داشت
را  نسـوان  سـعادت  كيـ پاي به نـام   مجوز انتشار نشريه 1306از سال او انجمن  .داشت

 ).93 - 92 :1363 صدرهاشــمي،(شــد  بــار منتشــر مــي يــك مــاه ايــن نشــريه دو ؛گرفـت 
كـه از سـوي    ،هفدهم اسـفندماه را  / دوست نخستين كسي بود كه روز هشتم مارس نوع
شمسـي روز   1288 / 1910 سـال در المللـي زنـان سوسياليسـت در كپنهـاگ      بين ةكنگر
دوست داير كرده  ظاهراً جمعيتي كه روشنك نوع. گرفت جشن ،المللي زن ناميده شد بين

در قالب قـانون منـع    ،1310در سال سبب بود تمايالت سوسياليستي داشت و به همين 
  .تعطيل شد ،هاي اشتراكي فعاليت
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ايـن نشـريه بـه مـدت      ؛نام برد نسوان عالمتوان از  از ديگر نشريات مخصوص زنان مي
 و در قيـاس بـا نشـريات مشـابه ديگـر     شد منتشر  ،شمسي 1313تا  1299از  ،چهارده سال

امريكـايي   ةدختران ةالتحصيالن مدرس فارغمجمع از سوي اين نشريه . عمري طوالني داشت
هـم   نسـوان  عالم. امتياز آن نوابه صفوي نام داشت يافت و صاحب ميانتشار  )Bethel( بسل

امور ادارة هدف خويش را ترقي و تعالي بانوان و تشويق ايشان به خدمت به وطن و حسن 
  :كرد بيان ميو صريحاً  شد ماه يك شماره منتشر مي اين مجله هر دو. كرد بيان ميخانواده 

نداشـته فقـط    ،شـود  يمـ  خوانده هيومي يها كه در روزنامه ،ابداً قصد انتشار اخبار سياسي
 داد خواهـد  قـرار  بحـث  مـورد  دارد را تيـ اهم لزوم تينها رانيازنان  يرا كه برا يمطالب

  ).2: 1299 مهر ،نسوانعالم (
  :باز هم نوشته شد و سال بعد همين مضمون در مجله قيد گرديد چهار

بهتـر  نمـاييم  معنـي   كه هم خود را صرف سياست بي ما را عقيده بر آن است كه عوض آن
نحوي كه ممكن اسـت درصـدد    روزگاري خود را اصالح كنيم و به هر سياهآن است كه 

و تشكيل محافل و مجـالس اخالقـي و ادبـي بـراي      ،ترويج علوم، ايجاد مؤسسات علمي
تحصـيل آزادي بـراي تعلـيم و    و صيل حقوق و اختيـارات آنـان،   رفع نواقص نسوان، تح

تربيت آنان برآييم تا شايد بشود خوشبختي براي نسـوان بـدبخت ايـن سـرزمين فـراهم      
  ).2: 1302 وريهمان، شهر( آوريم

در اين نشريه كساني مثل امير اعلم، همسر ميرزا رضـاخان افشـار، فرخنـده سـميعي و     
هاي بيگانه بـه   شد، از زبان كه مربوط به زنان مي ،د يا مقاالتي رانوشتن اي ديگر مقاله مي عده

  .كردند فارسي ترجمه مي
جمعيـت  «گروهي تشكيل داد با عنـوان  در شيراز كه زني شاعره بود،  ،زندخت شيرازي

سالگي شوهر داده بودند و سرانجام هم متاركـه كـرد، بـه     زندخت را در ده .»نهضت نسوان
وسـال مخالفـت    سن با نكاح دختران كم ،نوشت در مقاالتي كه مي ،بارها  و  بارهاسبب همين 

 و بنياد گذاشته شـد  1306سال در ين تشكيالت ا). 30: 1311 ، خردادرانيا دختران(كرد  مي
شـكوفايي  كرد براي  به زنان توصيه مي و پوشيد هاي توليد ايران مي شخص او هميشه لباس
بـراي  او . سرود ه كنند و اغلب اوقات اشعار ميهني ميوطني استفاد ةاقتصادي كشور از البس

سعي و كوشش براي تهذيب  اين سند، طبق بند دو ،اي تدوين كرد و نامه جمعيت خود مرام
ويژه  به ،ترويج معارف. اخالق و صفات پسنديده و نيز پوشش ساده را از اهداف خود شمرد

هـاي جمعيـت نهضـت نسـوان را      برنامـه تـرين   مهم  .از اهداف او شمرده شدنيز بين زنان، 
 :گونه بيان كرد توان اين مي
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ــرف   ــوان و ط ــي نس ــيس    كوشــش در ترق ــدت در تأس ــويت، مجاه ــوق نس داري از حق
ي مخصوص زنان، ايجاد مدارس ابتدايي مجاني و مدارس متوسـطه و عاليـه   ها خانه قرائت

نـان و  خصوص طب و دايگي و پرستاري اطفال و مؤسسات صنعتي يدي مخصـوص ز  هب
هـا   ي مخصوص زنان، تبليغ در تشكيل شركتها خانه مؤسسات الزمه ديگر از قبيل مريض

  .نمودن كارخانجات الزم واردبراي 

در بندهاي ديگر اهداف اين جمعيت صرفاً امور خيريـه و تـرويج بهداشـت عمـومي و     
امتعـة  ت و تبليـغ بـه پوشـيدن منسـوجا    « كه اين  تر مهم و  ه بودكمك به نيازمندان عنوان شد

ـ  امتعة وطني و ترك استعمال  هـا و تجمـالت غيرضـروري و     خصـوص زينـت   هخـارجي ب
ي هـا  نمودن وسايل تشويق مؤسسين و تجار و فروشندگان و سازندگان امتعه و پارچه فراهم
مادران براي تربيت فرزندان و كردن  آگاه. اين جمعيت شمرده شد ةاز اهداف برجست» وطني

بـا كلمـات موهومـه و     ها ترساندن بچه«آزار اطفال و حتي ممانعت از جلوگيري از اذيت و 
مبـارزه عليـه    شد؛ ميهاي جمعيت عنوان  از رسالت »اجسام مكروهه و حيوانات در تاريكي

جمعيـت نهضـت نسـوان     ةنامـ  مـرام زمـرة  در » پازدن به عـادات مذمومـه   پشت«خرافات و 
پذيرفته شده » فروع دين حنيف اسالم شمردن اصول و مقدس«يازدهم مادة در  و داشت  قرار

مسـكرات و اسـتعمال دخانيـات در تـوده،     و  تبليغات شفاهي و كتبي در مضرات شراب«و 
ضرورت مبارزه با مسكرات  .نهي شده بود »مضر است تر بيش ها آنمخصوصاً زنان كه براي 
نظـر   امر اتفـاق بلكه اغلب جرايد و مجامع مربوط به زنان در اين  ،منحصر به اين گروه نبود

كردنـد   بايـد تـالش مـي    نامـه،  ، طبق مواد سيزدهم و چهاردهم مرامدولت و مجلس ؛داشتند
نيـز   و »ندارد تا بيكاري و بيچارگي آنان را به رذالت و دنائت وا«كاري براي زنان پيدا كنند 

جمعيـت بـا   . شـد  مـي اهـداف جمعيـت شـمرده    زمرة در » جلوگيري از فحشا در مملكت«
تبليغ براي  با اين همه، كرد سني زن و مرد خيلي زياد بود مخالفت مي ةي كه فاصليها ازدواج

كـرد جوانـان در مراسـم     دانست و توصيه مي ي خود ميها برنامهزمرة موقع را در  ازدواج به
ازدواج از مخارج غيرالزم اجتناب كنند و ادارات هم استخدام جوانان متأهـل را بـر مجـرد    

ي هـا  كردن بـه ورزش توسـط بـانوان از توصـيه     هداشت و نيز عادترعايت ب. ترجيح دهند
براي بحث در مسائل مربوط  ،عالوه ضرورت تشكيل اجتماعات براي بانوان هجمعيت بود، ب

  ).18: 1346بصاري، (كرد  ميبه ايشان، از مواردي بود كه جمعيت به آن توصيه 
اما اين نشريه نتوانسـت  بود  رانيا دختراناي به نام  ارگان جمعيت نهضت نسوان نشريه

  ).177: 1351االسالمي،  شيخ(بيش از نه ماه فعاليت كند و به دستور دولت وقت تعطيل شد 
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در فقـط  كـه البتـه    اين نشـريه، ويژگي  شد ومنتشر  1310سال  در رانيا دختران ةنشري
زاده  كـاظم فكران مهم آن زمان مثل حسين  اي از روشن اين بود كه عده ،شد تهران منتشر مي

نويسـندگان  زمـرة  آبادي در  و صديقه دولت ،ايرانشهر، غالمرضا رشيدياسمي، سعيد نفيسي
  .مقاالت آن بودند

حقوق زنان فعاالن ديگر از ز نيكه به اقشار اعياني كشور تعلق داشت،  ،محترم اسكندري
اه خو وطنجمعيت نسوان  ،سالگي وهشت سن بيست، در 1302سال در رفت كه  به شمار مي

دورة از اعضــاي جــامع آدميــت  ،محمــدعلي ميــرزا اســكندري ،پــدر او. را بنيــاد گذاشــت
نخسـتين نشـرياتي بـود كـه      ةواقع در زمر حقوق ارگان انجمن به ةنشري. شاه بود مظفرالدين

معلول بود اما به  كه اين محترم اسكندري با . كرد زنان و حقوق ايشان مطالبي درج مي دربارة
در تشكيالتي  و دانست مينيكويي زبان فرانسه تسلط داشت و تاريخ و ادبيات فارسي را به 

فخرعظمـي ارغـون   و كه او بنياد نهاده بود هم زناني مثل مستوره افشـار، فخرآفـاق پارسـا،    
هـاي   بـه نـام   ويخـود   ةاي از خـانواد  عـده ، هم )اقدامروزنامة همسر عباس خليلي مدير (

و هم مردانـي مثـل رضـازاده شـفق، ميـرزاده عشـقي،        ،و صفيه اسكندري ،مهرانگيز، ملوك
  ).63: 1384ساناساريان، (عضويت داشتند و سعيد نفيسي  ،ابراهيم خواجه نوري

و اجراي قوانين اسالمي  ،رعايت ،حفظ هدف«جمعيت آمده بود كه  ةنام دو مرام ةدر ماد
. )39 -  38: 1344منگنـه،  (» ف اخالق و ديانت استي خالها و جلوگيري از هرگونه نوشته

تهذيب اخالق و تربيت بنات وطن و ترغيب آنان بـه تكليـف اسـالميت و    «چهارم مادة در 
افتتاح مدارس نسوان اسالم و تكثيـر آن و تأسـيس   «شش از مادة ذكر شده بود و در » مليت

اعضاي . )همان( ياد شده بود» بضاعت روزي براي نگهداري دختران يتيم و بي مدارس شبانه
بـا شـرط تابعيـت     ،نسوان غيرمسلمه« :پانزدهم آمده بودمادة جمعيت مسلمان بودند اما در 

تواننـد عضـويت ايـن جمعيـت را قبـول نمـوده، حـوزه و شـعبات          مـي  ،دولت عليه ايران
  :هجدهم قيد شده بود ةدر ماد ).همان( »اي تأسيس نمايند جداگانه

ه از دخالت در امور سياسـي و سياسـت مملكـت قطعـاً اجتنـاب      خوا جمعيت نسوان وطن
فقط در اموري كه مربوط به وظـايف مصـرحه ايـن جمعيـت و موكـول بـه       . خواهد نمود

تواند مستقيماً يا به وسايل مقاالت و لـوايح و غيـره در جلـب     مساعدت دولت باشد و مي
  ).39 -  38: 1344منگنه، ( توجه مساعدت اولياي امور اقدام نمايند

وظايف و تكاليفي كه انجمن براي خود تعريف كرده بود عمدتاً اجتماعي  ،عبارتي به
نگهداري اطفال، تأسـيس   ،بود مثل تشويق زنان به كسب سوادآموزي، بهداشت عمومي
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جمعيـت بـراي   . خـواني  براي زنان فقير و تشويق زنان بـه مطالعـه و كتـاب   خانه  مريض
در عين حال مطالبات خويش و  اندازي كرد اكابر زنان را در ايران راه ةبار مدرس نخستين

بر اساس اين مطالبـات مـردان و زنـان بايـد قبـل از      . را به مجلس شوراي ملي ارائه داد
بـراي آمـوزش    ،تقاضا شد تعـدادي از زنـان ايرانـي   و  دادند ازدواج آزمايش پزشكي مي

 ةترويج و تعمـيم البسـ  «سوم مادة د و طبق به بيروت يا مصر فرستاده شونمامايي،  ةحرف
تقاضـا شـده بـود    » مدارس و توحيد شكل و رنگ آن در صورت امكـان  ةوطني در كلي

  ).3 - 2: 1304، تير نسوان تيجمع(
 ؛سـال پـيش از تغييـر سـلطنت از قاجـار بـه پهلـوي درگذشـت         محترم اسكندري يك

شد او معلوليت جسمي داشت و مرگ او هم در اثر عمل جراحي تر ذكر  پيشطور كه  همان
خـواه   وطـن بعد از او جمعيـت نسـوان   . نه سال داشت و فقط بيستبود؛ وي به هنگام مرگ 

. شـد تشـكيل  » انجمن بيـداري زنـان  «عنوان با گروهي  1305سال در دچار انشعاب شد و 
هاي اجتماعي  نار ساير تشكلدر ك ،فعال بود و در اين سال 1311جمعيت اصلي هم تا سال 

  .به دستور دولت وقت از فعاليت بازماند ،و سياسي
  

  جايگاه شرع در مطالبات حقوقي زنان. 4
هدف اصـلي ايـن نشـريه هـم      و اي به همين نام بود خواه مجله وطنارگان جمعيت نسوان 

اسـتا بـه   در اين ر. در بين زنان بود ،و به قول آن زمان معارف ،بسط و گسترش سوادآموزي
  :گفتند در لزوم تربيت بانوان سخن مي» عقلي و شرعي«داليل كردند و از  احاديث اتكا مي

در عـوض   ،ليكن جاي تعجب است كه هنـوز در ايـران تـوجهي بـه ايـن مسـئله ننمـوده و       
خردانـه بـر نقـص عقـل و      داليلي بـي  ،مجاهدت بر تعليم و انتظام تدريس و تنوير افكار آنان

  ).6: 1303 ،نسوان تيجمع( ندارد يمناسبت مدعا و اصل با قطعاً كه ندينما يم مهاقا ها آنلياقت 
وتربيـت   تعلـيم  ةزنـان بايـد اجـاز    »طبق شرع و منطق و بر اساس مقتضاي زمـان «پس 

كردن حياط و شستن لبـاس و اغلـب    آشپزي مطبخ و جاروب« :شد تأكيد مي .كردند مي  پيدا
اسـالميه حـرام و بـا     ةكردن به زن در شريعت حقـ  تكليف«زنان نيست و  ةوظيف» امور شاقه

اين ). 32 :1303، نسوان تيجمع(» اصول و فروع شريعت غراي محمدي قوياً مخالف است
هرگاه مردان صحرانشين و ايالت هستند مردهـاي  «وضعيت زنان در شهر بود، در روستاها 

خانه با رفقا نشسته يـا چـاي    قهوهخودشان در  ،اند نشنيدهكه حقوق اسالم را از كسي  ،ظالم
در . ندا داري مشغول خانهاما زنان از صبح تا غروب به وظايف » كشند خورند يا وافور مي مي
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نگفته است كـه   ها آننه زن و نه شوهر مسائل ديني خود را ندانسته و كسي به «اين شرايط 
توانـد   گري به زن ندارد و نميدر دين مبين اسالم هيچ مردي غير از حق مضاجعت حق دي

 آيا همان حقي كه مرد بر زن داشـت  كه اين البته . )33: همان(دستور بدهد » به زن آزاد خود
توانست داشته باشد جاي بحث دارد، ليكن نكتـه   ميمعيارهايي از منظر حقوق نوين چه  نيز

تفاسير نويني از  شد از متن و بطن سنت در اين است كه در مقاالتي از اين دست تالش مي
 تـر  بـيش يافت، بانوان ايراني بهتر و  ميها ادامه  حقوق زنان عرضه شود؛ شايد اگر اين تالش

  .خود را به دست آورند ةشد توانستند حقوق پايمال مي
زنان منتشر ويژة اي  بانواني بود كه نشريه ةاز بين اين زنان، خود در زمرفخرآفاق پارسا، 

پـنج شـماره   فقط  و منتشر شد 1299نام داشت، در سال  زنان هانجكه  ة وي،نشري. كرد مي
 ،سالگي در شش. كه حتي يك باسواد نداشت اي به دنيا آمد فخرآفاق در خانواده. دوام يافت

مدير  ،دين پارسا سال بعد با فرخ دهو  دوشيزگان وطن رفت ةبه مدرس ،به دور از چشم پدر
ضمن تدريس در دبستان  ،كرد او كه در مشهد زندگي مي. ازدواج كرد ،ارشادروزنامة داخلي 

ايـن نشـريه در مشـهد و     ةچهار شـمار . را هم به دست آورد زنان جهانمجلة فروغ، امتياز 
بعـد از انتشـار   . السلطنه بود قوامپنجم در تهران منتشر شد، اين دوره مقارن با دولت  ةشمار

بازگشت فخرآفاق و شوهرش . شدندرش به قم تبعيد آخرين شماره، فخرآفاق پارسا و همس
 رضاشاهاين امر به تقاضاي مكرر  و كه رضاشاه به سلطنت رسيده بود انجام شداز قم زماني 

ديگر هرگز منتشر  زنان جهان ةاما نشري. خره هم با موافقت مواجه شدصورت گرفت كه باأل
. خواه بود وطناعضاي جمعيت نسوان زمرة در تر ذكر شد فخرآفاق  پيشطور كه  همان. نشد

اي حجـاب   گونهزاده بود كه در آن به  رفعتاي از مريم  مقالهدرج زنان  جهانعلت تعطيلي 
  ).96 -  93: 1300 ، مهرزنان جهان(را از موهومات خوانده بود 

اش منتشر كـرد،   اي كه در نشريه در نخستين مقاله ،با اين وصف شخص فخرآفاق پارسا
  :كند زنان مطالبه نمي بارةز اجراي احكام شرع را درنوشت چيزي ج

افكار ما تربيـت خـود،   . و عفت جسم است ،منويات ما عفت قلم، عفت زبان، عفت فكر
تعليم نوع خود، ثبوت واالمقامي خـود، اثبـات لـزوم پيـروي از شـرايع نبـوي بـه اسـرع         

شوهر، كـه هـم تـأمين    خره تذكار روش زندگاني و سلوك با سرپرستان و و باأل ،مايمكن
با طنـاب قسـاوت آنـان     ،وار در زير لگدومشت شوهر جان نداده دنياي ما را كرده، مظلوم

عمل و امل ما تنهـا از  . و هم به اجر اخروي و مواعيد پيغمبر نائل گرديم ،مصلوب نشويم
 طلـب  حـق  اوامر همان از ميخواه يم چه آناسالم است و  ةروي شرايع نبوي و دين حق

  ).2 -  1: 1299، بهمن جهان زنان( ميكن يم
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كه باالتر مطلبي از آن نقل كرديم، نوشته بود بايـد تـدبيري    ،پنجمشمارة ليكن در همان 
انديشيد تا نظام حقـوق زنـان جـدي گرفتـه شـود و البتـه ايـن جمـالت او باعـث بـروز           

  :ي فراواني گرديدها سوءتفاهم
سـلوك خودمـان را بـا مـردان و مـردان       براي همان ايام و براي همان روزها ما بايد طـرز 

روز ديگر  دهبلي، پس از  ...اين آتيه خيلي نزديك است. چگونگي روش خود را با ما بدانند
روز ديگر ما بايد با مردان خـود   دهشود و تا  طلبي مردان به سوي ما دراز مي معاونتدست 

ر اداره و كارخانـه، در  در كوچه و بـازار و در مغـازه و حجـره، د   . در هر حال همراه باشيم
 ،صحرا و بيابان، در مزارع و مراتع، در مواقع پرخطر و هولناك، در هنگام آسايش و فراغت

از حاال بايـد  ... بايد با ما باشند ها آنو  ها آنريزي ما بايد با  خره در ميدان قتال و خونو باأل
رفين چه قسم بايد مرعي با ما چگونه و احترامات ط ها آنمانيم كه طرز روش هبفهميم و بف

بايد نظاماتي تدوين نموده و از امروز به نظر آقايان طرفـداران حقـوق و آزادي زنـان    . شود
  ).4: 1300 مهرهمان، ( رسانيد

  
  نسوان شرق و حقوق شرعي و اجتماعي زنان ةكنگر. 5

بـه دعـوت جمعيـت نسـوان      ،1311 از ششـم تـا يـازدهم آذر    ،نسوان شرقكنگرة دومين 
اين كنگره بـا حضـور نماينـدگان كشـورهاي ايـران، ژاپـن، تركيـه،         .خواه تشكيل شد وطن

اولين  ).305: 1352صديق، (شد و مصر در تاالر وزارت فرهنگ برگزار  ،هندوستان، سوريه
حيـا و     و   حجـب موضوع كنگره مربوط به . شده بود سال گذشته در دمشق برگزاردر كنگره 

و ضرورت روابط مشـروع   ،اشت بانوان، منع مسكرات و قمارداري، بهد خانهاخالق بانوان، 
حضـور زنـان در   نحـوة  تربيـت و   و زمينة تعليمعالوه در  هبين زنان و مردان بود، بزناشويي 

در ايـن زمـان رياسـت     ).32 :1344 آبـادي،  نجـم سالمي و (جامعه هم مطالبي ايراد گرديد 
طـور كـه پسـران را بـراي تحصـيالت       او پيشنهاد كرد همـان  ؛جمعيت با مستوره افشار بود

بضاعت را مثل پسران بـا   سالي پنجاه نفر دختر بي«كنند  دانشگاهي به خارج كشور اعزام مي
آبادي هم معتقد بود بايـد   صديقه دولت. )66 :همان(» مصارف دولت به خارجه اعزام دارند

رسـي دختـران   هـاي د  ي درسي دختران با پسران تفاوت داشته باشـد و در كـالس  ها برنامه
در ايـن كنگـره    ).171: همـان (داري گنجانيده شـود   بچهو  ،داري خانهدروسي مثل خياطي، 
كـه اگـر    طـوري  به ،مشكالت بانوان ايراني معضل فرهنگي استعمدة اذعان شد كه بخش 

اقسام عيب و   و  انواعديگر را نپسنديدند،  مثالً خواستگاري صورت گيرد و دختر يا پسر يك
اين سـخن از طيبـه   . دار شود خدشهشوند حيثيت او  و باعث ميكنند  ميدختر وارد ايراد به 
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نبايد منتظر ماند تا سـطح فرهنـگ مـردان    كه ليكن مهرتاج سپاهي پاسخ داد  ،ميردامادي بود
موضـوع  . بايد اقدامات الزم براي احقاق حقوق زنان در نظر گرفته شود بلكه ،ارتقا پيدا كند
كه دختر و پسر پيش از ازدواج بتوانند با هم صـحبت كننـد تـا ميـزان      باره بود بحث در اين

پاياني كنگـره تصـويب شـد     ةخره هم در قطعنامباأل. ديگر را دريابند سنخيت خويش با يك
در حضـور شـخص   شناسايي ديگر را بشناسند، ولي اين  زن و مرد قبل از عقد ازدواج يك«

بـراي تشـويق جوانـان بـه ازدواج     . )119: همان(» كه از محارم زن باشدصورت گيرد ثالثي 
كم و مناسب باشد تا رغبت به تشكيل خـانواده در بـين    ة زنانجهيزي ه وتصويب شد مهري

قول هدايت از پيامدهاي اين كنگره براي زنـان را   بنابر اين نقل ).همان(شود  تر بيشجوانان 
كنگـره را  پـردة  هـا   نه خـانم نسوان شرق متأسـفا كنگرة پس از تشكيل «: نبايد موجه دانست

هوس دويدند، مسكري نماند كـه نخوردنـد و منكـري     و دريدند و سراسيمه در ميدان هوا
  ).511: 1344هدايت، (» نماند كه نكردند

 ،در منزل هايده افشار، خواهر مستوره افشـار در زمان برگزاري كنگره،  ،تعدادي از زنان
زنانـه،   ةدر اين جلس. پهلوي بوددورة رجال  هايده افشار همسر احمد مقبل از ؛جمع شدند

بايد حق طالق براي زنان در نظر گرفته شود تا در اين زمينـه   كه يكي از حضار بيان داشت
شما برخالف قانون  ةاين گفت«يكي ديگر از زنان گفت . زنان و مردان به برابري دست يابند

فرد ديگري  ،ي بحث در اين زمينهبعد از اندك). 80 :1344 منگنه،(» باشد اسالم و مذهب مي
اغلـب   كـه  ايـن  خالصـه  ). همان(» كه برخالف است مطرح نكنيدچيزهايي « :از جمع گفت
در شـرع مقـرر شـده اسـت      چـه  آنايراني بـراي خـود حقـوقي غيـر از      ةكرد زنان تحصيل

فقهـي تراضـي   قاعـدة  تـوان بـر اسـاس     حتي برخي از تقاضاهاي بانوان را مي. نبودند  قائل
هما محمودي بر ايـن  مثالً . كه از شروط صحت عقود و معامالت است، تبيين كرد ،طرفين

و  ،اصـالت فطـري  و  بر اطمينان از نجابت فاميلي، داشتن اخـالق حسـنه   عالوهباور بود كه 
» هرگونـه امـراض  «كه گواهي كرده باشد پسـر از   ،شده شناختهنامه از پزشك  تصديقداشتن 
  :گر را هم اضافه كردبايد دو شرط دي، مبراست

كـه حـق ازدواج ديگـري بـه      شدن به آن متعهد ...به مهريه نمودن اقالً نصف مايملك خود
 هيچ عنوان نداشته و هرگاه برخالف آن رفتار نمايد زن وكيل است خود را مطلقـه نمايـد  

  ).28 -  25: 1301 آبان ،نسوانعالم (

اي منافات داشت  عشيرهاي و  قبيلهاين تقاضا و مشابه آن شايد با آداب و رسوم قومي و 
  .اما با مباني شرع ناسازگار نبود
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آميـز   بود كه برخي از زنان ايراني به تحـوالت تركيـه بـا نظـري تحسـين     علت به همين 
در ديگر ديدند  مي كه اين از . بود از آن جمله حق طالق برابر براي زن و مردكه  نگريستند مي

مـرد را از  « ،مطابق قـوانين جديـد   دولت تركيه، تركيه حق طالق مخصوص مردان نيست و
قـانون جديـد زن و مـرد را    «: كردنـد  تمجيد مي» العناني ساقط كرده است حق اوليه و مطلق

كنند، زن را در مقابل مـرد و   سان نگاه مي مساوي دانسته و در حقوق انسانيت به هر دو يك
كـار   گذارد تمايالت مرد نصف جامعه را ضايع و بي را در مقابل زن تفاوتي ننهاده، نمي مرد

  .)26 -  25: 1305 همان، آبان(» به بار بياورد
را  آنتعدد زوجات مخالف بودند  ةبا مسئل كه اين هم ضمن  بانوان ةنامنشريات ديگر مثل 

زيرا گرچه داشتن چهار همسر شرعاً ايرادي ندارد، لـيكن   ،دانستند مغاير با شريعت اسالم مي
: كنـد  مـي غيرممكن را شرط هم رعايت عدالت است كه تأمين چنين شرطي از سوي مردان 

اندكي كهنه گرديد تجديدش  كه اين ها را مانند كفش و جوراب بداند و به مجرد  ملتي كه زن«
  ).5 -  4: 1299، آبان بانوان ةنام( »نمايد عدالت برقرار ها آنتواند بين  را الزم شمارد نمي

و اجتمـاعي   ،نسوان شرق به مسائل اخالقي، بهداشتي ةهاي كنگر سخنراني ةعمددركل، 
كه در عين حـال   ،خواه وطنو فاطمه انصاري منشي جمعيت نسوان اختصاص داشت زنان 

 امكان مشاركت زنان در مسائل سياسـي گفـت   ةدر زمين، قائل به حفظ حجاب اسالمي بود
سـواد از آزادي و   يـك مـرد بـي   اندازة كرده به  بايد شرايطي فراهم شود كه يك زن تحصيل

 ةكه تبع ،رئيس كنگره ،نور حماده. مند شود حقوق گوناگون سياسي و اجتماعي خويش بهره
و تركيه بررسي كـرد  وپايي ارلبنان بود، ابتدا وضعيت بانوان ايراني را در قياس با كشورهاي 

هـا حقـوق عاليـه بطلبنـد و حـق انتخـاب        لزومي ندارد كه هم امروز خانم«و نتيجه گرفت 
از مملـؤ  عالم و دانشمند و  كه اين چرا؟ زيرا زن حق ندارد وارد انتخاب شود مگر . بخواهند

  :خره هم تصويب شدباأل .»فضايل اخالقي و آگاه به امور سياست باشد
و اكثريت امـر در زنـان فاضـله و     ،توانند وقتي كه استعداد و كفايت پيدا كردند مي ها خانم

شدن را از دولت تقاضـا كننـد    كردن و انتخاب شده حاصل شد، حق انتخاب عالمه و تربيت
  ).111: 1344، آبادي نجمسالمي و (

  
  گيري نتيجه. 6

تعارضي بـا مبـاني و احكـام     ،مقطع زماني مشروطه به بعداز  ،ي اجتماعي زنانها خواسته
درسـت  . نداشتهم ربطي به مسائل سياسي  ها اين خواستهعمدة شرع نداشت، همچنين 
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شدن شـكايت   كردن و انتخاب بودن خود از انتخاب است كه برخي زنان نسبت به محروم
كـه زنـان بـه حقـوق      كردند تا زماني اتفاق ايشان استدالل مي به قريباما اكثريت  ،داشتند
نظر اجتماعي به سطح مشخصي از بالنـدگي برسـند،    و نتوانند از نقطه ،واقف نشوندخود 

 هـا  آنمطالبـات  . حـل نخواهـد كـرد    هـا  آنطرح تقاضاهاي سياسي مشكلي از مشكالت 
كننـد  تالش داشـتند اثبـات    و عموم مردم بود ةمعطوف به بيداركردن وجدان خفت تر بيش
امكـان  و نبـود   محروميـت از اشـتغال  و  وزشـي رود، اعم از تبعـيض آم  بر زنان مي چه آن

و دارد اي  ي قـومي و قبيلـه  يماندگي بهداشتي، مبنا شناخت همسر پيش از ازدواج و عقب
 ةشـد  تحقق اين مطالبات نافي معيارهـاي پذيرفتـه  رو،   اين  از. نسبتي ندارد عرفو با شرع 

رگرفته از احكـام شـرع   گفتار مسلط جامعه ب كه اين نظر به . اجتماعي بين عموم مردم نبود
كردنـد   سـعي مـي   هـا  آنرانـد،   بود، و به عبارتي اين قـدرت شـرع بـود كـه فرمـان مـي      

 ،منافاتي با شـريعت نداشـته باشـد   فقط كه نه كنند اي مطرح  ي خود را به گونهها خواسته
ي يهـا  تـالش همة با  .تلقي شود شرع ةشد اجراي اصول فراموش ةمثاب به ها آنبلكه اجراي 

دوم حكومت رضاشاه صورت گرفت واقعيت اين است كه احكـام و قـوانين    ةنيمكه در 
عمـدتاً برگرفتـه از متـون     ،ارث و مالكيت و طالق و ي مثل نكاحيها يعني موضوع ،مدني

كـه   هـم  ساالران رضاشاه حتي ديوان كه اين بودند، يعني  هيدمشق لمعهو  عيشرافقهي مثل 
توانسـتند نسـبت بـه     نمـي  ،رغم ميل قلبي خويش به ي اروپا بودند،ها كرده عمدتاً تحصيل
دوم سلطنت رضاشـاه  دورة هاي  تندروي ،با تمام اين احوال. اعتنا باشند بيفرهنگ مسلط 
 ،مـدني در مقام نهادهايي  ،هاي مستقل زنان صداي نشريات و انجمنفقط باعث شد تا نه 

ه نام كانون بانوان گـرد  تا در تشكيالتي حكومتي بشوند ناچار  ها آنخاموش شود و همه 
ي مشـروع و عقالنـي زنـان هـم ناديـده      هـا  تا خواستهشد ها باعث  آيند بلكه آن تندروي

پيش از ازدواج را توهيني بـه  دورة كه مردان حتي آزمايش خون در  طوري به ،گرفته شود
هـا و   انحـالل انجمـن  . كردند و هرگز حاضر نبودند بـه آزمايشـگاه برونـد    خود تلقي مي

در مسيري ديگر قرار گيرد و  ها آني ها شد كه خواستهمنجر نشريات مستقل زنان به اين 
هايي بشود كه نه براي زنان و نـه   كاري مراحل تدريجي احقاق حقوق بانوان قرباني افراط

اي كـه   به گونه ،كه اگر تقاضاهاي مشروع زنان حال آن ؛براي جامعه سودي در بر نداشت
شايد وضعيت حقـوق   ،شد يافت، پي گرفته مي هاي آنان بازتاب مي جمندر نشريات و ان

هـاي بـانوان    گرديد و نهادهاي مـدني برخاسـته از انجمـن    استوار ميمبنايي بانوان داراي 
  .دندر روندي طبيعي در جامعه گسترش پيدا كن ندتوانست مي
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