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  چکیده
و نیـز ترفیـع   ی یقضاایجاد تحول بر اساس الگوهاي غربی در نظام  سازي و مدرنروند 

تـرین مـوارد اصـالحات در      برجسته منزلۀتوان به   موقعیت زنان در سطح اجتماع را می
در روند این تغییـرات، بـه دلیـل     ،اینبا وجود . حکومت پهلوي برشمرد ۀاولیهاي   دهه

اصالحات حقوقی و سیاسـی بـه حقـوق و مسـائل      ۀزمینجامعه، در  ۀمردساالرانبینش 
هـاي    بـه دلیـل سـرکوب    ،مـورد بحـث   ةدورحتی در . توجهی نشدزنان در بعد وسیع 

هـاي    هاي خودجـوش و مقاومـت    هاي حقوقی، زنان نتوانستند جنبش  سیاسی و ناکامی
در مورد دادن  ،تبلیغاتی که همۀخالف  بنابراین بر. اي از خود نشان دهند  مدنی گسترده

عمـالً وضـعیت    ،شـد   مـی  ،هـا  به آنحق و حقوق به زنان و آزادي اجتماعی و سیاسی 
تحلیلی بـه   ـ توصیفی یاین نوشتار در نظر دارد با روش. نکرد تغییر چندانیسنتی زنان 

و در ادامه به بررسی عـواملی بپـردازد    بپردازدجایگاه اجتماعی و حقوقی زنان بررسی 
تغییـر   ،شـد   سازي که در حکومت پهلوي دنبال می مدرنروند رغم   به ،آنموجب به که 

  .رفتنگچندانی در موقعیت، جایگاه و حقوق زنان ایرانی صورت 
  .سازي، حقوق اجتماعی مدرنزن، پهلوي،  :ها واژهکلید

  
  مقدمه. 1

ترفیع نسبی موقعیت زنان بر اساس الگوهاي ظاهري نظام غربی،  وی یقضاسازي نظام   مدرن
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یافته بود، نه  توسعهمردان وقت پهلوي از مدرنیسم جوامع  که حاصل برداشت سطحی دولت
زنـان بـا    ةحـوز در  ، بلکـه مـثالً  دشـ نهاي مذکور  حوزهاي در   موجب تغییرات سازنده فقط
دن مشکالت ایشان به سوي جریانات توجهی به حقوق سیاسی و مدنی ایشان و سوق دا بی

حجاب و سرکوب زنان سنتی براي اعمـال کـردن ایـن     نداشتنلزوم ترقی در  مانندانحرافی 
کـه   ،قانون، موجب دودستگی طیف زنان جامعه و تضعیف موقعیت گـروه غـالبی از ایشـان   

در . دشـ هاي آموزشی و اجتماعی  گیري از آگاهی بهرهداراي تفکرات مذهبی بودند، از منظر 
اسـناد و بایگـانی    ةادار ییقضـا  ةپروند 317با مطالعه و بازخوانی  که این پژوهش درصددیم

شـاکیان   همـۀ ، کـه  )ش 1332 تـا  1300تاریخی  ةمربوط به دور( قضائیه در تهران ةقوراکد 
وضـعیت  دن کـر ها بـراي مشـخص    اند، به بررسی اطالعات کمی و کیفی آن بودهها زنان  آن

هاي این اسناد در ابعـاد گونـاگون اجتمـاعی، اقتصـادي و      دادهمذکور با توجه به  ةزنان دور
هـاي اسـناد بـا     دادههاي کمی و تحلیل  روشهدف از این در راستاي  و خانوادگی بپردازیم

  .ایم  دهکراستفاده  موقعیت زنان بارةگرفته در صورتهاي مطالعات تاریخی  شاخصهتوجه به 
به دلیل اختصاصی بودن متأسفانه که  گفتتحقیق باید حوزة شده در  استفادهاسناد  بارةدر

ایـن اسـناد، و عـدم دسترسـی     دارندة ها و مراکز  اسناد ملی تاریخ این مرز و بوم، در سازمان
هـاي آن حاصـل    دادهشـده، کـه گـردآوري     گران به این اطالعات بکر، اسناد مطالعه پژوهش

کز بایگانی دستگاه قضا است، تاکنون در جـایی  همکاري موقت نگارندگان این سطور با مر
اسناد امحاي خالصه و پروژة که بسیاري از این اسناد در  آن مورد مطالعه قرار نگرفته و بنا بر

. دسترس نخواهد بوددر وجود خارجی ندارند، از این پس هم دیگر راکد قوه قضائیه اکنون 
هاي اسناد مذکور بر آن بوده است   ادهسعی نگارندگان در هنگام گردآوري دهمین، بر اساس 

، تـا از منظـر اطالعـات تـاریخ قضـا و      شـود ها نیز ثبت و خالصه  ترین مطالب آن جزئیتا 
همچنین تاریخ اجتماعی، که اطالعات کمی از منظر اسنادي، براي تحلیل مسائل مربوط به آن 

توان برشمرد، دادن اطالعات   هایی که براي این اسناد می مزیتهمچنین از . داریم، به کار آید
بکري از وضعیت طبقات متوسط و پایین جامعه در ابعـاد گونـاگون اقتصـادي، اجتمـاعی و     

  .برخورد زنان سطوح مختلف با مسائل و ابعاد یادشده استنحوة خصوص  هخانوادگی و ب
ـ  یتـه مظـاهر مدرن  ورود نحوةاز  یاتیکل یانحاضر، ابتدا به ب یقراستا در تحق ینهم در ه ب
 یسـم در بـاب مظـاهر مدرن   یـران حکومـت ا  انـدرکار  دسـت و تفکـرات افـراد    ایران جامعۀ

 قضاییتحوالت در دستگاه  ایجاد در غربی نظامات از تأثیرپذیري نحوةسپس به . ایم  پرداخته
کـار و بـر    یتوجه کرده و در بخش اصـل  وقت مردان دولت سوي از زنان، به مربوط امور و
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اطالعـات اسـناد مـورد مطالعـه      یـل بـه تحل  کیفـی  و کمـی  روش با و اسناد هاي دادهاساس 
 ی،زنان طبقـات مختلـف، در ابعـاد اجتمـاع     یتوضع یبه بررس ها آن اساس بر و ایم  پرداخته
 یطرا در شـرا  یشـان، ا وضـعیت  متأسـفانه  ابعاد، همۀدر  که کردهاقدام  یخانوادگ ي،اقتصاد

  .ایم  کردهچندان مطلوب، مشاهده  نه
  

  مدرنیت و اصالحات در عصر پهلوي. 2
ترین شکل مدرنیت، یعنی   ترین و درنتیجه بیدارکننده  زننده آسیبرویارویی آغازین ایرانیان، با 

گرانه و ضرورت اصالحات در ساختار نظامی که موجب آگـاهی از ابعـاد     امپریالیسم نظامی
ر به پیدایش بینش دوگانـه،  ، از همان ابتدا منجشداجتماعی، سیاسی و فرهنگی مدرنیسم نیز 

کسـب، توسـعه اجتمـاعی و     تـر در  تر به اصالحات نظامی و دقت ضـعیف  یعنی توجه بیش
این توجه دوگانه و البته بسیار سطحی که بـه   .)59 -  57: 1382 وحدت،(شد سیاسی جامعه 

 تعبیرکـرد نیـز  » شبه مدرنیسـم «توان از آن به   تاریخ معاصر ایران میحوزة گران  قول پژوهش
هاي مختلف اجتماع   تغییر و تحول در عرصهابتدا خواهان از همان  ،)147 :1381 کاتوزیان،(

مـردان و   تقاضـاي تغییـر و تحـولی کـه هرچنـد بـا حمایـت عملـی و فکـري دولـت          . بود
فکران چندي، در عصر پیش از مشـروطه پیگیـري و بـا وقـوع انقـالب مشـروطه بـا         روشن

کفـایتی و   ، اما به دالیلی چون بیشدوسیعی از مردم مطالبه  تري از سوي طیف جدیت بیش
  .مردان عصر قاجار و دخالت بیگانگان به نتایجی مطلوب منجر نشد ناکارآمدي اغلب دولت

 ۀنتیجـ گسـیختگی کـه، در    ازهمعدم کامیابی در اقتباس مظاهر مدرنیسم، هرج و مرج و 
جنگ داخلی پس از انقالب مشروطه و مداخله و اشغال نظامی بیگانگان پدید آمـد، باعـث   

سیاسی و اجتماعی مربوط  ةگستردمدنی باز و تغییرات  ۀجامعکه ایرانیان توجه به سوي د ش
و براي حفظ وحدت ملی، امنیت داخلی و کسب نمادهـاي ظـاهري    نندکبه آن را فراموش 

ي اقتـدارگرا بـا قـدرت نظـامی برتـر گردنـد و راه را بـراي        مدرنیته، طالـب دولـت و فـرد   
  .)134 -  123: 1382 وحدت،( ندکنگیري و تثبیت حکومت پهلوي هموار  شکل

 محـوري  خواسـتۀ عنـوان   به جامعه، سازي مدرنو روند  یتبه کسب مظاهر مدرن توجه
 تثبیـت  و گیـري   شـکل  هـاي  سـال  آغازین همان از که بود موردي مردان، دولت البته و مردم

 رضاشـاه  سـلطنت  هـاي  سـال  بایـد  که اي  گونه به ؛گرفت قرار توجه مورد پهلوي حکومت
 در سـلطنت  بـه  رسـیدن  از پس وي زیرا ؛دانست جدید نظام یک ریزي  پی دوران را پهلوي

 و دولتی بوروکراسی نوین، ارتش یعنی اش،    دارنده نگه پایۀ سه تقویت و ایجاد با 1304 سال
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را کـه در   هـایی  نـوآوري  تـر  بـیش  و برداشـت  گام خود قدرت تثبیت براي دربار، پشتیبانی
 و سـطحی  هـاي  برداشت به توجه با مشروطه عصر انقالبیون و گران اصالح ۀگذشت هاي سده

نشده بـود، بـه انجـام     یکامالً عمل اماکرده بودند،  یشنهادپ یغرب یسماز مدرن یشخو دوگانۀ
 یتاز اصول مدرن یهمان برداشت سطح یلدل به را تاریخی دورة ینکه ا اي  به گونه. یدرسان
 اند کرده گذاري نام یزن یسممدرن شبه غلبۀ دورةرا،  یعمظاهر آن در بعد وس يدر اجرا یو سع

  ).169: 1383 یان،آبراهم ؛145: 1381 کاتوزیان،(
یران بـر دو پایـه   غیر دولتی در ا این غلبه و چیرگی شبه مدرنیسم دولتی و گفت کهباید 

و » مانـده  عقـب «هـاي ایرانـی کـه      هـا، نهادهـا و ارزش   سـنت  ۀهماستوار بود؛ نخست، نفی 
شـدند و دوم اشـتیاق سـطحی و هیجـان روحـی        هاي ملی محسوب مـی   حقارت ۀسرچشم

 کاتوزیـان، ( شهري براي کسب مظاهر مدرنیتۀ گروهی کوچک، اما رو به گسترش از جامع
اي به اصالحات و   در همین راستا شاهد آنیم، که در عصر رضا شاه توجه ویژه .)149: 1381

نوسازي صورت گرفت و اقداماتی از قبیل باال بـردن درآمـدهاي دولتـی از طریـق مالیـات،      
سازي و احداث   هاي گمرکی، بهبود بخشیدن به نظام ارتباطی از راه جاده  بانکداري و فعالیت

هاي  شبکههاي تازه، ایجاد خطوط تلگراف و  جادهیران، احداث نخستین راه آهن سراسري ا
دهی  عمومی و سربازگیري که خود مستلزم سازمان ۀوظیفتلفنی، اجباري کردن خدمت نظام 

ها قدرت روحانیـت   نظام آموزشی که هر دوي این وی یقضاایجاد نظام  ،ها بود استان ةدوبار
آمـوزش و پـرورش و اقتصـاد و زنـدگی      در مشارکت دادن زنان ،کرد میرا شدیداً تضعیف 

و نوسـازي شـهرها و    ،هـاي بهداشـتی و درمـانی     شبکهۀ توسع ،)اما نه در انتخابات( عمومی
هـاي پرجمعیـت شـهرهاي بـزرگ       هاي پهن در محلـه   ایجاد نظم و امنیت با کشیدن خیابان

ـ  ترین این تغییرات   که البته برجسته) 331: 1378 فوران،( صورت پذیرفت همـان دو  ۀ بـر پای
و ترفیـع موقعیـت نسـبی    ی یقضاستون شبه مدرنیسم را باید در اصالح نظام آموزشی، نظام 

و ترفیـع موقعیـت   ی یقضازنان دانست، که بنا بر ارتباط مستقیم، آگاهی از تحول در سیستم 
  .زنان با موضوع پژوهش حاضر، نگاهی کلی به روند وضعیت این دو خواهیم داشت

خوبی این مورد قابل استنباط است،  بهفراز و نشیب این مرز و بوم  تاریخ پر با نگاهی به
مـردم و البتـه دریافـت    ۀ گرفته، بنا بر خواسـت  میکه هر فردي در جایگاه شاهنشاه ایران قرار 

. حد مقدور کوشا بوده است این باب، در خویش از نقش سنتی شاه، در برقراري عدالت، در
اي در اجراي عدالت نسبی و ایجاد تعادل بین رعایا، اغلب یکـی    سلسلهعدم توانایی فرد یا 

ایـن مـورد را در تـاریخ    . از علل سقوط یا تغییر و اصالح آن فرد یا حکومـت بـوده اسـت   
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ـ      سـیس  أتانقالبیـون  ۀ معاصر، در هنگام وقوع انقالب مشـروطه، هنگـامی کـه تقاضـاي اولی
برقـراري و اجـراي عـدالت بـوده      قاجـاري در گران  توانایی حکومتناخانه، به دلیل  عدالت
در عصر مشروطه و وقایع بعد از آن تغییر و اصالح نظام قضـایی،  . وضوح شاهدیم بهاست، 

بوده است که اغلب مورد توجـه   اي سئلهمهاي مردم،   ترین خواسته به عنوان یکی از محوري
حکومـت قاجـار کـه در     مردان وقت قرار گرفته و به دلیل نابسـامانی امـور در اواخـر    دولت

  .دشبه عصر پهلوي محول  این خواسته نیز اجراي شد بیانصفحات پیشین دالیل آن 
هاي تثبیت حکومت، به دالیل نابسامانی  از همان آغازین سال ،رضاه شاه پهلوي در عصر

هاي غربی و محدود کـردن قـدرت     و تصمیم بر الگوپذیري از نظامی یقضاعظیم در سیستم 
که نظام قـانونی سـبک اروپـایی را بـه جـاي      د ش، وي مصمم ییقضاروحانیون در امورات 

ة کـرده حـوز   تحصـیل افـراد   پهلوي اول در این مسیر از. محاکم شرعی در کشور رواج دهد
البته در این میـان نقـش داور بـه    . بهره برد ،اکبر داور و فیروز فرمانفرما علی از جمله حقوق،

 داور را باید به عنوان بانی دادگستري نوین در ایران نـام بـرد   .اي برجسته مشهود است  گونه
  .)164: 1389 آبراهامیان،؛ 32 /7: 1388 آوري،(

 دشـ در ایران عصر پهلوي در چهار بخش ایجاد ی یقضاکه تحوالت نظام  گفتتوان   می
تدوین قوانین و تحول در  و ترکیب نیروهاي جدید، ایجاد تشکیالت جدید: از ندا که عبارت

تـر ایـن     که البته به صـورت جزئـی   )279 -  233 /1: 1388 ،هژبریانو  زرینی( دادرسیة نحو
دولتـی  ی یقضـا داور و همکـارانش سـاختار   : دشـو   مـی چنـین   ها شامل مواردي ایـن  فعالیت

 هاي شرعی و همچنین دادگاهاي غیـر   از جمله دادگاه هاي سنتی، دادگاهن نشیجا جدیدي را
ثبـت اسـناد و امـالك را از     همچنین ایشان مشاغل سودآور. کردند ،رسمی اصناف و ایاالت

هاي دولتی بـه   همراتبی از دادگا سلسلهو دند کرو به وکالي غیر روحانی واگذار  ندگرفتعلما 
از همـه   تر و مهم ندکردهاي بخش، ناحیه و استان دایر و یک دادگاه عالی ایجاد  هشکل دادگا

که مسئولیت تشخیص شرعی یا عرفی بودن موارد حقوقی را به قضـات دولتـی واگـذار     این
حقوق یا تطبیق خود با ة همچنین قضات دادگستري را به دریافت مدرك از دانشکد. کردند
 ایـن ). 164: 1389 آبراهامیـان، ؛ 175: 1383 راهامیـان، آب( کردنـد  ملـزم  قضـایی  یدجد نظام

 توان میکه  شدندمهم  ینیقوان یبموفق به تصو همچنین قضایی، نوین   نظام دهندگان سازمان
 در که جلد، سه و مقدمه یک در مدنی قوانین تدوین: برشمرد دست این از را ها آن ترین مهم

 کشورهاي قوانین از همچنین و اسالمی کشورهاي قوانین از شیعه، فقه مراجع از ها آن تدوین
 امالك و اسناد ثبت قانون تصویب. بود شده گرفته بهره ایتالیا و بلژیک فرانسه، مانند اروپایی
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 اداري قانون متمم قانون ،1312 خرداد در محل  بی چک کشیدن مجازات قانون ماده، 256 در
: 1388 ،هژبریانو  ینیزر( 1310 در طالق و ازدواج قانون و ،1318 بهمن در ارتش کیفري و

  ).152: 1381 کاتوزیان،؛ 32/ 7: 1388 آوري، ؛1383 آبراهامیان،؛ 279 ،252 -  242
از ایجـاد  اي   هظـ مالحبه طـور قابـل   ی یقضاکه هرچند تحول در این ساختار  گفتباید 

پهلـوي  ة در دورو این تغییـرات  د کرجلوگیري ی یقضاسر و سامانی در امور   عدالتی و بی  بی
داور و دیگر بانیان تحوالت  از جانبشده  سیسأت ةدوم به جز در موارد جزئی به همان شیو

ترین آن را در همان سـاختار   شاید بتوان مهمکه داشت  هم استوار ماند، اما اشکاالتیی یقضا
ایران آن خورد تا   تر به درد فرانسه می بیش 1330ۀ زیرا این ساختار حداقل تا ده ؛آن دانست

تر قوانین مدنی و بسـیاري از قـوانین    البته قوانین جدید لزوماً بیگانه نبودند، زیرا بیش .زمان
مراتب و روال کـار بـود، کـه     سلسلهاشکال از ساختار کلی، . ها تکیه داشتند سنتجزایی به 

 همه،با این  .ساخت میمردم ۀ گیر و دور از دسترس عام وقت ه،هزینپرجدید را ی یقضانظام 
 ؛443: 1380 کاتوزیـان، ( بـود  مـذکور ة ترین دستاوردهاي دور بادوامترین و  برجستهیکی از 

  .)123 -  118 /2 :1381 زرنگ، ؛30 /2: 1388 ،هژبریانو  زرینی
هاي شایان توجهی است کـه زنـان ایـران در     تردید سلطنت رضا شاه یادآور پیشرفت  بی

 یريچشـمگ  ییـرات شاهد تغ یززنان ن امورمربوط به ة حوز در ازیر ؛اند داشتهحیات عمومی 
 هـاي   نظـام  از مدرنیسـمی  شبه یا سطحی هاي برداشت همان از تأثیرکه همانا تحت  یم،هست

  .است غربی
تر در میـان زنـان طبقـات بـاال و متوسـط تحقـق        ها بیش که این پیشرفت گفتتوان   می

هاي سـنتی   هنجارها و ارزش از سويشده  تحمیلیافت، اما زنان ایرانی رهایی از اجبارهاي 
هـاي بسـیاري بـراي اشـتغال در مشـاغل جدیـد ماننـد         را تجربه کردند و همچنین فرصت

سیاست رسمی این بود کـه زنـان   . کردندها را کسب   پرستاري، آموزگاري و کار در کارخانه
بایسـت    ها مـی  آن .کنندایران باید خود را با انتظارات نظم جدید پهلوي تطبیق دهند و آماده 

هاي اجتماعی از خـواهران غربـی خـود پیـروي      فعالیت در تعلیم و تربیت، لباس پوشیدن و
 در سـال  اقـدام بـراي بهبـود وضـعیت زنـان،      به همین منظور،. )37/ 7: 1388 آوري،( کنند

جا نیز مصـطفی کمـال بـه اقـدام      آنشاه از ترکیه، که در  ، بالفاصله پس از دیدار رضا1313
ویژه دانشگاه تهران، درهاي خـود را   بهآموزشی، مؤسسات  .آغاز شد مشابهی دست زده بود،

هـا در    هـا و هتـل    اماکن عمـومی ماننـد سـینماها، کافـه    . به روي دختران و پسران باز کردند
. هـاي سـنگین پرداخـت کننـد     جریمـه بایست   صورت تبعیض قائل شدن بین زن و مرد می
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فعالیـت  » کانون بانوان« کانون دولتی به ناممجموعۀ رنهایت در زیرهاي فرهنگی که د سازمان
پرست و حزب سوسیالیست شده بودند، دوبـاره   وطنانجمن زنان جانشین ابتدا  در وند کرد

این تغییرات، رضا شاه همچنین دستور کشف حجـاب و  همۀ تر از  مهم. به فعالیت پرداختند
، 37/ 7: 1388 آوري، ؛179: 1383 میـان، اآبراه( کـرد  صـادر  ممنوع شدن استفاده از چادر را

  .)130: 1378 فرمانفرمائیان، ؛38
همگام با اجرا و پیگیري این تغییرات، که جنبش زنـان آن را باعـث    در این زمان و

پنداشت، این جنبش همچنین امیدوار بـود    نوعان خویش می همآگاهی و ترفیع موقعیت 
قوانینی حقوقی و سیاسی در برابري زنان و مردان  ،قضاییکه همگام با تحول در سیستم 

توجهی بـه مسـائل زنـان در مسـائل       اما روند تصویب این قوانین و بی. شودصادر  نیز
شدت مردانه و در آن مفهوم مردساالري و شرف خـانوادگی   بهاي که   حقوقی در جامعه

ها و روابـط   جنسیت نقشدربارة عقاید سنتی اسالمی بازتابندة حاکم و قوانین آن هنوز 
در تصویب قوانینی مانند حق طالق و حق حضانت کودکان براي  میان دو جنس بود، و

تـر در ارث، در مقابـل    بـري بـیش   سـهم مردان و همچنین حق انتخاب همسران متعدد، 
و نداشتن رأي از ندادن حق  حقوقی وة ترین امتیازها در حوز  محرومیت زنان از بدیهی

خـوبی ایـدئولوژي    بـه ، شدگر   سیاسی جلوهة خابات عمومی در حوزحق نامزدي در انت
  .مسائل زنان را تبلور داد مردساالر حاکم بر

که نابرابري حقوقی و سیاسی در قوانین عصر رضا شـاه بـه همـراه سـرکوب      گفتباید 
پلیسی زنان عمدتاً سنتی براي اعمال قـانون کشـف حجـاب اجبـاري در کنـار ممانعـت از       

هـا در   جنبش زنان و محـدود کـردن ایـن فعالیـت    ۀ زنان در زیرمجموعة گستردهاي  فعالیت
کانون دولتی به نام کانون بانوان اجرا و عمالً باعث انحراف و رکود این جنـبش و تضـعیف   

 ۀمسـئل هاي آموزشی و اجتمـاعی بـه دلیـل     آگاهی گیري از  موقعیت زنان سنتی از منظر بهره
که حتی این موارد در فضاي باز  دشارکان جنبش  کشف حجاب و دوگانگی و شکاف میان

ایـن  با وجـود   ،همچنان مشهود است 1332 مرداد 28سیاسی بین سقوط رضاشاه و کودتاي 
ها نباید این واقعیت را نیز بپوشاند که سلطنت رضـا شـاه شـاهد     این موارد و عنوان آن همۀ

که نقش  ندآمد کرده پدید لتحصیدر این عصر نسل جدیدي از زنان . بهبود منزلت زنان بود
آشـکارتري   ةچهـر رفته   رفته و ندمهمی در حیات اقتصادي و فرهنگی کشور ایفا کرد ۀپیوست

ها پـس   خصوص این نقش هکه ب )38 /7: 1388 آوري،( نددکردر حیات عمومی جامعه ایفا 
  .دشتر مشهود  بیش 1332از کودتاي 
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 کمی منظر شده از بازخوانیهاي  کالسهبررسی اطالعات . 3
هاي نسبی طبقات  هاي مشهود مدرنیسم، در اکثر شئونات زندگی مردم و آگاهی جلوهبروز 

نیز مردم براي زمینۀ قضایی که در شد مختلف از روند امور و بهبود نسبی شرایط باعث 
که در این زمینه نیز شاهد حضـور  ، تر به این دستگاه روي آورند رفع مشکالت خویش بیش

البته در این حضور، مسلماً ترفیع آگـاهی  . براي رفع مشکالت متعدد خویشیمزنان برجستۀ 
سیسـتم   گرفتـه در  شکلزنان از مناظر آموزشی و اجتماعی و همچنین تحول و تغییرات 

هـایی کـه    پرونـده نظر گرفتن  در همین راستا و با در. نقش بسزایی داشته استقضایی 
 تاریخی ةدورپروندة قضایی  317 اطالعات حدوداند، به بررسی  بودهها  خواهان آنزنان 
ایم،  پرداختهقضائیه در تهران  ةقوشمسی، موجود در بایگانی راکد مرکز اسناد  1332 – 1300

 :که از منظر اطالعات کمی شامل اطالت زیرند
هـاي    کالسـه  گفتـه شـد  که  طور  همان :سال هر نسبت به موجود هاي پرونده کمی آمار

، یعنی زمانی تقریبـاً در حـدود سـی و سـه     1332 تا 1300 دوران تاریخی موجود مربوط به
آغاز این دوره مصادف اسـت بـا    .استتوان آن را تاریخ یک نسل نیز دانست،   سال، که می

و بـه پایـان رسـیدن     1332 گیري رضا خان و پایان آن مقارن است با کودتاي مـرداد   قدرت
هـایی کـه    سـال  در. هـا  پهلـوي د دیکتاتوري دوران دولت دموکراتیک مصدق و شروع مجد

شـروع تـاریخ   زیرا ؛ به معنی نبود پرونده در نظر گرفت آن موجود نیست نباید اي در پرونده
پایـان آن در سـالی دیگـر اسـت و مـالك       ها در سالی و کالسهبرخی از این براي  رسیدگی

حکـم موجـود در    سـال صـدور   آماري، هاي مختلف براي کار ها به سال کالسهبندي  تقسیم
بـر سـال، بـدون     بنـدي  تقسیماز منظر  آن یک موردپرونده،  317 کالسه است که از مجموع

ـ . و نامشخص است یختار هفـت سـال،    یعنـی  ،1329 و 1305 تـا  1300 سـال  از ینهمچن
 بـه  مربـوط  کالسه ترین بیش بررسی این در. کنیم نمی مشاهده ها کالسه بین دررا  اي  پرونده

سـال، ایـن آمـار     ها در هـر   بندي تعداد کالسه تقسیممورد است و از منظر  43 با 1323 سال
  :دشو میقابل ذکر است، که در جدول ذیل ارائه 

  هاي موجود به نسبت هر سال کالسهآمار . 1جدول 
 سال کالسه تعداد سال تعدادکالسه

13 1317 0 1300 

17 1318 0 1301 

24 1319 0 1302 
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8 1320 0 1303 

5 1321 0 1304 

10 1322 0 1305 

43 1323 14 1306 

23 1324 18 1307 

5 1325 14 1308 

4 1326 16 1309 

5 1327 10 1310 

5 1328 7 1311 

0 1329 7 1312 

5 1330 9 1313 

4 1331 11 1314 

6 1332 9 1315 

 1316 24 نامشخص 1

 و اشراف به نیاز و ایران سرزمین وسعت :استان هر در موجود هاي کالسه یکم آمار
 امر این به را بوم و مرز این گران حکومت همۀ تاریخ، طیآن، در  نواحی همۀ بر کنترل

 یمگوناگون تقس ینمختلف با عناو هاي  بخش به را دخوتحت تسلط  یکه نواح است واداشته
 امور کنترلدر  مرکزي، حکومت تر بیش قدرت بر بنا پهلوي عصر در بندي تقسیم ینا. ندکن

 به اي  ناحیه و یتیوال هاي  بندي  تقسیم و دش اجرا يبهتر یاتکشور، با دقت و جزئ نقاط همۀ
 یقدق تقریباً بندي  تقسیم این .شد گذاري نام گوناگون هاي  استان نام با و تر کوچک هاي  بخش
 عمومی، ۀوظیفقانون نظام  يدر امر اجرا ي،آن روز حکومت مرکز یازهايبنا به ن ،ییایجغراف
 و کشور نقاط همۀبه  نوین ییقضا سیستم ۀتوسع ،گوناگون ینواح امالك و اسناد ثبت قانون

 به. انجام شدمملکت  سراسر در امنیت و وحدت برقراري يبرا تر بیش اشراف همچنین
در . دانست يعصر پهلو یاییاصالحات جغراف ترین  موفق از یکی را آن توان  میکه  اي  گونه

 اصالحات این اجراي با که آنیم شاهد خوبی به ییقضاو در درون تحوالت  ینهزم ینهم
مردم به دستگاه  یدسترس و دشبرخوردار  يبهتر یتاز موقع یزن دادرسی نحوة جغرافیایی،

همگام  و ییجغرافیا یماتتقس یناز درون هم زیرا ؛شد مواجه تري کم سختی با ییقضا یننو
 چون هایی  بندي تقسیمبا  یعموم هاي دادگاه ی،یقضا یستمدر س یدجد یالتتشک یجادبا ا

) استاندادگاه ( استیناف دادگاه، )شهرستاندادگاه ( بدایت دادگاه، )بخشدادگاه ( صلح دادگاه
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 و برپا کشور مهم نقاط اغلب در بود، پایتخت در آن اصلی مقر که دادگستري عالی دیوان و
  .دش تر  راحت قبلی هاي زماننسبت به  تقریباً ها به آن مردم دسترسی

بنـدي آن بـه    تقسیمشده در پژوهش حاضر و از منظر   کالسۀ بازخوانی 317با نگاهی به 
آمارهایی که در  .توان آمارهاي متفاوتی را به نسبت هر استان ارائه داد  نواحی جغرافیایی، می

 یشاخص مثابۀ به نباید نیز را ترین کم و ترین بیش این و است تر  کم جایی در و تر بیش اي منطقه
 کـرد؛  بـرآورد  قضاییدستگاه  به گوناگون ینواح کنندگان  مراجعه يآمار یابیارز یزانم يبرا

 مانده باقیاز اسناد  یفقط بخش کوچک شد، یانکه ب طور همان شده، بازخوانی هاي کالسه زیرا
 کـه  داشـت  نظـر  مد باید را امر این همچنین. است بایگانی مرکز یک از بخشی به مربوط و

 در گونـاگون  هـاي  از اسـتان  یخیتـار  دورة این به مربوط بسیاري هاي پرونده که این احتمال
 بـدیهی  امـري  باشـد،  ها چه در تهران و چه در مراکز استان قضا دستگاه بایگانی مراکز دیگر
 ترین بیشپژوهش  ینا يآمار ةکه در حوز گفت باید توضیحات همۀبا  و این وجود با. است

 نیـز  آمـاري  حـوزة  تـرین  و کـم  استشمال کشور  سپس و تهران حوزة به مربوط ها پرونده
  :است یلشامل آمار ذ یاز لحاظ کم که. است کشور جنوب و غرب به مربوط

 شـیراز  ،)7( آذربایجـان  ،)8( خراسان ،)10( مرکزي ،)119( گرگان کالسه، )134( تهران
 کرمـان  ،)2( همدان ،)2( کرمانشاهان )3( یزد ،)3( خوزستان )4( مازندران ،)4( اصفهان )5(
 هـا  کالسـه همچنین در این  .و بندر شاه نیز یک مورد را دارد )1( کردستان ،)1( لرستان ،)1(

 ۀمنطقـ تـوانیم اسـتان و     ها نمی که بر اساس اطالعات آن پانزده پرونده را نیز در دست داریم
گیرنـد    نامشخصی قرار مـی  ةیایی در حوزو از لحاظ جغراف نیمکخاصی را برایشان مشخص 

  :شود میاین اطالعات به صورت نمودار زیر ارائه  همۀکه 

  
  هاي موجود در هر استان آمار کمی کالسه. 1نمودار 
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 یالتدر تشک گرفته شکلاز تحوالت  :کالسه هر موضوع نسبت به ها پرونده یکم آمار
ایـن   اسـت،  مـورد  این برجستۀاز موارد  یکیکه  ي،پهلو دورة قضایینظام  دادرسی نحوةو 

 در آن به مربوط قوانینی بر بنا و ویژه دادگاهی در آن موضوعبه  با توجه پرونده هر کهاست 
نصـاب  حـد  تـا   یحقوق ينمونه، دعاو براي. است گرفته  می قرار رسیدگی مورد مواقع اکثر

 یدگیرس یا اند گرفته  میقرار  یدگیبخش مورد رس هاي در دادگاه یو امور خالف یالپانصد ر
و  زرینـی ( است شده  می انجام کیفري دادگاه در بلدي و مملکتی و دولتیموران أم یمبه جرا

هـاي   کالسـه  ياز رو شـده، به همـین قـرار اغلـب بـا نظـم برقرار      .)31 /2: 1388 ،هژبریان
 از همـین منظـر  . بـرد ها پـی   پروندهخوبی به موضوعات  به توان  ها می ها و نوع دادگاه پرونده
موضـوعات  : بنـدي کـرد   تقسـیم گونـه   تـوان ایـن   میموجود را در باب موضوع  هاي  کالسه

شـامل   و انـد  گرفته  میهاي کیفري و مدنی قرار  هدادگا زیرمجموعۀ در که اخالقیـ  اجتماعی
ها را به عنوان امور حسـبی   موضوعات مربوط به مسائل خانوادگی که آن ؛استکالسه  105
مـورد آخـر نیـز     و نـد ا کالسـه  110 توان جاي داد و شامل هاي مدنی می زیر لواي دادگاهدر 

هـاي مـدنی قابـل     دادگـاه  نظـر  تحتها نیز  آن که است یمربوط به دعاوي اقتصادي و ملک
  .شدند  کالسه را شامل می 102 اًاند و مجموع بودهبررسی 

هایی مد نظـر قـرار    پروندهدر پژوهش حاضر مطالعه و بازخوانی  ،گفته شدکه  طور همان
و شـاغالن  در همین راستا از لحاظ آمـاري در مـورد    .اند بودهها زنان  اند که شاکیان آن داشته

ذکرشده، که گاه شـاکیان  کالسۀ  317همۀ در : آمار زیر قابل ارائه است افراد داراي سواد نیز
اما فقط یک نفر به عنوان شاکی اصـلی و وکیـل دیگـر شـاکیان      ها بیش از یک نفر بوده، آن

نفر نامشـخص قابـل ذکـر     66نفر باسواد و  46 سواد در مقابل نفر بی 205، آمار شدهمعرفی 
دار و  خانه 203 نفر شاغل در مقابل 31 در میان شاکیان نیز تعدادشاغالن در باب تعداد . است

این نکته بیان . استبیان اند، قابل  شتهصی را دافردي که از لحاظ اشتغال وضعیت نامشخ 83
آماري فوق صرفاً جهت اشراف بر سـاختار   ۀدر پایان این بخش نیز ضروري است، که جامع

ها بر اساس   بخش بعدي اطالعات کیفی این پرونده و درشد ها ارائه  کالسهو محتویات کلی 
  .بررسی شدتر  تاریخی مورد نظر بیشباب مطالعات زنان، در بستر  هاي معمول در  شاخصه

  
  شده از منظر کیفی هاي بازخوانی پروندهبررسی اطالعات . 4

  پهلوي ةآگاهی زنان در دور روند آموزش و 1.4
مردان پهلـوي   ، یکی از مظاهر مدرنیسم که دولتگفته شد که در صفحات نخست طور همان
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ۀ از جمله اهداف برجسـت . آموزشی بودآن داشتند، تحول در نظام  ۀتوسع براياي   توجه ویژه
از نظـام  ) 286: 1371 کمبـریج، ( »ناروحانیـ کوتـاه کـردن دسـت    «تالش در راه این تحول، 

هـا   تـر آن  مربوط به زنان، آماده کردن هرچـه بـیش   ةخصوص در حوز هآموزشی و دیگري ب
از کـه تفکـر طیـف وسـیعی      در همین راستا بـا آن . براي جذب شدن در الگوهاي غربی بود

خصوص در سطح عالیه بود و آن را بـه   هبر عدم ضرورت سواد براي زنان ب جامعه همچنان
 امـین، ( پنداشتند میها  نوعی باعث انحراف و دورشدن زنان از وظایف همسري و مادري آن

  .)9: 1376 کار، ؛15: 1382 خسروپناه، ؛79: 1378 فرمانفرمائیان،؛ 179 /2: 1381
خصـوص در سـطح شـهرهاي     هاي در گسترش آموزش ب  گران وقت سعی ویژه حکومت

حکومـت   گوناگونهاي  آماري موجود مربوط به سال ۀمقایساي که با  گونهبه . دندکربزرگ 
ـ . آموزش هستیمة پهلوي شاهد گسترش کمی در حوز تعـداد   1301 نمونـه، در سـال   رايب

نفـر بـوده    88000 بالغ بر 1320نفر و در سال  750 دختر مدارس در تهران حدودن محصال
 آن در سالسیس أتورود به دانشگاه براي دختران از همان آغاز  ةهمچنین بعد از اجاز. است
سـوم   یـک  شاهد این آمار هستیم، که تقریباً ،1330و گسترش این ورود، در سال  ش، 1313

  .)114: 1384 زاهد و خواجه نوري،( دانشجویان این دانشگاه دخترند
د کـر منزلت آنان در جامعه کمک زیادي  يارتقاآموزش زنان به  که هرچند گفتنی است

، اما این مورد شامل دشهاي اجتماعی و آموزشی  و باعث ترفیع موقعیت آنان از منظر آگاهی
سوادي و ناآگاهی بـه سـر    بیدر  ،سفانهأمت و اکثر این قشر، بودطیف ضعیفی از زنان جامعه 

آمـار بـاالي   . ایشان همان تفکرات سنتی پیشین بـود بردند و تفکر غالب بر ذهن و رفتار   می
هرچند کـه   سوادي در قشر زنان که دلیل اصلی ناآگاهی آنان در بسیاري از امور نیز بوده، بی

اسـت، امـا بـر     بیـان نشـده   1335تا  1300هاي  رسمی بین سالماري آ ۀجامعبه علت نبود 
درصد زنان کل کشـور   8و فقط  انجام شد 1335 اولین آمارگیري رسمی که در سال اساس

  .)124: 1383 طغرانگار،( خوبی مشهود است به کرده است، اعالمرا باسواد 
توان در بـازخوانی   خوبی می بهسوادي و نبود آگاهی در قشر زنان را نیز  باالي بی درصد

د، از گفتـه شـ  که در بخـش مطالعـات کمـی     همچنان. دکرمورد مطالعه اثبات  ییقضااسناد 
نفـر   205 ها مورد مطالعه قـرار گرفتـه اسـت، تعـداد     هاي آن  خواهانی که کالسه 317 تعداد

نفر از ایـن شـاکیان نیـز از     66وضعیت . گیرند  نفر باسواد قرار می 46سواد در مقابل فقط  بی
کـه    که بـر اسـاس ایـن    دکرتوان ادعا  نیز می بارهدر این . سواد نامشخص است داشتنمنظر 

 بارةدر دخوهاي  گفتهاند و در   اظهارات خویش از مهر اسم استفاده کردهیید أتاکثر ایشان در 
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. سـوادي ایشـان اسـت    بـی ظن غالب بر یقین همان  اند، دهکرنسواد خویش مطلبی را بازگو 
وضـوح از میـان صـفحات     بـه آگاهی در بسیاري از مسائل نیـز  ناو همگامی آن با  يسواد بی

به تاریخ اردیبهشـت   ،117/2ة شمار ۀنمونه در کالس ايرب. بازجویی این شاکیان محرز است
سـواد   ها بی که هر دو شاکی آن ،1323به تاریخ آذر  962/23ة شمار ۀکالسو همچنین  1314
شـان در   شناسنامه و دیگر موارد مربوط به مسـائل هـویتی   ةشمارها از  آن یاطالع بیاند،  بوده

از شـاکی  بـازجویی  ی کـه در  اولـی هنگـام   ۀکالس، در مثالً. هنگام پرسش قابل توجه است
کـه   اي بـا ایـن مضـمون    جملـه را بگوید،  ششود که خود را معرفی کند و هویت میخواسته 

بر کید أتدومی خواهان با  ۀکالسدارد و در  را اظهار می »دانم اسمم فاطمه ولی هویتم را نمی«
اي از مظـاهر   جلـوه اطالعـی خـویش را از     آن، بـی  ةشـمار و عدم آگاهی از  »سجل« شتندا

در  یاطالعـ  بیکه البته این . دهد نشان می ،گر شده است جلوهکه در زندگی وي نیز  ،مدرنیته
از دیگر موارد قابل توجه در این بخش کـه  . است بیان شدهي دیگر نیز   ها  بسیاري از پرونده

 اًنـد، اکثـر  ا کردهکه حتی افرادي که خود را باسواد معرفی  ي استبیان آن جالب است مورد
اند و فقط یـک مـورد داریـم کـه      دهکرسواد خود را در حد جزئی و خواندن و نوشتن بیان 

  .)1323 خرداد ،1006 /16ة شمار ۀکالس( استده شان بیمدرك تحصیلی خواهان لیسانس 
روشـنی   بـه شـده   ارائـه هاي سندي  نمونهدر پایان این بخش بر اساس توضیحات فوق و 

تاریخی مـورد  ة سواد و آگاهی در بین طبقات مختلف زنان دور ۀتوسعتوان ادعا کرد که   می
مـردان وقـت    شده از سوي دولت  است و تحوالت آموزشی اعمال شتهنظر روند نامطلوبی دا

  .گرفته است  و فقط بخش کوچکی از ایشان را دربر میده ش  نمیشامل طیف وسیعی از زنان 
  
  اقتصادي زنان در عصر پهلويـ  اجتماعیبررسی حقوق  2.4

 اي از حقوق اقتصـادي، فرهنگـی و    حقوق اجتماعی به مفهوم عام آن است که طیف گسترده
شود،   اقتصادي نامیده می ـ نیز حقوق اجتماعی که غالباً گیرد؛ اما در مفهوم خاص، را دربر ...

 :دشـو   میمهم براي آن ذکر  ۀدو مشخص گیرد، که عمدتاً میمحدودي از حقوق را دربر  ۀدامن
اجتماعی مین أت هاي اقتصادي جامعه و دوم، فعالیتنخست، اشتغال یا میزان حضور افراد در 

  .)106: 1383 طغرا نگار،( از رفاه و امنیت اجتماعی یا میزان برخورداري افراد
نمادهـایی از   منزلـۀ اقتصـادي بـه    ــ  در حقـوق اجتمـاعی  شده  گفتههاي خاص   شاخصه

ـ  مدرنیسم غربی نیز از مواردي بود که در عصر پهلوي، خصـوص در بـاب زنـان، دولـت      هب
برداري تبلیغاتی  بهرهها به عنوان مظاهري از پیشرفت و براي  توجه خاصی در اجرا کردن آن



 ش 1332تا  1300از سال پهلوي ةنگاهی به موقعیت زنان ایران در دور   72

  

ها خواهیم پرداخت، که البته بـه   که در ادامه به معرفی وضعیت هر کدام از آن از آنان داشت
ند شوبا هم بررسی  همهها با یکدیگر ضروریست که   پیوستگی و تنیدگی این شاخصه لدلی
ابتـدا   دیگر موارد اسـت  ۀتوسعمقدمه و ضرورتی براي  پیشکه امنیت اجتماعی  آن دلیلبه  و

  .پردازیم میبه بررسی آن 
امنیـت در جامعـه بـود، کـه در      برقـراري  عصر پهلـوي اول ۀ هاي برجست یکی از تالش

حضـور زنـان در    اما در خصوص ؛دشهاي بسیاري کسب  راستاي این سیاست نیز موفقیت
مزاحمـت بـراي    جلوگیري ازهاي گوناگون و راهکارهاي قانونی براي  اجتماع براي فعالیت

صـورت  ثري ؤمـ هاي چنـدان   فعالیت فقطو تقویت حس امنیت اجتماعی این قشر نه  ها آن
 یـف ط يبـرا  یقانون کشف حجـاب، کـه بـه نـوع     يرابا اج یزخود دولت ن بلکهنپذیرفت، 

 یـن ا یجـاد در ا کـرد،  مـی  یجادرا ا یتامن براي یحضور در جامعه مانع ياز زنان برا یعیوس
  .بود مؤثرنگرش 

ـ    ۀجامعکه در  گفتنی است ة عصـر پهلـوي در حـوز    ۀدر حال گذار از سـنت بـه مدرنیت
هـاي   اندیشههمچنان همان  مردمانش،تاریخی مورد نظر پژوهش، که روح غالب بر تفکرات 

اي از آن قبح حضور زنان در جامعه و قرار گـرفتن ایشـان در مظـان     نمونهکه  پیشین سنتی،
 تـاریخی ة مربـوط آن دور ی یقضابا بازخوانی اسناد  )9: 1376 کار،( هاي ناموسی بود تهمت

سواد و ناآگاه ایشان، به محض قرار گرفتن  بیخصوص قشر  هب خوبی شاهدیم که زنان، بهنیز 
هـاي گونـاگون و    اذیـت ویـژه در شـرایط نـامطلوب و نـابرابر، مـورد آزار و       بهدر اجتماع، 

 ۀکالسـ  317پرونـده از   37در همـین مـورد   . اند گرفته میتهدیدهاي جسمی و روحی قرار 
رایشان و براي احقاق ب داده رخمشکالت  بارةمربوط به شکایاتی است که زنان در شده مطالعه
مورد آن مربوط به مـوارد اخالقـی و    17 پرونده، 37از این . اند داشتهخویش  ةشد زایلحق 

اند و این  بودهسواد بادو نفر از این شاکیان  فقط و گرفته در حق زنان است صورتتجاوزات 
 اسـت  گرفته اغلب با سرقت و ایراد ضرب و جرح به قربانیان همراه بـوده  صورتتجاوزات 

همچنـین برخـی دیگـر از زنـان بـا زور و بـه        .)283/3 -  4 /14 -  20/69ة شمارهاي  کالسه(
دولتی نیـز پررنـگ   موران أمکه در این میان نقش  ،اند گرفتهچند نفر مورد تجاوز قرار  ۀوسیل
انـد    کسانی بـوده  16/1296و  5/23 ،18/1024 ،1/49 ةشمارهاي   قربانیان کالسه مثالً،. است

شهرداري و حتی پزشـک بهـداري مـورد    موران أم نظمیه،موران أمکه از سوي افرادي چون 
 ۀمصـوب کـه   که با آن از موارد جالب توجه در این مورد این است. اند  سوءاستفاده قرار گرفته

، مجـازات حـبس   نـد کنجرم افرادي را که به تجاوز اقدام  ،1312اصالحی  209ة مادقانونی 
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اما با نگـاهی  ، )133: 1372 جایگاه زن در قانون،( مشخص کرده بوده است سال 5تا  2بین 
 فقـط ، این قانون نـه  نامتهمشانزده نفر از  بارةکه در دشو   میها مشخص  پروندهبه نتایج این 

دلیل در اثبات جرم یـا بـه دلیـل     نبودبه علت  اییا با رضایت خواهان  اً، بلکه اکثردهشناجرا 
اند و فقـط   دهش، از مجازات رهایی و تبرئه واردهعدم صالحیت دادگاه در رسیدگی به اتهام 

 براي تکمیل روند قانونی آن اي  پرونده 1313در یک مورد شاهدیم که با اثبات جرم در سال 
  .)30 /13ۀ کالس( استده شورامین ارسال  ۀشعببه 

هایی از  نمونهمسلماً ها، که  پروندهزنان از درون این  بارةناامنی اجتماعی درهمچنین اثبات 
که اغلب این  در بیان این موارد است ،کنند میمذکور را بازگو ة وضعیت تاریخ اجتماعی دور

حضور  یا) 1184 /180کالسۀ (موقع زنی در شب از مکانی خلوت  بیتجاوزات به هنگام عبور 
یا حتی ) 18/5( یا در بهداري )49 /1( داشتن پشتیبان در اماکنی مانند نظمیه تنهایی و بدون بهاو 
  .است انجام شده )16 /17کالسۀ ( اي که وي در آن به کلفتی مشغول بوده خانهدر 

دهنـدة   نشـان خـوبی   بـه نگاه جنسیتی و البته همگام با نوعی تحقیر و سرکوب زنان، کـه  
هـایی کـه شـاکیان بـه دلیـل        همچنین از درون کالسهنبود امنیت اجتماعی براي زنان است، 

احقـاق حـق   قضـا بـراي   بـه دسـتگاه    مورد ضرب و جرح واقع شدن از سوي افراد بیگانه،
هـاي بسـیاري را     کالسـه  در این مـورد نیـز  . نیز بسیار مشهود است اند  کردهخویش مراجعه 

مـورد آن مربـوط    20 حدودکالسه  317که در مجموع از بین  کرد،بیان نمونه  رايتوان ب می
کـه در کسـوت    استهفت مورد از شکایات مربوط به خواندگانی . استبه مورد ذکرشده 

شـهرداري  مـأمور  نظمیه، مأمور  انحصار تریاك،مأمور ادارة هایی مانند  دولت در پستمأمور 
 .انـد  کـرده  خـویش مـی  هـاي   مأموریـت اقدام به ضـرب و جـرح زنـان بـراي پـیش بـردن       

بـراي ملـزم کـردن صـاحب      اي براي یافتن اجناس قاچاق، خانهمانند تفتیش هایی  مأموریت
، 19/15شـمارة  هـاي   کالسـه ( فروشگاهی بـراي حفـظ بهداشـت و مـواردي از ایـن قبیـل      

  .)19/5 و 30/92، 5/12، 66/312، 143/462
عصر پهلـوي آمـاده کـردن     ۀبرجستهاي  که یکی از سیاست آن، با گفته شدکه  طور  همان

هاي گوناگون بـود، و بـه همـین منظـور      بخشبستر مناسب براي حضور زنان در جامعه در 
اما در عمل شاهدیم که ایـن قـانون اجبـاري کـه      ،دکرقانون کشف حجاب اجباري را اجرا 

ناامنی براي حضور در احساس  جزبدون توجه به بستر بومی جامعه تحقق پذیرفت، چیزي 
ها و نسل متجدد زنان و تضعیف موقعیت  اي زنان سنتی و همچنین شکاف میان آنجامعه بر

هاي اجتماعی و آموزشـی و ورود بـه بـازار     آگاهیگیري از  بهرهطیف وسیعی از زنان، براي 



 ش 1332تا  1300از سال پهلوي ةنگاهی به موقعیت زنان ایران در دور   74

  

کـه هرچنـد   دهد  میمورد نظر نشان ة نگاهی به شواهد تاریخی دور .اشتغال را به بار نیاورد
هـایی خـاص ماننـد زنـان متجـدد و       گروههاي قبلی و با حمایت  چینی زمینهاین اقدام که با 

، اما در مقابل نیز بسیاري از مردم که هنوز عالیـق مـذهبی   انجام شدروشنفکران مقلد غرب 
ـ تو حتی زنان سن ندبرخاستآن  باند به مخالفت اشتشدیدي د خصـوص بـاالي چهـل     هی و ب

قـدام بـه طـرز وحشـتناکی مشـروعیت رژیـم       ها از خانه بیرون نیامدند و این ا سال تا مدت
 ؛377: 1325 سـاتن،  ؛16: 1376 کـار،  ؛159 -  158: 1373 فیـروز، ( سیس را از بین بـرد أت تازه

ــین از دیگــر . )117، 116: خواجــه ؛214، 206: 1368 هــاکس، ؛264: 1348 پهلــوي، همچن
بـه انحـراف    تـوان   که همگام با سرکوب پلیسی شدیدي بود، مـی ، تبعات این قانون اجباري

اجتماعی و سیاسی و حقوقی به موردي سـطحی،   ةکشاندن جنبش زنان از ذکر مسائل حوز
اشـاره  شکاف بین زنان متجدد و سنتی و تبدیل شدن ایران به بازار مصرفی کاالهاي غربـی  

  .)118: 1384 زاهد و خواجه نوري،( کرد
هـا   کالسه هسـتیم کـه در آن  هاي ذکرشده، شاهد سه   در همین راستا با نگاهی به پرونده

هـا   دولت به قصد برداشتن روسري از سـر ایشـان بـه آن   ن امورأمزنان شاکی به هنگامی که 
 و 302/1221، 18/16هـاي   کالسـه ( انـد  گرفتـه اند، مورد ضرب و شـتم قـرار    کرده  میحمله 

و هـا ایرانـی    از آن نفـر این شاکیان این مطلـب اسـت کـه دو     بارةمورد جالب در. )19/183
هـر سـه نفـر    . انگلیس و داراي سواد جزئـی اسـت   ۀتبعاز ایشان هندي  نفریک  سواد و  بی

گونـه   هـیچ و در پرونـده  نـد  کن   مـی همچنین علت شکایت خویش را ضرب و جـرح بیـان   
ها   تاریخ پرونده. شده استنورده آ، اند  هشتگذاکه این شاکیان قانونی را زیر پا  اي به این  اشاره

 ۀنتیجـ . اسـت  1319دي  و 1316 اسفند ،1319 وریها، مربوط به شهر  کالسه ةشمارترتیب  به
انگلـیس   ۀتبعـ اي که خواهان   هر سه پرونده نیز به علت ثابت نشدن جرم در کالسهی یقضا

دیگر، با قرار منع تعقیب بـه   ةبوده، و در رضایت و استرداد شکایت از سوي دو فرد ذکرشد
در حـین  مور أمـ چون  18/302ة شمار ۀکالسبه رسیدگی آغازین  البته در .پایان رسیده است

به دیوان جـزاي عمـال دولـت ارسـال      ،دهشانجام وظیفه مرتکب مضروب ساختن خواهان 
داده بـه بـازجو اظهـار داشـته      رويۀ است که در آن دادگاه نیز خواهان در تشریح حادثده ش

 کشید و پاره نمـود و  گردنم پیچیده بودمرتبه دست در آورد و چادر مرا که به  یک ...« :است
 من افتادم و حین پرت شدن به یک طرف سرم شکست و با چکمه زد پهلوي مـن کـه درد  

خوبی روند اجراي این قانون را در بستر جامعـه بـر اسـاس     بهچنینی  که مواردي این »... آمد
  .کند میاسناد آن دوره بازگو 
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 میـزان  و رونـد  بـه  مربوط اقتصادي ـ عیاجتما حقوق خاص هاي  شاخصه از دیگر یکی
نـام بـرد، کـه حکومـت      یزن یسممدرن هاي جنبهاز  یکیبه عنوان  یداز آن با که است اشتغال

 اي  گونـه  بـه  تا شد یسع مذکور دورة در. داشت آن از برداري بهرهدر توسعه و  یسع يپهلو
 خـاص  مشـاغل  از برخی عمدتاًو  ياقتصاد هاي فعالیت از برخی در زنان حضور از نمادین
 يحرکت جامعه به سو یاصل هاي شاخصاز  یکیبه صورت  تا دوشاستفاده  ساالري دیوان
 از کـه  بـود  حالی در این و) 109: 1383طغرانگار، ( شود برداري بهرهو تجدد از آن  یینوگرا
 همچنـین  و ایشـان  ناآگاهی و سوادي بی زنان، اشتغال مذمت در جامعه سنتی تفکر سو یک

. شـد  می یتلق یاشتغال عموم عرصۀ در زنان حضور براي جدي موانع حجاب کشف قانون
اشـتغال زنـان را    یزانکه م ،يپهلو عصردر زنان به آمار اشتغال  یراستا و در نگاه ینهم در

 تـا  نیـز  را آن نـاچیز  بسـیار  درصد توان  می خوبی به) همان( دنک بیان می درصد چهارده فقط
 یاصـالح  هـاي  سیاسـت  سـوم  یکفقط  یدبه آن زمان شا تا یراز ؛کرد بیان 1332 سال پایان

 اي  حرفـه  اشـتغال  از ممانعـت  بـر  نیز رژیم ارادة یناست و همچن بوده شدهمحقق  ها پهلوي
 تکمیـل ( اسـت  بـوده  برقرار اشتغال زمینۀمردان بر زنان در  یحبر ترج یمبتن یاستزنان و س
 شـده  بـازخوانی  هـاي   کالسه اساس بر نیز زنان میان در اشتغال کمآمار  .)46: 1354 همایون،

 شـاغل  نفـر  31 فقـط  هـا   کالسـه  شـاکی  نفر 317 میان از زیرا است، اثبات قابل خوبی به یزن
از لحـاظ اشـتغال    خواهـان  83 و دار  خانـه  نفـر  203است که تعداد  یدر حال ینو ا اند  بوده
 اکثـر  کـه  اسـت  بیان قابل موارد این ذکر نیز شاغالندر مورد . اند داشته ینامشخص یتوضع

، )نفـر  5( کارمنـد  :از جملـه  انـد   بوده اخالقی غیر حتی و پایین سطح هاي شغل داراي ایشان
، )نفـر  10( نـوکر ، )نفر 4( دار ملکفالحت و ) نفر 3( مدیر و معلم، )نفر 2( پرستار و پزشک
مـوارد   یگراز د ینهمچن). نفر 1(و محصل ) نفر 1( خیاط ،)نفر 1( دار  مغازه، )نفر 4( روسپی

 یشـان از ا یکه برخ است شکایاتی ها  پرونده ینزنان از درون ا یناشتغال ا بارةدر ذکرشدنی
 دلیـل بـه   انـد،  شـده  یکه کارمند معرفـ  یاز زنان نفرچهار  مثالً. اند  داشتهخود  شغل زمینۀدر 
 دسـتگاه  بهبوده  شدهاجحاف  به آنانادارات  ياز سو یو مال یحقوق مزایاي زمینۀکه در  این
 هـاي  کالسـه ( کنند پیدا دست خویش حقوق به اند توانسته یزاغلب ن و اند  کردهمراجعه  قضا

  ).1097/1006 ،1073/16 ،1066/2 ،8/3 شمارة
آوري زنان به مشاغل پست نیز به طور یقین شرایط نامطلوب اقتصـادي نقشـی     در روي

: 1375 دلـریش، ( کنـد   ادوار تاریخی صدق می همۀکه این مورد در . کننده داشته است تعیین
ـ  .دشـو   مـی خوبی دریافت  بههاي مذکور نیز این مطلب  کالسهو از بازخوانی ) 60 -  44  رايب
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و  بیان شـده گري  ها روسپی خواهی از سوي زنانی داریم که شغل آن فرجام ةپروندچند مثال 
هایی که در حق ایشـان   است که بنا بر مجازاتده شخانه مطرح  فاحشهها دائر کردن  اتهام آن

 انـد  کـرده خواهی و علت کار خود را فقـر و احتیـاج بیـان     فرجامتقاضاي است ده ش اعمال
  .)226/14 و 23/20 ،759/783ة شمارهاي  کالسه(

بخـش اطالعـات   کـه در   طور  هماندرگیري زنان در مسائل اقتصادي،  ۀزمینهمچنین در 
ها یـا   که شاکیان آن ،استمسائل ملکی و اقتصادي  بارةکالسه در 102، حدود دش بیانی کم

، یا از افراد طبقات متوسط اند  دهکرمبالغی جزئی اقدام به شکایت  دلیلبه  اند از طبقات پایین
بـراي   اقضقریه به دستگاه  دریافت سهم خویش از یک قطعه زمین یا چند دلیلو باال که به 

اي جالـب توجـه نیـز از      ها پرونده کالسهدر میان این  .اند دهکررسیدگی به امورشان مراجعه 
که این پرونـده  ، شود  دیده میاست ده شستارخان معرفی ۀ خانم که زوج نباتخانمی به نام 

که فرزنـدان   ،هزار تومان است 10 شامل دعوي وي و فرزندان ستارخان بر سر ارثی به مبلغ
ـ اند این مبلغ از طرف پدرشان در زمـان    ستارخان مدعی بوده هـا بـه امانـت بـه      روس ۀحمل

این  .وي حاضر به بازگرداندن مبلغ مذکور به ورثه نبوده است و است خانم سپرده شده نبات
هـاي متعـدد    خـواهی  فرجـام با  بودهده شآغاز  1302پرونده که روند رسیدگی به آن از آبان 

مبلغـی   با توافق طرفین در گذشتن از و نهایتاًده شهاي درگیر از تبریز به تهران ارسال  طرف
  .)12/136ة شمار ۀکالس( ش به پایان رسیده است 1312 به نفع یکدیگر در سال

  
  بررسی جایگاه و وضعیت زنان در نظام خانواده 3.4

هـاي پیشـین در    دورههاي آغـازین آن، ماننـد     خصوص در دهه هب زنان در عصر پهلوي،
 ي نقـش در جایگـاه همسـر و مـادر ایفـا    فقط ارچوب نظام سنتی محصور بودند و هچ

که  ،زنان در این نظام. یافت میدر برابر خانواده معنی  فقط شان کردند و نقش اصلی  می
ة فضاي آن غالب بود، در طی قرون متمادي فقط به عنوان بند اي بر  ی ویژهتتفکرات سن

بذل نفس براي مرد ة و فردي که باید در اطاعت شوهر و آماد) 217: 1361 غزالی،(مرد 
زن بریدن ۀ همچنین در این نظام بهترین پیش .اند شدهشناخته  )216: 1356 طوسی،( باشد

داري معرفی شده  دینو باالترین حسن وي پاکدامنی و  )273: کالنتر ضرابی( و دوختن
  .)53: 1378 فرمانفرمائیان،( بود

زن را آلـت   ارچوب نظام خانواده، یعنی در سطح اجتماع، نیـز هتفکر در خارج از چاین 
، »منـزل «، »ضـعیفه «پنداشت که الیق و مصداق واژگـانی چـون     افراد بیکار می معطله و جزء
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؛ 77: 1382؛ خسـروپناه،  158 -  157: 1361 پـوالك، ( بـوده اسـت  » هـا  مادر بچه« و» عورت«
  .)52: 1378؛ فرمانفرمائیان، 588 -  587: 1361 بهرامی،

و  هـا  موقعیتآگاهی از نااکثر زنان نیز به دلیل رشد در این فرهنگ مردساالر و سفانه أمت
و حتـی غالـب    پذیرفتـه بودنـد   دخو بارةبار را در حقارتهاي  نگرشتفکرات دیگر نیز این 

با نگاهی بـه صـفحات    .)44: 1382 خسروپناه،( دانستند تر از حیوانات می ایشان خود را کم
 زنـان و  بـارة گونـه مـردان در   وفور شاهد تفکرات ایـن  بههاي مورد مطالعه،  کالسهبازجویی 

مورد مطالعـه،   ۀکالس 100که در بیش از  گفتتوان   می. خویش هستیم بارةهمچنین زنان در
چـون  شان، خود را بـا واژگـانی    زنان در هنگام بازجویی و یا در صفحات مربوط به دادنامه

. انـد  دهکـر و از ذکر نام خویش خـودداري  اند   دهکرمعرفی » العقل ناقص«و » ضعیفه«، »کمینه«
و بـا   داردتـري   هاي مربوط به مسائل خانوادگی نمود بـیش   خصوص در پرونده هاین موارد ب

العقـل و بـدون    ناقصچون زن بودم و «یا » تکلیف این کمینه را معین نمائید«مانند جمالتی 
کاربد اسـتفاده از   .گردد  گر می  جلوه) 2 /149ة شمار ۀکالس(» ... شوهرم شکایت کردمة اجاز

و حتـی  د شـو    میمردان براي اشاره به همسران خویش نیز بسیار مشاهده  بارةاین واژگان در
چنین از کلماتی چون مخدره و بانو براي خطاب  بنا بر اتفاق اگر مردي به جاي واژگانی این

برده است، باز هم عدم کاربرد مستقیم نـام زن خـود نشـان از همـان       بهره می دخوبه همسر 
چراکه در عمل نیز شاهدیم که  ؛تفکر سنتی، مخفی و در اندرونی نگه داشتن زنان بوده است

از  هـاي ممکـن و   شـیوه این مردان براي به اصـطالح تنبیـه کـردن همسرانشـان از بـدترین      
  .)6 /178ة شمار ۀکالس( اند  کرده  سربري استفاده میچاقو و حتی قیچی  مانند هاییابزار

 ةهـاي آغـازین دور    سـازي جامعـه در دهـه    مـدرن هاي  با توجه به این مورد که سیاست
سطوح و قشرهاي جامعه رسوخ نیافته بود و همچنان فضاي غالـب،   همۀچنان به  پهلوي، آن

سنتی یا در حال گذار  ۀجامع بنابراین در این. همان تفکرات پیشین و همان فضاي سنتی بود
ترین رویدادي بوده کـه در زنـدگی دختـران و     به سوي مظاهر مدرنیته، همچنان ازدواج مهم

ـ   . پیوسـته اسـت    پسران به وقـوع مـی   خصـوص بـراي دختـران ضـرورتی      هازدواجـی کـه ب
خـالف قـانون    در همین راستا شاهد آنیم که بـر . تحولی اساسی بوده است ناپذیر و اجتناب

تـر از   سنین کم سه که ازدواج با دختران را در ةماد، در 1316ی مصوب و اصالحی سال مدن
تر از  هاي بسیاري در کم ازدواج) 71: جایگاه زن در قانون( داشته است  سیزده سال ممنوع می

با حسـاب   سن مذکور در شرایط نامناسب و نه بر اساس عشق و عالیق مشترك که معموالً
در ایـن نظـام و در مسـائل حقـوقی     . پذیرفته است  خانوادگی صورت میهاي معین  کتابو 
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گذاشـت، طـالق     آن صـحه مـی   مربوط به خانواده، که قانون مدنی عصر پهلوي اول نیز بـر 
جایگـاه زن در  ( )1311 مصـوب  قـانون مـدنی،   1133 ةمـاد ( براي مردان بود اًامتیازي صرف

زن موجودي صاحب شعور و فکر و احسـاس  چون از منظر قوانین مردساالرانه  )60: قانون
ایـن ویژگـی مخصـوص     .که از چیزي یا کسی خوشش بیاید یا متنفـر باشـد   شد نمیتلقی 
 ،همین موضوع بر اساس .)7: 1388 فارسانی،( شد که زن از این گروه تلقی نمی  ها بود انسان

کارهـایی چـون   زنـان از راه  موقعیت زن در خانواده متزلزل و براي رسیدن به ثبات نسـبی، 
ـ  توسل جستن به خرافات و جادو، هـاي مـردان در هـر نـوعی و تحمـل و        مین خواسـته أت

زیرا طالق شـرایط بهتـري را بـراي زن بـه      ؛)7، 6: همان( اند جسته  میسازگاري مفرط بهره 
تـر   بستهپدري به لحاظ عرف و اجتماع فضاي  ۀخانهمراه نداشت و در صورت بازگشت به 

خصوص که اغلـب زنـان آن روز نیـز     هب. تري در انتظار ایشان بود روحی بیشهاي   و بحران
  .پنداشتند  معاش و ضروریات اقتصادي خویش میمین أتاي براي   ازدواج را وسیله

مربوط به مسائل خانوادگی، که شاکیان کالسۀ  110در همین راستا شاهد آنیم که از 
قضـا  ر زنـدگی مشـترك بـه دسـتگاه     نامطلوب خویش دضاع ودلیل اها اغلب به  زن آن

مورد این رجوع بعـد از ایـراد ضـرب و جـرح شـدید از       57اند، در حدود  رجوع کرده
مـورد   50تـوان آن را بـیش از     سوي همسرانشان بوده است و در اکثر مـوارد، کـه مـی   

ایـن  . اند دادهدانست، باز زنان گذشت کرده و با سازش دوباره به زندگی خویش ادامه 
خوبی روند نامطلوب زندگی این زنان و همچنین سازگاري ایشان را بـا شـرایط    بهآمار 

با جمالتی ماننـد  اغلب این زنان همچنین . دهد  نشان می ،به دلیل مذمت طالق ،سخت
از ایـن  «و ) 320/4کالسـۀ شـمارة   ( »با شوهرم صلح کرده و رضایت کامـل از او دارم «

در نهایـت   )1761شمارة  ۀکالس( »... ممنونممندم و از او  رضایتشخص نامبرده خیلی 
  .اند  پرداخته  به ثبت رضایت خویش می

مربوط به مسائل خانواده، فقط در هشت مورد  ةهاي ذکرشده در حوز  پروندههمۀ از 
. بوده استشده ها صادر  مورد حکم به نفع آن 5اند، که در   آن زنان تقاضاي طالق داشته

همسرانشان نیز از مواردي است که دادن حق مردان در اراده کردن در هر زمان به طالق 
دریافـت  دلیل زیرا شاکیانی داریم که به ؛ دوش  میها مشاهده   کالسهدر چند مورد از این 

 اند که همسرانشان ایشان را طالق داده و  اظهار داشته و  کردهنکردن نفقه به دادگاه مراجعه 
که ، )1/1، 3/10012، 284/49شمارة هاي  کالسهبه مانند (اند   اطالع بوده  خود نیز از آن بی

آن روز ۀ خانوادگی و موقعیت متزلزل زنان را در جامعـ  یامنیت بیخوبی  بهاین موارد نیز 
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یک مربوط بـه قـانون ازدواج و   ة هر چند که در همان زمان نیز ماد. کند میایران اثبات 
ضرورت ثبت طالق و آگاهی زوجه از  )70: جایگاه زن در قانون( 1310طالق مصوب 

تأدیبی مربوط به این حوزه را به یک تا شش ماه حبس متخلفان  وقوع طالق را تصویب و
  .)همان( کرده است  محکوم می

هـا بـه    کـه شـاکیان آن   مداریمورد  69دگی حدود امربوط به مسائل خانو ۀکالس 110از 
که حدود نیمی  گفتکه البته باید  ،اند  دهکربه دادگاه مراجعه  دخو ۀمهرینفقه یا  نگرفتن دلیل
. انـد  بیـان کـرده   دخـو ها مورد ضرب و جرح واقع شدن را نیز یکی از دالیل شکایت  از آن

و ازدواج بـه عنـوان    دورة پهلـوي استقالل اقتصادي طیف وسیعی از زنان جامعه در  نداشتن
هـاي    معاش از مواردي است که بـر اسـاس کالسـه   مین أتیکی از راهکارهاي اساسی براي 

 دلیـل صـراحت   بـه هایی داریم کـه زنـان    پروندهزیرا  ؛توان به آن پی برد  خوبی می بهموجود 
ة شـمار  ۀکالسـ ( »که نان مـرا بدهـد   ام کردهمن شوهر  ...« را در جمالتی مانند دخوازدواج 

 )1031/24ة شـمار  ۀکالسـ ( »دهـد   است که نان نمی اگر بدکاره شوم تقصیر مرد« و )149/2
هـا   درخواست رسیدگی به آن همچنین تعداد باالي تقاضا براي نگرفتن نفقه و. اند  هبیان کرد

و در دیگر موارد یـا بـا گذشـت    ده شها صادر  خواهانکه فقط در بیست مورد حکم به نفع 
خوبی وضـعیت   بهاست، ده شن یا در عدم رجوع شاکی پرونده مختومه شاکی و صلح طرفی

توان ادعـا    میهمچنین . دکن   نامطلوب زنان از منظر اقتصادي را نیز در نظام خانواده بازگو می
هاي خـویش نیـز     هاي موجود استناد کرد که زنان در بستر خانواده  داشت و بر اساس کالسه

انـواع اجحافـات، کـه همانـا برگرفتـه از تفکـرات سـنتی        به دلیل در معرض قـرار گـرفتن   
بـه عنـوان نمونـه    ( مردساالرانه بوده است و مواردي مانند مورد ضرب و جرح واقـع شـدن  

، 5/117 هـاي  کالسـه به عنوان نمونـه  ( ، تهدید به قتل)23/3، 6/272، 178/2284 هاي  کالسه
 )137/2،316/4هاي  کالسهبه عنوان نمونه ( عصمتی  بی ۀزمین هایی در تهمت) 2/4، 607/313

انـد و   نبـوده ، از امنیت کافی برخوردار دشو میرا که شامل ) 61/17 و 316/4( حتی دزدي و
گرفتـه از بیـنش مردسـاالرانه،     تئنشـ تاریخی مذکور نیـز بنـا بـه دالیـل     ة قوانین مدنی دور

  .استده کر   نمیهاي خاصی از ایشان  حمایت
  

  گیري نتیجه. 5
سـازي بـر    مدرن، روند ي اولیهها استقرار و تثبیت حکومت پهلوي در ایران، از همان سال با

اساس الگوهاي غربی در سطح نهادها و طبقات مختلف جامعه شکل گرفت، که بـه عنـوان   
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و تغییر نسبی موقعیت زنان در جامعـه را از آن دسـت   ی یقضانمونه تغییر و تحول در نظام 
تـر بـه    مسائل مربـوط بـه زنـان بـیش     ۀزمین که روند اصالحات در هرچند. توان برشمرد  می

گرشدن در مسائل ظاهري و نمادین صورت پذیرفت، با نادیده گرفتن حقـوق    صورت جلوه
آمیـز و همچنـین سـرکوب پلیسـی      تبعیضسیاسی و مدنی ایشان و حفظ قوانین در بستري 

هاي زنان  انجمنسنتی براي اعمال قانون کشف حجاب و ایجاد کانون دولتی که  اًزنان عمدت
موجب رکود جنبش زنان و تضعیف موقعیت زنان سـنتی از   شدند، عمالً  باید در آن حل می

  .دشهاي آموزشی و سنتی  گیري از آگاهی  منظر بهره
و بایگـانی راکـد    اسـناد  ةادار ییقضا ةپروند 317در پژوهش حاضر با تکیه بر اطالعات 

هـا زنـان    شـاکیان آن  همۀکه ) 1332 تا 1300 تاریخیة مربوط به دور(قضائیه در تهران  ةقو
هـاي    هایی چـون تعـداد پرونـده     ها از منظر شاخصه  اند، ابتدا به بررسی کمی این پرونده  بوده

اکیان و تعـداد افـراد باسـواد و شـاغل در میـان شـ       ،مربوط به هر اسـتان  ،مربوط به هر سال
سپس با توجه به اطالعـات کیفـی ایـن     و یمپرداختها   موضوع پرونده و مشخص کردن نوع
وضـعیت   ۀهاي متّقن تاریخی در باب مطالعـ   ها بر اساس شاخصه هاي آن  اسناد و تحلیل داده

بنیاد  مورد نظر و همچنین جایگاه ایشان درة زنان، مانند روند آموزش و اشتغال زنان در دور
تاریخی مـورد نظـر اقـدام    ة خانواده، به تحلیل موقعیت طبقات مختلف زنان در دور حقوقی

سـوادان و   خوبی و بر اساس اطالعاتی چون تعداد باالي بـی  بهتحلیل و ارزیابی که . ایم  دهکر
هاي خانوادگی و کمبود قوانین حمـایتی   وفور ناهنجاري ،بیکاران، نبود حس امنیت اجتماعی

  .دکن  میلوب زنان طبقات مختلف را بازگو وضعیت نه چندان مط
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