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  كنش اجتماعي زنان در جنگ جهاني اول و دستاوردهاي آنان
 )ي زنانأكيد بر حق رأبا ت( پس از جنگ در غرب 

  *راد ميكائيل وحيدي

  چكيده
هـاي   جنگ جهاني اول تأثيرات بسزايي در ارتباط با مشاركت و حضـور زنـان در عرصـه   

اجتماعي و اقتصادي داشت. نوشتار پيش رو در صدد است تا با  ،فرهنگي، سياسي مختلف
ضمن بررسي جايگاه زنان در طول جنگ جهـاني اول در   تحليليـ   روش تاريخيابتنا بر 

كشورهاي غربي تأثير مشاركت زنان بر روند جنگ و كاركردهاي آنـان در ايـن حـوزه را    
 دستاوردهاي آنـان عمدتا بر اساس مورد بررسي قرار داده و شرايط دوره پس از جنگ را 

مسائل زنـان پـيش از    مداقه قرار دهد. تدقيق در بدست آوردن حق راي را مورد در جهت
بـوده كـه وقـوع    اول جنگ نشان از تالش جهاني آنان براي رسيدن به حق رأي در وهله 

جنگ مانع از پيگيري اين امر شد و زنان دوشادوش مردان در جهـت پشـتيباني از جبهـه    
جنگ و همچنين حفظ جبهه داخلي تالش مضاعفي از خود نشان دادند تا به اين ترتيـب  

عنوان شهروندان صاحب حق مـدني بـه رسـميت     اري خود به كشور، بهضمن اثبات وفاد
. در نتيجه اين جنگ نگاه بـه زنـان و بـه رسـميت شـناختن حـق  آنـان در        شناخته شوند

كشورهاي مختلف سرنوشت متفاوتي را رقم زد ولي در نگاه بلند مدت اكثريت كشورهاي 
ري برخـي حقـوق زنـان را در    غربي پس از جنگ، سياست واقع گرايانه و مثبتي بر واگذا

 پيش گرفتند.

  .جنگ جهاني اول، زنان، حق رأي، كارگران صنعتي، دستاوردهاي اجتماعي :ها هكليدواژ
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  مقدمه .1
جنگ جهاني اول كه پيش از وقوع جنگ دوم جهاني به عنوان جنـگ بـزرگ نيـز شـناخته     

كه نه تنهـا كشـورهاي   شد، يكي از تأثيرگذارترين رويدادهاي تاريخ حيات بشري است  مي
درگير جنگ، كه بر تمامي اوضاع جهاني اثر گذاشت. در اين ميان زنـان بـه عنـوان بخـش     
مهمي از جامعه جهاني نقش پررنگي به داليل مختلف در اين جنگ ايفا كردنـد كـه نتـايج    

ولي آنچه زنان ساليان سال در پي كسب آن بودند حق راي بود  گوناگوني را نيز در پي آورد
گيري و سياستگذاري نيز نقش بسزايي ايفا كننـد. سـوال اصـلي     بتوانند در عرصه تصميم تا

پژوهش حاضر معطوف به كنش زنان در عرصـه جنـگ اول جهـاني و دسـتاورد آنـان بـه       
خصوص در حوزه حق راي است كه بعنوان كعبه آمال و دستاورد مشاركت خود در جنگ 

نويسندگان بر اين امر تاكيد دارند كه فرداي جنگ بدان مي نگريستند. در اين ميان برخي از 
هاي دوره جنگ نيز  زنان نه تنها چنين امتيازي را بدست نياوردند بلكه از بسياري از موقعيت

كنار گذاشته شدند و اين جنگ نيز نتوانست به عنوان عامل مهمي براي حضور فعـال زنـان   
اني ندارد و در مقابل افـرادي چـون   در عرصه سياسي باشد كه اين نظر امروزه طرفدار چند

عطف بودن جنگ اول جهاني تاكيد دارند كـه در   بر نقطه )FrançoiseThébaudفرانسوا تبوآد(
. اين )Françoise,1994: 21(اين برهه زنان در پي جنگ توانستند به حقوق اساسي دست يابند

هـاي   زنـان در سـال   در حالي است كه نويسنده بر اين باور است كه نگاهي به دستاوردهاي
پس از جنگ حاكي از تاثير مثبت اين جنگ بر واگذاري حقوق زنان است كه نمي تـوان از  

توان نگريست كه تاثيرات مثبتي  آن به عنوان نقطه عطف ياد كرد بلكه بعنوان كاتاليزوري مي
بر روند واگذاري حق زنان گذاشت در ادامه نوشتار حاضر بـه مـوارد زيـادي از آن اشـاره     
خواهد. فرضيه پژوهش بر اين امر استوار است كه پس از اتمام جنگ به دليل عواقب وخيم 

هاي پس از اتمام جنگ  آن بر تمام كشورها و كشته شدن ميليون نفر در سراسر جهان، دولت
كردند با احيا شرايط پيش از  كاري بودند كه تالش مي هاي محافظه اول جهاني عمدتا دولت

هـاي   را سامان بخشند و نظم از بين رفته را با در پيش گرفتن سياسـت دوران جنگ اوضاع 
پيش از جنگ احيا كنند اما در نهايت به داليل گوناگون به ناچار سياست واگذاري حق زنان 
را در پيش گرفتند و به اين ترتيب جنگ اول را مي توان بعنوان كاتاليزوري براي كسب حق 

ترين دستاورد آنان يعني حق راي  كي از آن است كه مهمهاي نوشتار حا راي نگريست. يافته
هاي پس از جنگ اگرچه در كوتاه مدت بـه صـورت كـاملو     هاي دولت با توجه به سياست

هايي كه در طـي جنـگ بدسـت آورده     فراگير اجرايي نشد ولي زنان نيز با توجه به موقعيت
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در اين عرصه، كه خـود ايـن   هاي نوين  ها و كسب موقعيت بودند از جمله ورود به دانشگاه
زمينه كسب حقوق جديدي براي آنان شد، زنان به دستاوردهاي قابل توجهي نائـل   امر پيش

سـاز موفقيـت    هـاي شـكل گرفتـه در ايـن زمـان زمينـه       شوند و در طوالني مدت موقعيت
  گشت.  آنان

  
 تحقيق ةپيشين .2

در اين جنگ به رشـته تحريـر    در كشورهاي اروپايي آثار مختلفي در ارتباط با جايگاه زنان
اند. انتشار خاطرات زناني كـه   درآمده و هر كدام از زاويه ديد متفاوتي به اين مسئله پرداخته

هاي مختلـف اجتمـاعي و حتـي در قالـب      اند، كنش زنان در نهضت در ميدان حضور داشته
رونـد. از   ر ميهايي كه زنان عنصر اصلي و بازيگر مهم و به نوعي قهرمان آن به شما داستان

است كه در غالب  (L.E.Pembroke)اثر پمبروك TwoWomen Went to Warجمله اين موارد
انـد   روايتي داستاني از يك واقعه تاريخي به بيان آنچه زنان در جنگ اول جهاني انجـام داده 

 از ديگـر  Inside Outپرداخته و براي نمونه دو زن قهرمان داستان او در اين اثر است. كتاب 
هـا راهـي    هايي كه زنان پيشتر چندان به آن آثار ديگر نوشته در حوزه زنان است كه به حوزه

اثر اليزابت كرافورد از ديگر (Crawford,2003) نهضت حق راي زنان اند پرداخته است. نداشته
المعارف به معرفي جنبشهاي زنـان در كشـورهاي     آثار منتشر شده است كه به صورت دايره

خته است ولي مداخل آن بسيار مختصر است. از ديگر آثار مـرتبط بـا نوشـتار    مختلف پردا
كه تاريخ مبـارزات   1هايي در حوزه حق راي زنان در كشورهاي مختلف است حاضر كتاب

اند در حالي كه نوشتار حاضر بيشتر از  زنان در هر كدام از كشورها را مورد بررسي قرار داده
ير اين مشاركت در كسب حق راي را مـدنظر قـرار داده   منظر مشاركت زنان در جنگ و تاث

  است و همين امر موجب شده تا نوشتار حاضر از اين گونه آثار متمايز شود. 
  

  روش تحقيق .3
اقدامات زنـان طـي    بيانتحليلي ضمن  -  روش تاريخيبا نوشته پيش روي تالش دارد تا  

نگ تا چه اندازه زمينه و شرايط جنگ جهاني اول، دريابد مشاركت زنان در فرداي پس از ج
در  بخصـوص در قالـب حـق راي،    را براي ورود زنان به عرصه حيات سياسي و اجتماعي
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در تغييـر   جايگاهبرجسته ايغرب باز كرد و آيا اين جنگ توانست به عنوان يك كاتاليزور 
  .زنان ايفا نمايدنقش  كاركرد
  

  جايگاه زنان پيش از جنگ جهاني اول .4
م، جايگـاه  313شـدن آن در سـال    دين مسيح در قلمرو امپراتوري روم و رسميبا گسترش 

هـا   زنان در غرب تا حدودي، البته نسبت به قبل از خود، بهبود يافت ولي بسياري از حـوزه 
ها نبود. بخصوص كـه در ديـن مسـيحيت نيـز      هنوز به روي آنان بسته و زنان را راهي بدان

بر دوش و گرده زنان بود و اينان بايستي بـه   Original sin» گناه نخستين«هنوز سايه سنگين 
دليل ناپاك انگاشته شدن، ديرتر خلق شدن نسبت به مردان و حتي به باور يهوديان به دليـل  

هـاي   هـا و تـالش   هاي بسياري را تحمـل و جنـبش   عاري بودن از روح انساني محدوديت
  .دادند بسياري را براي بدست آوردن حقوق خود انجام مي

رنسانس يا عصر نوزايي از جمله رويدادهاي ديگر تاريخي است كه در آن با توجـه بـه   
اينكه مدينه فاضله در اين گفتمان، عصر باستان بود، زنان توانستند تا حدودي اوضاع بهتري 

تري را بدسـت گيرنـد. تأسـيس     را تجربه كرده و در عرصه اجتماعي تا حدودي نقش فعال
به صورت مختلط در اين دوره موجب رشد زنان باسـواد شـد در   مدارس خاص زنان و يا 

تداوم چنين شرايطي به نوشته ويل دورانت ما شاهد حضور زنان در عرصـه اداره شـهرها،   
ورود به عرصه شعر و ادبيات و حتي عرصه جنگ هستيم. رنسانس ايتاليا كه يك رنسـانس  

اتـر از مـردان عصـر خـود     هنري است پر از زناني است كه هـم پـاي مـردان يـا حتـي فر     
هاي مختلف به اين ترتيب زمينه براي رسيدن به  . در عرصه(Durant, 1953: 255)درخشيدند

حقوق برابر با مردان مهيا شد ولي شكل دوره رفورم و ضد رفورم اين حركت را كند نمود. 
پـس از   توان اين بيان را به كل اروپا تعميم بخشيد ولي اكثريت جامعه اروپـاي  اگر چه نمي

رنسانس رو به سوي محدود كردن مجدد زنان پيش رفت كه شايد از داليل اين امـر بتـوان   
  گيري جنبش رفورم و بخصوص پروتستانتيسم اشاره كرد. به شكل

از آنجايي كه در نگاه لوتر و جنبش پروتستانتيسـم تجـرد روحانيـان، بـرخالف آمـوزه      
ده و پرداختن به نقش زنان در اين مـذهب  رود خانوا ها، امري قدسي به شمار نمي كاتوليك

بار ديگر در كانون مباحثات قرار گرفت و به جز در اندك مواردي كه زنـان نيـز بـه عنـوان     
گران مذهب جديد وارد كنش اجتماعي شدند، در اكثر موارد نگاه سـنتي بـه زن بـه     موعظه
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را خشنود كردن  عنوان خدمتگزار مرد به گفتمان مذهب جديد بازگشت كه وظيفه اصلي او
  پنداشت. لوتر حتي در سخناني آشكارا چنين گفت كه: شوهر مي

اقتدار خاص شوهر است و زن بايستي تحت حكم خداوند از همسر خود اطاعت كند. 
اش دفاع كرده و شـخم   كند، از دارايي كند، مبارزه مي مرد بر خانه و دولت حكومت مي

دهد. در مقابل زن همانند ميخي اسـت كـه    ميزند، كشاورزي و ديگر كارها را انجام مي
بايست در خانه بماند و به امـور خانـه بپـردازد و امـور      بر ديوار فرو رفته باشد. زن مي

ها بپندارد. زن نبايسـتي جـز ايـن امـور      خارج از خانه را ناتوان از انجام و محروم از آن
  (Luther, 1986: 69)  .شخصي خود به كار ديگري بپردازد

به عصر روشنگري و تضعيف دو نهاد سنتي حافظ آيين و رسوم گذشته، يعنـي   با ورود
كليسا و نهاد فئوداليسم، بار ديگر فرصت الزم براي زنان مهيا شد تا خـود را آمـاده بدسـت    

هاي جديدي نمايند. چرا كه در اين دوره با وقـوع انقالبـات گونـاگون در     گرفتن مسئوليت
و بخصوص صنعتي كه بدون تأثير بر حوزه فرهنگـي و  حوزه فرهنگي، سياسي و اجتماعي 

توانست باشند، هر كدام نقش مهمـي در وارد كـردن زنـان بـه عرصـه عمـل        اجتماعي نمي
اجتماعي داشتند. با انقالب فرانسه و تحوالت ناشي از آن حتي زنـان بـه صـورت جمعـي     

درآمدند. (Olsen,1994:95)»جهت حضور در ميادين جنگ و عرصه نظام به استخدام ارتش«
اي بسيار محدود و مقطعي بود در اواسط قرن نوزدهم نيز فعاليت و كنش  اگرچه چنين رويه

گيرد و زنان خواهان كسـب حـق    زنان براي كسب حقوق برابر سرعت بيشتري به خود مي
شوند كه با ممانعـت نهـادي رسـمي كشـورها روبـرو شـده و        راي و حق انتخاب شدن مي

ولي در اواخر قرن نوزدهم بـود  )70: 1372(ميشل،كنند. انها ايجاد ميموانعي براي مشاركت 
انگاشـتند   يافته در جهت ايفاي حقوقي كه براي خود فـرض مـي   كه زنان به صورت سازمان

و اين امر به ظهور جنبش فمينيسم انجاميد كـه ايـدئولوژي آن در انقـالب    وارد عمل شدند 
عني انقالب صـنعتي و حضـور زنـان بـه عنـوان      فرانسه نهفته بود ولي وقوع انقالب ديگر ي

كارگران مزدبگير موجب تقويت جنبش زنان براي مشاركت در جامعه شد چرا كـه اكنـون   
آنان دريافتند كه ناتواني آنان به دليل اقتصادي نيست. از سوي ديگر انقالب صنعتي از جنبه 

تقويت و رشد طبقه ديگري نيز به اين جنبش كمك كرد و آن اينكه انقالب صنعتي موجب 
متوسط گشت و از سوي ديگر با فشار زنان تاسيس مدارس عمومي دولتي بـراي آمـوزش   
دختران افزايش يافت. در ادامه چنين رشدي ما شاهد واگـذاري حـق راي بـه زنـان بـراي      

ها مبارزه بـه رهبـري    هستيم كه بعد از سال 1893نخستين بار در كشور نيوزلند در سپتامبر 
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اين جنبش اگرچه در نيوزلند  (King,2003: 262)صورت گرفت) Kate Sheppardكيت شپرد (
به نتيجه رسيد ولي برگرفته از جنبش هايي بود كه در آمريكا و انگلستان شروع شـده بـود.    

در به اين ترتيب تالشهاي زنان در اروپاي غربي در قرن نوزدهم شروع شد و به اين ترتيب 
سي تأسيس و بزودي در  ) در واشنگتن ديicwالمللي زنان (نخستين انجمن بين 1888سال 

ديگر كشورها نيز چنين سازمان داخلي شكل گرفت. در اوايل قرن بيستم در فرانسـه سـال   
گيري بيش از چهل انجمن زنان هستيم كه هر كدام در سرلوحه برنامه  ما شاهد شكل 1901

دنبال كسب حقوق سياسي از جمله خود بهبود اوضاع و وضعيت زنان را گنجانده بودند و ب
هاي قبل از جنگ زنان هنـوز در صـدد كسـب مـوارد بسـياري از       . در سالحق رأي بودند

هاي سياسـي، اجتمـاعي و حتـي اقتصـادي بودند.مسـئله برابـري در ازدواج، حـق         موقعيت
هـاي   هاي شغلي و برابري دستمزد از جملـه درخواسـت   مالكيت، تحصيالت عاليه، فرصت

كه بخشي از اين درخواست ها قبل از شروع جنگ بدسـت آمـد ولـي بخشـي از      آنان بود
نگريسـتند كـه    هاي زنان حق راي را بعنوان مطالبه اصلي براي اخذ ساير مـوارد مـي  نهضت
هاي زنان در انگلستان و اياالت متحده آمريكا در زمينه حق راي موجب تقويت اين  موفقيت

تم را بايد قرن مبارزه آشكار زنان براي كسب امتيـازات  به اين ترتيب قرن بيسنظر شده بود. 
برابر دانست كه در قدم اول با جنگ اول جهاني روبرو شدند و تالش كردند تا با مشاركت 
در جنگ ضمن دفاع از ميهن خود، حوزه عمل اجتماعي و سياسـي خـود را نيـز گسـترش     

رأي خود براي شركت در  دهند؛ اما همين جنگ موجب شد تا زنان در نخستين گام از حق
جنگ دست بردارند و جنگ بـه عنـوان اولويـت اول، فـارغ از جنسـيت، توجـه و تـالش        

كرد به اين ترتيب زنان با مشاركت در جنگ و اثبات هويـت خـود در    همگاني را طلب مي
هـاي   فرداي پس از آن در صدد كسب امتيازات برابر با مردان بر آمدند و در اين راه نهضت

ي را در كشورهاي غربي به راه انداختند كـه در برخـي مـوارد، اگـر چـه محـدود،       شمار بي
موجب دستيابي زنان به حق رأي شد. در ادامه پيش از پيگيري اين روند به فعاليت و كنش 

  شود. زنان در طول جنگ اول جهاني پرداخته مي
  

  جنگ بزرگ ةزنان و كسب هويت اجتماعي در ساي .5
هاي طرفين، توسعه تسـليحات   گيري، استراتژي از منظر داليل شكلجنگ جهاني اول بيشتر 

و همچنين تأثيرات رواني و رفاهي كه بر مردم داشته است مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت   
گونـه   ولي جنگ در سوي ديگر موجب بسيج زنان نيز گرديد ولي زنان بيشتر در حاشيه اين
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ضوع و مسئله اصلي در اين جنگ مطرح نشدند گاه به عنوان مو اند و هيچ مباحث قرار گرفته
جهـاني اسـت كـه همـه     «گفته فوكوياما جهاني كه زنان در آن قدرت را به دست بگيرند به 

جوامع فراصنعتي و يا غربي به سوي آن در حركت هسـتند. بـه تـدريج كـه زنـان در ايـن       
ر، مـاجراجو،  القاعده كمتر تجاوزگ كشورها قدرت را در دست مي گيرند، اين كشورها علي

) البته اين تفكيـك سـنتي و غيردقيـق و    39، 1372(رضواني،»شوند. طلب و خشن مي رقابت
طلب در طول تاريخ  كشيدن مرز مشخص بين مردان جنگجو و زنان  صلح دوست و آرامش

انـد و بسـيار    بسيار زير سوال رفته است و چه بسا زناني كه جنگ را بر صـلح تـرجيح داده  
ولي در جنگ جهاني اول زنان با تمام توان . اند شدهيح جنگ دست به قلم مرداني كه در تقب

عنوان ابزاري جهت اثبـات   اي كه جنگ و مشاركت زنان در آن به وارد عرصه شدند به گونه
شد و از سـويي ايـن جنـگ سـبب      دوستي خود به كشورشان نگريسته مي وفاداري و وطن

با كنش جمعي و فردي اين امر را اثبات كنند كه ها سعي ميكردند تا  بسيج زنان نيز شد و آن
از جامعه هستند؛ البته در تداوم اين جريـان زنـان انتظـار داشـتند كـه       فعال ها نيز بخشي آن

عنوان مابه ازاء مناسبي مدنظرشان  ها نيز توجه شود و حق رأي به هاي آن درنهايت به خواسته
ي پـس از صـلح ورسـاي و پايـان     بود. همين مشاركت زنان در جنگ موجب شد تا فـردا 

جنگ، اعطا حق رأي به زنان تا حدودي با مخالفت كمتري نسبت به دوره پـيش از جنـگ   
كسي  1914روبرو شود ولي هنوز راه درازي تا كسب حق رأي وجود داشت. البته در سال 

كرد جنگ به درازا بكشد و همين طوالني شدن جنگ سبب شد تا رابطه زنـان بـا    فكر نمي
در كشورهايي  و نظم جنسيتي به دنياي كار، در خانه يا سطح جامعه، تغيير مسير دهد. دولت

چون نيوزلند نيز نهضت زنان توانست پيش از جنگ به كسب حق راي نائل شود و پس از 
  به حق راي دست يافتند. 1913و نروژ در سال  1902آنان نيز كشورهايي چون فنالند در 
با توجه به موقعيت جنگ از پيگيري شديد مطالبات خود در طي جنگ نيز زنان اگرچه 

دست كشيدند ولي به كلي كنار گذاشته نشـد و در برخـي كشـورهاي اشـغال شـده چـون       
بلژيك و ليتواني نيز طبيعي بود كه بحث حـق راي چنـدان مجـال بـروز و ظهـور در دوره      

كه از صحنه جنگ بـه   شد. در آمريكا اشغال پيدا نكند ولي اين امر شامل تمام كشورها نمي
 دور بود اقدامات زنان براي پيگيري مطالبات خود همچنـان در جريـان بـود. در ايـن ميـان     

مثابه ابزاري براي رسيدن به هدف كـه مـانع و انحرافـي در مسـير      برخي زنان جنگ را نه به
جنگ موجب تهديد رشد و تقويت جبهه زنان در «ديدند و معتقد بودند كه  حركت زنان مي

ولي موقعيت زنان از ديگر سو با رفتن مردان به جبهه  )Sandra, 1988: 261(»ابر مردان شدبر
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هايي كه پيشتر چنـدان مجـال ورود بـراي     جنگ در داخل كشور براي كنش زنان در بخش
و از سويي سازمانهاي حامي حق راي زنان نيـز تمـام توجـه     ها وجود نداشت بيشتر شد آن

طوف كردند و به اين ترتيب خدمات جنگي در اولويـت قـرار   خود را به امورات جنگي مع
هـاي صـنعتي، حتـي     در حوزه كارمندي، كـارگري در كارخانـه   گرفت و زنان نيز به زودي

از جمله  وارد شدند كه هاي جنگ خدمات شهري چون رانندگي و حضور مستقيم در جبهه
به اين ترتيـب تمـام    دادهاي جديدي بود كه جنگ پيش روي زنان در اين دوره قرار  تجربه

توجه سازمانهاي حامي راي زنان توجه خود را بر جبهه داخل در مقابل جبهه جنـگ قـرار   
هـاي جديـد اگرچـه موجـب حضـور بيشـتر زنـان در صـحنه          اين شرايط و موقعيت.دادند

اجتماعي و اقتصادي شد، ولي دستمزد و حقوقي كه زنان در مقايسـه بـا مـردان بـراي كـار      
بردند يكسان نبود. البته بخش بزرگـي از كـنش جمعـي و     ين دوره دريافت ميمشابه در هم

فردي زنان در طول جنگ اول جهاني نه مختص به اين جنگ بوده و نه خاص كشـورهاي  
گرفت شامل  اروپايي است. اين بخش كه بيشتر به صورت داوطلبانه از سوي زنان انجام مي

شود. از ديگر سو  ها پرداخته مي ند نمونه از آنموارد بسياري است كه در ادامه به بررسي چ
بايستي خاطرنشان شد كه تصويري كه از زنان در طي جنگ اول جهـاني در اذهـان وجـود    
دارد بيشتر تصويري است از حضور زنان در عرصه داخلي و خدماتي و در جبهه جنگ نيز 

  بخش پرستاري زنان بيشتر از همه مورد توجه همگان قرار گرفته است.
نگرند  پرستي مي البته بسياري از نويسندگان حضور زنان در ميدان جنگ را از روي وطن

اي را بوجود آورد كه زنان بدون چشمداشت  و بر اين باورند كه وقوع و شروع جنگ صحنه
همپاي مردان در حمايت و دفاع از كشور خودشان در آن حضور يافتند ولي برخـي ديگـر   

، از فعـاالن حـق رأي زنـان در    Millicent Garrett Fawcett همچون خانم ميليسنت فاوسيت
انگلستان دوره جنگ اول جهاني، بر اين باورند كه مشاركت زنـان در ايـن جنـگ موجـب     
تقويت جبهه آنان براي كسب حق رأي شد كه اندكي پس از پايان جنگ در موارد محدودي 

ن نكته شايان ذكر است كـه بيشـتر   اما در اينجا اي (Fawcett,2001: 122).دآن را بدست آوردن
ها تعلق نگرفت و  زناني كه در جنگ حضور داشتند از قشر جواني بودند كه حق رأي به آن

گونه كه در ادامه بيان خواهد شد امتيازاتي هم كه زنان بدسـت آوردنـد بـا بازگشـت      همان
گشته از جنگ ها در اختيار مردان باز از دستشان خارج شد و فرصتكوتاه مدت  نظاميان در
لذا اگر چه نمي توان جنگ را يك نقطه عطف در حـق زنـان بـر شـمرد ولـي       قرار گرفت
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و در توان از آن به عنوان يك كاتاليزور ياد كرد كه البته اين امـر نيـز در مـوارد مختلـف      مي
  كشورهاي مختلف متفاوت بود.

دي بـراي  هـاي زيـا   پيش از آغاز جنگ جهاني در سطح كشورهاي اروپاي غربي تالش
كسب حق راي صورت گرفـت كـه بخصـوص ايـن امـر در انگلسـتان از سـابقه بيشـتري         

 1988- 1902آفريقاي جنـوبي    برخوردار بود و حتي تجربه حضور زنان انگليسي در جنگ
پرستي خود را به نوعي پيش از جنگ اول جهـاني بـه اثبـات     نيز وجود داشت و آنان وطن

جنگ اول جهاني آنان جنـگ را فرصـتي بـراي خـود در     رسانده بودند و اكنون در هنگامه 
اي كه امپراتوري به آنـان   جهت اثبات شايستگي شان براي ايفاي نقش شهروندي در هنگامه

اما با ناديده گرفتن شدن آنان در اين زمان، زنان با در  )Laura, 2003: 29.(نياز دارد مي ديدند
صاب غذا خواهان رسـيدن بـه حـق و    پيش گرفتن ابزارهايي چون اعتراضات جمعي و اعت

حقوق خود معطوف به كسب حق مشاركت مدني و حق راي بودند و در اين زمينه نيز تمام 
تنهـا اسـتداللي كـه     1910تالش خود را براي نقد استدالل منع زنان به كار بردند. تـا سـال   

حـث نيـروي   ب«شـد   همچنان در انگلستان مقابل زنان باقي بود و عليه حق راي زنان ادا مـي 
گفت مردان به دليل دارا بودن نيروي فيزيكي قدرتمندتر اليق تفوق و  بدني مردان بود كه مي

» حـــائز چنـــين برتـــري و تنهـــا بـــازيگر عرصـــه قـــدرت سياســـي در ســـطح ملـــي
اين استدالل نيز خيلي زود به چالش كشيده شد و آن قـدرتي را  (Pugh,2000:55-57)هستند.

مان طوالني موفقيت زنان را به تعويق بيانـدازد امـا زنـان در    نداشت كه بتواند براي مدت ز
شدند تا به صورت  هاي لندن جمع مي اركپ  جمعي در روزهاي مختلف در اعتراضات دسته

هماهنگ عليه مخالفان اعتراض كنند كه قضات دادگاه اين اقدام زنان را نيز برخالف قـانون  
بـا  (Times, 8 April 1913).وع اعالم كردندو برهم زننده نظم شهري تشخيص داده آن را ممن

ترين هدف مبـارزاتي   وقوع جنگ و تحت شعاع قرار گرفتن كسب حق رأي، به عنوان مهم
هاي  زنان در قبل از جنگ، اينك زنان بخصوص زنان ثروتمند و طبقه متوسط به باال سازمان

ه از جملـه  نظامي خود را جهت مشـاركت در جنـگ تأسـيس كردنـد كـ      نيمه نظامي يا شبه
توان به نيروي ذخيره زنان داوطلـب، هنـگ دفـاعي زنـان و      ها در انگلستان مي ترين آن مهم

ها نيز از جنـگ بـه عنـوان     دولت)Summers,1988:250.(هاي اوليه اشاره كرد پرستاران كمك
ها  هاي آن رويدادي براي محدود كردن درخواست زنان و يا حداقل به تعويق انداختن تالش

و اعالم كردند كه در شرايط حاضر باالترين ارزش خدمت بـه  نگ استفاده كردند در طي ج
اي آشكار در انگلستان به زنان طرفدار حـق رأي از جملـه بـه دكتـر      و در نمونهملت است 



 1397سال نهم، شمارة دوم، تابستان ، نامة زنان پژوهش   160

خود رفتـه و    تا به خانه«، فعال مدني حق رأي زنان توصيه شده Elsie Inglisالسي اينگليس 
به اين ترتيب جنگ سبب شد تا دولت با تاكيد (Lawrence,1971:55)»هنوز در آن آرام بگيرد

بر مشاركت همگان براي گذار از وضع جنگ زنان را از  پيگيري راهي كـه در آن در حـال   
اكثريت زنان در اين دوره سـعي كردنـد تـا از طريـق ورود بـه      پيشرفت بودند باز دارد. لذا          

و به اين ترتيب مشاركت خود را در يـك نقـش    صليب سرخ در امور پرستاري وارد شوند
پذيرفته شده در جامعه آن روز انجـام دهنـد. چـرا كـه ايـن كـار از نظـر زنـان بـه عنـوان           

  ترين شكل كار مردان در جبهه جنگ بود. نزديك
نخستين تفاوت در مبارزه براي كسب حق راي در جبهه مقابل انگلستان يعني در آلمان 

جنبش در آلمان نه از ميان طبقه متوسط كه از ميان زنـان كـارگر در   اين بود كه رهبران اين 
كـه اكثريـت زنـان نيـز در حـزب سوسـيال        (Evans, 1977:154)اين كشور ريشـه گرفـت.  

بر اساس  1908عضو بودند در واقع زنان در آلمان تا سال  SPDدموكراسي آلمان موسوم به 
ايـن   1912با رفـع ايـن مـانع در سـال      قانون از ورود به احزاب سياسي منع شده بودند كه

حزب با اكثريت قاطع توانست بـه عنـوان بزرگتـرين حـزب آلمـان در مجلـس رايشـتاگ        
Reichstag را از آن خود كند (Fricke, 1976: 407)    اما مشكل اين حزب نيـز در آن بـود كـه .

قـالب  عليرغم اكثريت قاطع در مجلس تا بركناري قيصر و تاسيس پارلمـان مشـروطه در ان  
  نتوانست كاري را پيش ببرد.  1918

هـاي اوليـه وجـود     هاي كمك به عنوان گروهآلماني  نيز مشاركت زنان در صحنه جنگ 
هـاي داوطلـب راهـي     عنوان گروه نفر به 40000داشت و از طبقات متوسط و باال در حدود 

عنـوان   بـه هاي جنگ شدند و طبقه اشراف نيز با واگـذاري سـاختمان بـراي اسـتفاده      جبهه
پرستاري كه  92000كه از حدود  (Verhey, 2000:48)بيمارستان در اين امر مشاركت نمودند.

نفـر در   28000بوسيله ارتش طي جنگ اول جهاني به خدمت گرفته شده بودند، در حدود 
هـزار نفـر از طريـق     19000هاي نزديك خطوط جبهه خدمت كردند. در حـدود   بيمارستان

اي داوطلب از طبقات متوسط و  شدند كه با ورود پرستاران حرفه صليب سرخ وارد خدمت
بسياري از اين زنان به عنـوان   (Abrams, 1996: 125).متوسط به باال اين ارقام باالتر نيز رفتند

هاي صحرايي خدمت كردند و اين حضور زنان در نزديك جبهـه جنـگ    مديران بيمارستان
پرسـتي و   آنـان را ببيننـد، وطـن    خودگذشـتگي از عالوه بر اينكه موجب شـد تـا ديگـران    

حقوق برابـر بـا مـردان در     كسبدوستي آنان نيز به اثبات برسيد چيزي كه زنان براي  ميهن
  ميكردند.فرداي جنگ به آن احساس نياز 
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  نظامي كسوتزنان در  .6
گري بود. ايـن مجـال    هايي كه زنان در جنگ ايفاي نقش كردند در رده نظامي از ديگر نقش

پـس از  بار نگامي به ذهن بانوان خطور كرد كه پايان جنگ به درازا كشيد و براي نخستين ه
، برخي زنـان پرنفـوذ در انگلسـتان    1915اينكه دو سال از جنگ گذشته بود، يعني در سال 

هاي حضور زنان در لباس نظامي را زدند و اين امر را شانسي بـراي حضـور رسـمي     جرقه
تواننـد   ك سطح به رسميت شناخته شده قلمداد كردنـد كـه مـي   زنان در نيروي مسلح در ي

هاي طرح  هاي جنگ شوند. اگرچه اين ايده در نخستين ماه جايگزين مردان غيرجنگي جبهه
در فرانسه ارتش  1917آن با مخالفت افسران بلندپايه ارتش روبرو شد، ولي بزودي در سال 

گونـه كـه بعـدها     جود آمد. امـا همـان  زنان شكل گرفت و در انگلستان نيز چنين ارتشي بو
مشخص شد زنان نظامي در لباس نظامي نيز بايستي تا وقوع جنگ دوم جهاني در انتظار به 

 ,Leah).ها و اقدامات زنان در اين حوزه نيز به رسميت شـناخته شـود   بردند تا تالش سر مي

اي،  ه كارهاي ترجمهبه همين دليل كاري كه به اين زنان سپرده شد عمدتاً متوج (177 :1994
  دفتري، آشپزي و كمك آشپزي و... در ارتش بود.

رفت اين بود كـه در جبهـه    شده و سنتي كه در اين دوره از زنان انتظار مي نقش تعريف
رسـاني كننـد    خانه فعال بوده و نهايتاً از طريق دوزندگي و بافندگي به جبهه جنگ نيز كمك

گونه كه گفتـه   رفتن نقش فراتر از اين بودند و همانولي بسياري از زنان خواهان بر عهده گ
هاي سنتي با مخالفت مردان و بخصـوص نظاميـان    شد هرگونه مشاركت فراتر از چارچوب

شد و حتي در كشورهايي چون فرانسه و انگلستان وزارت جنگ رسماً اعالم كرد  روبرو مي
جبهه جنگ وجود ندارد  كه در خارج از چارچوب پذيرفته شده پيشين جايي براي زنان در

خود زمينه حضور زنان در خطوط جبهه را نيز هـم در شـكل    اما طوالني شدن جنگ خودبه
ونقل و... فراهم كرد. از جملـه در انگلسـتان    جنگي و هم خدماتي از نوع پرستاري يا حمل

ــكل  ــاهد ش ــازمان  ش ــري س ــن   گي ــب وط ــاي داوطل ــگ    ه ــه هن ــان از جمل ــتانه زن پرس
زنان، ملوانان شاهزاده ماري، انجمن بافندگان ملكه  (Women’s Emergency Corps)اضطراري

ها داد. در ادامه چنين  ناچار وزارت جنگ نيز تن به پذيرش رسمي آن ماري و... هستيم كه به
بردند،  روندي در آمريكا نيز از ميان بيش از شش هزار پزشك زني كه در ارتش خدمت مي

وردن جايگاه افسري در ارتش، برابر با شرايط مردان، به جنبشي پيوستند كه در پي بدست آ
  .(Jensen,2008:IX)بودند
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كارگيري  هاي به زمزمه 1917از سوي ديگر در سطح جامعه نيز با گذشت زمان در سال 
هاي جنگ شروع شد و ازجمله با تشـكيل هنـگ امـدادي ارتـش      زنان در خط مقدم جبهه

اين سال كه در قانون بازنگري فعاليت زنـان در  در  (women's Army Auxiliary Corps)زنان
هاي  گيري زنان در اين جبهه شدند و در روزنامه طي جنگ گنجانده شد، خواهان به خدمت

گونه بيان شد كه چرا زنان در نبود مرد در انگلستان در جبهه جنگ به كـار   انگلستان نيز اين
ترتيـب گـويي درخواسـت     اين به (Evening Standard, 26 August 1914: 3).شوند گرفته نمي

ورود زنان به جبهه جنگ اين بار نه فقط از سوي زنان كه از سوي افراد جامعه نيـز مطـرح   
عنـوان   شد ولي اكثريت جامعه هنوز بر كاركرد دوگانه زنان در جبهـه داخلـي يعنـي بـه     مي

اندن زنـان  نيروي كار و از سوي ديگر ايفاي نقش مادري در خانه تأكيد داشت و خواهان م
در جبهه داخلي بود. از بعد ديگر نظاميان ارشد نيز با حضور زنان در جبهه در كنـار مـردان   

هاي كارمندي ارتش مورد تائيد قرار دادند و از  مخالف بودند و ورود آنان را صرفاً در پست
توانست بـه عنـوان موضـوع آزار و اذيـت جنسـي آنـان تبـديل شـود          اينكه ورود زنان مي

داشتند لذا در حالي كه در جبهه داخلـي شـرايط بـه سـمت تـا       هاي خود را ابراز مي نگراني
رفت در جبهه جنـگ و بخصـوص    حدودي به رسميت شناخته شدن حضور زنان پيش مي

دادند و در  ها همچنان پابرجا بود و آنان اجازه حضور بانوان را نمي نظاميان بلندپايه مخالفت
هاي كارمندي ارتش بودند؛ در ميان سربازان رده  در سمتبهترين حالت موافق حضور آنان 

شد چرا كه حضور زنان به معنـي تـداوم    پايين نيز حضور زنان چندان با اشتياق قلمداد نمي
جنگ و اعزام آنان به خط مقدم جنگ بود و اين خطر را در پي داشت كه مردان به كلـي از  

ترتيب تنها ميدان جنگ بـراي مـردان    هاي غيرجنگي رهايي پيدا كنند و به اين برخي پست
آورد.عـالوه بـر انگلسـتان در     ماند كه خطر جاني بيشتري را برايشان به ارمغان مـي  باقي مي

ها با حضور نظامي زنان هم چنان در اين سال پابرجا بود به همين دليـل   آمريكا نيز مخالفت
سـته كسـب آن هسـتند    بردند كه از جايگاه و احتـرام و وفـاداري كـه شاي    زنان احساس مي

برخوردار نيستند حضور آنان در عرصه نظامي بيشتر به عنوان يك عامل درجه دوم نگريسته 
شود كه در طي جنگ زنان با مشاركت در ارتـش   شود. چنين رويه در آلمان نيز ديده مي مي

ي شدند تا مردان با فراغت از كارهاي كارگر )، موجب ميEtappenhelferinnenامدادي زنان (
ها، فرصت حضور در جبهه جنگ را پيدا كنند به اين ترتيـب چيـزي در حـدود     در شركت

نفر از زنان در ارتش امدادي حضور داشتند كه بخش مهمي از آنان به عنوان مترجم  20000
هـزار   90تا  80اين رقم در انگلستان به  (Hacker, 2012:211).در ارتش مشغول به كار بودند
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هاي خدماتي چون آشپزي، مكانيكي، رانندگي و اداري مشغول  در بخششد كه  نفر بالغ مي
هايي در صحنه جنگ حضور پيـدا كننـد. در    به كار بودند تا مردان با فراغت از چنين پست

گونه بسيج نيروي زنان يا نظامي كردن آنان پياده نشد، ولي زنان خـود خواهـان    فرانسه هيچ
ها از جمله باشگاه اتومبيل  نيز با تشكيل برخي گروهمشاركت در اين امر بودند و در نهايت 

به منظور جابجايي افراد زخمي و هنگ داوطلـب زنـان    .(Women's Automobile Club)نزنا
فرانسه و بلژيك براي دفاع ملي، وارد اين صحنه شدند و از مقامات دولتي نيز خواستند تا با 

دي آنان موافقت بـه عمـل آيـد و بـه     هاي شهرون حضور آنان در جنگ با تكيه بر مسئوليت
رسميت شناخته شود اما پاسخ مقامات رسمي عدم پذيرش بود و به ايـن ترتيـب زنـان در    

ها توانستند در پوشش كار نظـامي مشـغول بـه كـار      ونقل زخمي فرانسه تنها در حوزه حمل
  شدند. عنوان كارمندان و كاركنان بخش داخل كشور به كار گرفته شوند و در عوض زنان به

اگرچه حضور زنان فرانسه در جبهه داخلي و جبهه جنگ پررنگ و بسيار پراهميت بود 
ولي حق راي زنان در فرانسه نه تنها در طي جنگ و بعـد از آن كـه تـا آسـتانه جنـگ دوم      
جهاني به دراز كشيد. يكي از داليـل اصـلي چنـين تـاخيري در فرانسـه بـه عـدم تشـكيل         

گردد كه نتوانستند براي كسب حق راي  زنان در فرانسه باز ميها و ارگانهاي خاص  سازمان
هاي زنانه ايجاد كنند. از سوي ديگر باكسر به نبود رهبـري قدرتمنـد    اقدام مشترك و جنبش

كند كه نتوانسـتند حمايـت اكثريـت مـردم را      در ميان زنان فرانسوي در اين دوره اشاره مي
قـد طبقـه متوسـط قدرتمنـد حـامي زنـان       بدست آورند چـرا كـه در ايـن دوره فرانسـه فا    

با شروع جنگ جهاني اول به اين ترتيب زنان فرانسوي بيشـتر از   (Marilyn, 1985:700)بود.
زنان ساير كشورها در امر دفاع وارد شدند و در طي جنگ نيز زنان از هرگونه ابراز عقيده و 

طرف خود زنان انجـام  تالش براي احقاق حق منع شدند و اين امر نه از سوي دولت كه از 
 Jane Mismeجـين مسـمي    Françaiseشد. براي مثال موسس فمينسيت روزنامه فرانسـيس  

تا زماني كه كشور درگير جنگ است، هيچ كس حق نـدارد دربـاره حـق زنـان     «نوشت كه 
به  (Williams, 2007: 121).»صحبت كند. ما اكنون تنها وظايفي (در حوزه جبهه جنگ) داريم

  حق راي زنان فرانسوي در طي جنگ به محاق كامل رفت.اين ترتيب 
  

  زنان و جنبش پر سفيد .7
هاي اجتماعي زنان در طول جنـگ اول جهـاني حضـور و پررنـگ زنـان در       از ديگر كنش 

نظامي پرهاي سفيد در انگلستان بود. در اين جنبش كه سابقه آن به اوايـل قـرن    جنبش شبه



 1397سال نهم، شمارة دوم، تابستان ، نامة زنان پژوهش   164

مرداني كه در لباس نظامي نبودند پر سفيد به نشانه ترسو  گردد، زنان به نوزدهم ميالدي برمي
بردنـد. بـه ايـن     دادند و يا به لباس آنان آويزان مـي  بودن و فرار از انجام خدمات نظامي مي

شـد امكـان    ترتيب هر مردي كه در لباس غيرنظامي در محافل عمومي و شهرها ظـاهر مـي  
تفـاوتي بـه    دادن پـر سـفيد مـتهم بـه بـي      داشت با كنش اين زنان روبرو شود كه آنان را با

سرنوشت كشور نمايد. اين جنبش طي جنگ اول جهاني در انگلستان و توسـط درياسـاالر   
شهرت يافت. » بريگاد پر سفيد«احيا شد كه به (Charles Penrose Fitzgerald)چارلز فيتزجرالد

سراسـر منـاطق    اين عمل كه در محدوده كوچكي در انگلستان شروع شده بود به زودي به
تحت نفوذ بريتانيا گسترش پيدا كرد و بخصوص در شهر لندن و شهرهاي بندري به شدت 

  شد. دنبال مي
اي آغاز گشت كه سربازگيري بر پايه خدمات داوطلبانه قـرار   جنبش پر سفيد در هنگامه

شد تا همسران و برادران خـود را   داشت و در تبليغات رسمي دولتي از زنان درخواست مي
براي دفاع از كشور ترغيب به مشاركت در جنگ كنند. به اين ترتيب زنان در مشـاركت بـا   

نام نكرده و يونيفرم  اين طرح دولتي به مرداني كه هنوز در سربازگيري دولتي داوطلبانه ثبت
بردند و به اين ترتيب يك اجبار  نظامي بر تن نداشتند با اهدا پر سفيد او را ترسو قلمداد مي

دادند تا به پشتوانه آن بتوانند افراد بيشتري را براي حضور  اي را شكل مي ي و هجمهاجتماع
خواسته  1914هاي جنگ اعزام كنند؛ حتي در يك آگهي در روزنامه تايمز در سال  در جبهه

نويسـي نكـرده بودنـد دامـن داده      شده تا به مردان جوان و سالمي كه هنـوز در ارتـش نـام   
هـاي بسـياري نيـز از سـوي دولـت و افـراد        پوسترها و اطالعيه (The Times, 1941:1)شود.

نام در ارتش منتشر شد كه پيـام   مختلف در شهرها در جهت تهييج مادران و زنان براي ثبت
بردند كه اگر مـردان و   ها اين بود كه كشور به شما نياز دارد. همچنين به زنان القا مي همه آن

ندهند و در راه پادشاه و كشور خود گام بر ندارنـد،   پسران شما امروز به توصيه شما گوش
. سـؤالي  (Gullace, 1997: 185)روزي خواهد رسيد كه به حرف شما هم گوش نخواهند داد

كه مطرح است اين كه تا چه اندازه زنان با اين خوانش دولتي از عقايد آنان موافق بودند. آيا 
يا خود زنان نيز در اين جنبش شريك بودنـد.   كرد و دولت از آنان به عنوان ابزار استفاده مي

پاسخ به اين سؤال تا حدودي روشن است چرا كه در منابع تاريخي و خاطرات اشـخاص،  
اند گزارش شـده اسـت ولـي     هاي بسياري از مواجهه با زناني كه به آنان پر سفيد داده نوشته

  جانبه دولتي نيست. اين امر منكر تبليغات يك
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ات اجتماعي در اين كنش جمعي زنان بايستي خاطرنشان شـد كـه   از نظر مشاركت طبق
و (McGrory, 2016:32)اكثريـت زنــان جـوان طبقــه متوسـط در ايــن جنـبش فعــال بودنـد     

شدند هـدف اصـلي ايـن     زادگان و يا طبقه پايين به ندرت در ميان اين زنان ديده مي اشراف
نويسـي   ترغيب و تشويق بـه نـام  جنبش نيز شرمسار كردن مردان نبود بلكه بيشتر به منظور 

شد كه حتي پس  صفوف نظاميان بود ولي به هر حال گاهي معاني متفاوتي از آن دريافت مي
هـايي در   از شروع نظام اجباري سربازگيري نيز تداوم يافت و زنان گاهي با چاپ يادداشت

بخشـيدند كـه   هايي به نوعي اين جنبش را تداوم  ها و حتي انتشار داستان مجالت و روزنامه
منجر به خودكشي و نابودي زندگي برخي مردان نيز شد. در داستاني كـه در همـين زمينـه    

اي كه در جنـگ از خـود    مشهور است، فردي به نام مايكل مكدونا، به خاطر عمل قهرمانانه
شود و هنگامي  نشان داده بود براي دريافت مدال ملكه ويكتوريا به كاخ باكينگهام دعوت مي

از دريافت مدال در حال بازگشت به خانه بود، به دليل لباس غيرنظامي كـه بـر تـن    كه پس 
داشته به وي نيز پر سفيد داده شد كه به معني دريافت مدال و پر سفيد در يك روز و بـراي  

  (Gullace: 200)يك نفر است.
  

  داخلي ةزنان در جبه .8
هه داخـل نيـز تـأثيرات مهمـي و     چيز را تغيير داد كه در جب جنگ نه تنها در خط مقدم همه

ديرپايي را به جاي گذاشت؛ كه در تمامي كشورهاي درگير آن به نوعي خود را نشـان داداز  
شد تا با مشاركت در تكميل نيروي كار، مردان را براي رفتن به جبهه جنگ  زنان خواسته مي

اي  گونـه  دار بود بـه پايه جبهه جنگ برخور آزاد كنند. البته جبهه خانه و داخلي از اهميتي هم
كه در نخستين مجلس آلمان كه با حضور زنان انجام شـد آمـده بـود كـه حـق شـهروندي       
نيازمند گذراندن دوره خدمت سربازي است و چون زنـان در آن دوره در ارتـش و بخـش    

انجام وظيفه مادري برابر با «جنگي حضور نداشتند، به عنوان راهكار جايگزين آمده بود كه 
در واقع با شروع جنگ (Kuhlman, 2008: 170)»شود ت نظامي در نظر گرفته ميارزش خدما

جهاني اول در اروپا و راهي شدن بسياري از مردان به خط مقدم جنگ، فرصت ديگري بـه  
صورت ناخواسته در اختيار زنان قرار گرفت، تا بـا حضـور و مشـاركت در آن نـه تنهـا از      

واسـطه   بيايند بلكه نقـش پررنگـي در جنـگ بـه     هاي پذيرفته شده آن روز بيرون چارچوب
فعاليت در مراكز صنعتي توليد مهمات و ملزومات جنگ بـر عهـده بگيرنـد و از سـويي در     

تـوان جنـگ را    هاي صنعتي غيرنظامي نيز جايگزين مردان شوند. به اين ترتيب مـي  كارخانه
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زي دانسـت كـه پيشـتر    مثابه كاتاليزوري براي ورود زنان به عرصه كار و حضور در مراكـ  به
تر اين است كه اين حضـور و ورود   فرصت و مجال حضور آن را نداشتند. ولي مسئله مهم

تر حقوقي كه زنان در اين عرصه در ازاء  به عرصه جديد تا چه اندازه پايدار بود و از آن مهم
راي پاسخ به كرد. ب دادند تا چه اندازه با دستمزد دريافتي مردان برابري مي كاري كه انجام مي

  اين مسائل الزم است تا ابتدا نگاهي به حضور زنان در عرصه جديد شغلي داشته باشيم.
يافتن آمار و ارقام حضور زنان در عرصه جديدي كه به روي آنان باز شده بود، در دوره 
جنگ اول جهاني كمي مشكل است، اگر چه در مورد جنگ دوم جهاني آثـار و آمـار قابـل    

توان تا حـدودي تصـويري گويـا از     يافته، ولي با استناد به آمار موجود نيز مي اتكايي انتشار
ها صـنعتي نظـامي و غيرنظـامي ارائـه كـرد. از جملـه        وضعيت و موقعيت زنان در كارخانه

دسترس آمار وزارت بازرگاني كابينه جنگـي دولـت بريتانيـا در طـول جنـگ       آمارهايي قابل
مـار نشـانگر افـزايش حضـور زنـان در بسـياري از       جهاني اول است كه بررسـي آن ايـن آ  

  هاي اقتصادي اين كشور است كه به تفكيك آمده است. بخش

  هاي مختلف در طول جنگ جهاني اول در انگلستان تغيير نرخ اشتغال زنان در حوزه
  نرخ تفاوت  1918جوالي   1914جوالي   تعداد زنان شاغل در:

  +40.000  470.000  430.000  كارگران مستقل يا استخدامي
  +792.000  2.970.600  2.178.600  صنعتي
  - 400.000  1.258.600  1.658.500  خانگي
  +429.000  934.500  505.500  بازرگاني

  +198.000  460.200  262.200  خدمات دولتي آموزشي
  +38000  228.000  190.000  كشاورزي

  +39.000  220.000  181.000 ها و تئاترها هتل، مهمانخانه
  +99.000  117.200  18.2000  ونقل سيستم حمل
  +110.000  652.5000  542.5000 اي و خانگي ديگر صنايع حرفه

  +1.354.000  7.311.000  5.966.000  مجموع اشتغال

- Source: Board of Trade figures from the Report of the War Cabinet Committee onWomen in Industry, 

HMSO 1919,London, H.M. Stationery off, 1919. p. 80 
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شود ميزان ورود زنان به كار در طـي جنـگ    گونه كه از آمار جدول نيز استنباط مي همان
ميليون نفر به تعداد آنان افزوده شد  1.3درصدي مواجهه و بيش از  25اول جهاني با رشدي 

ن به حوزه توليـدات  كه بيشترين ميزان رشد در حوزه صنعت بود كه دليل اين امر ورود زنا
صنايع نظامي در كنار جايگزين شدن به جاي مرداني بود كه براي بدست گرفتن سـالح بـه   

در كنار ورود زنان به  - جبهه جنگ اعزام شده بودند؛ در رتبه دوم حوزه تجارت و بازرگاني
  ونقل قرار دارد. اي و سيستم حمل هاي بيمه ها و شركت بخش كارمندي بانك
هاي كاري نيز با رشد بسيار بيشـتري مواجهـه شـدند از جملـه در      حوزه برخي ديگر از

اي كـه بـر اسـاس     گونـه  ونقل عمومي لندن شاهد رشد بسيار زيادي هستيم بـه  بخش حمل
به بـيش از   1914هزار نفر در سال  12شده تعداد زنان شاغل در اين بخش از  آمارهاي ارائه

كه عمده اين افـزايش   (Ibid, 97)افزايش يافت هزار نفر در سال پاياني جنگ اول جهاني 66
ها حضـور نداشـتند و كارهـايي مخـتص بـه       هايي بود كه پيشتر زنان در آن بخش در بخش

شد. از جمله در بخش شستشو و تعمير موتور ماشين، جمع كردن بليط  مردان محسوب مي
واسطه جنـگ  سازي و... كه اكنون فرصت حضور براي زنان به  اتوبوس، مكانيك و مهمات

هزار مرد در طـي جنـگ ايـن كشـور      700مهيا شد. در اتريش نيز با از دست دادن بيش از 
زنان بـا   1916مجبور شد براي جبران اين امر از زنان در صنايع خود استفاده كند و پس از 

سـال نيـز اسـتخدام     8ساعت كار در طي هفته وارد صنايع شدند و حتي كودكان باالي  85
رفـت. ايـن امـر بـر      كه از عوارض ناخواسته جنگ به شمار مي(Herwig, 2014: 275)شدند.

درصد از نيروي كار  14.5تنها  1913كه در سال  كارگيري زنان در صنايع افزود و درحالي به
داند اين رقم در طي جنگ با رشد روزافزون بـه حـدودي    صنايع اتريش را زنان تشكيل مي

ظامي افزايش يافت و وزارت جنـگ اتـريش نيـز    درصد از كارگران صنايع بخصوص ن 50
ها و اسناد حاكي از آن  اما گزارش (Ibid. 277)هايي مبني بر استخدام زنان صادر كرد. بخشنامه

شد و در بهترين حالـت زنـان در    است كه اين حضور با پرداخت برابر با مردان جبران نمي
بـه مـردان را    (Ibid)ختـي سوم و در نهايـت نصـف پردا   صنايع اتريش چيزي در حدود يك

كردند و به اين ترتيب مي توان گفت كه بورژوازي از نيروي كار زنـان اسـتفاده    دريافت مي
مي كرد ولي اجازه هيچگونه مشاركت سياسي را به آنان  نمـي داد ولـي بـا وقـوع انقـالب      
 كمونيستي در روسيه و گرايشات برخي زنان سردمدار فمينيسم در كشورهاي مختلف به آن
سبب شد تا بورژوازي براي بيرون كشيدن زنان از اين مرام دست به كـار شـود. در نهايـت    
پس از پايان جنگ و با از بين رفتن سلطنت هابسبورگ در اتريش و روي كار آمـدن رژيـم   
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ها و مشاركت خود در  به پاس تالش 1918جمهوري در اين كشور، زنان توانستند در سال 
  جنگ حق راي را آورند.

آلمان نيز جنگ فرصت مناسبي در اختيار زنان قرار داد تا با استفاده از اين كاتـاليزور   در
مشاركت خود در سطح اجتماع را افزايش دهند از جمله براي اولين بار در اين كشور زنان 

هـايي چـون اداره    هاي پسرانه به تدريس بپردازند و يا در سـازمان  اجازه يافتند در دبيرستان
در مورد خود جنگ نيـز  (Boak,2013: 17)هاي باالتر را بدست آورند. اف پستپست و تلگر

گرفت و  تا سال اول جنگ بسيج زنان در امور مربوط به جنگ توسط خود مردم صورت مي
هاي اوليه جنـگ، بـا    دولتي دخالتي در اين امر نداشت ولي با گذشت زمان و بروز شكست

حكومت درآمد و حتي مارشـال هينـدنبورگ،   دستور دولت مشاركت زنان نيز تحت كنترل 
كنـد، غـذا    كسـي كـه كـاري نمـي    «اي بيان داشت كه  جمهور بعدي وايمار، در جمله رئيس

و به اين ترتيب زنان مجبور به همكاري با دولت و مشاركت در امـور   (ibid)»نخواهد خورد
جنگ نيـز در   جنگ نيز شدند و با مشكالت فراوان در اين امر روبرو گشتند و حتي پس از

هايي كه بدليل كمبود مـواد   آلمان عليرغم مشاركت زنان در جنگ و همچنين تحمل سختي
غذايي زنان و كودكان در جبهه داخلي تحمل كردند، در نهايت اين بخش از جامعه پـس از  
جنگ به مشاركت در شكست آلمان متهم شدند و برخي ديگر نيز زنان را به بدليل كـار در  

و توليد مهمات و همچنين مشاركت در نيروهاي امـدادي نظـامي بـه طـوالني     مراكز نظامي 
كنندگان نيـز آن   استدالل متهم(Sharp,2007:47)كردن و تداوم بخشيدن به جنگ متهم كردند.

نگاري به همسران خود در خط مقدم و بازگويي مشكالت خود به  بود كه زنان به دليل نامه
دند و به اين دليل يكي از عمده داليل شكست آلمان در ها، روحيه سربازان را ضعيف كر آن

  جنگ زنان هستند.
  

  تحصيالت عاليه .9
هايي كه جنگ تـأثير مسـتقيم بـر آن نهـاد حـوزه تحصـيالت و بخصـوص         از ديگر حوزه

هـاي   هاي اوليه جنگ بيش از نيمي از دانش آموزان دانشـگاه  تحصيالت عاليه بود كه در ماه
اروپا در دفاع از كشورشان راهي خط مقدم شدند و زنان با استفاده از خأل ناشي از حضـور  

ها را در اختيار خود گرفتند و به اين ترتيـب حضـور    دانشگاهمردان در جبهه جنگ صندلي 
اين زنان موجب تقويت جبهـه آنـان بـراي بدسـت آوردن امتيـازاتي در حـوزه مشـاغل و        

هاي جديد گرديد كه البته در اين مورد هم بايستي خاطرنشان شد كه با سـپري شـدن    پست
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سوي مردان چرخيد و فرصت  دوره جنگ و در فرداي صلح ورساي اين معادله بار ديگر به
هاي شـغلي را   در اختيار مردان قرار داده شد تا بار ديگر مجال حضور در دانشگاه و فرصت

  براي خود كسب كنند.
بر اساس آمارهاي موجود مقايسه تعداد زنان وارد شـده بـه دانشـگاه نشـان از حضـور      

طي دوره جنگ، يعني بـين  پررنگ آنان در اين حوزه دارد از جمله در آلمان تعداد زنان در 
و به (Boak, ibid: 20)درصد مواجه شد. 77، با رشدي در حدود 1918تا  1914هاي  تابستان

دليل همين رشد زياد حتي اخباري مبني بر دستور هيندنبورگ براي بستن دانشگاه، بـه جـز   
بود و طبق توجه  هاي پزشكي، شايع شد. در انگلستان نيز اين رشد بسيار زياد و قابل دانشگاه

نفـر در   504به  1914نفر در سال  356آمارهاي دانشگاه منچستر تعداد زنان اين دانشگاه از 
در مورد استخدام زنان در دانشگاه نيـز ايـن آمـار در     (Fiddes, 1941: 100)رسيد. 1918سال 

طي جنگ به سود زنان بود ولي پايان جنگ و بازگشت سربازان از جبهه بار ديگر كفه ترازو 
هـاي قبـل از جنـگ     را به سود مردان تغيير داد. بـر اسـاس آمارهـاي ارائـه شـده، در سـال      

عنـوان   مرد را به 74در حدود  1914تا  1911هاي  هاي آبردين و اسكاتلند، بين سال دانشگاه
زن استخدام شـد   29علمي خود در حوزه شيمي استخدام كرد كه در مقايسه با  عضو هيئت

ثريت مطلق را از آن خود كردند ولـي در طـي جنـگ جهـاني اول     در همين حوزه مردان اك
زن تغييـر يافـت ولـي     58مرد در برابـر   43اين ارقام به  1918تا  1914هاي  يعني بين سال

مـرد   83آمارهاي بعدي حاكي از آن است كه در چهار ساله پس از اتمام جنگ اين ارقام به 
دهد زنـان نتوانسـتند    كه نشان مي (Freemantle,2014:32)زن بار ديگر تغيير يافت 48در ازاء 

هاي آتي حفظ كنند و اين رشد مختص به دوره جنگ بـود   موقعيت مسلط خود را در سال
اگر چه در مقياس درصد، زنان توانستند فاصله شديد خود با مردان را كاهش دهند و فاصله 

  شديد قبل از جنگ را كاهش دهند.
ارائه شده حاكي از حضور زنان و پررنگ شدن تعـداد   در فرانسه نيز نگاهي به آمارهاي

هاي قبل از جنگ است كه دليل اصلي اين امر شايد حضـور مـردان در    آنان به نسبت دوره
جبهه جنگ بوده است ولي در ميان زنان فرانسوي از بين بردن فاصله زياد بين مردان و زنان 

كـه بـر اسـاس آمارهـاي      درحـالي چندان با موفقيت طي نشد و فاصله همچنان بيشتر بـود.  
يعني دوازده سال مانده به شروع جنگ اول جهاني تعداد زنـان مشـغول    1902موجود سال 

بـا رشـدي    1914نفر بود ايـن رقـم در سـال     10به تحصيل براي مثال در دانشكده حقوق 
ايـن   1935يعني شروع جنگ اول جهاني رسيد و تا سـال   1914نفر در سال  88مناسب به 
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به  1902. درصد 01نفر افزايش يافت كه به صورت درصدي اگر بيان كنيم از. 3.458ه رقم ب
افزايش يافت. بيشترين رشـد در ميـان    1935درصد سال  14.2و به  1914. درصد سال 05

هاي گفته  هاي موجود در ميان زنان فرانسوي ادبيات بود كه اين ارقام به نسبت سال گرايش
ها بود؛ و به صـورت كلـي در    درصد در اين سال 37.3و  19.6درصد،  5.9شده به صورت 

دادند ايـن رقـم در سـال     زنان تشكيل مي 1902درصد دانشجويان را در سال  2.2حالي كه 
كـه   )Weisz, 2014:246(درصد افزايش يافت. 23.3به  1935سال در درصد و  6.1به  1914

شـورهاي حـوزه اروپـاي غربـي     نشان از حركت به نسبت كند فرانسه در مقايسه با ديگر ك
دارد. حتي زنان خارجي هم كه در فرانسه مشغول به تحصيل بودند در اين مدت به نسـبت  

تـوان گفـت كـه زنـان      دادند به ايـن ترتيـب مـي    خود فرانسويان رقم بيشتري را تشكيل مي
فرانسوي بيشتر تمركز خود را به كسب تحصيالت سطح پايين متمركز كردنـد و در حـوزه   

الت عالي خيلـي ورود پيـدا نكردنـد و بيشـتر دانشـجويان خـارجي در فرانسـه در        تحصي
  تحصيالت عاليه حضور داشتند.

  
  زنان پس از جنگ .10

جانبـه زنـان، در جبهـه داخـل و در جبهـه       با سپري شدن جنگ و مشاركت ملموس و همه
ردن بـراي بدسـت آو   زنان در اروپـا و كشـورهاي كانـادا و آمريكـا     هاي جنگ، درخواست

امتيازات برابر با مردان بار ديگر از سر گرفته شد. اگر چه زنان در آمريكا در اواخـر جنـگ   
توانستند حق رأي را كسب كنند ولي در اين زمان تنها خواسـته   1918اول جهاني، در سال 

زنان در غرب ديگر حق رأي نبود و شرايط پس از جنگ هيچ شباهتي بـه دوره قبـل از آن   
ن كشورها هم اگر مايل بودند تا زنان بـه كـاركرد و كـارويژه دوره قبـل از     نداشت و رهبرا

اي بود كه امكان  گونه جنگ يعني تربيت كودكان و امور درون خانه محدود شوند، شرايط به
اي در  گونـه  كرد. از سوي ديگر همين تغيير شـرايط بـه   اعمال چنين سياسي را غيرممكن مي

كار در اكثر كشورهاي غربي و حتي شرقي قـدرت را   فظههاي محا ادامه پيش رفت كه گروه
 هاي خود را به پيش ببرنـد  به دست گرفتند و همين امر سبب شد تا زنان نتوانند تمام برنامه

اما در نهايت گذشت زمان اوضاع را به سود زنان رقم زد و اكثر كشورها حقوق زنان را، نه 
  د.به صورت فوري ولي به تدريج، به رسميت شناختن

گيري دولت جديد ناشي از آن  از سوي ديگر فضاي ناآرام انقالبي پس از جنگ و شكل
همه به سود زنان تمام شد و  در اين موارد حق راي زنان يك اصـل فرامـوش نشـدني در    
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هـا از   ها يا سوسيال مركز ثقل تحوالت قرار گرفت. احزاب انقالبي چون سوسيال دموكرات
مسئله را در سرلوحه برنامه خود قرار مي دادند. به ايـن ترتيـب   جمله احزابي بودند كه اين 

حق  1917زنان در روسيه طي مبارزاتي سنگين و به نسبت ديگر كشورها سخت در جوالي 
در انگلستان نيز هنوز نگاه هـاي محافظـه كارانـه     (Rochelle, 2007:35)راي را كسب كردند.

اين زمينه اقدام شد و در قـدم نخسـت    مردان حضور سنگين خود را داشت و به تدريج در
حضور نظامي زنان در جبهه جنگ سبب شد تا به زنان نظـامي كـه بـه صـورت نيروهـاي      
كمكي ارتش زنان ثبت نام كرده بودند حق راي اعطا شود ولي تفاوت در آن بود كه مـردان  

ردند سال سن حق راي بدست آو 19سال سن و مرداني كه در ارتش بودند با حداقل  21با 
سال سن داشته باشند از سوي ديگر در حالي كـه زنـان عضـو     30ولي زنان بايستي حداقل 

ارتش كمكي حق راي بدست آوردند ديگر زنان با توجه به ثروت و مالكيت خانه اين حق 
به اين ترتيب در انتخابـات پارلمـاني انگلسـتان در     (Nicoletta, 2002: 184) را كسب كردند.

ميليون زن حق راي در انگلستان، اسكاتلند و ولز كسب كردند و در  8.5بيش از  1918سال 
هزار نفر از اين زنـان كسـاني    3ميليون مرد از اين حق برخوردار بودند و بيش از  13مقابل 

اگرچـه  (Pugh, ibid:177)بودند كه از بند مشاركت نظـامي در ارتـش اسـتفاده بهـره بردنـد.     
زنان از اين امر خوشحال نبودند و حتي تالشـهاي آنـان    هاي وابسته به هيچكدام از سازمان

هاي صنعتي به عنوان كارگر نقـش مهمـي در اقتصـاد     براي وارد كردن زناني كه در كارخانه
جنگ ايفا كرده بود، با وجود گزاره حداقل سن، ناكام ماند اما با گذشت چند مـاه يعنـي در   

انتخاب شـدن را هماننـد مـردان و بـا      سالگي حق 21بود كه زنان نيز در سن  1918نوامبر 
كـار سـال    همان شرايط مردان به دست آوردند. حق راي برابر در نهايت در دولت محافظـه 

  اعطا شد. 1928
در آلمان زنان اگرچه نقش مهمي در جنگ ايفا كردند ولي نتوانستند بـا وجـود سـاختار    

هاي پـس از آن   ضايتيموجود به حق راي دست يابند ولي با شكست آلمان در جنگ و نار
اوضاع به سود آنان تغيير كرد.در طي دوره انقالب زنان توانستند حق راي خـود را در ايـن   

  كشور بدست آورند اين در حالي بود كه در اين سال جنبش اصلي فمينيسم در آلمان 
هاي زنان آلمان كه در حدود يك چهارم ميليون نفر عضـو   موسوم به فدراسيون انجمن

تر اعضاي آن هيچگونه مبـارزه اي بـراي كسـب حـق راي نكـرده بودنـد و       داشت بيش
تر آن كه هزاران نفر از آنان حتي خـود مخـالف حـق راي زنـان بـه شـمار مـي         جالب
    (Evans, 1980: 533).رفتند
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به اين ترتيب زنان در طي يك انقالب توانستند حق راي در آلمان را بدست آورند كـه  
زاري براي آرام كردن انقالبيـون و بيـرون كشـيدن زنـان از دل ايـن      مردان آن را به عنوان اب

انقالب به آنان اعطا كردند و به اين ترتيب حق راي زنان در آلمان تبديل بـه ابـزاري بـراي    
  شد. 1918مشروعيت بخشيدن به دموكراسي پارلماني ناقص و محدود آلمان پس از انقالب 

وي بر جنبش حق راي زنان بسيار زياد بود. در در فرانسه نيز تاثير دولت كمونيستي شور
داد   حالي كه جنبش چپ فمينيسم در فرانسه بسياري از طرفـداران خـود را از دسـت مـي    

سوسياليست هاي جمهوريخواه بلشويسم  را تهديـدي عليـه حـق راي زنـان و جمهـوري      
 هـاي بـورژوازي و زنـان    كردنـد بـه ايـن ترتيـب عـدم سـازش بـين فمينيسـت         قلمداد مي

كاران به اين ترتيب كار مشـكلي در ارتبـاط دادن    سوسياليست بيشتر و بيشتر شد و محافظه
فمينيسم و تهديد آن بر خانواده و نقش سنتي زنـان نداشـتند چـرا كـه در ايـن دوره زنـان       

 .(Steven, 1984: 212-47)برجسته بسياري از جنبش فمينيسم نيز به كمونيست شده بودند

سازي كه فشـار كـاري بـر     ها مهمات بخصوص كار در كارخانه در حوزه كار صنعتي و
روي زنان به دليل ساعات زياد كار و استراحت كم اگر چه زنان به صورت داوطلبانـه ايـن   

سـازي   ها بودند كه به منظور آماده ها اين دولت كارها را رها كردند ولي در بسياري از بخش
از محـيط كـاري را در پـيش گرفتنـد و      شرايط براي بازگشت مردان، سياست اخراج زنـان 

بخصوص با تصويب قوانين كار در كشورهاي اروپايي كه كارفرماهـا را ملـزم بـه رعايـت     
كرد كارفرماها دست به اخراج بيشتر زنان زدند و در همين راسـتا   هشت ساعت در روز مي

شد و در طي جنـگ   خورده جنگ محسوب مي براي مثال در خود آلمان كه كشور شكست
نفـر از   3.500هاي آن وارد شد، شركت بـوش بـيش از    نيز خسارات فراواني به زيرساخت

مرد بازگشـته از جنـگ را بـه خـدمت      1.714كارگران زن خود را بركنار كرد تا در عوض 
زن  26.587زن از ميان  24.022) با اخراج Kruppبگيرد شركت ديگر آلماني به نام كروپ (

بنابراين سياست بازسـازي  )Boak,ibid:22(را در پيش گرفت.نيروي كار خود همين سياست 
هاي مختلف و  هاي ناشي از جنگ خود عاملي براي كنار گذاشتن بيشتر زنان از حوزه خرابي

هـا بـه    هاي تازه شد كه در طي جنگ داوطلبانه و حتي با تشويق دولت سركوب درخواست
هـاي   چنـد برخـي سياسـت    آن وارد شده بودند ولي اكنون در فـرداي پـس از جنـگ هـر    

شـد داشـت و اعـالم     هايي كه مردانه تعريف مـي  مردگرايانه تمايل به حذف زنان از عرصه
كرد كه جايي براي زنان وجود ندارد و سياست بازسازي را بعنوان مانع ديگـر در مسـير    مي

  كسب حق زنان به كار گرفت اما ديگر شرايط دوران پيش از جنگ غيرقابل بازگشت بود. 
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اي مشابه همين سياست در پيش گرفته شد  گونه ديگر كشورهاي اروپايي نيز تقريباً به در
ميليون سـربازي كـه در    7كارگيري مردان مهيا شود. چرا كه اكنون در حدود  تا فضا براي به

گشتند و نيازمند كار  هاي جنگ مشغول جنگ بودند با پايان جنگ بايستي به خانه برمي جبهه
حوزه مشاغل اين بود كـه  در ش بودند؛ بنابراين سياست در پيش گرفته شد براي تأمين معا

زنان و مردان هر كدام به جايگاه و موقعيتي كه در پيش از جنگ برخوردار بودنـد برگردنـد   
كه اين به معناي بازگشت زنان به حوزه و چارچوب خانه بود؛ امـا در خـود همـين آلمـان     

زنـان بـراي اثبـات خـود و بدسـت آوردن هويـت       ها و اقدامات  شكست خورده نيز تالش
هايي كه زنان در  توانست ناديده گرفته شود و به همين دليل است كه عليرغم محدوديت نمي

وكار متحمل شدند ولي توانستند در پايان جنگ حـق رأي را   حوزه دانشگاه و شرايط كسب
  .و مانع تحميل شرايط سياست مردگرايانه شوند در آلمان بدست آورند

 21به طور خالصه در از پايان جنگ اول جهاني تا شروع جنـگ دوم جهـاني بـيش از    
كشور جهان حق راي به زنان اعطا كردند كه تاثير جنگ اول جهاني و بخصوص مشـاركت  
زنان در جنگ در اين امر تاثير بسزايي داشت كه توانستند در خال حضور مـردان در جبهـه   

زنان در فرداي پـس از جنـگ   ) 335: 1383(راوندي،سانند.جنگ تواناني خود را به اثبات بر
هايي كه در جنگ داشتند، يك عامل همه  هاي طبقاتي و نوع مشاركت بزرگ، عليرغم تفاوت

آنان را به هم گره زده بود و آن اينكه عاليق سياسي در ميان زنان نيز در حال رشـد بـود و   
مانده زنان  ند و تمامي آثار برجايردك آنان همگي خود را عضو يك جامعه ملي محسوب مي

پرستانه آنان در اين امر اسـت.   هاي وطن وفور خود شاهدي بر ايده در حوزه آثار مكتوب به
 به همين دليل جنگ جهاني اول براي زنان شروعي بر ديدن خودشان به عنـوان شـهروندان  

ات رسـانده  يك ملت بود كه در يك حوزه وسيع ملي سهم و مشاركت خود را به اثبـ  فعال
بودند و جالب است كه بسياري از مردان نيـز مشـاركت و از خودگذشـتگي زنـان در دوره     

دادند و شكي در توانايي زنان براي برعهده گرفتن برخـي امـور    جنگ را مورد تائيد قرار مي
نداشتند. به همين دليل زنان در انگلستان و آمريكا توانستند حق رأي را به بدسـت ولـي در   

كشورها از جمله فرانسه و ايتاليا اين امر تا اوايل جنگ دوم جهاني طول كشيد. در  برخي از
گونه كشورها براي كسب ديگر حقـوق خـود كوشـيدند و از جملـه در      عوض زنان در اين

ايتاليا آنان سعي كردند توجه خود را بـر روي قـوانين مربـوط بـه طـالق، حـق سرپرسـتي        
در بلژيك نيـز   انين حوزه مادر و فرزند متمركز كنند.كودكان، افزايش تحصيالت و ديگر قو

چند روز پس از پايان رسمي جنگ زنان تالش خود براي كسب حق راي را آغـاز كردنـد   
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چرا كه در ميانه جنگ اول جهاني نيز پادشاه اين كشـور سـخناني در حمايـت از حـق راي     
كشـور حـق راي را بدسـت    زنان در ايـن   1921زنان ابراز كرده بود. به اين ترتيب در سال 

آوردند. به اين ترتيب تغييراتي كه جنگ سبب آن شده بود خود زمينـه سـاز حضـور فعـال     
زنان در فرداي پس از جنگ و كسب حقوق بسياري شد كه اگرچه در همه كشورها به يك 

تـوان گفـت كـه در همـه كشـورها اقـدامات        شدت و به صورت يكسان اجرا نشد ولي مي
  نه انجام گرفت.اساسي در اين زمي

وكار توانستند تا حـدودي بـر اسـتقالل     از نظر اقتصادي نيز زنان با ورود به حوزه كسب
مالي خود بيفزايند و برخي از زنان نيز با ورود به دانشگاه در غياب مردان و افزايش سـطح  
تحصيالت فاصله خود با مردان را به حداقل برسانند و همين امر باعـث شـد تـا در پايـان     

گ و بازگشت مردان به جبهه داخل نوعي چالش در اين زمينه نيز با زنان پيدا كنند چـرا  جن
عنوان شهروندان  هاي شغلي مختص به آنان نبود و زنان نيز به كه اكنون ديگر برخي از حوزه

اي كه براي سرنوشت و حفظ آن جنگيده بودند خواهان مشاركت در آن بودند. همين  جامعه
كاران بر اين امر تأكيد كنند كه زنان بايستي با پايان يـافتن   خي از محافظهامر سبب شد تا بر

  جنگ به حوزه خاص خودشان بازگردند و عرصه فعاليت اجتماعي را به مردان بسپارند.
هـاي   عامل مهم بازدارندگي زنان از رسيدن به حق خود در اروپا روي كار آمدن دولـت 

ها در جنگ اول جهاني موجـب قـدرت    انشقاق ميان آنناكامي ليبراليسم و كار بود.  محافظه
پس از جنـگ   ، كار در اروپاي غربي و حتي در اروپاي شرقي و آسيا گرفتن احزاب محافظه

ها براي به حاشيه رانـدن زنـان بـار     موجب شد تا اوضاع به ضرر زنان رقم بخورد و تالش
مـثالً اگـر چـه زنـان در      ؛ودديگر به شكل سيستماتيك و به پشتوانه قوانين از سر گرفته شـ 

سـال از   30انگلستان پس از جنگ توانستند حق رأي را بدست آورند ولي تنها زنان بـاالي  
و اين در حالي بود كه بسياري از زناني كـه   (Smith,2014:73)چنين حقوقي برخوردار شدند

ردان ها در جبهه داخلي جاي مـ  در جنگ حضور داشته يا به صورت نيروي كار در كارخانه
تر از سي سال سن داشتند و دليل تصويب چنـين قـوانيني روي كـار     را پر كرده بودند پايين
كار در اين كشورها بود كه خواهان كاهش استقالل زنان بودنـد بـراي    آمدن احزاب محافظه

پس از ناكامي دولت ائتالفي  Andrew Bonar Lawكار بونارلو مثال در انگلستان دولت محافظه
صرفا به اين دليل حق راي را بدسـت   1918يا در آلمان زنان پس از انقالب  مد.روي كار آ

آوردند كه دولت تالش كرد با دادن حق راي به زنـان آنـان را از صـف نيروهـاي انقالبـي      
خارج كند و در فرانسه نيز دولت با توسل به گسـترش كمونيسـم و گرايشـاتي كـه برخـي      
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اي براي سركوب برابري زنان و مردان قـرار داد و   بهانه ها به آن پيدا كرده بودند را فمنيست
زنان را تا آستانه جنگ دوم جهاني از حق راي محـروم كـرد امـا در نهايـت در همـه ايـن       
كشورها بايد اذعان نمود كه تغييرات اساسي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي ناشي از 

  جنگ دولتها را ناگزير از واگذاري حقوق زنان نمود.
هـاي   گيري بحـران  مسائل اقتصادي و شكلعلت ديگر ناديده گرفتن زنان پس از جنگ 

هاي اروپايي به امور مالي و مسائل بازسـازي   دولت  مالي بود كه موجب شد تا تمركز برنامه
هاي كشور معطوف شود و از اين جهت با شدت عمل در برابر درخواست زنان  زيرساخت

. ولي بازگشت به دوره پيش از جنگ نيـز بـراي زنـان    براي كسب حقوق خود عمل كردند
غيرممكن بود چرا كه در بسياري از كشورها مردان بسياري در جبهه جنگ كشته شده بودند 
و در آلمان با توجه به آمارهاي موجود بيش از دو ميليون سـرباز كشـته شـده بودنـد و در     

ميليـون   بـود در حـدود يـك   هزار زن بيوه در آلمان پس از جنـگ بـاقي مانـده     600حدود 
از منظر تحصيالت عاليه و استقالل  (Bessel,1993: 276)دويست هزار بچه يتيم وجود داشت

كه همه اين عوامـل  مالي نيز زنان در سطح باالتري به نسبت قبل از جنگ قرار گرفته بودند 
سرپرسـت  شرايط بازگشت به دوره قبل از جنگ را ناممكن كرده بود. از سويي زنان بيوه و 

هـاي اقتصـادي امـور     ها و ديگر بخـش  خانواده نيز بايستي اكنون خود با اشتغال در كارخانه
هـا نيـز خواهـان     بردند به ايـن ترتيـب اگـر دولـت     زندگي خود و فرزندانشان را تأمين مي

و تنها اقدامي كه انجام  بازگشت به دوره قبل از جنگ بودند امكان تحقق اين امر را نداشتند
ند به تاخير انداختن اين روند بود كه اين امر در سخنان نخست وزيـر انگلسـتان در   مي داد

  شنيده شد كه گفت Herbert Henry Asquithآغاز جنگ، هربرت هنري اسكويت 
زنان نه تنها تمام تالش خود را براي نجات و رستگاري در دوره جنـگ نشـان دادنـد،    

ا براي بازسازي به كار گرفتنـد. زنـان   بلكه در دوره پس از جنگ نيز تمام همت خود ر
بايستي حق و قدرت رساندن صداي مستقيم خود را براي شـنيده شـدن در دوره نظـم    

  (Parliamentary Debates, 92).جديد داشته باشند

توان چنين برداشت كرد كـه جنـگ بـه     به اين ترتيب با توجه به موارد بررسي شده مي
به حق برابر با مـردان و مشـاركت در امـر سياسـي در      عنوان كاتاليزوري براي رسيدن زنان

عمل كرد؛ اما اين گفته بدان معني نيست كه اين جنگ بـه   1918- 1920دوره پس از جنگ 
هاي سياسي به مدد زنان آمده باشد هنوز كشورهايي بودنـد    عنوان كاتاليزور در تمامي زمينه

تند و يا هنوز اين حق را با امـا و  كه با مشاركت زنان در امر سياسي يا حق راي مشكل داش
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هايي اعمال نموده بودند كه آلمان از جملـه آنهـا    اگرهايي به آنان واگذار كرده و محدوديت
بود و يا در حوزه دستمزد نيز زنان همچنان به مراتب پايين تر از مردان دريافتي داشـتند. در  

عنوان پاداش مشـاركت آنـان در   اين ميان بيشتر نويسندگان واگذاري حق راي به زنان را به 
و در اين ميان تحوالت فرهنگي و اجتماعي دوره پـس از  )Kent, 1993:83(اند جنگ نگريسته

جنگ مورد غفلت قرار گرفته است كه همانگونه كه پيشتر آمـد مشـاركت زنـان در جبهـه     
داخلي و جبهه جنگ و همچنين رشد نرخ تحصيالت عاليه در ميـان زنـان در دوره جنـگ    

  يرات بسزايي در كسب حقوق زنان در دوره پس از جنگ ايفا كرد.تاث
 

  گيري نتيجه .11
هاي بسـياري در   نهضت گيري شكل هاي هاي پيش از جنگ جهاني اول براي زنان سال سال

هـاي   سراسر جهان براي بدست آوردن حقوقي برابر با مردان بود. نگاهي به تعـداد نهضـت  
هـاي زنـان دارد امـا     نهضت وجوش حيات پر جنب خاص زنان در اين دوره خود سخن از

ها بود. از سوي ديگر  وقوع جنگ جهاني اول گويي نقطه پاياني براي بسياري از اين جنبش
عليرغم مشاركت زنان در جنگ اول جهاني و اثبات وفاداري و توانايي خود بـراي برعهـده   

تا مشـاركت زنـان در   هاي مهم در جامعه، عواملي چند دست به دست هم داد  گرفتن نقش
ان مورد حمايت مردان قـرار  امور مدني و سياسي و اقتصادي و اجتماعي پس از جنگ چند

كـار در   در واقع با بازگشـت مـردان از جنـگ، روي كـار آمـدن حكومـت محافظـه        نگيرد.
هاي اقتصادي و تشديد اختالفـات در اروپـاي پـس از     گيري بحران كشورهاي غربي، شكل

سـبب   ،هاي جنگ دوم جهاني گرديد گيري زمينه كه خود موجب شكلها  جنگ بين قدرت
شد تا اولويت امور زنان به حاشيه رانده شود و زنان بار ديگر ناديده گرفته شوند و فرصت 

ولي ورود زنـان بـه دانشـگاه و افـزايش      .مشاركت در امور پس از جنگ از آنان سلب شود
حقوق اقتصادي در طي جنگ و به تبع آنها ، استقالل مالي و كسب تعداد آنان در طي جنگ

تغييرات سياسي، اجتماعي و فرهنگي ناشي از جنگ زمينه را براي اعمال سياست جديـد و  
هـاي   و زنان توانستند با كسب تخصـص هاي پيش از جنگ مهيا كرد  كنار گذاشتن سياست

ن حـق  هاي جديدي را پيش روي خود ببينند كه بدست آورد الزم پس از جنگ نيز فرصت
راي در برخي كشورها عليرغم ناكافي و ناقص بودن آن خود حاكي از پذيرش جايگاه زنان 
در امور كشور مي باشد. كشته شدن بسياري از مردان در جبهه جنگ و نياز به نيـروي كـار   

هـا   براي بازسازي كشورها نيز از ديگر عواملي بود كه نياز به مشاركت زنان در برخي بخش
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وم بخشيد ولي تا اوايل جنگ جهاني دوم اعطا بسـياري از حقـوق برابـر بـا     را همچنان تدا
هاي اقتصادي نيز حقوق دريافتي  مردان همچنان در اروپاي غربي به درازا كشيد و در بخش

مردان و زنان همچنان متفاوت و به ضرر زنان تداوم يافت ولـي در عـين حـال شـكلگيري     
اي كه بسياري از كشـورهاي جهـان در بـين دو     ونهبه گ هاي زنان رو به افزايش نهاد نهضت

  جنگ حق راي را به داليل گوناگون به زنان اعطا كردند.
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