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چکیده
مشارکت سیاسی یا عدم مشارکت سیاسی به عنوان یکی از معیارهای سنجش 
سوی  از  همواره  مختلف  سطوح  در  جوامع  سیاسی  یافتگی  توسعه  میزان 
پژوهشگران متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. مشارکت سیاسی زنان در 
ایران از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی به شیوه های مختلف صورت پذیرفته 
است که نقش قابل توجهی در سیرتحوالت تاریخی ایران داشت. زنان در ایران 
بین دو انقالب مذکور، با توجه به بسیاری از موانع برخاسته از جامعه، سنت، 
فرهنگ و...ازجایگاه واالیی درارتقاء پارامترمشارکت سیاسی نسبت به تحوالت 
تاریخی برخوردار بوده اند و برای تاثیرگذاری بر سرنوشت سیاسی جامعه خویش 

به شیوه های گوناگون در جهت ایفای نقش سیاسی اجتماعی پرداختند.  
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مقدمه 
با بررسی ماهیت فعالیت نیروهای گوناگون در ادوار مختلف زمانی، از دوران مشروطیت ودستاوردآن)متمم 
قانون اساسی مجلس شورای ملی( وهمچنین حاکمیت سلسله پهلوی، آنچه را می توان برداشت کرد که این 
است که درهیچ برهه ازتاریخ نمی توان جای خالی مشارکت سیاسی را احساس کرد وهمواره به اشکال 
مختلف و درساختارهای گوناگون شکل گرفته است. وجود عنصر نیروی مبارز و اپوزیسیون به عنوان شاخصی 
پیچیده وپایدار درهر برهه از زمان، نشان از پویایی آن درعرصه سیاست ودر جهان کنونی است. تحوالت 
سیاسی و اجتماعی حیطه گسترده ای ازمشارکت سیاسی زنان را درادوار مختلف تاریخی دربرمی گیرد. عدم 
توجه به نقش سیاسی اجتماعی زنان در فرآیند تحوالت جامعه ایرانی، خلل عظیمی بر مطالعات تاریخی ایران 
وارد می کند. ازآنجا که زنان به عنوان عضو تکمیل کننده روند مبارزات سیاسی -  اجتماعی انقالب مشروطه 
و انقالب اسالمی  به اشکال گوناگون مشارکت داشته اند، متاسفانه نقش آنان همواره در حاشیه متن انگاشته 
شده است. در تحوالت تاریخی- سیاسی جامعه ایران از جمله انقالب مشروطه، جنبش تنباکو، واقعه مسجد 
گوهرشاد،...و انقالب اسالمی زنان نقش موثری را ایفا نموده اند که چگونگی این امر رادر شاخص های؛ 
جایگاه زنان در کرسی های سیاس، زنان، ادبیات و تشکلهای سیاسی- اجتماعی، مشارکت سیاسی- مبارزات 

نظامی می توان مورد بررسی قرار داد.
 اگر چه محدودیت ها و معذوریت های جامعه ایران و فرهنگ سنتی غالب بر حضور زن در عرصه سیاست 
و اجتماع، همواره چارچوب خاصی از فعالیت زنان را موجب می شد- چنانچه کاسته شدن از این موانع به 
اعمال مشارکت سیاسی زنان در معنای گسترده تر آن گشته و توسعه سیاسی را به دنبال خواهد داشت- اما 
نمی توان حضور افکار، بینش های مدرن و رویه های مستقالنه زنان در ارتباط با تحوالت تاریخی را نادیده 

انگاشت.   

مشارکت سیاسي
سابقه موضوع مشارکت در عرصه سیاست و علم آن عمری به قدمت تاریخ دارد اما به مفهومی که امروزه 
کم وبیش متداول است درزندگی جوامع انسانی پدیده ی جدید محسوب می شود. مشارکت سیاسی به لحاظ 
مفهومی پدیده ای جدید و مختص به دولت های مدرن است؛ هر چند به لحاظ مصداقی نمودهایی از آن را در 
نظام های کهن گذشته می توان شناسایی کرد)ارسطو،ترجمه عنایت،105:1371(. تعاریف مختلف مشارکت 
سیاسی بیانگر عدم اجماع نظر در مورد تعاریف، شاخص ها و مولفه های این پدیده است )سجادی،73:1379(. 
در واقع این مفهوم پدیده ای پیچیده و دارای ابعاد متعدد است که ارتباط میان جامعه مدنی و جامعه ی سیاسی 
را عملی می سازد. بنابر تعریفی، شرکت در فرآیند های سیاسی که به گزینش رهبران سیاسی می انجامد 
و سیاست عمومی را تبیین می کند و یا برآن اثر می گذارد مشارکت سیاسی نامیده می شود)ابرکرامبی1، 
ترجمه پویان،286:1367(. مایرون واینر2 تعریف ذیل را از مشارکت سیاسی ارائه می دهد: مشارکت سیاسی 

1. Abrkramby
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هر عمل داوطلبانه موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا بدون سازمان، دوره ای یا مستمر، شامل روش های مشروع 
و نامشروع برای تاثیر بر انتخاب رهبران و سیاست ها و اداره عمومی در هر سطحی از حکومت محلی یا ملی 
است. ساموئل هانتیگتون1 و جان ویلسون2 در کتاب مشترک خود در تعریف مشارکت سیاسی می نویسند: 
مشارکت سیاسی، کوشش های شهروندان غیر دولتی برای تاثیر بر سیاست های عمومی است، همچنین میل 
برات3 شاخص های عملی را در مورد مشارکت سیاسی ارائه داده است که بررسی کیفیت مشارکت را در 
جوامع مختلف آسان می کند، از دیدگاه برات مشارکت سیاسی رفتاری است که اثر می گذارد و یا قصد 
تاثیرگذاری بر نتایج حکومتی را دارد، به اعتقاد او توجه به محرک های سیاسی مانند خواندن وگوش فرا 
دادن به اخبار سیاسی وشرکت در مباحث سیاسی، رای دادن، مبارزه طبقاتی، اداره امور سیاسی و منصب های 
حزبی درطیف مشارکت سیاسی قرار می گیرند)مصفا،35:1375(. از مفهوم مشارکت سیاسی گاهی به منزله 
وسیله و گاهی به منزله هدف فعالیت های سیاسی استفاده می شود. مهروترا4)2005( مشارکت سیاسی را 
به حکومت و سیاست های آن محدود نمی کند و معتقد است مشارکت سیاسی حمایت های قانونی و 
غیرقانونی، شکل گیری مطالبات، بحث های سیاسی و دیگر ارتباطات گفتاری و رسانه ای که به حکومت 
مربوط است، نیز شامل می شودو در واقع فعالیت های سیاسی که در نهادهای خصوصی انجام می شود را، نیز 
در بر می گیرد. امروزه مشارکت سیاسی، با ارزشی همواره مثبت در ذهن همگی است که حتی اقتداگراترین 
حکومت ها نیز ظاهرا نوعی ازآن را طلب می کنند تا برمشروعیت خود بیفزایند. مشارکت سیاسی زنان سبب 
آزادسازی نیروها و توان های بالقوه ونهفته ی نیمی از جمعیت جامعه شده و میزان مشارکت ونقش آنان را 
در توسعه اقتصادی، اجتماعی وسیاسی باال برده و زمینه ساز رشد و توسعه و ثبات و عدالت در جامعه می 
گردد)رحمانی،21:1288(. مشارکت سیاسی به درک زنان از زندگی اجتماعی کمک کرده است و آنها را به 
عنوان عناصری موثر در خدمت جامعه در می آورد و به آنها ارزش و نگرش ها و داده های جدید می دهد، 
مشارکت سیاسی زنان به توسعه جامعه می انجامد)بشیریه،212:1372(. از منظراسالم، زنان می توانند عالوه بر 
ایفای نقش همسری و مادری در خانواده در تمامی امور جامعه خویش نیز نقش آفرین باشند. در این دیدگاه 
یکی از تکالیف زنان همچون مردان اصالح جامعه است، از جمله مشارکت و فعالیت زنانی که پیش از 
هجرت پیامبر)ص( به مدینه می توان نام آنها را برد، نسیبه و اسماء بودند که به طور مخفیانه برای اسالم و دفاع 

از جان پیامبر)ص( با پیامبر بیعت کردند که به بیعت عقبه ثانیه شهرت یافت)ابن کثیر،1935: 195(. 
طی دهه های گذشته جامعه زنان تحوالتی را از سر گذرانده است، با افزایش آگاهی و گسترش آموزش 
عالی، آنان توانمندی های خود را ارتقاء داده اند و دیگر نمی توان زنان را در حاشیه مناسبات سیاسی- اجتماعی 
نگه داشت)رضوی الهاشم،60:1388(، زنانی که احساس دانایی، احترام، امنیت، آزادی و عدالت کمتری 
دارند بیشتر به مشارکت سیاسی روی می آورند؛ زیرا آنها نهادهای رسمی)دولت(و غیر رسمی )قومیت 
و خانواده( را برای تحقق آرمان ها و منابع ارزشمند مورد نیاز خود ناتوان می بینند)آل غفور،165:1388(. 

1. Samuel Hantington
2. Jan Vylsvn
3. Mill Brat
4. Mehretra

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

102

تاریخ گواه آن است که در انقالب های اجتماعی بزرگی که در جهان رخ داده است زنان نقش فعالی 
ایفا نموده اند ولی متاسفانه نقش آنان همیشه حاشیه ای پنداشته می شده است، المپ دو گوژ1 نویسنده 
فرانسوی)1789میالدی( دراعالمیه حقوق زن و شهروند چنین می گوید: همچنان که زنان حق دارند باالی 
چوبه داربروند به همین سان نیزحق دارند که باالی سکوی خطابه بروند. مری ولستو نکرافت2 معتقد است که 
زنان موجوداتی کامال عقالنی هستند و تفاوت های موجود میان مرد و زن ثمره فرهنگ، جامعه و نه ذات و 

طبیعت آن هاست)شاهسون:1389: 156 (. 

پیشینه مشارکت سیاسی زنان در ایران
اساساً نه تنها در ایران، بلکه در تمامی نقاط جهان، ورود زنان به صحنه سیاست از جلوه های مدرنیته و پدیده 
ای نوظهور است)نقل از بابایی راد و حاتم پور، 1389: 38(. در ایران نیز پیشینه واکنش در برابر وضعیت سنتی 
زنان به اوائل قرن بیستم و به ویژه جنبش مشروطیت باز می گردد. پیش از مشروطیت، فرهنگ مرد ساالرانه 
جامعه سنتی ایران به زنان مجال فعالیت سیاسی را  نمی داد، اما سرانجام در نتیجه ارتباط با اروپا در اواخر قرن 
نوزدهم عرصه فعالیت و مشارکت سیاسی زنان گسترده تر شد)شاهسون،1389: 158( نخستین حرکت ملی در 
دوره معاصر پس از شکست ایران از روس، جنبش خودجوش مردم تهران در دفاع از زنان گرجی مسلمان 
شده بود که سفیر روس به استناد تفسیر قرارداد ترکمن چای قصد جدا کردن آنها از شوهران و فرزندانشان را 
داشت که با تغییر مذهب، آنها را روانه گرجستان کند که زنان تهران تا اآخرین دقایق خراب کردن سفارت 
روس و کشت و کشتار حضور داشتند)بامداد،7:1374(. در جنبش تحریم تنباکو نیز زنان به خوبی رشد 
اجتماعی و دینی خود را به منصه ظهور رساندند و دولت ناچار امتیاز توتون و تنباکو را لغو کرد، زنان ایران 
در نهضت مشروطیت همچون مردان به حرکت درآمدند به طوری که از این تاریخ،  بیداری واقعی زنان 
آغاز شد)بامداد،1374: 11(. در واقع مشارکت در کل روند نهضت مشروطه، یعنی از آغاز مقدمات آن تا 
هنگام پیروزی آن و پس از آن در جریان خورده )خودکامگی( وبه ویژه قضیه ی اولتیماتوم روسیه به ایران 
، فصلی کامال نو درتاریخچه فعالیت های سیاسی- اجتماعی زنان ایران گشود)حافظیان،56:1385(، اگرچه ما 
قبل ازمشروطه وقایعی مانند قحطی یا نارضایتی های ناشی ازگرانی رخ داد که تظاهراتی را ازسوی زنان با 
تشویق مردان درپی داشت. آنچه در آن زمان تازه به نظر می رسید حضور زنان درعرصه سیاست و مشارکت 
سیاسی بود، دراواخر دوران حکومت قاجار، حرکتهای اعتراضی عدیدی از سوی زنان ایرانی صورت گرفت 
به عنوان مثال: تحصنی که درحرم حضرت عبدالعظیم شکل گرفت- که خواست تشکیل عدالت خانه برای 
نخستین بارمطرح شد- زنان بسیاری حضور داشتند)مصفا،108:1375(. همچنین مشارکت آنها درتاسیس بانک 
ملی ایران که بسیاری از آنها زیورآالت و اشیاء گران قیمت خود را فروختند و از دولت سهام خریدند. زنان 
مبتکر تحریم کاالهای خارجی بودند.آنان درپی آن بودند تا قهوه خانه ها رامتقاعد کنند برای کاهش مصرف 
شکر وارداتی، قهوه خانه ها را تعطیل کنند. انجمنها وسازمان ها ی زنان هم چنین در پی آن برآمده بودند که 

1. Alympu Dvgvzh
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روسیه و انگلیس را وادار به ترک ایران کنند)ساناساریان،41:1384(. زنان درانقالب مشروطیت فعاالنه شرکت 
داشتند و با تشویق روحانیت، علیه قدرت های خارجی به مبارزه برخاستند. بعدها به ویژه پس ازسال1285 
آنان توانستند سازمان های خاص خود را شکل دهند و مستقل تر عمل کنند. اما آنان بخشی از یک جنبش 
بزرگ ملی بودند که در سطح کشور فعالیت می کرد. درحقیقت جنبش ملی زنان یک "خرده جنبش" بود 
که با جنبش عمومی همکاری می کرد وهدفش استقالل ایران و اجرای قانون اساسی بود)بشیریه،289:1370( 
انقالب مشروطه دگرگونی بزرگی در سهم زنان در سیاست توده ای فراهم آورد. این پدیده فرصتی برای 
زنان ایجاد کرد تا مشارکت سیاسی را تجربه کنند و شکل گیری جنبش را برای آنان در ایران، آسانتر سازد. 
یکی از مسائل بسیار جالب توجه و نوپدید در جریان انقالب مشروطه تاسیس و گسترش انجمنهای مخفی و 
نیمه سری زنان بود. فعالیت  زنان دراین دوران بسیارتفاوت می کرد، درزمان خودکامگی نیز زنان کمیته هایی 
را تشکیل می دادند که برای خانواده های مشروطه خواهان، پول وجواهرات جمع می کردند)بشیریه،1370: 
12(. درآستانه انقالب مشروطیت هنگام تحصن علما درشاه عبدالعظیم، زنان نه تنها ازطریق کمک های مالی 
بلکه حتی با قبول خطرجانی به یاری انقالبیون پرداختند. رشد فکری زنان درمسیر مبارزات مشروطه چنان بود 
که گاه ازمردان  خانواده پیشی می گرفتند، به طوری که غیاث نظام که یکی از مخالفان سرسخت انقالبیون 
بود توسط مجاهدین کشته شد و چون اودر زمان حیاتش تحت حمایت روس بود، قنسول روس بیرق خود 
را در باالی خانه ی آنها نصب نمود تا خانواده ی او را تحت حمایت خویش قرار دهد اما همسر شجاع وی 
بیرق را کنده برای قنسول روس پیغام فرستاد: »شوهرمن ظالم بود واورا به سزای اعمالش رساندند، اگرتمام 
پسرهای مرا بکشید، من زیر حمایت دولت روس درنمی آیم« )رحمانی،6:1388(. درمراحل اولیه انقالب 
مشروطه، در اواخر دهه 1270 و اوایل دهه1280، زنان فعال غالبا متاثر از رهبران مذهبی بودند، "شورش نان" 
نمونه ای از آن بود. تعداد زیادی از زنان به واسطه حمایت روحانیت، برای شرکت در تظاهرات یا سردادن 
شعارهای ملی- یا هر رفتار دیگری که غیر زنانه تلقی می شد- احساس آزادی می کردند و از طریق انجمنها 
وسازمانهای مخفی فعالیت های قهرآمیزو غیرقهرآمیزی راعلیه قدرت های خارجی و درحمایت از انقالب 
مشروطه انجام دادند)ساناساریان،39:1384(. زنان دستاوردهای مشروطه را بسیار با ارزش می دانستند، حتی 
از نثار جان خودابایی نداشتند، به طوری که برخی ازآنان با پوشیدن لباس مردانه درصحنه های جنگ وارد 
شده، مبارزه کردند و کشته شدند. اما روندی را که متمم قانون اساسی عصر مشروطه طی کرد و حق رای را 
برای زنان قائل نشد، به نوعی درصدد بود ازاین طریق زنان را از صحنه سیاست خارج کند، که این امر زمینه ی 

تغییراتی گسترده را درمسیر مشارکت سیاسی زنان ایجاد کرد. 

جایگاه زنان در کرسی های سیاسی
با روی کار آمدن حکومت مصدق که بیشتر براساس قوانین مشروطه حکومت می کرد زنان به طور عمده 
به عنوان اعضای احزاب ملی یا چپ مشارکت سیاسی داشتند)کدی،405:1385( اما بعد از این تاریخ این 
گونه فعالیتها دچار رکود شده بود که علت اصلی این رکود را در نوع سیاست های حکومت پهلوی به ویژه 
از سال1342 به بعد می توان جستجو کرد. بعد از سقوط حکومت ملی دکتر محمد مصدق، محمدرضاشاه 
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پهلوی سعی در همگون سازی سازمان های زنان کرد و چتری سازمانی با حمایت و پشتیبانی حکومت ایجاد 
کرد. اجازه ندادن به تاسیس احزاب سیاسی مستقل راهی برای جلوگیری از فعالیت گروههای مخالف بود. 
دوره بین  کودتای 1332 و انقالب اسالمی، دوره جدید در ساختار اجتماعی در حال تغییر ایران بود. یک 
سری اصالحات اساسی در سال های 1340 تحت عنوان انقالب سفید انجام شد که یکی از اصول آن اصالح 
قانون انتخابات بود و بر اساس آن به زنان به طور رسمی حق رای داده شد. درپی آن تعدادی به نمایندگی 
مجلس انتخاب شدند)عبدالحسین،145:1372(. در سال 1342 در میان نمایندگان مجلس شورای ملی از بین 
197 مرد، 6 زن بوده اند، در سال 1350 از 270 نماینده 2 نفر زن حضور داشته است.سهم زنان در امور سیاسی 

در سال 1354، 1 وزیر زن و 3 معاون وزیر بود)ملک زاده،165:1376(. 
کارنامه زنان در مجالس قانونگذاري دولت پهلوي نشان مي دهد که نمایندگان زن در مجلس بیشتر 
حضوري نمادین و صوري داشتند ومصدر فعالیت مستقلي در جامعه آن دوره نشدند. نمایندگان زن دوره 

پهلوي نیز مانند همتایان مرد خود، وابسته به حاکمیت پهلوي بودند. 

زنان، ادبیات و تشکل های سیاسی
انقالب مشروطه تاریخ سرنوشت زن ایرانی را دگرگون کرد و از زیر سلطه خرافات و موهومات، جهل و 
نادانی و اسارت بیرون آورد و به جامعه راه داد. از آن پس زنان ارزش های انسانی و اجتماعی خود را درک 
کردند)کراچی،9:1374(. سیاست های محمدرضاپهلوی رویدادهای فراوانی را در دهه های 1340و1350 
رقم زد از این رو این دو دهه را از بسیاری جنبه ها می توان نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و فکری ایران 
دانست، به لحاظ فکری نویسندگان نوآوری که شمار زیادی نیز زن میان آنها دیده می شوند ظهور کردند 
)صدیقی،97:1388(. گرچه در فرهنگ مردساالرانه، تصویری که از زن ترسیم شده، واقعی نیست ولی با 
گذشت زمان دگرگونی هایی در وضعیت سیاسی- اجتماعی بوجود آمد که ناچار تاخیری غیر قابل انکار بر 

زنان و نوشتار آنها گذاشت)پور شهرام،92:1387(
الف( مشارکت در قالب نظم و نثر 

بسیاری از زنان از طریق زبان نظم ونثر و وارد شدن به حیطه فرهنگ سعی در تاثیر گذاری بر سیاستگذاری ها 
و بیان چالش ها و نابسامانی های کشور نمودند البته ناگفته نماند که در این سال ها دیدگاه مدرنیستی و رویکرد 
فمنیسم بر فعالیت سیاسی زنان سایه افکنده بود و چه بسا زنان، دیدگاهی رادیکالی نسبت به حقوق اجتماعی 
وسیاسی خود بدست آورده بودند و در این راه نیزاز مولفه مشارکت در طیف وسیع آن استفاده می کردند 
وهمین رویکرد رادیکالی فمنیستی به فعالیت قشر زن، بدبینی و شکافی عمیق میان سایر سطوح طبقاتی زنان 
بوجود آورد که باعث عدم یکپارچگی و همبستگی آنها می گردید. بعدها این طرز نگاه به جنبش های زنانه 
شکلی مالیم تر، فلسفی وروشنفکرانه تر به خود گرفت و زنانی که در این عرصه فعالیت داشتند، سعی کردند 
تا در کنار مردان جامعه عنصری خالق ، پویا و موثر باشند و شاید برجسته ترین فعالیت در این مورد سهم زنانی 

بود که می نوشتند و یا در عرصه های دیگر »فرهنگی« فعالیت می کردند)قبادی ودیگران،152:1388(.

زنان و مشارکت سیاسی
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ب( تشکل ها و انجمن های سیاسی- اجتماعی
انقالب مشروطه که یکی از انقالب های بزرگ جهان به شمار می رود، ویژگی های گوناگونی در ابعاد 
مختلف از جمله ادب و فرهنگ داشت. این انقالب که بر پایه ی قانون خواهی و عدالت طلبی قرار داشت 
و قصدی جز مبارزه با سلطه ی خارجی و مخالفت یا قدرت مطلقه شاهان نداشت در راه رسیدن به مقصود 
از شعر و ادبیات کمک فراوان گرفت. برخی زنان دست به انتشار مجالتی زدند که روح مبارزه جویی و 
نوع پرستی را در جامعه نسوان زنده کنند، مانند روزنامه زبان زنان، مجله جهان زنان، مجله عالم نسوان و... 
)معتضد ،1379 :289(. و برهمین اساس انجمن ها، سازمانها وتشکیالتی چون جمعیت نسوان وطن خواه، 
انجمن مخدرات وطن، جمعیت پیک سعادت نسوان و... تاسیس شدند که پرداختن به مسائل و مشکالت زنان 
و حقوق سیاسی واجتماعی ضایع شده ایشان از اهداف عمده این تشکیالت تلقی می شد. البته  فعالیت زنان 
در ایران پس از جنبش مشروطیت همان شیوه ای بود که مردان انتخاب کرده بودند: 1( ایجاد انجمن ها 2( 
انتشار روزنامه و مجله 3( تاسیس مدارس )ساناساریان ،1384 : 113(. سقوط  دولت مصدق پایان کار سازمان 
های مستقل زنان بود، شاه  ضمن بر چیدن انجمن های مستقل زنان در صدد ایجاد سازمان های زنان بر طبق 
اراده ی خود بر آمد. بر این اساس درسال 1338توسط اشرف پهلوی انجمن زنان در کشور راه اندازی وشاخه 
های آن بوسیله حمایت دولتی در کشورگسترش یافت گروههای مستقل زنان بوجودآمده در دهه 20 دراین 
سازمان ادغام شدند، اما از آنجا که این انجمن دولتی بود و همه زنان را در بر نمی گرفت نتوانست در میان 
توده های مردم رسوخ کند به همین دلیل این انجمن نتوانست تریبون تمامی زنان از طبقات و اقشار مختلف 
جامعه باشد. بطور کلی می توان زنان فعال در جنبش را در این دوره به دو گروه  کلی تقسیم کرد. نخست 
آنهایی که همراه با حاکمیت به فعالیت خود پرداختند و گروه دیگر کسانی  که نسبت به ایدئولوژی  حاکم 
مخالفت نمودند و طرح های دیگری را ارائه دادند. پایداری واکنش زنان مخالف با ایدئولوژی رسمی نظام را 

می توان به دو گروه عمده سکوالر و مذهبی تقسیم می نمود)پایدار120-1380:117(. 

پیکارهای سیاسی زنان 
این گونه از مبارزات به طور مشخص با قیامی که در سال 1277)ه.ش( در جریان قحطی نان تهران پدیدار شده 
بود، آغاز گشت. اوج مبارزات زنان ایرانی در دوره ناصری در قیام تنباکو مشاهده می شود در آستانه انقالب 
مشروطیت هنگام تحصن علما در شاه عبدالعظیم زنان از طریق کمک های مالی به یاری انقالبیون پرداختند 
و چه بسا در این مسیر برای حفاظت از جان انقالبیون به پیکار با مخالفین اقدام نمودند)رحمانی،6:1388( 
مهمترین رویدادی که در این دوران روی میدهد تظاهرات زنان ومردان درمشهد در اعتراض به کشف 
حجاب در1314)ه.ش( می باشد، دراعتراض به کشف حجاب از سوی رضاخان، گروه بسیاری از زنان 
ومردان در مشهد، تظاهراتی شرکت می کنند که با دخالت پلیس به خشونت کشیده می شود و در طی آن 
رویداد، عده بسیاری از زنان به شهادت می رسند. این حادثه نشانگر مخالفت زنان با تحمیل شیوه زندگی آنان 
از باال و به گونه زورمندانه می باشد که نقطه عطف در تاریخ مبارزات زنان می باشد)حافظیان،65:1385(. 
مشارکت زنان در جریان انقالب از ابتدای شکل گیری حرکت های انقالبی شروع شد. میلیونها زن ایرانی 
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ازقشرهای مختلف ازچاردیواری خانه خود پا به محیط عمومی نهادند. تجربه های عملی آنها را می توان در 
اشکال زیر بیان کرد:

- پخش اخبار و توزیع اطالعیه ها 
- شرکت در راهپیمائیها و تظاهرات خیابانی

- کمک به ساختن موانع در سرراه نیروهای انتظامی
- شرکت در مبارزه نظامی و استفاده از سالح

- فعالیت در جنبش های مخفی 
- ... )مصفا،126:1375(.

بین دو الگوی زن مدرن غرب گرا و زن سنتی یک قشر بینابینی تشکیل شد که غرب گرایی را نمی 
خواست ولی در عین حال تحصیلکرده بود و اشتغال داشت. این قشر جدید کامال سیاسی بودند، مبارزه علیه 
زن غرب زده بخشی از مبارزه آنان بود این قشردر روند مبارزات به خیل طرفداران انقالب اسالمی پیوست. 
در کنار آن بسیاری از زنان تحصیل کرده غرب که تاثیر استعمار غرب را تجربه کرده بودند نیز جای گرفتند. 
همه عوامل منجر به سیاسی شدن توده عظیمی از زنان شد که محیط مناسبی را برای شرکت درفرایند انقالب 
اسالمی فراهم کرد. زنان ایران مبارزات مستقیم خود را با حضور در تظاهرات آغاز کردند. حضورزنان در 
طیف گسترده و انبوه در مساجد و شرکت در سخنرانی ها نشان گر شرکت آنان در فعالیت های سیاسی است. 
این امربه روشنی نشان دهنده آن است که زنان به عنوان عضو تکمیل کننده در پیروزی انقالب اسالمی ایران 
سهیم بوده اند. ایجاد اعتصاب در بازار از دیگر اقدامات زنان مبارز ایران در روند پیروزی انقالب اسالمی ایران 
بود، زنان در قوت بخشیدن به اعتصاب غذای زندانیان درفروردین سال1357نقش اساسی ایفا کردند. ایشان 
در حمایت از این اعتصاب با به راه انداختن تظاهرات و به دست گرفتن پالکارد، شکایت خودرا از ارتش و 
نخست وزیروقت اعالم کردند وهم چنین حضور گسترده درواقعه 17 شهریور که منجربه شهیدشدن   650 

تن ازآنان درمیدان شهداشد)عالمی،1381 :7(. 
به  تدریج سیر تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران سبب شد ماهیت مبارزات زنان، به دلیل آشنا شدن با 
مفاهیم وایدئولوژی های مختلف و مشخص شدن خط مشی از ساختار و انسجام بیشتری برخوردارگردد. 
در روند انقالب اسالمی یکی از عوامل اصلی در پیشبرد نهضت عمومی مخالفت که نهایتا به فلج شدن رژیم 
پهلوی انجامید اعتصابها، دست کشیدن از کار و ترک محل کار بود. این اقدامات موجب از کار افتادن 

دستگاه اداری حکومت و نظام تولید اقتصادی گردید)فاطمیان،164:1385( 
 

نتیجه گیری
تحوالت سیاسي و اجتماعي پدیده اي هستند که همواره طیفي وسیع از مقوله فعالیت و مشارکت زنان رادر 
بر گرفته است. در عصر مشروطه جنبش تنباکو، در عصر پهلوي اول مسجد گوهرشاد و سیاست منع حجاب و 

در عصر پهلوي دوم، انقالب اسالمي نقطه عطفي در روند مشارکت سیاسي زنان ایران محسوب مي شود.
در دوره پهلوي دوم، سراشیبي در حوزه روند مشارکت سیاسي زنان، تحت تاثیر بسیاري از تحوالت 

زنان و مشارکت سیاسی
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چون ملي شدن صنعت نفت، ورود اندیشه ها و ایدئولوژیک هاي گوناگون به خط مشي مبارزات، انقالب 
سفید و حق راي به زنان و ... ایجاد شده بود که به تدریج با نزدیک شدن به دهه های پیروزی انقالب، 
مشارکت ها اشکال پیچیده تری را به خود می گرفت. گروه هایی با خط مشی متفاوت از ایدئولوژی اسالمی 
چون دیدگاه های فمینیستی، ملی گرایی و... روند مبارزات را تغییر می دادند اما از آنجا که این رویکرد ها 
با فرهنگ و ساختار سنتی و مذهبی جامعه سازگاری نداشت، جهت اصلی انقالب و خط مشی نیروی مبارز 
را تعیین نمی کرد. زنان به عنوان عنصری موثر توانستند در حساس ترین تحوالت سیاسی و اجتماعی، نقش 
ایفا کرده و از ابتدائی ترین ابزار و سالح مبارزه)حجاب( در جهت تاثیرگذاری بر سیاستگذاری های کشور 
استفاده کنند و سهم بسزایی را در پیشبرد اهداف انقالبی به خود اختصاص دادند. بدست آوردن کرسی های 
سیاسی درجهت تاثیرگذاری بر خط مشی سیاست های دولت، انعکاس کاستی ها و کژی های جامعه درآثار 
شاعران و نویسندگان، حضورزنان با پوشش اسالمی در صحنه های انقالب و مبارزات نظامی، نشان گر توانایی 
و درایت آنان برای حضور درعرصه سیاست است. با اتخاذ حجاب، اولین گام های زنان ایران در ورود به 
مبارزات انقالبی برداشته شد و درواقع این امر نفی نظریه ی »حجاب مانعی برای زن « را نشان می داد. برای 
نتیجه آنچه را که به عنوان یک اصل در ساختار یک جامعه توسعه یافته می توان مورد تحلیل قرار داد، میزان 
حضور و مشارکت سیاسی- اجتماعی نیروهای مختلف در حوزه های گوناگون است. به سختی می توان 
بیان داشت که جامعه ایران طی محدوده تاریخی مورد بحث، پذیرای فعالیت و حضور گسترده زن در عرصه 
جامعه و سیاست بوده و چه بسا همواره به چالش کشیده شده است اما آن میزان از مشارکت نیز با توجه به 
همان محدودیت ها قابل سنجش و بررسی می باشد. این مسئله نشان می دهد که چنانچه حوزه وسیع تری 
از مشارکت سیاسی  به این قشر از جامعه اختصاص داده شود توانایی و قابلیت تاثیرگذاری و تعیین کننده بر 

تحوالت سیاسی- اجتماعی ایران خواهد داشت.     
   .  
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