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ييجؼ البحث الى التعخؼ عمى جػانب حياة السخأة االيخانية وابخز التغييخات التي 
شيجتيا اباف الحكع البيمػؼ، وانعكاسات االجخاءات التي اتخحىا رضا بيمػؼ ومغ بعجه ابشو 

في محاولة تقجيع اضافة ججيجة في  ايخاف. تكسغ اىسية البحثدمحم رضا عمى حاؿ السخأة في 
مجاؿ الجراسات التي تختز بتاريخ ايخاف االجتساعي ومشيا احػاؿ السخأة االيخانية ومجػ 
التغييخ الحؼ شيجتو اباف السجة الدمشية لمبحث. تع تقديع البحث الى ثالثة محاور، تزسغ 

 السخأة ، فيسا تشاوؿ الثاني تصػر احػاؿ القاجارؼ  العيج اواخخفي  االيخانية السخأة االوؿ احػاؿ 
في عيج الذاه رضا بيمػؼ، وخرز السحػر الثالث لتصػر احػاؿ السخأة االيخانية  االيخانية

في عيج الذاه دمحم رضا بيمػؼ. اما ابخز الشتائج التي تػصل الييا البحث ، فيسكغ القػؿ اف 
دمحم رضا لتغييخ حاؿ السخأة في ايخاف لع تديع في  محاوالت الذاه رضا بيمػؼ ومغ بعجه ابشو

بالخغع مغ القػانيغ والتذخيعات  تصػيخ حاليا بالذكل الحؼ كانت تصسح اليو السخأة االيخانية
 مغ مػضػع تغييخ حاؿ السخأة االيخانية كأداة  استخجاـالتي سشت في ىحا الجانب، فزال عغ 

يا. مغ ىحا حتخاما كدبو  الغخبية التقخب مغ الجوؿمحاولة و  الجيغ، عمساء سمصة انتداع أجل
التي شيجتيا ايخاف وخاصة في مجاؿ تحجيث وتغخيب السجتسع  اإلصالحات كانتالسشصمق 

 . اإليخانية السخأة  حققتيا التي ائجة الشدبيةالف مغ بالخغع ،شكمية ومشيا احػاؿ السخأة 
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The research aims to identify the aspects of the life of Iranian 

women and the most prominent changes that they witnessed during the 

Pahlavi rule and the repercussions of the measures taken by Reza Pahlavi 

after him his son Mohammad Reza, on the status of women in Iran. The 

importance of the research lies in the attempt to provide a new addition to 

the field of studies that are concerned with the social history of Iran, 

including the conditions of Iranian women and the extent of change that 

they witnessed during the time period of the research. The research was 

divided into three sections, the first one included the conditions of Iranian 

women at the end of the Qajar era, while the second section dealt with the 

development of the conditions of Iranian women during the reign of Shah 

Reza Pahlavi . The third section was devoted to the development of the 

conditions of Iranian women during the reign of Shah Mohammad Reza 

Pahlavi. As for the most prominent findings of the research, it can be said 

that the attempts of Shah Reza Pahlavi, and after him his son Mohammad 

Reza, to change the situation of women in Iran did not contribute to 

developing their condition in the way that Iranian women aspired to, 

despite the laws and legislation that were enacted in this aspect, as well as 

the use of the issue of changing the status of Iranian women as a tool to 

seize the authority of religious scholars and to get closer to Western 

countries and gain their respect. From this point of view, the reforms that 

Iran witnessed, especially in the field of modernization and westernization 

of society, including the conditions of women, were formal, despite the 

relative benefit achieved by Iranian women. 
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 مقجمة
(، مغ الحقب اليامة في تاريخ 5292-5291تعّج حكبة حكع االسخة البيمػية )     

ايخاف السعاصخ، نطخا لسا شيجتو ايخاف مغ تحّػؿ في واقعيا االجتساعي والثقافي 
ا واالقترادؼ، جدج تصػر وانفتاح السجتسع االيخاني في العجيج مغ جػانبو، ومغ ضسشي

 تحّػؿ وتصػر احػاؿ السخأة في ايخاف. 
( بجاية التحػؿ الفعمي لمحياة 5295-5291لقج مثل حكع رضا شاه بيمػؼ) 

والتي  ،مغ خالؿ القخارات واالجخاءات التي اتخحىا،االجتساعية والثقافية لمسخأة االيخانية
كانت الدبب الخئيذ في تغيخ احػاؿ السخأة االيخانية وانتقاليا مغ واقع التداـ تقاليج 
واعخاؼ السجتسع السحافع واالنغالؽ عمى ذاتيا الى االنفتاح واالنجماج بالسجتسع بالخغع 
مغ غمبة الجانب الذكمي لإلصالحات عمى السزسػف. وسار دمحم رضا 

وتػجيات والجه، وعسل مغ اجل حخية السخأة  ( وفق سياسات5292-5295بيمػؼ)
 االيخانية وتصػيخ واقعيا االجتساعي مع اختالؼ وتغيخ االسمػب واليات االصالح.

في تشاوؿ احػاؿ السخأة االيخانية ودراسة جػانب التغييخ الحؼ اىسية البحث  تكسغ        
بتاريخ ايخاف  شيجتو، ومحاولة تقجيع اضافة ججيجة في مجاؿ الجراسات التي تختز

 االجتساعي ومشيا حاؿ السخأة االيخانية.
ىجؼ البحث ىػ التعخؼ عمى ابخز التغييخات التي شيجتيا احػاؿ السخأة االيخانية،       

 ومجػ التصػر والتحدغ الحؼ شخأ عمى حياة السخأة في ايخاف. 
واالجخاءات التي في االسئمة االتية : ما ىػ تاثيخ القخارات  مذكمة البحثتتخكد         

اتخحىا رضا بيمػؼ ومغ بعجه ابشو دمحم في تغييخ احػاؿ السخأة االيخانية؟، وما مجػ 
وندبة التغييخ الحؼ شيجتو حياة السخأة االيخانية،؟ وىل كاف التغييخ ذا اثخ ايجابي عمى 
حياة السخأة االيخانية اـ العكذ، وىل واجيت السخأة االيخانية تحجيات وصعػبات اباف 

 مخحمة االنتقاؿ والتحّػؿ والتصػر في واقعيا االجتساعي؟.
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عمى اف القخارات واالجخاءات التي اتخحت اباف حكع  فخضية البحثتقـػ  
االسخة البيمػية عامة وتجاه السخأة االيخانية خاصة قج ساىست بذكل مباشخ في تغييخ 

 .تراديةفية واالجتساعية وحتى االقوتصػر احػاؿ السخأة االيخانية الثقا
يعتسج عمى االسمػب التاريخي الػصفي في عخض الػقائع  مشيج البحث     

 الى جانب السشيج التحميمي .  ،واالحجاث
 اواخخ االيخانية الى ثالثة محاور، تزسغ االوؿ احػاؿ السخأة  تقديؼ البحثتع        

يج الذاه رضا في ع االيخانية القاجارؼ، فيسا تشاوؿ الثاني تصػر احػاؿ السخأة  العيج
بيمػؼ، وخرز السحػر الثالث لتصػر احػاؿ السخأة االيخانية في عيج الذاه دمحم رضا 

 بيمػؼ.
 اوال: احؾال السخأة االيخانية اواخخ العيج القاجاري 

كثيخة، واتدست  قيػًدا عذخ التاسع القخف  اباف اإليخانيات معطع الشداء واجيت 
 عمى اعساؿ السشدؿ تقترخ وكانت بالعدلة، حياة الشداء سػاء في السجيشة او الخيف

 مجفػع عسل في االنخخاط البعس مشيغ فخصة لجػ االسخة، وكاف رعاية عمى وتتخكد
لكغ تمظ  والستػسصة( السيسا نداء السجيشة، الجنيا الصبقة نداء مغ معطسيغ)األجخ

 عجد أماـ متاحا التعميع وكاف دوف مدتػػ شسػح السخأة االيخانية، عادة كانت االعساؿ
عمى  قادرة وكانت الحخية، مغ أكبخ بقجر الخيفية السخأة  تستعت الشداء، فيسا مغ قميل

لمشداء  أتيحتو  .(Seradj, 2013, 48)الحقل  زوجيا في مع جشب إلى جشباً  العسل
 وزيارات الرالة في السدجج وحزػر البازارات زيارة عشج مغ مشازليغ الخخوج فخصة
 القميمة األماكغ مغ واحجة واالقارب، وكانت الحسامات العامة الخاصة بالشداء األسخة
الحىاب الييا واالجتساع فييا لتبادؿ  عمى قادرة الشداء كانت التي السشدؿ خارج

 .(Seradj, 2013, 48) عغ انفديغالحجيث، ومكاف لمتخفيو 
تع التعامل مع الشداء في الغالب  ،شػاؿ حكبة حكع االسخة القاجاريةو   

مق بالقجرة عمى كسػاششات مغ الجرجة الثانية مع حقػؽ محجودة لمغاية فيسا يتع
ونطًخا ألف عسل السخأة كاف  ،السيخاث العسل او الػصػؿ إلى التعميع األساسي أو حقػؽ 
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فقج كاف عسل السخأة في  ،ُيشطخ إليو عمى أنو عسل ثانػؼ او احتياشي وليذ اساسي
صاحب العسل او الجولة، في حيغ أف السخأة لجػ ااألسخة او  في رعاية محرػراً السجيشة 
والحخؼ  ،في الغالب في ندج الدجاد مغيعس غّ والشداء مغ الصبقة الجنيا، كالخيفية 

وفي السجف  ،وفي إنتاج السشدػجات والفػاكو والذاؼ ،اليجوية السختمفة والتصخيد
او في الحسامات  ،الفغ أو الخقزك ت اخخػ السددحسة يسكغ لمسخأة أف تعسل في مجاال

ادمات أو كسسخضات لجػ أسخ الصبقة أو خ ،فيغ كسخبياتيتػض او ،العامة لمشداء
تحرل في مغ السيغ كانت السخأة التي تعسل في السشدػجات او غيخىا و  .العميا

االختالؼ الخئيذ في سبب  عػدوي ،عمى ثمث اجخ الخجل في السيغ السساثمةالستػسط 
السيسا في الخيف  كانت الفتياتو ضع السخأة االجتساعي واالقترادؼ، و ذلظ الى 
 ,.Ülker, n.d) ليغ ولع تكغ الطخوؼ مالءمة ،مى الدواج في سغ مبكخةيجبخف ع

4). 
شيجت بالد فارس مشح مشترف القخف التاسع عذخ البجايات االولى لسحاوالت  

االصالح التي تخكدت بجاياتيا عمى الجانب العدكخؼ، ثع انتقمت بعج ذلظ الى الجانب 
الثقافي والتعميسي، واخحت بػادر التحجيث والتغخيب تشتقل الى ايخاف عبخ الدفخاء 

قفيغ  والصمبة الحيغ ارسمػا الى اوروبا مغ اجل االيخانييغ في الخارج او عغ شخيق السث
ت ، لقج اقتخن(333، 9159)السذايخي، التعمع والحرػؿ عمى الذيادات العمسية 

عسمية االصالح والتحجيث التي شيجتيا ايخاف في الػقت ذاتو بطيػر دعػات لسشح 
السخأة حقػقيا الثقافية والدياسية واالجتساعية ورفع مكانتيا في السجتسع، مغ قبل 
الشداء السثقفات الالتي زرف عجد مغ الجوؿ االوربية وحخصغ عمى نقل تجخبتيغ 

 .(Esfahani, n.d., 35) التعميسية والثقافية الى ايخاف
مكانة السخأة في ايخاف حتى  بالحدباف الغالب في الحجاثة حػؿ الحجيث يأخح لع 

يديج عمى  عسخىامسارسات وتقاليج  عذخ، في ضػء التاسع الشرف الثاني مغ القخف 
حػؿ تغييخ  والسشاقذات الججية واإلصالح التحجيث عغ الحجيث وبجأ ،قخوف عجة خمت

مشاقذة احػاؿ السخأة االيخانية ومكانتيا  في الشداء عجد مغ وبجأت السخأة في ايخاف، واقع
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 التي العامة الدسات مشاقذة مغ ومػقعيغ، بجءً  بحقػقيغ يتعمق االجتساعية فيسا
االيخانيات، في مجتسع فخضت تقاليجه وعاداتو ليسشة الخجاؿ  الشداء حياةتسيدت بيا 

عمى الشداء واخزعت فيو السخأة إلرادة الخجل، وانتياء بالسصالبة بحقػقيغ الثقافية 
 واالجتساعية واالقترادية وحتى الدياسية. ومغ ابخز الشداء الالتي ناقذغ احػاؿ السخأة 

، (9)استخابادؼ خانػـ ، وبيبي(5)، الصاىخة قخة العيغالشيػض بػاقعيغ وضخورة إيخاف في
مغ خالؿ الشذخ في الرحف التي  اكجف ،(3)الدمصشة واالميخة القاجارية زىخة خانع تاج

 ،إيخاف ورفع مكانتيا االجتساعية في السخأة  تصػيخ حاؿ ضخورة عمى تأسدت  حجيثا
 الثاني بػاقعيا مشح الشرف السخأة وكيفية الشيػض بسكانة التفكيخ في الصخيق وميج ذلظ

 ,Seradj) وما بعجىا 5211 الجستػرية عذخ وبعج ذلظ اباف الثػرة التاسع القخف  مغ

2013, 31). 
 العقجيغ العامة وخاصة في الحياة في انخخاًشا اكثخ تجريجًيا السخأة  اصبحت      

 ضج السقاشعة في السخأة  مذاركة مغ ذلظ واتزح ،القاجارية االسخة حكع مغ االخيخيغ
)راد  تجارتو الحتكار لمبخيصانييغ شاه الجيغ ناصخ مشحو الحؼ 5925 التبغ عاـ امتياز

 .(99، 5392وپػر، 
الثػرة   وبعج حػاؿ السخأة االجتساعية ابافالضيخت بجايات التغييخ الفعمية األولى       

الدبل الكفيمة التغييخ الشداء عمى البحث عغ  اءػ جا تذجع، ف5211الجستػرية 
وكانت زيادة االتراؿ مع أوروبا بسثابة الشافحة التي مغ خالليا  ،تصػيخ احػاليغب

عمييا وشجعيغ عمى البحث عغ حمػؿ لتغييخ  ادركت الشداء السثقفات الحالة التي كغّ 
تاج  كل مغ زىخة خانع فوانتقج ،واالقتراديةاوضاعيغ واحػاليغ الثقافية واالجتساعية 

 لغمحشة السخأة وبح غفي كتاباتياألستخآبادؼ والصاىخة قخة العيغ دمصانة وبيبي خانـػ ال
ميخزا مغ كسا كتب ايزا كل  .االيخانية تحديغ واقع واحػاؿ السخأة  مغ اجلجيػًدا 

فتح عمي والحيغ عخفػا بسشاصختيع لمجستػر عغ حق السخأة في ممكػـ خاف وميخزا 
عمى التشطيع والسذاركة في اإلجخاءات الجساعية  قجرتيا أثبتت السخأة اإليخانيةو  ،التعميع

استخجاـ عمى  اكثخوىحا بجوره شجع الشداء  ،ذات الصبيعة االجتساعية أو الدياسية
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 لجحب وتجسع  الشداء في االماكغ العامة الجستػرية ليغالدخع الحؼ وفختو الثػرة 
(Esfahani, n.d., 35). 

لقج ادركت الشداء السثقفات اف سبب تأخخ السخأة االيخانية وتجاىل السجتسع  
ليا، ىػ الجيل واالمية الحؼ خيع عمى الشداء االيخانيات وابتعادىغ عغ التعميع 

فة، فزال عغ الطخوؼ الديئة التي احاشت بيغ، وشبيعة السجتسع االيخاني والسعخ 
 الحؼ وصف بالحكػرؼ والحؼ يذبو في ذلظ العجيج مغ السجتسعات الذخقية.

لقج كانت الثػرة الجستػرية البجاية والسشصمق نحػ تغييخ اوضاع السخأة االيخانية،  
ا، وكاف لمسثقفات والستعمسات دورا اذ شاركت الشداء االيخانيات بذكل مباشخ في احجاثي

 الفتيات، تعميع واىسية ضخورة عمى الجستػرية الثػرة اباف الشداء مصالب وتخكدت فييا.
اذ اسيست الجسعيات الشدائية التي نذأت قبل واثشاء وبعج الثػرة الجستػرية في 

 وجسعية ،الحخة السخأة  السصالبة بحقػؽ السخأة في ايخاف، ومغ ىحه الجسعيات "جسعية
 األزىار، وامتألت وجسعية ،السخأة  ولجشة ،الشداء واتحاد ،الديجات وجسعية ،األـ الػشغ

والسصالبات التي  خالؿ احجاث الثػرة الجستػرية وبعجىا بالسقاالت والسجالت الرحف
الالتي يعترخ  والفتيات الشداء بسعاناة والتحكيخ الفتيات تعميع تؤكج عمى ضخورة
التعميع، فزال عغ السصالبة بحقػقيغ  عمى في الحرػؿ وىغ االملقمػبيغ االلع ويحح

 االنتخابية في التخشيح والتخشح الى مجمذ الذػرػ الػششي االيخاني)البخلساف(
(Fathi, 

2000).  
وصجر  ،شيخاف في كبيخ تجسع اقامت مجسػعة مغ الشداء 5211 عاـ في 

وضخورة تخريز  لمفتيات، مجارس إنذاء إلى عغ ىحا التجسع بيانا اكج عمى الحاجة
 الػششي الذػرػ  االمػاؿ الالزمة مغ قبل االسخ لتعميع بشاتيغ. وفقا لحلظ ناقر مجمذ

تذكل عقب الثػرة الجستػرية السصالب التي نادت بحقػؽ السخأة االيخانية، االيخاني الحؼ 
الشدائية الستعمقة بتعميع السخأة، لقج كاف مغ ابخز نتائج الثػرة  ومشيا مصالب الجسعيات

الجستػرية، اقخار حق السخأة االيخانية في التعميع ضسغ بشػد الجستػر االيخاني، اذ 
ة بالفتيات، وانتذخت الرحف التي تيتع بأحػاؿ تأسدت بعج ذلظ السجارس الخاص
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 الثػرة السخأة وتشذخ انذصتيا الثقافية وتصالب بحقػقيا الثقافية والدياسية، ومشحت
 ليغ إلضيار الشداء االيخانيات اولى حقػقيغ وىػ التعميع، واعصت الفخصة الجستػرية
لشداء في احجاث كانت مذاركة ا ومغ ثع أفزل، بذكل الكامشة ومػاىبيغ إمكاناتيغ

الثػرة الجستػرية وتذكيل الجسعيات الشدائية بسثابة كدخ لحاجد التقاليج التي فخضيا 
 عشجما أنو لمجسيع الشداء السجتسع، وغيخت مغ نطختو الى السخأة ودورىا فيو، وأثبتت

 ولسجتسعيغ ألنفديغ كيف يحققغ التقجـ جيًجا يعخفغ فإنيغ ،ليغ السجاؿ يتع فدح
(Fathi, 2000). في السخأة  بتسثيل تتعمق مادة أؼ الجستػر يتزسغ ومع ذلظ لع 

 .(Salehi, 2020, 310)او السذاركة الدياسية ،االيخاني الػششي الذػرػ  مجمذ
 الػششي الذػرػ  تأسيذ مجمذ اإليخانية، الجستػرية كاف مغ نتائج الثػرة          

 وتػسيع ،الدمصات بيغ والفرل ،القانػف  االيخاني )البخلساف(، الحؼ اقخ الجستػر وسيادة
 القزائية واإلصالحات ،والسجنية الػششية السؤسدات وإقامة ،الجيسقخاشية التجخبة

 أماـ الصخيق الحخكة الجستػرية القانػف، وفتحت الجسيع أماـ بيغ والسداواة  والتعميسية،
 الحجيث، اضيخت عالماتو دخػؿ ايخاف العرخ اجتساعي وسياسي وثقافي كبيخ تغييخ

الجستػرية البجاية  الثػرة في السخأة  االيخاني، ومثمت مذاركة وعكدت تغيخ السجتسع
الحكيكية لتغييخ حاؿ السخأة االيخانية، ابتجاًء مغ السذاركة في الجستػر ثع تصػر ذلظ 

والدياسية، وكاف ذلظ بسثابة عيج  االجتساعية الحقػؽ  مغ بالسديج تجريجيا الى السصالبة
 تعميع وضخورة حاجة السجتسع في السخأة  انجماج عسمية ججيج لمسخأة االيخانية، واضيخت

 لتشطيع لمسخأة  الفخصة وخمق والحجاب، األسخة مثل ىامة قزايا اثيخت كسا ،السخأة 
 . (Seradj, 2013, 58-60) السخأة  وتحخيخ التجسعات الشدائية وتأسيذ

 ،5211االيخاني عاـ  الجستػر اقخار بعج االيخانية الشدائية الحخكة أصبحت  
 السجالذ تأسيذ وىػ الخئيدة التصػرات اىع أحج في السخأة  وشاركت تشطيسًا، أكثخ

وقزايا  الػششية لمقزايا كخست نذاشيا والتي ،إيخاف في الذعبية الشدائية والجسعيات
 الجساعي العسل عمى الشداء البالد في حخية السخأة  ضيػر جسعية السختمفة، وحفد السخأة 

 بالسجمذ التذخيعي الستعمقة بالقزايا تيتع دورية ونذخات ،السخأة  قزايا أجل مغ
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. ونذأت بعج ذلظ العجيج مغ (Seradj, 2013, 61) والسخأة  الػششية والسرمحة
 جسعية الػشغ سيجات جسعية الدخؼ لمسخأة  االتحادالجسعيات الشدائية مثل جسعية 

 نداء ومجمذ ،الشدائية والجيػد ،الشداء واتحاد ،إيخاف ونداء ،اإليخانية السخأة  رعاية
 .(.Price, n.d) السخكد

 عاـ بجاية ففي الشاشصات االيخانيات، أعساؿ ججوؿ رأس عمى التعميع بقى  
 مدكشيا في استخبادؼ بيبي خانػـ يج عمى لمبشات ابتجائية مجرسة أوؿ تأسيذ تع 5219

 السجف مختمف في البشات مجارس مغ كبيخ عجد إنذاء تع قريخ وقت وفي الخاص،
مؤسدة  برفتيا اوؿ شيخاف في لمبشات التخبية كمية تع تأسيذ 5259 عاـ وفي ،الكبخػ 
 .(Esfahani, n.d., 36) لمشداء تعميسية

الثػرة عقب  الشدائية الحخكة وتذكيل االيخانية السخأة  احػاؿ تصػر ومع      
 ىي السصالبة السخأة  بيا اىتست التي الخئيدة والقزايا السجاالت ابخز كانت الجستػرية،
 ،السخأة  وتعميع ،وتحديغ الػاقع الرحي وحقيا في الترػيت، الدياسية بالسذاركة

 والدواج األشفاؿ بدواج يتعمق فيسا) والصالؽ وقػانيغ الدواج األساسية، اإلنداف وحقػؽ 
اإليخانية  الرحف عمى كبيخ بذكل واعتسجف ،(الستكافئة غيخ الصالؽ وقػانيغ القدخؼ 
 تكغ لع السخأة  بحقػؽ  اف مصالباتيغ معطسيغ وأكجت نطخىغ، وجيات عغ لمتعبيخ

 الخاشئة وتفديخاتيا الجيشية السؤسدة تجاه مػجياً  نقجىع كاف بل ،لإلسالـ مشاىزة
 ،الجيغ رجاؿ مغ السيسا ،كبيخة معارضة جيػدىغ ولقيت اإلسالمية، لمشرػص

 ليع والسجتسع الحكػرؼ الجاعع
(Seradj, 2013, 68). 

 إنذاء في السخأة  نجحت ،لشذاط الشداء االيخانيات العمساء معارضة عمى الخغع مغو      
مغ وغيخىا  وىسجاف ورشت ومذيج وتبخيد شيخاف مثل الكبخػ  السجف في لمفتيات مجارس
 الشدائية الحخكة ضيػر رؤية ويسكغ الشدائية بذكل رسسي، الجسعيات وتأسدت السجف،

 مغ عاـ ،عاًما عذخيغ مجػ عمى الشدائية والسصبػعات الجسعيات تذكيل في إيخاف في
 مغ عجد إنذاء في ساىسغ قج الشداء كانت السجة، تمظ وخالؿ ،5239 إلى عاـ 5251

 ىحه بعس وشسمت شيخية، واخخػ  أسبػعية مشيا السجالت العجيج ونذخ السشطسات
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الثالثيشيات  مشترف في،السخأة  بطخوؼ الستعمقة القزايا التحجيج وجو عمى السشذػرات
 والحجاب والتعميع ،السخأة  حقػؽ  تشاقر ندائية مجمة 59 ىشاؾ وكاف ،مغ القخف العذخيغ

(Mahdi, 2004, 429). 
 الشدائية وزيادة الحخكة نذأة كانت سببا في التي العػامل أىع ويسكغ تذخيز   

 ىي:و  نذاشيا وبالتالي ساىست في تصػر حاؿ السخأة االيخانية بذكل عاـ
بخوز العجيج مغ الشداء الستعمسات والسثقفات الالتي شالبغ بحقػؽ السخأة االيخانية   -5

 نييغ في الجفاع عشيا، وتػليغ قيادة الشذاشات الشدائية.وتفا

 .5211قياـ الثػرة الجستػرية االيخانية عاـ  -9

 السخأة. حخية عمى تؤكج التي البيائية وانتذار ضيػر -3

 .اإليخانييغ السثقفيغ في الغخبي الميبخالي الفكخ تأثيخ -9

 العالسية الحخب وبعج قبل إيخاف مع الستدايجة واتراالتيع إيخاف في غياألوروبي وجػد -1
 األولى.

 .االيخانييغ السثقفيغ مغ عجد في وتأثيخىا 5259 عاـ الخوسية الثػرة -1

 .ومرخ كل مغ تخكيا في الشدائية الحخكة ضيػر -9

 عاـ أواخخ الترػيت حق عمى الحرػؿ في والبخيصانية األمخيكية السخأة  انترار -9
5251 (Mahdi, 2004, 429).  

 لتمظ بالشدبة لمسخأة االيخانية تطيخ مساثمة الحجيثة الحياة وأنساط مطاىخ وبجت 
 في السيسا الشداء مغ العجيج عمى وضاىخة غالبة وكانت األوروبية، الجوؿ في السػجػدة

 وتحػلت ذاتيا تذكيل اعادت الشدائية االحتجاجات حخكة اف فزال عغ ،الكبيخة السجف
 عمشية برػرة نذاشيا واصبح الكبيخة، السجف وتحجيجا في ،مدتقمة جسعيات ندائية الى

 يكتبغ بجأف الالتي الشداء عشج والػششي الثقافي الػعي ارتفاع جانب الى وقانػنية،
 التي الدبل في وتبحث السخأة  بذؤوف  تيتع التي والكتابات الحجاثة، مػاضيع ويشذخف 

 السخأة، بذؤوف  خاصة وصحف مجالت في ايخاف، في السخأة  احػاؿ تصػيخ شانيا مغ
 السخأة  شاف مغ ورفع عدز مسا التعمع، اجل مغ اوروبا الى الشداء مغ العجيج ارساؿ وتع
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 وحتى والثقافية االجتساعية حقػقيغ نيل في مصالبيغ ودعع ،االجتساعية ومكانتيا
 السثقفات الشداء شخيحة واتدعت بالفتيات الخاصة السجارس اعجاد وازدادت الدياسية،

 االرستقخاشية الصبقات نداء عمى تقترخ الجستػرية الثػرة قبل كانت بعجما والستعمسات
(Salehi, 2020, 311). 

 1941-1925ثانيا: احؾال السخأة االيخانية ابان عيج رضا شاه بيمؾي 
( نياية عيج ساللة االسخة 5295-5291شيج عيج رضا شاه بيمػؼ ) 

بجأ سقػط و ، (5291-5921سشة ) 592لسجة  القاجارية التي حكست بالد فارس
القػزاؽ قائج لػاء  (9)السازنجراني شاه عشجما قاد رضا 5295عاـ  االسخة القاجارية

زعيسا لبالد فارس عاـ  نفدو تػج رضا شاه بيمػؼ اذ  ،(1) انقالبًا ضج أحسج شاه
، 9119)نجاتي،  5292واستسخت االسخة البيمػية في حكع البالد حتى عاـ  ،5291

 . (39ص 
، (5295-5291عيج رضا شاه ) الى تصػر احػاؿ السخأة في ايخاف ويخجع 

 مغ االجخاءات اً رضا شاه عجداتخح يا، اذ حقػقنيل السخأة بعس في  اتقجم الحؼ شيج
 االجتساعيباالتجاه التعميسي والثقافي و  غتػجيو مصالبية، و االيخانيتحديغ وضع السخأة ل

لتحجيث السجتسع  ػسيمةأدػ تخكيده عمى تعميع السخأة كو  ،يالدياساالتجاه بعيجا عغ 
قجـ  5299عاـ  حمشو  ،إلى زيادة عجد مجارس الفتيات وتػضيف الشداء الستعمسات

 .(Esfahani, n.d., 37) لمجراسة في الخارج لمسخأة االيخانيةالجعع السالي 
 حياة في كبيًخا تغييًخا حكسو مغ األولى العذخ الدشػات في خاف أحجث رضا 

شفيح سياسات تحجيث اإليخانيات مقارنة بسا كانت عميو قبل ذلظ، اذ دأب عمى ت الشداء
السجتسع، وكاف جدء مشيا االىتساـ بالسخأة االيخانية، فازدادت اعجاد مجارس البشات 

)راد وپػر، االبتجائية والثانػية الى اضعاؼ ما كانت عميو قبل تػلي رضا شاه الدمصة 
، وازداد معيا اعجاد الصالبات، اذ بمغ اعجاد الصالبات في السجارس (92، 5392

، 5321)رستسي وثػاقب،  بة( شال99921بحجود ) 5295االبتجائية والثانػية عاـ 
ارسل العجيج مغ الصمبة الى اوروبا  الججيجة، التعميع سياسة مع ، وبالتػازؼ (91
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تصػيخ  في الستخجاميا ججيجة وميارات معارؼ اكتداب أجل لسػاصمة تعميسيع مغ
 ،5239 عاـ شيخاف كسا تأسدت جامعة ،شيخاف في السعمسيغ كمية البالد، وتأسدت

 ، وكانت أوؿأوروبا سابقا لمعسل فييا إلى إرساليع الحيغ تع الصالب الييا اذ ارسل
العاـ، وتع بعجىا  وشالبات عغ شخيق االمتحاف تقبل شالب إيخاف في حجيثة جامعة

  . (Husseini, 2016, 8)افتتاح العجيج مغ مؤسدات التعميع العالي
وتججر اإلشارة إلى أنو بالخغع مغ أف تعميع السخأة قج ساعج في تعديد مكانتيا  

لكغ ذلظ لع يذسل معطع الشداء  ،والعمسياالجتساعي  ورفع مغ مدتػاىا ،في السجتسع
وانسا اقترخ عمى فئات قميمة مسغ كانت لجييغ الخغبة في تصػيخ مدتػاىغ التعميسي 

 ،مغ األمياتغييخ نسط حياتيغ، وبقى معطسيغ والثقافي واالجتساعي واالقترادؼ وت
السحرػر بالبيت واالىتساـ  ،التفكيخ التقميجؼ يغوسمػك يغوكاف الفكخ الدائج في أذىان

 .(91، 5323)عباسي ومػسػؼ، باألسخة 
 لجخػؿ السؤىالت الشداء عجد زيادة شاه لخضا التعميسي اإلصالح ميدة كانت      

الالتي  الشداء عمى مقترخة بحلظ الكياـ فخصة ذلظ كانت مغ وبالخغع ،العالي التعميع
الستجيشات او العامة مغ الشداء كػنيغ  الشداء والسذكمة ضيخت في قبمغ بالتغييخ،

 مغ وعمى الخغع ،التعميع مغ مػقفيغ عمى تأثيخ لحلظ  وكاف  ،رفزغ مطاىخ التغخيب
اإلحرائيات في عيج  تذيخ ،لمفتيات كاف إلدامي االبتجائية االلتحاؽ  بالسجارس أف

 الالتي البشات حتى األسخ، في الفتيات بيغ ندبة عالية مغ األمية وجػد إلى رضا شاه
رضا الذاه التي  سياسات بدبب جيج تعميسيغ بذكل يتع لع االبتجائية التحقغ بالسجارس

 العامة، األماكغ في االمخ الحؼ الـد الفتيات بتخؾ الحجاب ،التعميع تغخيب ركدت عمى
 ,Mottaghi, 2015) السشدؿ وتخؾ التعميع في البقاء عمى الفتيات غالبية أجبخ وىحا

17). 
سشح قياـ الثػرة الجستػرية وحتى تدشع رضا فالحخكة الشدائية اما فيسا يتعمق ب        

اذ ازداد  ،الجولة تقخيًباشبو مدتقمة وبعيجة عغ تجخل فكانت  ،5291شاه الدمصة عاـ 
بدبب نزاليا ضج و  االيخانية،ػعي الستدايج لمسخأة النتيجة  نذاشيا خالؿ ىحه السجة



 

        

          

 

 

47 

 
 

 

:  

 

الشداء السذاركات في الحخكة  ، فزال عغ افاالستبجاد الجاخمي والتػغالت األجشبية
وكغ متأثخات بالحخكات  ،مغ جيل الشداء الالتي شاركغ في الثػرة الجستػرية كغ

 وبخيصانيافي كل مغ االتحاد الدػفيتي وتخكيا ومرخ والريغ والياباف  يةائالشد
مغ عجـ االعتخاؼ  بحقػقيغ وعجـ تػفيخ  عمى الخغع ،االمخيكية والػاليات الستحجة

مغ أجل  استسخ نزاليغفقج  ،مغ قبل الحكػمات ما بعج الثػرة الجستػريةليغ الجعع 
الحكػمة أو األحداب الدياسية أو  بغس الشطخ عغ الجعع مغ قبل ،واقعيغ تغييخ

وكاف  ،ججيجة تساًما عمى إيخاف ائيةوكانت الحخكة الشد ،القػػ السؤثخة في السجتسع
السجتسع واقع تغييخ  ومحاولة ،االيخانية حاؿ السخأة وتصػيخ واقع و تحديغ ىجفيا 

مى األساسية ع الحخكةخكدت مصالب وت الييسشة االجشبية،وتحخيخ إيخاف مغ  الحكػرؼ،
كانت وكميا  ،التعميع وإصالح قػانيغ الدواج والصالؽ والحق في الترػيت والسػاششة

مع تصػر الحخكة والسجتسعي، و تتصمب إصالحات داخل كل مغ الشطاـ الدياسي 
وانتقادىا لػاقع السخأة وعجـ تكافؤ  ،وانتقادىا لمحكػمة نتيجة تجخل القػػ األجشبية

 ،الحخكة ومياجستيا نذاطالى انتقاد  رضا شاه فخصيا في السجتسع، دفع ذلظ حكػمة
باالتجاه الحؼ يخجـ  الشدائيةجسعيات المصمع الثالثيشيات بتػجيو نذاط  رضا شاه وبجأ

 االخيخة نفديا عمى انيا مع حقػؽ السخأة ومشاصخة لقزاياىا وداعسة واضيار ،الجولة
 .(Sedghi, n.d., 76) ليا

 كاف كسا الجولة، في ليكل الشاشصة الشدائية الجسعيات دمج عسج رضا شاه الىو       
 محتـخ مثل الجسعيات ىحه أدرف  الالتي الشداء الػششية، اذ اف السخأة  جسعية مع الحاؿ

 مصالبيغ، تمبية في اإلسخاع أجل مغ شاه رضا مدايخة الحكسة رأت أنو مغ ،اسكشجرؼ 
االنتقادات التي  بدبب الشدائية الغيت عجد مغ الجسعيات والرحف أخخػ  حاالت وفي

وفخضت الحكػمة عمى اؼ تجسع  ،ولمسجتسع بذكل عاـ والحكػمة الذاه وجيتيا لشطاـ
 تدتصع العامة، ولع األماكغ في الطيػر أو لمشذخ تخخيز مدبق ندائي اخح

 نطاـ إلى تشزع في الػقت ذاتو ولع الحكػمة مػاجية الشدائية السعارضة السشطسات
 األمخ وبجا وأىجافو، الذاه مع اندجاًما أكثخ ومغ ثع بقت الجسعيات التي كانت، الذاه
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 التي السكاسب مغ الخغع عمى السصالبة بحقػقيا عمى قجرتيا فقجت السخأة  أف لػ كسا
 إيخاف صخاع في أخخػ  انتيى مخة السخأة  ف كفاحوبجػ وكأ حققتيا في السخحمة الدابقة،

 الحجاثة ولع تحقق ما كانت تدعى اليو وخاصة حقػقيا الدياسية واالجتساعية مع
(Brooks, n.d., 40) . 

وتعديد ثقافتيا وحجه كافيا  والكتابة القخاءة ومعخفة السخأة  بتعميع لع يكغ االىتساـ 
بذكل  الشداء الخسسية لمجولة تيجؼ الى اعجاد الدياسة لتصػيخ السجتسع، بل كانت

وكاف  ،الججيج بتحجيث السجتسع حدب الشسط الغخبي البيمػؼ  الشطاـ يتػافق مع تػجيات
 واألنذصة والسمبذ التعميع في االيخانية غخبية السخأة  تربح أف عمى إصخار ؾىشا

ورفع مكانتيا  تعميسيا في االخيخ ىػ لمسخأة  االجتساعية االجتساعية، وىجؼ التشذئة
االجتساعية، مغ ىحا السشصمق شجعت  السشاصب مختمف وتػلى ،االجتساعية والثقافية

شانو حث وتذجيع الشداء عمى قبػؿ  الجولة الرحف عمى دعع ونذخ كل ما مغ
وبخزت العجيج مغ الرحف والسجالت التي نذخت  ،الحجاثة والتغخيب في مطيخىغ

 ساعي ،الػششيات الشداء،السخأة  رسالة ،السخأة  مػاضيع عغ السخأة وحقػقيا مشيا عالع
 سخأة فيالشداء، وىكحا بجأت حياة ال لغة ،الحياة دليل ،اإليخانيات الفتيات ،الشداء سعادة

شكميا اكثخ مغ كػنو جػىخيا في  التغييخ وكاف ىحا تتغيخ تجريجيا، شاه رضا عيج
 .(52، 5321)رستسي وثػاقب،  الغخبية السجتسعات في السخأة  محاولة لسحاكاة وضع

مغ التغييخات في قػانيغ الدواج  اً أدخمت الحكػمة عجد 5235في عاـ        
، الدواج تحت اشخاؼ السحاكع  القزائية السجنية وليذ الجيشيةومشيا اصبح  ،والصالؽ

أعصى السخأة الحق في شمب  السجمذ الشيابيصجر مذخوع قانػف في  5231وفي عاـ 
مثمت و  .(Esfahani, n.d., 37؛523، 9112)زويج ودمحم،  حجدةالصالؽ بذخوط م

صالحات القانػنية الستعمقة بالدواج والصالؽ والعالقات األسخية محاولة مغ لجف اإل
رضا شاه لتعصيل سمصة رجاؿ الجيغ مغ خالؿ تعجيل بعس القػانيغ الشابعة مغ 

وكانت اإلصالحات محجودة مغ حيث الحياة  ،الذخيعة اإلسالمية التي تحكع األسخة
ىي فخض تدجيل عقػد الدواج لجػ السحاكع  ،يخاتيوكاف ابخز ىحه التغ ،اليػمية لمسخأة 
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السجنية وليذ الجيشية، واصبح اصجار تخخيز ترخيح الدواج مغ لجف السحاكع 
 سشة 51 وعشج اإلناث  سشػات 2كاف سغ البمػغ و  ،تع تعجيل سغ الدواجو  ،السجنية

كسا اشتخط  ،السدتشج الى احكاـ الذخيعة االسالمية 5235 عاـ لمحكػر ضسغ  قانػف 
قانػف عاـ  عّجؿثع  ،يدتشج عقج الدواج عمى "األىمية الجدجية" لمدوج وليذ العسخأف 

واعتخؼ القانػف  ،لمخجل 59سشة الدغ القانػني لمسخأة و  51ذلظ بتحجيج عسخ  5231
حتى أنو سسح بإلغاء االرتباط بعج  ،ايزا باالتفاؽ بيغ الصخفيغ كذخط مدبق لمدواج

ىحه  .ة الدواج مغ األجانب ولكغ بإذف مغ الحكػمةالسيخ، وأجاز لمسخأ  االتفاؽ عمى
الحؼ يفػض مدؤولية الدواج و سمصة رجاؿ الجيغ نطاـ و  حمت محلاإلصالحات 

ومشحت القػانيغ الججيجة السخأة حقػؽ  ،والصالؽ الى الفقياء أو السحاكع الذخعية
 واحتفع ولكغ بسا يتفق مع الذخيعة، ،القرخ، وتسكيغ الشداء مغ بجء إجخاءات الصالؽ

أضفت أحكاـ القانػف السجني الججيج و  ،في تصميق زوجتو أو زوجاتو توبدمص الدوج
إلى آبائيع يعػدوف مغ الشاحية القانػنية األشفاؿ و  ،الخجل والية وسمصةالذخعية عمى 

تع تقشيغ قػانيغ السيخاث واستخجاـ المقب كسا  ،وفي قزايا االنفراؿ كانت الحزانة لو
 .(McGlinn, 2000, 73) والػصاية

 خخػ األتغييخات ال بالشدبة لمسخأة االيخانية مقارنة مع اىسيتوأثبت ىحا التذخيع        
في تصبيق شاه الحازمة رضا جيػد  ولعل ،أدخميا رضا شاه في فتخات الحقة التي

وتشفيح القػانيغ التي مشحت الشداء بعس الحقػؽ ىي مغ حسمت عمساء الجيغ عمى 
 القػة الكافيةرضا شاه  وكانت لجػ، ات بالخغع مغ معارضتيع لياقبػؿ تمظ االصالح

 لسػاجية معارضة العمساء وتحجؼ مقاومة الشيج التقميجؼ تجاه السخأة إلى حج ما
(Esfahani, n.d., 37).  

 نذاشيغ وتػسيع السجتسع في السخأة  مذاركة في دعع جيػده شاه رضا بحؿ 
 مغ كبيخا قجرا الحكػمة واستثسخت تعميسيغ، تذجيع شخيق عغ العامة الذؤوف  في

 5239 عاـ ففي ،دعع حقػقيغ في السجاليغ الثقافي واالجتساعي في والسػارد الساؿ
 حقػؽ  دعع في الجولة تػجيات مغ كجدء الذخقيات الشداء مؤتسخ شيخاف استزافت
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 الى تػصيات بتقجيع اإليخانيات عجد مغ الشداء قامت  عاـ مخور وبعج السخأة، وحخية
رفس  السجمذ لكغ واالنتخابية حقػقيغ الدياسية بذأف الذػرػ الػششي مجمذ

 السديج ومشحيا السخأة  لتذجيع اإلصالحات مغ سمدمة بجأت الحكػمة شمبيغ، اال اف
 شاه رضا اذ دعا  5239 ومشيا عاـ ،االجتساعية السجاالت مختمف في الحقػؽ  مغ
 بدمدمة السشطسة ىحه وبجأت ،(1)بيمػؼ  اشخؼ ابشتو بخئاسة ندائية مشطسة تأسيذ الى
 صػرة الحخكة الشدائية، وخمق عغ الدياسي الصابع لشدع االجتساعية األنذصة مغ

 الحجاثة عمى كجليل السجتسع في ومذاركتيا السخأة  النخخاط
(Mahdi, 2004, 430) ،

، اوؿ نادؼ ندائي، 5231( في عاـ 9مغ ىحا السشصمق اسدت االميخة شسذ بيمػؼ)
وفي العاـ نفدو  ،(523، 9112)زويج ودمحم،  ثع اتبعتو بتأسيذ فخقة الكذافة لمبشات

 Kanun- Banovan) ) Centerاسذ رضا شاه مخكد السخأة  كانػف بانػفاف 

Lady’s) (The
 (شسذ) الكبخػ  ابشتو عمييا وتذخؼ الجولة تخعاىا مشطسة ، وىي(9)

(Mottaghi, 2015, 17) ، وجعل يـػ  ،واندجاما مع اىتساـ السجتسع الجولي بالسخأة
بالده  الثامغ مغ اذار مغ كل عاـ يػـ السخأة العالسي، اعمغ رضا شاه ايزا احتفاء

بيحا اليػـ تقجيخا لمسخأة االيخانية، وجعل بجؿ ذلظ يـػ الثامغ مغ شيخ كانػف الثاني مغ 
، لكغ (Kelberer, n. d., 6)كل عاـ تقميجا يحتفل بو االيخانييغ بيػـ السخأة االيخانية 

عيات الشدائية السدتقمة التي كانت مشبخا رضا شاه لحل الجس اتجوفي الػقت ذاتو 
جسعية أنجساف والسشذػرات السختبصة ك شكمت تيجيًجا لدمصتواذ  لمسصالبة بحقػؽ السخأة،

عمى الحخكة الشدائية التي تخسخت خالؿ العقجيغ االولييغ  وكاف لحلظ تأثيخ كبيخ ،بيا
 .(Sedghi, n.d., 88) مغ القخف العذخيغ

والتحزخ  تقجـتجخبة المغ  اةرضا شاه مدتػح التي اتبعيا تحجيثال سياسة تكان     
ة رضا شاه كاف ذلظ بعج زيار و  ،كساؿ أتاتػرؾمرصفى  اباف حكعكيا تخ  التي شيجتيا

، (Abrahamian, 1982, 144) 5239عاـ  / يػليػحديخاف 9في  تخكيااؿ  بيمػؼ 
تجيغ الدؼ الغخبي، والكثيخ مشيغ الخأس ويخ  مكذػفات في تخكيا شداءالالذاه  اىجش اذ

حطخ رضا شاه ارتجاء الحجاب في األماكغ العامة عاـ  اثخىااصبحغ متعمسات، وعمى 
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  ،حجاب دوف  مغ ، وبجأت بعس الشداء في إيخاف بالطيػر في األماكغ العامة5231
وعجت حكػمة رضا بيمػؼ ىحا االجخاء ىاـ في اشار تحجيث السجتسع االيخاني 

رغع تعخضغ لمسزايقات العمشية  ،السخأة االيخانية عمى وجو الخرػصوتصػيخ حاؿ 
لطيػر في بدبب اعجـ االرتياح باإلحخاج و شعخت العجيج مغ الشداء و  ،لكياميغ بحلظ

   .(Seradj, 2013, 87; Ülker, n.d., 8) كاشفات الحجاب األماكغ العامة
 لمسخأة  التقميجؼ والمباس الدؼ  محل األوروبية السػضة حمت الحجاب الغاء مع      

 بأزياء الذػارع في يدخف  السجارس فتيات واصبحت العامة، األماكغ في اإليخانية
 واعساليع الجراسية فرػليغ في السحجبات غيخ السعمسات وضيخت،غخبية رياضية
 الشداء تستيشيا والتي الحجيثة األعساؿ وازدىخت الشداء، الحقػؽ  كميات وقبمت الصبية

 األوروبية الكبعات في الستخررة والستاجخ التجسيل وصالػنات السالبذ كخياشة
 لذخاء أوروبا وذىب العجيج مغ التجار الى شيخاف، شػارع في مشتذخة واصبحت
 بالقػة، الحجاب الغاء مخسػـ تشفيح وتع  وألسانيا وبخيصانيا، فخندا مغ والكبعات السالبذ
 وغـخ وىغ يختجيغ الحجاب، عالنية زوجاتيع بخفقة السدؤوليغ ضيػر الجولة ومشعت
 مغ السحجبات مشعت محجبات، كسا بخفقتيغ زوجاتيع كانت إذا الحكػمة مػضفػ
 كبيخة لغالبية الستاحة االستحساـ أماكغ ىي والتي العامة والحسامات الديشسا دور دخػؿ

 كانػا الحيغ الذخشة قبل مغ إيقافيا تع وشاًحا تختجؼ كانت التي السخأة  حتى الشداء، مغ
 .(Sedghi, n.d., 87) تسديقو أو الػشاح خمع مشيا يصمبػف 

 عغ بالتخمي سعجاء وكغّ  الحجاب الغاء مع تجاوبا الشداء مغ اضيخت الكثيخ     
 خمفيات مغ جاءت الججيجة األحكاـ مغ استفجف الالتي الشداء ومعطع الحجاب،

عغ  تخميغ قج وكغ الخارج في أقسغ مشيغ البعس وكاف الصبقات الخاقية في السجتسع،
 ومغ الستعمسات العسخ متػسصي وكغ مغ الغخبية، الحجيثة السالبذ وارتجيغ الحجاب
 الجستػرية الحخكة في السذاركات ذلظ في بسا ،الشداء مغ والشخب

(Sedghi, n.d., 

88). 
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 حيث مغ ،مع الػاقع الججيج التكيف السخأة  تجاه الخسسية لمجولة الدياسة شجعت      
االجتساعية، ومغ ىحا السشصمق  واألنذصة والمباس التعميع في الغخبيات الشداء تقميج

سسح لمشداء ايزا بارتياد االماكغ العامة والفشادؽ والديشسات وعجـ الدساح بالتعخض 
 جيل وضيخ ليغ او التسييد ضجىغ، وفخضت غخامات مالية كبيخة عمى السخالفيغ،

 لمبالد والثقافية قتراديةاال الحياة في دوًرا ىاماً  لعبغ الستعمسات الشداء مغ ججيج
وضػًحا في الحياة العامة، واكثخ تأثيخًا في السجتسع مقارنة عغ  أكثخ تجريجياً  وأصبحغ

  .(91-91، 5323)عباسي ومػسػؼ،  السخحمة الدابقة
إذ تسيدت  ،في إيخاف يفغ السدخحبجايات ضيػر ال وشيج عيج رضا شاه ايزا 

نػاع مختمفة مغ او  ،بطيػر مدارح ثابتة ودائسة وفخؽ مدخحية متعجدة السجةىحه 
ضيػر السخأة في العخوض  السجة تمظكسا شيجت  ،السدخحيات ذات الصابع الػششي

الطيػر عمى  ال يدسح ليا فيفقبل ىحا التاريخ، كانت السخأة اإليخانية  ،السدخحية
مغ مذاىجة العخوض السدخحية أيزا، وكاف الخجاؿ يقػمػف كانت تسشع الخذبة، بل 

تبت ايخانية كوؿ امخأة ايقة دولت آبادؼ جّ ص وكانت ،السدخح عمىدوار الشداء ا بإداء
التحقت و  ،أوؿ امخأة ضيخت عمى خذبة السدخحفكانت ممػؾ حديشي اما   ،مدخحية

 .(31، 9195)العبيجؼ،  شداءبيغ بعج ذلظ العجيج مغ ال
 وحطخه ،5299 الدؼ والسالبذ الحجيثة عاـفخض رضا شاه بر اقخ كاف   

قج اتى بشتائج  وتصبيقو بالقػة عمى الشداء في االماكغ العامة، 5231 عاـ الحجاب
اذ تختب عمى ذلظ،  ،(Ülker, n.d., 6؛ 39، 9195)العبيجؼ،  خالؼ ما كاف يشذجه

 في والجنيا الػسصى الصبقات الخرػص نداء وجو وعمى الشداء مغ اف الكثيخ
 أنذصتيع جسيع عغ كاف عمييغ التخمي،تقميجية بيئة في يعيذػف  والحيغ السجتسع

كػنيغ ال  بأنفديغ اصبح صعبا عمييغ، بالتدػؽ  الكياـ حتى مجخد االجتساعية
وىحا ادػ الى عدليغ عغ السجتسع ومحيصيغ  ،الحجاب دوف  الخخوج يدتصعغ

الحكػر  مغ ربيغوأقا وأبشائيغ أزواجيغ عمى االعتساد عمى االجتساعي وأجبخىغ ذلظ
 ,Esfahani؛ 529، 9112)زويج ودمحم،  بأنفديغ يؤدونيا كانػا التي لمكياـ بالسياـ
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n.d., 38) ، العدلةزغ خمع الحجاب يختخف لشداء الالتي رفعجيج مغ االوىكحا بجأت 
مشيغ الحىاب إلى السجرسة عمى الخغع مغ  العجيج ت بدبب ذلظمشعو  ،عمى انفديغ

لكغ  ،ورغع محاوالت رضا شاه مغ اجل تصػيخ حاؿ السخأة  ،الشصاؽ التعميسيتػسع 
ولع تعالج إصالحات الذاه  ،سخأة حق االقتخاعال ذلظ لع يغيخ حاؿ السخأة كثيخا، فمع تسشح

وفي . فيسا يتعمق بتعجد الدوجات وزواج األشفاؿ والصالؽ والسيخاث ياانػنية وضعالق
اختمفت  ،كاف رضا شاه  يدعى إلى تقميج تقجـ تخكيا في عيج أتاتػرؾالػقت الحؼ 

سياساتو عغ أتاتػرؾ مغ ناحية العسل باحكاـ الذخع االسالمي، ففي الػقت الحؼ 
، واعتسج لمجستػراالسالمية مشياجا او اساسا رفس أتاتػرؾ تبشي قانػف يعتسج الذخيعة 

في جسيع السجاالت القانػنية والتػضيفية  مع الخجل السداواة الكاممة في الفخص لمسخأة 
احكاـ الحجاب لكشو دعع ارتجاء حطخ رضا شاه فقج السقابل في  ،والتعميسية والدياسية

لع يتغيخ وبالتالي  ،السيخاثو فيسا يتعمق بتعجد الدوجات والصالؽ  االسالمية الذخيعة
وبيشسا تحققت بعس السكاسب في ،مغ بعس الحقػؽ وبقيت محخومة  ،واقع السخأة كثيخا

 تستعت الفتيات اإليخانيات بإمكانية االلتحاؽ بالتعميع الثانػؼ،و مجاؿ تعميع الفتيات، 
د وعج ال تتزسغ عغ السخأة وحقػقيا شيء، تج كاناالسشيو  محجوًدا، أيًزا بقى لكشو

أقل مغ عجد مجارس البشيغ ال سيسا في كانت السجارس االبتجائية والثانػية لمفتيات 
وغالًبا ما ُأجبخت السجارس الثانػية عمى اإلغالؽ بدبب نقز  ،السشاشق الخيفية

 ,Seradj, 2013)بدبب الدواج  بالسجارس السعمسيغ أو انخفاض معجالت االلتحاؽ

88).  
االجتساعي  القبػؿ أساس تػفيخ ومحاولة السخأة  تثكيف بعج العسمية، الشاحية مغ 

 فحاولت السشدؿ، خارج وعسميا السخأة  تػضيف قزية والثقافي ليا في السجتسع، أثيخت
 أماميغ لكغ كاف ،ودخل ثابت بيغ عسل عمى والحرػؿ السشدؿ مغ الخخوج الشداء
اذ  ،الستػسط الصبقة مغ الحزخية لمسخأة  الػضيفية مشيا قمة الخيارات ،كثيخة عػائق

 الخياشة مثل ميغ في الفقيخات يشحرخ عسميغ  الحزخيات والفتيات كانت الشداء
 الدواج ووسيط  والػعع  والسعالجة  والكبالة والتسخيس البيػت وخجمة والشديج والغدؿ
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والخقز، وبعج  والغشاء السالبذ وفي غديل العامة السدارات في وعامالت ،وبائعات
 في التحاكخ بيع العامة مثل الخجمات في مشيا العسل أخخػ، وضائف ذلظ اضيفت

الحجيجية  والدكظ والحافالت العخبات وفي الديشسا ودور والعخوض العامة، السؤسدات
 الػضائف ىحه الف مثل ،لمسخأة  غيخ مشاسبة كػنيا كانت مغ غعوغيخىا، عمى الخ 

السخأة في السجتسع  ال تشدجع مع وضع  الرشاعية الػضائف في الخجمية والعسل
 .(91، 5321)رستسي وثػاقب،  وبخاصة اذا كاف محافطا

عسل عمى الحاوؿ رضا شاه دمج السخأة االيخانية باألنذصة االقترادية وحثيا  
في عجد مغ السيغ، وكاف عميو اعتساد سمصتو االدارية في ىحا الجانب مغ اجل حث 

عكبة أماـ بسثابة السجتسع عمى تقبل ذلظ، لكغ قانػف عجـ ارتجاء الحجاب كاف 
مذاركة السخأة في الػضائف العامة، فمع تتجاوز ندبة مذاركة السخأة في الػضائف 

بدبب البيئة  ،قياسا الى ندبة الحكػر وىي ندبة صغيخة ،%59العامة اكثخ مغ 
ومشع  ،السحافطة لمسجتسع االيخاني، فزال عغ تفزيل الخجل في العسل عمى السخأة 

 الػضيفي العسل وامتياف ثقافة فاف مغ ذلظ وعمى الخغع ،عسل الشداء في مجاؿ السيشي
 أة السخ  اف كػف  والػسصى ايزا، العميا الصبقة نداء بيغ أكبخ بذكل كانت مشتذخة

 تفخضيا كانت التي الزغػشات مغ تتحخر السخحمة ىحه في بجأت قج كانت اإليخانية
 التسخيس مثل وضائف في العسل فخص ليا فتػفخت السجتسعية، والكيع األعخاؼ
)عباسي ومػسػؼ،  بعس السرانع وخاصة صشاعة الدجاد في والعسل والتعميع
5323 ،19). 
في وقت  الشداء عمى أصالً  محطػرة الػضائف التي كانت مغ  اً كسا اف عجد       

 سابق اصبحت متاحة اماميغ كالتجريذ والعسل في السحاكع والػضائف العامة،
 وقج أيًزا، والخجمات مجاؿ الرشاعة في لمعسل السشدؿ مغ الشداء مغ العجيج وخخجت

 نحػ تػجياً  أكثخ ليربح اإليخاني االقتراد ادػ ذلظ الى اضفاء بعس الشذاط عمى
 حجاثة، األكثخ والخجمات الرشاعة والتخكيد عمى الحكػمي التسػيل وشجعو الخجمات،

الشاشئة، تخاجعت  والبمجات السجف إلى الدراعة مغ والشداء الشاس انتقاؿ مع وىكحا
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 ,.Brooks, n.d) الدراعي اإلنتاج انخفاض وادػ ذلظ الى ،الدراعة وعدؼ عشيا

39). 
فاف تػجيو  وبالخغع مغ سعي رضا شاه إلدماج السخأة في الحياة االقترادية، 

 لمغاية وتخكدت متخررة الرشاعات حيث كانت ببعس السعػقات، ىحا كاف محفػفا
 تخصيط ىشاؾ يكغ البالد، فزال عغ انو لع مغ محجدة مجاالت معيشة وفي مشاشق في

 العسل مجاؿ السخأة  لتذغيل اليج العاممة في الػقت الحؼ دخمت فيو اقترادؼ حكػمي
 وفي الالتي كغ يعسمغ في الػضائف الشداء عجد كاف عميو وبشاءً  االقترادؼ،

وإدارية  تعميسية وضائف الغالب في وتزسشت محجودا لمغاية، والسرانع الرشاعات
 الػضائف ىحه كاف ال يخغب في رؤية السخأة تعسل في مثل السجتسع أف كسا وخجمية،

 االقترادية الذؤوف  في السخأة  مذاركة أف الذارع رأؼ وكاف االقتراد، في او تذارؾ 
 في واف عسل الشداء ،العاشميغ مغ الخجاؿ يديج مغ اعجاد السرانع في والعسل

 تخبية وىي ،االجتساعية واجباتيغ اداء تخؾ سيجفعيغ الى والسؤسدات السرانع
 السخأة  يكػف بكياـ لمبمج االقترادية الحكيقي السشفعة واف وجو األسخة، وإدارة األشفاؿ

 الغخض ألف ،الخجاؿ بعسل الكياـ وعجـ اوكمت ليا، التي وجيجىا بالسياـ قػتيا بكل
 ،وعادة ما يكػف تكػيشيا مغ قبل الخجاؿ الثخوة تكػيغ ىػ االقتراد في اإلنتاج مغ

 التجبيخ في ماىخات وكاف االعتقاد الذائع في السجتسع ايزا، اف الشداء اذا كغ
سيديسغ في  االقترادية، والسرالح وصحة االسخة وتعميسيا األشفاؿ ورعاية السشدلي
أكفاء  السختمفة، عغ شخيق اعجاد أبشاء البالد شؤوف  تديع في إدارة ججيجة أسخ تكػيغ

 لمبالد، خيخ مغ ذىاب والرشاعية والعدكخية االقترادية الذؤوف  تصػيخ في يداىسػف 
 السجتسع اف رفس والرشاعة. واالزدىار التجارة في الى العسل واالنخخاط الشداء

 االفتقار فزال عغ ،الغاء الحجاب وقانػف  والجيل، واألمية السخأة، لتػضيف التقميجؼ
االجتساعي والحؼ  وانجماجيغ لػجػدىغ السشاسبة والرشاعية االقترادية الدياقات إلى

الجيشية  القػػ  ، الى جانب سمصة(95، 5321)رستسي وثػاقب،  اجتساعيا رفزو تع
مييأة  وبيئة السجتسع االيخاني التي كانت غيخ التقميجية وتأثيخىا في السجتسع،  وعقمية
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 اليياكل االدارية كفاءة فزال عغ عجـ ،او مدتعجة لتقبل تغييخ واقع حاؿ السخأة 
 السجاؿ في الالزمة البشى التحتية وجػد وعجـ ،والثقافية واالقترادية الدياسية

وسػؽ العسل بذكل  الػضائف في السخأة  وجػد أماـ عكبات عجت جسيعيا ،االقترادؼ
 عاـ السعتسج السجني القانػف  في رضا شاه تغييخات الى جانب ذلظ لع يجخ  . (2)عاـ

 رضا عيج يتعمق بحق السخأة في العسل، فزال عغ اف الشداء في، ومشيا ما 5235
 مغ الشداء االنتخابية تسشع القػانيغ كانت اذ ،الدياسية حقػقيغ مغ ُحخمت شاه

ولفت ذلظ  ،ىامر الحياة عمى العير في الشداء واستسخت ،واالنتخاب الترػيت
بالسصالبة بحقػؽ  تقػـ مدتقمة ندائية حخكة قياـ ضخورة الى الشاشصات االيخانيات

  .(11، 5392)راد وپػر،  السخأة في ايخاف ومشيا حق تػفيخ فخص العسل ليا
 عيج في والدياسية القانػنية السداواة  عجـ اف القػؿ بشاًء عمى ما تقجـ يسكغ 

 في والتخشح الترػيت حق مشحيا وعجـ التسمظ، حق مغ السخأة  وحخماف شاه رضا
 انذصة وتقييج ،الحجاب ندع تصبيق في القػة الذخشة واستخجاـ ،العامة االنتخابات

 ،السخأة باالتجاه الحؼ يخجـ نطاـ رضا شاه مغ خالؿ مخكد وتػجيييا الشدائية الحخكة
 في عخقمة الجيػد الخامية لتصػيخ حاؿ السخأة في ايخاف، وساىع كحلظ في ذلظ تدبب

االيخانية في  لمسخأة  ةوابقى عمى الحالة التقميجي،عاـ بذكل الشدائية الحخكة اضعاؼ
السشطسات الشدائية التي  تػجياتغيخت اذ ت ،(11، 5323)عباسي ومػسػؼ، الغالب 

 الى تحقيق مغ حخكة مدتقمة سعت بالكامل ،5211تذكمت بعج الثػرة الجستػرية عاـ 
وبسا يخجـ مغ الجولة  بتػجيو الى العسلحقػؽ السخأة دعت الى مخاعاة السداواة و 
 .(Seradj, 2013, 89) مرالحيا

 1979-1941ثالثا: احؾال السخأة االيخانية في عيج دمحم رضا بيمؾي 
 وتغخيبيا، تحجيث ايخافأجل  االصالحية مغ مديخة والجه شاه رضا دمحم واصل 

 عجًدا الذاه واجخػ  سة،سيال التغييخات مغ لعجد شاه رضا دمحم عيج في إيخاف وخزعت
فيو  كانت الحؼ الػقت وفي السجتسع، في السخأة  بػضع تتعمق التي اإلصالحات مغ

 الدياسة كانت اذ شكمية ايزا، كانت مشيا الكثيخ فإف حكيكية، اإلصالحات ىحه بعس
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 التي والصخيقة الغخب، مغ اجل التقخب مغ دمحم رضا تبشاىا التي والخارجية الجاخمية
واالجتساعي، وسػء ادارة  الدياسي والقسع الذكمية اإلصالحات باعتساد البالد بيا حكع

 ,.Brooks, n.d) سقػط الشطاـ البيمػؼ  إلى الشياية في أدت السػارد االقترادية،

43). 
قانػف مشع ارتجاء  ، كاف5295مع تػلي دمحم رضا مقاليج سمصة البالد عاـ  

 ،بقت بالشدبة لمػضائف العامةلكغ فاعميتو  ،في السيجاف العاـالحجاب قج خف تصبيقو 
التػضيف في القصاع العاـ حتى تتخؾ الحجاب، لحلظ بفالسخأة السحجبة ال يدسح ليا 

الشداء يصالبغ بالسداواة في الحقػؽ الدياسية  غمبا  بجأت، 5215ومشح عاـ 
لكغ  ،ومع اف دمحم رضا شاه كاف مع تػجو دعع حقػؽ السخأة  ،واالقترادية واالجتساعية

ى عجـ اثارة غزب عمساء الجيغ ومػاجيتيع دفعتو الى عجـ التدخع في دعع حخصو عم
 لع تقجـ األحداب، وفي الػقت ذاتو (Esfahani, n.d., 38)مصالب السخأة االيخانية 

 الجيسقخاشي والحدب االجتساعية الغابة وحدب الشدائية الشدائية كالجسعية والتشطيسات
عكذ ما كانت  عمى ،السخأة  وضع لتحديغ األعمى شيئا الشدائي والسجمذ اإليخاني

 ىػية السخأة  استقالؿ نحػ خصػات أؼ تتخح ولع ،اباف الثػرة الجستػرية وما بعجىا عميو
 .(15، 5392)راد وپػر،  والدياسية االجتساعية

ادرؾ دمحم رضا  ،عارضة السختمفةوقسع مجسػعات الس 5213بعج انقالب عاـ  
السؤسدة  الخغع مغ معارضةبلمكياـ بسديج مغ التحجيث في البالد  قػة مػقفوبيمػؼ 
 كخصػة الذاه عشيا ، وأعمغ5213 بجأت عاـ التي اإلصالحات مغ اف العجيج ،الجيشية

كانت جدء مغ الثػرة البيزاء التي تبشاىا ضسغ بخنامجو  البالد تحجيث نحػ
 بشاء مثل التحتية البشية وبخامج األراضي االصالحي، وكاف في مقجمتيا قانػف إصالح

وكاف مغ ضسشيا  الرشاعي الشسػ ودعع الشقل شبكات وتػسيع الخؼ  و مذاريع الدجود
واالزدىار العاـ في  التقجـ  مدتػػ  رفع إلى جسيعيا وىجفت ،السخأة  بحقػؽ  االعتخاؼ

 .(Ülker, n.d., 9) البالد



 

                 
  

 

 

58 

 
 

 

:  

 

 ىحه وتزسشت (51)5213 الثاني كانػف  مغ األوؿ في البيزاء الثػرة الذاه شخح    

 العمع جير سا عخؼ بػ"في سة السخأة االيخانيةدعع مداى األساسية مبادئيا أحج في الثػرة

 وكانتوالقخػ في ايخاف،  سجفال في وااللدامي العاـ التعميع بخنامج لتشفيح (55)"والسعخفة

 خاصة معاىج في الشداء مغ عجد تجريب ىػليحا البخنامج  الخئيدة األىجاؼ أحجػ

 عمى والتخكيد ،البالد إنحاء جسيع في األمية عمى القزاء مغ اجل عاـ بذكل تؤىميغ

 بشدبة بيشيغ تشتذخ التي واألمية الجيل ومحاربة والكتابة القخاءة القخػ  نداء تعميع

 دعع في ربي الحؼ لمشطاـ وبالذكل التخويج عغايزا  بعيجاً  االمخ يكغ لعو  ،21%
، عمى الخغع مغ الجيػد التي بحلت في (19–11، 9159)الفياض ومجيج،  مؤسداتو

ي والالت ،%31ندبة  5299ىحا الجانب لع تتجاوز الشداء الستعمسات حتى عاـ  
 .(Kelberer, n. d., 7) %35ندبة  5292وصمغ الجامعات عاـ 

بعج اف تع االعتخاؼ بحق السخأة التخكية و  ،البيزاء ثػرةبخنامج الكجدء مغ و  
 ،االنتخابات قانػف  تعجيلتع  ،في الترػيت والسذاركة في الحياة  الدياسية والبخلسانية

الترػيت النتخاب  في حقال ومشحيا ،االنتخابالسخأة االيخانية في  حق الحؼ تزسغ
وقػبل ذلظ بسعارضة  ،عاما 31لسغ يبمغغ  الذػرػ الػششي والتخشح لواعزاء مجمذ 

الحؼ رأػ في ذلظ إفداد كامل  الخسيشي، اية هللاكبيخة مغ رجاؿ الجيغ، وفي مقجمتيع 
 التي واالنتقادات السعارضة مغ الخغعوب .(Esfahani, n.d., 38)اتألخالؽ السدمس

 عشجما ،االيخانية لمسخأة  الدياسية السذاركة دائخة تػسيع إلى سعى لكشو الذاه، واجييا

 الذاه عميو السفعػؿ وصادؽ سارؼ  البخلساف الحؼ صجر عغ االنتخابات قانػف  أصبح
الترػيت  اذ اعصى لمسخأة االيخانية الحق في ،5219 عاـ نيداف مغ الثالثيغ في

وفقا لحلظ فازت السخأة االيخانية بدتة مقاعج في  والتخشيح لسجمذ الذػرػ الػششي،
 ىيئة في السخأة  انتخابوتع  ،5219-5213 والعذخيغ الحادية دورتو في مجمذ الشػاب

 .(13–15، 9159)الفياض ومجيج،  ايزا سجمذال رئاسة
 السػضػعات كانت مذاركة الشداء في مجمذ الشػاب فخصة ليغ لسشاقذة  

 تكامل عمى العسل واالسخة االيخانية، ومشيا شأف السخأة  خزت التياليامة  والقزايا
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 االجتساعية الدياسية الشذاشات في الشداء مذاركةيشدجع و  بسا وتعجيمو الجستػر
وبحث دراسة الشداء  ،واالقترادية، فزال عغ مشاقذة انذاء السجارس السيشية لمبشات

 في القخػ واالرياؼ، ودعع تعديد دور االسخة االيخانية وخاصة االميات واالشفاؿ،
وحقػؽ السخأة ومداواتيا مع الخجل، وتذجيع ودعع تعميع الفتيات في الخيف مغ خالؿ 
ارساؿ السئات مغ السعمسات الى االرياؼ، وحث الفتيات عمى مسارسة السيغ اليجوية 

–13، 9159)الفياض ومجيج، الة والحفاظ عمى السيغ التخاثية في ايخاف لتقميل البص
19). 

مجمذ  في الشداء مغ عجد وانتخاب 5213 عاـ لمسخأة  الترػيت كاف حق     
 ،الػزارة ذلظ في بسا في الجولة،  عميا مشاصب إلى فخصة في وصػؿ بعزيغ الذػرػ 

ولع  العميا في السجتسع، محرػرة بالشداء مغ الصبقة كانت الػضائف العميا معطع لكغ
مغ  شبقة لحلظ تذكمت فيسا بعج ،الذعبية القاعجة مدتػػ  عمى يكغ ىشاؾ مذاركة

 معارضة ذات تػجيات سياسية الججيجة الصبقة ىحه وكانت الستعمسات والسثقفات،
الفياض ومجيج، ؛ 99، 5392)راد وپػر،  ولدياسة التحجيث وفق الشسط الغخبي،لمشطاـ

9159 ،19). 
 الدياسية الثقافة في كبيخ تغييخ بسثابة االنتخابات في السخأة  اقخار حق كاف 
 لمحخكة أكبخ االيخانية، وأعصى ذلظ قػة السخأة  تصمعات مع متػافًقا كاف والحؼ اإليخانية،
 وخاصة ،الترػيت  في حقيغ أجل مغ اإليخانيات الشداء دافعت إذ إيخاف في الشدائية

 ألنو مذكمة ايزا مثل الترػيت، حق السخأة  الذاه مشح اف بيج. شاه  رضا عيج في
 بشطاـ أكبخ بذكل االنتخابي اإلصالح وارتبط ،الذاه شعبية انخفزت الػقت مخور مع
 ولع ارتباشو بسرالح البمج والذعب، مغ أكثخ بالغخب ارتباشو نتيجة ،بذعبية يحطى ال

 االقتخاع حق وكاف اإلصالح، مغ حكيكيا جدًءا يكغ أف مغ الشداء البيزاء الثػرة تسّكغ
 ،اإليخانيات الشداء لسصالب الحكيكية االستجابة مغ بجالً  وأفكاره وأىػائو بالذاه مختبًصا
 وانسا بحلظ، الذعب قشاعة مغ الججيج الدياسي التصػر ىحا يأت لع انو ذلظ مغ واألىع

 اجل ومغ الشطاـ، ومرمحة متصمبات وبحدب البالد في سمصة أعمى مغ تشفيحه جاء
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 دعع الذارع االيخاني إلى يفتقخ االصالح ىحا كاف لحلظ الغخب، تػجيات مع التػافق
 مجمذ خالؿ مغ الترػيت في حًقا وأنرارىغ اإليخانيات الشداء فازت لػ مسا مقارنة

 مغ ستعدز لمشداء الكاممة الدياسية السذاركة باف الذػرػ الػششي وإقشاع الدكاف
 مجتسع ضل في الخرػص وجو عمى الدكاف معطع بخضا يحع لع لكشو ،التشسية
 .(Brooks, n.d., 49) ديشياً  محافع

 األوؿ السؤتسختشطيع   59/55/5211واقخ مجمذ الذػرػ الػششي بتاريخ  

 مغ خكبي عجد 1/59/5211خ السؤتسخ الحؼ عقج بتاريخ حزااليخانيات، اذ  لمشداء

فزال عغ عجد مغ السدؤوليغ  بيمػؼ، أشخؼ األميخة مقجمتيغ وفي االيخانيات شداءال
االيخانييغ، وكاف اليجؼ مشو دعع تعميع وتثكيف الشداء، وزيادة عجد السجارس في انحاء 

)الفياض  تػلت اشخؼ بيمػؼ االشخاؼ عميو إذ ،لمقزاء عمى االميةكافة البالد 
 .(19، 9159ومجيج، 
اعجاد احرائيات عغ تصػر احػاؿ السخأة في  5211وشيجت ايخاف اباف عاـ   

يسا السدتػػ التعميسي، اذ شيجت الس ،ايخاف ومجػ التحدغ الحؼ شخأ عمييا
االحرائيات ازديادا ممحػضا في اعجاد الفتيات في السجارس والجامعات االيخانية 

وعكدت الديادة في  ،وعكذ ذلظ مجػ رغبتيغ في التعمع وقجرتيغ عمى االنجاز والتقجـ
 اعجاد الستعمسات والسؤسدات التعميسية نجاح سياسة الذاه ندبيا في ىحا السجاؿ بعج

التدييالت التي قجمت لمسخأة مغ اجل الػصػؿ الى التعميع سػاء االساسي مشو او 
 .(19، 9159)الفياض ومجيج، الجامعي
 شجع اذ اإليخانية، السخأة  حققتيا التي االنجازات أىع مغ العسل سػؽ  فتح وكاف 

 لعسل التدييالت مغ السديج الذاه وقجـ ،العاممة القػػ  ضسغ الجخػؿ عمى الشداء الذاه
 لمسخأة  الدساح اف"الذاه:  وقاؿ قميمة، لداعات جدئي بذكل العسل السخأة االيخانية ومشيا

 وحتى االجتساعي البشاء إعادة أعساؿ في ىاـ دور لمعب الفخصة ليا سيتيح بالعسل
 األنذصة في بفعالية  تداىع كبيخة قػة يذكمغ الشداء،عميو واإلشخاؼ السشدؿ إدارة أثشاء

 لقج ،والتقجـ التشسية اجل مغ لمجسيع أساسي مصمب وىػ واالجتساعية االقترادية
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 بيغ التي شغمتيا السيغ تشػعت اذ ،"اإليخاني لالقتراد يسام رصيًجا السخأة  أصبحت
 لكغ ،الخجل أجخ مع يتداوػ  ال األجخ أف والتعميع، عمى الخغع مغ والسكتب السرشع

 عمى القجرة واكدبيا ،واالسخية الدوجية عالقتيا في مشحيا االستقالؿ ،عسل السخأة 
والساؿ الكافي ليا،  االقترادية الحخية عمى وحرمت بالتالي أسختيا في مكانتيا كدب

 .(Brooks, n.d., 50) السشدؿ داخل فخد مدتيمظ وغيخ مشتج مجخد تعج ولع
 وبخعت الشداء في الجانب السيشي بسجالي الصب والتجريذ، وكانت ندبتيغ 

%، وفي الصب بمغت 31ففي التجريذ بمغت ندبتيغ  ؛عالية في ىحيغ السجاليغ
 كسا .%5%، وفي القزاء 9الصب البيصخؼ  %، وفي51%، وفي الجامعات 55

في السيغ وخاصة صشاعة السشدػجات  ججاً  كبيخ بذكل العامالت الشداء أعجاد دتاز 
 الحؼ األمخ وبشدب قميمة في الرشاعات الشفصية والسعجنية، ،واالشعسة والسذخوبات

واالقترادية. وبمغت ندبة مذاركة السخأة في  االجتساعية مكانتيا عمى إيجاباً  أنعكذ
 في السخأة االيخانية إلييا ترل ندبة أعمى وتعج ،%13سػؽ العسل والرشاعة كعامالت 

 .(91–12، 9159)الفياض ومجيج،  تاريخيا
فتع تعييغ  ،زيادة عجد الشداء في السشاصب التشفيحيةدعع استسخت الجولة في و   

في  غفخصي زتوتعد ،سحاكع، وتػلى السشاصب الػزاريةالعجيج مشيغ كقاضيات في ال
 الداحة العامة

(Esfahani, n.d., 39). 
 ،عسل السخأة عمى مػاكبة كل ما ىػ عرخؼ في السجتسعات االخخػ  لقج شجع      

الججيج ىػ  لحلظ كاف احجػ مطاىخ الحجاثة االجتساعية في السجتسع والتصػر الثقافي
 مغ الجاىدة أو السعبأة الغحائية السػاد فكاف استيخاد ،الشسػذج الغخبي عمى لتخكيدا

 وقج السشدؿ احجػ مطاىخ  التغييخ االجتساعي، في الصازج الصعاـ مغ بجالً  الستاجخ
 يزصخرف  يعج لع اذ لمشداء لمعسل في مختمف السيغ، الػقت مغ الكثيخ ذلظ وفخ

 في واضحة الحياة مطاىخ ىحه وكانت السخابد، شابػر في الػقػؼ أو الغحاء لصيي
التي  اذ انتذخت بيغ ىحه الصبقة ثقافة االستيالؾ ،ثخاءً  األكثخ العميا الصبقات نداء

 واألزياء القريخة والتشانيخ مغ حيث الساكياج والحالة الجسالية اىتست بالذكل
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 جساؿ ممكة مدابقة في الغخبية االزياء مغ الشساذج  ىحه مثاؿ  وشػىجت األوروبية،
 الشداء يدتخجـ الذاه وكاف. 5299 عاـ واستسخت حتى  5211 عاـ بجأت التي إيخاف

ولباسيا  السخأة  حقػؽ  وكانت الغخبية، الثقافة ومحاكاة إيخاف كجدء مغ تػجياتو لتحجيث
 لع البيزاء الذاه ثػرة فإف وبالخغع مغ ذلظ وعسميا احجػ مطاىخ التحجيث في ايخاف،

حققغ بعس  الشداء لكغ ،أىجافيا تحقيق في وفذمت جػانبيا، بكل ناجحة تكغ
 سػؽ العسل في اقخار حق السخأة في الترػيت والتخشيح، ودخػليا مشيا،السكاسب

 ,.Brooks, n.d) السجف في يعذغ الالتي وبخاصة الشداء  كبيخة بأعجاد والتعميع

51). 
 وميعجتع تقانػف تشطيع األسخة )مجمذ الذػرػ الػششي  أقخ 5219في عاـ  

الدواج وقّيج حقػؽ الخجل مغ جانب  عقج أعصى السخأة حق فدخوالحؼ ( 5291عاـ 
ورفع  وضع القانػف السديج مغ القيػد عمى تعجد الدوجات،و  ،الدواج عقج واحج في فدخ

ضع الصالؽ تحت سمصة تع و و  ،سشة 91والذباف الى  سشة 59سغ زواج الفتيات  إلى 
 سػجببو  ،محاكع األسخة التي وضعت ضسانات لسشع  تكخار الصالؽ مغ قبل الخجاؿ

إجخاءاتيا وسيل مغ  ، أعصى قانػف األسخة لمسخأة حقػؽ الحزانة5291يل عاـ تعج
(Mahdi, 2004, 432; Esfahani, n.d., 39; Ülker, n.d., 10)

 قانػف ومشح  ،

 أو لدوجيا الدساح وعجـ ،االسخة االيخانية ايزا الحق لمسخأة البالغة بالعسل حساية

 زوجتو رغبة عمى بالسػافقة الدوج والدمت الجولة الحق، ىحامسارسة  مغ بسشعيا ألسختيا

، االجتساعية وسسعتيا األسخة مكانة مع ذلظ يتعارض إال شخيصة السشدؿ خارج العسل في
 حساية قانػف  تزسغو  ،السجتسع في كبيخ نصاؽ عمى الشداء تذغيل فخصوشجع ذلظ 

 مػافقة بعج إال ثانية امخأة  مغ الدواج لمدوج يدسح ال اذ الدوجات، تعجد مشع أيزاً  األسخة

 مغ الخجل مشع إذ واحج، جانب مغ الصالؽ السحاكع ومشعت ،األولى زوجتو مغ خصية
 مغ الصالؽ شمب في الحقلمسخأة  أصبح العكذ عمى بل عمسيا، دوف  زوجتو شالؽ

 اإلجياض في الحق األسخة حساية قانػف  السخأة ايزا بحدب وُمشحت ،تذاء متى الخجل

 وصادؽ عجمو، أو األشفاؿ إنجاب بيغ االختيار في الحخية لمسخأة  أصبحاذ  قانػنيًا،
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-McGlinn, 2000, 19؛ 91، 9159)الفياض ومجيج،  السجمذ عمى ىحا القانػف 

20). 
 أىع أف إال ،يًسا في قانػف االسخةم إصالًحا كاف الدواج سغ رفع أف مغ وبالخغع    

 السخأة  تكغ لع األسخة قانػف  فقبل بالصالؽ، الستعمقة السخأة  حقػؽ  ىػ ضساف كاف تغييخ
 ،الججيج األسخة قانػف  بسػجب لكغ الصالؽ، عمى االحتجاج أو السبادرة عمى قادرة

وتقجيع االسباب السػجبة لو واثبات تمظ االسباب  ،شمب الصالؽ بحق تستعت الشداء
السقبػلة لجػ  األسباب وتذسل ،(Brooks, n.d., 53) األسخة بيا محكسة واقشاع

 :الصالؽ مغ قبل الدوج او الدوجة لصمب السحكسة
 أكثخ. أو سشػات خسذ بالدجغ الدوجيغ أحج عمى حكع إذا 5
  عمى خصًخا يذكل أف السحكسة رأؼ حدب  يسكغ والحؼ  الدوجيغ احج إدماف 9

 األسخة.
 األولى. زوجتو مػافقة دوف  أخخػ  بامخأة  الدوج زواج 3
 . األسخية الحياة الذخيكيغ أحج ييجخ عشجما 9
 الذخيظ بسكانة تميق ال الدوجيغ مغ ألؼ الجشائية اإلدانة أف السحكسة قخرت إذا 1

 .(Vatandoust, n.d., 116)اآلخخ
 حقػؽ  التي دعست سةسيمغ القػانيغ ال االسخة حساية او االسخة قانػف  كاف 

 استخجـ اذ ،نطاـ الذاه الدياسية تػجيات عغ فرمو يسكغ ال ولكغ اإليخانية، السخأة 
 كػنو مثل العمسانية، الجولة بدمصة الجيشية الدمصة استبجاؿ أجل مغ االسخة قانػف 

 والصالؽ الدواج أحكاـ ووضع  الدواج، إشار في السخأة  لجعع مكانة القانػني األساس
 السخأة  مكانة أف الػاضح ومغ الجيغ.سمصة عمساء  عغ بعيجاً  األسخة محكسة يج في

 آرائو كانت اذ الذاه السشذػد، ىجؼ حًقا يكغ لع والدياسي االجتساعي ومػقعيا
 الجوؿ في السخأة  واقع محاكاة الى تيجؼ الحكيكية وتػجياتو الشداء عغ الذخرية

 في السخأة  مكانة بخفع رغبتو فيو ابجػ الحؼ الػقت ففي ،فقط السطيخ ناحية مغ الغخبية
الحؼ  اإليخاني، السجتسع بتػازف  الكامل اإلخالؿ عجـ عمى ذاتو الػقت في اكج السجتسع،

 . (Brooks, n.d., 54)السخأة  تحقيق مصالب مغ لمذاه أىسية أكثخ كاف
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 االيخاني، السجتسع عمى الحجاثة إلضفاء رضا دمحم اجخاءات ضسغ مغ 
 ىحا مغ ،الشدائية واالىتساـ بيا االيخانية ىػ متابعة نذاط الحخكة السخأة  بػاقع واالىتساـ
 الشدائية التي الجسعيات إنذاء ىػ الجانب ىحا في الذاه اىجاؼ احجػ كانت السشصمق

 السخأة  لسذاركة  عسمية وكسسارسة ،التحجيث عسمية في السخأة  إلشخاؾ،الحكػمة تخعاىا
 جسعيات او مشطسات ضيػر ومشع لمشطاـ، مػالية والعجاد قاعجة شعبية السجتسع، في

 ىحه شخيق وانحرخت السصالبة بحقػؽ السخأة عغ مدتقمة بعيجة عغ تػجيات الشطاـ،
مطيخ مغ مطاىخ  و الذاه واجية لشطاـ الججيجة الشدائية السشطسات وكانت ،الجسعيات

 وىكحا والجية التي تسثل السخأة االيخانية وتصالب بحقػقيا،،التحجيث والجيسقخاشية
 لمحكػمة الكاممة الديصخة تحت لمسخأة  واالجتساعية الدياسية األنذصة جسيع أصبحت

وكاف يزع  5212وفقا لحلظ تأسذ اتحاد السشطسات الشدائية عاـ . (5322در، )
بيمػؼ  اربعة عذخ جسعية ندائية، وكاف ىحا التجسع الشدائي تذخؼ عميو أشخؼ

 .(Mahdi, 2004, 432)شكيقة الذاه 

زاد عجد الجسعيات الشدائية ضسغ االتحاد الى ثسانية عذخ  5215في عاـ   
جسعية واشمق عميو اسع السجمذ االعمى لمسشطسات الشدائية، وسسي ايزا بالسجمذ 
االعمى لمسخأة االيخانية، اذ لع يدتسخ عسل السجمذ االعمى لمسشطسات الشدائية 

فتع حمو عاـ  ،(Kia, n.d., 231–232) )السجمذ االعمى لمسخأة االيخانية( شػيال
، وكاف (59)5211عاـ  (WOI) اإليخانية ، وتأسدت بجال عشو مشطسة السخأة 5211

 السصالبة بحاتيا ىي تتػلى مخكدية اكثخ ندائية ىػ ايجاد مؤسدة اليجؼ مغ اقامتيا
 محل وتحل البالد مدتػػ  عمى مػحجة ندائية مشطسة وتربح االيخانية، السخأة  بحقػؽ 
فييا. استسخت ىحه السشطسة  السذاركة زيادة ولكدب األخخػ  الشدائية السشطسات جسيع

حيث تػلت اشخؼ بيمػؼ  ،(Mahdi, 2004, 432) 5299في عسميا حتى عاـ 
 وكانت ادارتيا بذكل مباشخ واصبحت مغ ضسغ مؤسدات الجولة وليكميا االدارؼ،

بحكع وجػد اشخؼ بيمػؼ التي  ،اشخاؼ ومتابعة الجولة تحت نذاشات ىحه السشطسة
 الثقافي سدتػػ ال رفع كاف االيخانية السخأة  السشطسة. وىجؼ مشطسة رأس عمى كانت

 والػاجبات بالحقػؽ  وتػعيتيع إيخاف، لشداء واالقترادؼ والسعخفي واالجتساعي
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 ،والسدؤوليات االقترادية واالجتساعية تجاه اسخىع، وحرخ نذاشيع الدياسي ضسشيا
 الحخكات تأثيخ مغ والخػؼ الشدائية السشطسات عمى بالديصخة الذاه رغبة  فزال عغ

اضافة الى الديصخة وضبط مذاركة الشداء في السؤتسخات الجولية الخارجية،  ،اليدارية
 ,Mahdi) او الشذاشات الجولية التي تكيسيا الجسعيات الشدائية في داخل ايخاف

2004, 432; Kia, n.d., 234)
 . 

أشخؼ بيمػؼ السشطسة بجػانبيا االدارية وتشطيسيا أفزل وسيمة لمشيػض  جتوع       
ىػ محاولة  لسشطسة السخأة االيخانية وذكخت أف اليجؼ الخئيذ ،السخأة اإليخانيةبػاقع 

الحقػؽ مشح تحقيق الحخيات و و ،تكييف الػضع االجتساعي لمسخأة مع احتياجات البمج
بجسعياتو حل السجمذ األعمى لمسخأة اف  حكيقة االمخ يذيخ الىلكغ  .لمسخأة اإليخانية 

الشطاـ  عكذ ىجؼ بجال عشو 5211اإليخانية عاـ  السخأة وإنذاء مشطسة ،السختمفة
حمت مشطسة  وبحلظ صتو عمى جسيع ىحه السشطسات والجسعيات،تعديد سمالبيمػؼ في 

 الذاهأخخػ مغ أجل تعديد أىجاؼ نطاـ  عجة جسعياتثقافية تابعة لمحكػمة محل 
 .(5322)در، بيغ مشطسة السخأة االيخانية والجولة  خمق التشديق عمى مدتػػ السجتسعو 

 السخأة  الحؼ ضسغ حقػؽ  االسخة، حساية قانػف  اقخار يسا فيمولعبت االخيخة ايزا دورا 
الى جانب تحقيق عجد مغ  ،القانػنية الخاصة باألسخة  التذخيعات ضل االيخانية في

 االىجاؼ والسصالب التي تخز حقػؽ السخأة االيخانية الثقافية واالجتساعية واالقترادية

 (Brooks, n.d., 56; Kia, n.d., 234; Ülker, n.d., 10).  
 في السخأة  أف إلضيار والجعاية الجيػد بحلت بيمػؼ، رضا دمحم حكع مجة خالؿ      
 لكغ الخسسية، السشاصب شغل في أيًزا ولكغ الترػيت في الحق فقط ليا ليذ إيخاف

 مغ العجيج عمى وحرمشا االنتخابات في شاركغ الالتي الشداء اف االمخ حكيقة
 يكغ ولع ،ألعساليغ الالزمتيغ واالستقاللية الفاعمية افتقخف الى والتعييشات السشاصب

 قياـ عمى مصمقا يػافق لع الذاه أف والحكيقة وجػدىغ، مغ الذكمي الجانب سػػ  ليغ
 بدبب ليا، االجتساعي الشذاط عمى مػافقتو رغع الدياسي بالسذاركة في العسل السخأة 

 العاممة القػػ  ضسغ العسل عمى الشداء تذجيع أف يعتقج وكاف البالد، تحجيث متصمبات
 ادعاءاتو كل مغ وبالخغع. فيو فاعمة تكػف  واف االقتراد، يعدز أف يسكغ البالد في
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 يؤمغ ال أنو معو أجخيت التي السقابالت إحجػ في الذاه ضيخ فقج ،السخأة  مداواة  حػؿ
 كػنيا مغ بالخغع الخجل مع القجرة حيث مغ متداوية ليدت السخأة  اف وقاؿ السخأة، بقجرة

 .(5322در، ) القانػنية الشاحية مغ متداوية
 5219 عاـ ومشح مجمذ الذػرػ الػششي )البخلساف( في السخأة  كاف وجػد 

 وبدبب تسثيميا لصبقة معيشة ومحجودة دوف الفئات في السجتسع االيخاني، وبدبب
ذكػرؼ  ضل مجتسع وفي ،والعسمية السحجودة الدياسية أعجادىغ القميمة وخبختيغ

لحلظ فقجف فخصة تحقيق  .الذػرػ الػششيكاف تأثيخىغ قميل في مجمذ  ،ومحافع
 االخخػ  السجني قػػ السجتسع افتقارىغ لمتػاصل مع وبدبب الجيسقخاشية، التجخبة

 الدياسية األشياؼ إلى السشتسيات الشداء دعع فقج فقجف فخصة،الالزمة لتعديد مػقفيغ
 سيعج بيغ مكانة مخمػقة اكتداب مغ يتسكغّ  لع عاـ وبذكل .والسجتسعية السختمفة

 في والتسثيل لمسخأة االيخانية الترػيت باف حق االعتقاد وتػشج. البالد في الشداء
 السشطػر ىحا ومغ. الدياسية الحياة لمسخأة في مذاركة حكيقة كانت ال تشع عغ البخلساف

 وبشاء ،5299حتى عاـ  5219مشح عاـ  التذخيعية السجالذ السخأة في وجػد كاف
 بالتشػع يػصف وفي مجتسع الحكيقي، السدتػػ الجيسقخاشيتخؽ الى  انتخابات لع عمى

ولع تكغ السذاركة فيو ذات فاعمية حكيكية تحكخ  كاف وجػدىا شكميا الػقت، ذلظ في
  .(15، 5392)راد وپػر، 

 القخف  مغ والدبعيشيات الدتيشيات في الشاشصات الشداء كانت ،فزال عغ ذلظ        
 التعميع مدتػيات اعمى إلى الػصػؿ بإمكانية وبالخغع مغ انيغ تستعغ العذخيغ

 وجيات لشذخ فخصة حكيكية لجييغ يكغ لع لكغ األفزل، والسشاصب الخفيعة والسيغ
 كاف ذلظ بسػازاة  ،عجة نػاح   مغ ونطامو الذاه تشتقج التي تمظ السيسا ،السدتقمة نطخىغ
 إذ ،عالنية ويشتقجونيا الذاه اصالحات في يذككػف  إيخاف في الجيغ رجاؿ مغ الكثيخ

 ,.Brooks, n.d) الجيغ رجاؿ االيخانية بالسخأة  الخاصة الذاه اصالحات اغزبت

53). 
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 الخاتسة

مع القخف العذخيغ بجايات التغييخ االولى في شيجت السخأة االيخانية ومشح مص 
واقعيا واحػاليا التعميسية والثقافية واالجتساعية واالقترادية. وجدجت الثػرة الجستػرية 

بجاية التغييخ الحكيقي في ايخاف، حيث فتحت الصخيق اماـ انذاء  5211االيخانية عاـ 
ريخ ايخاف السعاصخ تػلى وضع اوؿ دستػر في تا إذاوؿ مجمذ نػاب في البالد، 

وكاف بسثابة القانػف االساسي في حكع البالد. وكاف مغ بيغ بشػد الجستػر اقخار حق 
شيجت السجة التي اعقبت الثػرة الجستػرية زيادة في  إذالسخأة في التعميع وجعمو الداميا، 

 اعجاد مجارس الفتيات، وتأسدت كمية التخبية لمبشات في شيخاف، وازدادت ندبة الشداء
الستعمسات والسثقفات، فزال عغ تذكيل العجيج مغ الجسعيات الشدائية التي وقع عمييا 
عبء السصالبة بحقػؽ السخأة االيخانية عغ شخيق الرحف التي اسدتيا وكانت بسثابة 
لداف حاؿ السخأة في ايخاف، ومع مخور الػقت تستعت الشداء وخاصة في السجف الكبيخة 

واالجتساعية وخاصة بيغ نداء الصبقات العميا  والستعمسات بسديج مغ الحخية الثقافية 
 في السجتسع. 

في عيج رضا شاه بيمػؼ كاف تغييخ واقع وحاؿ السخأة االيخانية جدء مغ سياسة      
التحجيث والتغخيب التي شيجتيا البالد، حيث تع اجخاء العجيج مغ التغييخات في الشطاـ 

قترادؼ، وكاف لو االثخ الػاضح في السجتسع التعميسي والقزائي واالجتساعي واال
االيخاني وفي حياة السخأة االيخانية خاصة، اذ ركد رضا شاه عمى تعميع الفتيات والشداء 
والدميغ بو، وخرز االمػاؿ الالزمة لحلظ، وشيجت ايخاف زيادة في ندبة مجارس 

اكع السجنية التي البشات، وازدادت معيا ايزا اعجاد الفتيات الستعمسات.  وتأسدت السح
تػلت تدجيل عقػد الدواج والصالؽ وحرخىا بتمظ السحاكع، في محاولة لتقميز 

وتع  ،واجخيت تغييخات في قػانيغ الدواج واعسار الستدوجيغ ،صالحية السؤسدة الجيشية
 5235الحؼ فخض مغ خاللو الدؼ الغخبي، وقانػف عاـ  5299اصجار قانػف عاـ 

، وشجع كل ما مغ شانو 5231لذخرية وتع تعجيمو عاـ الخاص بالدواج واالحػاؿ ا
اف يحخر السخأة ضاىخيا مغ حيث الذكل تذبيا بالسخأة الغخبية، وكجدء مغ تحجيث 

بسشع الشداء مغ ارتجاء الحجاب في  5231وتغخيب السجتسع االيخاني، لحلظ امخ عاـ 



 

                 
  

 

 

68 

 
 

 

:  

 

لكغ في  ،لسجتسعاالماكغ العامة، وشجع عمى ارتجاء السالبذ الغخبية، واالختالط با
الػقت ذاتو مشع عسل الجسعيات الشدائية السدتقمة التي تصالب بحقػؽ السخأة الجػىخية، 

 وحّج مغ نذاشيا وجعميا تحت اشخاؼ ومتابعة الجولة.
في تحجيث وتغخيب ايخاف، وشيج عيجه ما  ،استسخ دمحم رضا بيمػؼ وفق سياسة والجه  

، التي تزسشت مبادغ عجة كاف مغ ابخزىا، 5213عخؼ بالثػرة البيزاء عاـ 
االىتساـ بتعميع السخأة، وتذكيل ىيئة محػ االمية، فزال عغ اقخار حق السخأة في 
الترػيت والتخشح في االنتخابات، اذ تػلت السخأة العجيج مغ السشاصب الخسسية 

، حيث مشح السخأة 5291وتع تعجيمو عاـ  5219قانػف حساية االسخة عاـ واصجر 
مديجا مغ الحقػؽ والحساية داخل االسخة، كسا تع رفع سغ الدواج لمخجاؿ والشداء، 
ودخمت الشداء في الحياة العامة وزادت فخصيغ في مجاالت العسل السختمفة. وكاف 

في تصػر دورىا الثقافي واالجتساعي ورفع لتعميع الفتيات اباف العيج البيمػؼ دورا ىاما 
مكانتيا اجتساعيا مقارنة عسا كانت عميو في السجة الدابقة، اذ تزاعفت معجالت 

 ،االلساـ بالقخاءة والكتابة بيغ الشداء في القخية والسجيشة، وانخفزت ندبة االمية
القتراد وازدادت ندبة الفتيات في السجارس والجامعات، وازدادت ندبتيغ في مجاؿ ا

لكغ عمى الخغع مغ ذلظ فاف سياسات الشطاـ البيمػؼ تجاه السخأة وخاصة  ،واالعساؿ
مشع ارتجاء الحجاب وتذجيعيا عمى محاكاة السخأة الغخبية، والقػانيغ التي اقخت لتحقيق 
ىجؼ تحخيخ السخأة القت معارضة شجيجة ورفزا مغ فئات واسعة مغ الذعب وفي 

يا كانت في الحكيقة تقميجا ومحاكاة لمسجتسعات الغخبية، مقجمتيع عمساء الجيغ، كػن
وليدت نابعة مغ حاجة السجتسع ليا ومجػ تػافقيا معيا، فزال عغ انيا كانت شكمية 

 اكثخ مغ كػنيا جػىخية.  
 مشحيا مغ بالخغع أجميا مغ كافحت التي السداواة  عمى حًقا السخأة  تحرل ولع 
 واستخجامو السخأة، تجاه الذاه سياسة شاقزاتت عكذ وىحا القانػف، أماـ السداواة 

 فكانت الغخبية، القػػ  مغ االحتخاـ وكدب العمساء مغ الدمصة انتداع أجل مغ الشداء
 وكاف ،اإليخانية السخأة  جشتيا  التي الفػائج بعس مغ عمى الخغع شكمية اإلصالحات

 مغ قدع إيخاف، داخل الشدػية الحخكة في االنقداـ  الى ادت التي االسباب مغ ذلظ
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حلظ كانت سياسات ل ضجىا. عسمغ اخخ وقدع الحكػمة عسمغ مع الشاشصات الشداء
نطاـ الذاه غيخ السجروسة وغيخ ذؼ ججوػ، قج دفعت البالد باتجاه مديجا مغ االزمات 
االقترادية واالجتساعية والدياسية ادت في نياية السصاؼ الى قياـ الثػرة االيخانية عاـ 

اـ الذاه، حيث كانت السخأة االيخانية احجػ الفئات التي شاركت في وسقػط نط 5292
احجاث الثػرة وسعت مغ اجل تغييخ نطاـ الذاه، فمع تذفع االصالحات التي اجخاىا 

 بالشدبة لمسخأة حائال دوف الػقػؼ ضجه والعسل عمى اسقاشو. 
 اليؾامر والسرادر

                                                 

، ىي  1815اسسيا فاطسة ولقبت زريؽ تاج أي ذات التاج الحىبي، ولجت في قدويؽ بايخان عام  (1)
ابشت السجتيج الحاج الساّل صالح القدويشي. اتدست بالحكاء مشح صغخىا، وكانت مؾلعة ججًا لمسعخفة 

والحجيث بالعمؼ والسعخفة. وقج فاقت أخؾتيا في دراسة العمؾم الجيشية. وفي معخفة معاني القخآن 
تمقت بعض دروسيا الجروس  والقؾانيؽ االسالمية، وعخف عشيا ايزا اىتساميا بالذعخ واالدب،

، تدوجت ابؽ عسيا الساّل دمحم ابؽ الساّل تقي بعسخ ثالثة عذخ عاما، 1843عام  في مجيشة كخبالء
أدى عيؾرىا  وانجبت ثالثة اطفال، وصفت بكؾنيا مؽ دعاة البابية ، وقج أعجمت بدبب ذلػ ،

سافخة امام السأل في مؤتسخ لمبابييؽ البجاشت إلى إثارة الججل حؾل حكيقة البابية عمى انيا ديؽ 
ججيج وليدت حخكة اصالح، وُسخعان ما اعُتقمت وُوضعت تحت اإلقامة الجبخية في طيخان، في 

تمي كسا متى تخيج، ُيسكشػ ق»، ُأعجمت سًخا لعقيجتيا البابّية. قالت قبل مؾتيا: 1852ُمشترف عام 
كتبت والفت العجيج مؽ الكتب والسقاالت عؽ البابية التي «. لكؽ ال ُيسكشػ إيقاف تحخر الشداء

روجت ليا، وعؽ حخية السخأة واىسية تعميسيا وضخورة نزاليا مؽ اجل تحقيق ذلػ. ىسا صادق، 
خك وطمب السمػ اإليخاني يَجىا واعجمت سّخًا .   ، د.ت(حياة "طاىخة قخة العيؽ")اّتيست بالذِّ

، تعج رائجة في الحخكة الشدؾية اإليخانية، كسا أنيا مؽ 1858اسسيا فاطسة استخابادي ولجت عام    (2)
ت تابعة لمحخكة الجستؾرية في إيخان مثل "حبل الستيؽ" أوائل الشداء المؾاتي كتبؽ مقاالت في مجال

و"تسّجن"، وكانت تؾقع مقاالتيا باسؼ "بيبي"، ويعتبخىا البعض أول صحفية في إيخان، الفت كتاب 
بعشؾان "رذائل الخجال" تشاولت فيو قزايا السخأة والسجتسع، انتقجت فيو تدمط الحكؾر في السجتسع 

االيخانية، ويعج كتابيا االول في مجال الجفاع عؽ حقؾق السخأة  ودافعت عؽ حقؾق وحخية السخأة
في ايخان، وبالتدامؽ مع الثؾرة الجستؾرية في أواخخ القخن التاسع عذخ وأوائل القخن العذخيؽ. 
قامت بتأسيذ أول مجرسة لمبشات في مشدليا الخاص في مجيشة طيخان واطمقت عمييا اسؼ 
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عجيج مؽ الشذاطات في مجال تعميؼ وتثكيف السخأة االيخانية، مشيا "مجرسة اإلناث" ، وقامت ايزا بال
عقج اجتساعات سياسية واجتساعية وثقافية، وسعت طؾال حياتيا الثقافية واالجتساعية مؽ اجل 

عامًا. مخيؼ حيجري،  63عؽ عسخ ناىد  1921تحريل حقؾق السخأة اإليخانية إلى أن تؾفيت عام 
 .، د.ت(مؽ "مفِدجة لمّجيؽ" إلى أول مظخبة غشت أمام الّخجال. نداء غّيخن تاريخ إيخان)

عؽ عسخ ناىد 1936و تؾفيت عام  1883ولجت في عام اميخة قاجارية بشت ناصخ الجيؽ شاه ، (3)
حؾالي ثالثة وخسديؽ عاًما ، كخست حياتيا لمكتابة والقخاءة ،وقج أجادت السؾسيقى، والخسؼ، 
وأتقشت المغة الفخندية، والتاريخ والفمدفة واألدب، انتقجت السجتسع الحكؾري ، ودعت الى حخيت 

ا فييا مؽ حخية وثقافة السيسا خالل إقامتيا في أوروبا، السخأة ،أعجبت بشسط الحياة األوروبية وم
كانت اول مخأة تخمع الحجاب في االماكؽ العامة، واول مؽ كتب محكختيا التي اتقجت فيو الحكؼ 
القاجاري، وعجتو الدبب في الفقخ والجيل والتخمف الحي اصاب بالد فارس في حيشيا، وكانت 

ا جسعية حخية السخأة ، وكانت في حيشيا بسثابة رائجة عزؾ في عجد مؽ الجسعيات الشدائية مشي
 1884لمحخكة الشدؾية االيخانية، وتؼ نذخ محكخاتيا بعشؾان أميخة فارسية مؽ الحخيؼ إلى الحجاثة 

 .، د.ت( زىخة خانؼ). يشغخ 1914 –
في اقميؼ مازنجران في شسال إيخان، تجرج في الجير الفارسي مؽ  1878ولج رضا شاه عام  (4)

جشجي حتى بمغ رتبة عقيج في قيادة الجير، ثؼ تؾلى وزارة الحخبية، تسكؽ مؽ الديظخة عمى 
، شيجت بالد فارس في 1925ثؼ اعمؽ نفدو شاىا عمى إيخان عام  1921مقاليج الحكؼ عام 

صالحات االقترادية واالجتساعية والثقافية والعدكخية ، حاول مؽ خالليا عيجه جسمة مؽ اال
الشيؾض بؾاقع بالد فارس مؽ اجل المحاق بخكب الجول الغخبية. لمسديج مؽ التفاصيل يشغخ 

 . (100، 1999)الدبكي، 
في مجيشة تبخيد، اصبح ممػ عمى بالد فارس عام  1898اخخ ممؾك االسخة القاجارية ، ولج عام  (5)

، وتؼ خمعو مؽ قبل رضا شاه بيمؾي ، حيث اقام  بعج ذلػ 1925واستسخ بو حتى عام  1909
عؽ عسخ  1930في العاصسة الفخندية باريذ،  اصيب بسخض في كميتو وتؾفي بدببو عام  

 .(28، 2018عالق، )الالثالثيؽ ناىد الخابعة و 
األميخة أشخف بيمؾي، ىي  الذكيقة التؾأم لذاه إيخان الخاحل دمحم رضا بيمؾي الحي حكؼ إيخان مؽ  (6)

، تخأست البعثة الجبمؾماسية االيخانية في الجسعية العامة لالمؼ الستحجة مجة 1979ولغاية  1941
خاست البعثة الجبمؾماسية االيخانية عذخ سشؾات، وكانت ناطقة باسؼ شقذقيا دمحم رضا بيمؾي، وت

في الريؽ، قادت ايزا حخكة الجفاع عؽ حقؾق االندان في ايخان ، وكانت أول إيخانية تغيخ في 
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مشاسبة عمشية مؽ دون حجاب األمخ الحي عخضيا النتقادات شجيجة مؽ جانب رجال الجيؽ 
نذظت في  1979اإلسالمية في  الستذجديؽ في بالدىا. وبعج انتقاليا إلى السشفى مع قيام الثؾرة

مجال نذخ التخاث الثقافي والفشي واألدبي لبالدىا، تؾفيت في مجيشة مؾنتي كارلؾ بفخندا عؽ عسخ 
 . ، د.ت(وفاة األميخة أشخف بيمؾي شكيقة الذاه ورائجة حقؾق السخأة في إيخان)عاما  96ناىد 

تذخيؽ  28إليخان ولجت في يؾم شسذ بيمؾي أميخة إيخانية أكبخ أخؾات دمحم رضا بيمؾي آخخ شاه  (7)
في مجيشة طيخان عاصسة إيخان وقج كانت خالل فتخة حكؼ أخييا رئيدة  1917األول/ اكتؾبخ 

ىاجخت مؽ إيخان  1979جسعية األسج األحسخ و الذسذ  وبعج الثؾرة اإليخانية اإلسالمية في سشة 
شباط/   29ة وتؾفيت في يؾم واستقخت في الؾاليات الستحجة واعتشقت ىشاك السديحية الكاثؾليكي

 .، د.ت( شسذ بيمؾي )في سانتا باربارا، كاليفؾرنيا  1996فبخايخ 
تؼ تعييؽ الديجة ىاجخ تخبيت رئيدة لمسشغسة ، والخئاسة الفخخية كانت لألميخة شسذ بيمؾي،  (8)

وكان ىشاك تعاون ما بيؽ ىحا السخكد ووزارة التخبية والتعميؼ ، حيث شجع ذلػ عمى مذاركة السخأة 
وفق في نذاطات السخكد. تزسشت اىجاف السخكد، التخبية الفكخية واالخالقية واالسخية لمسخأة 

مشاىج عمسية مظبؾعة،   التذجيع  عمى االلعاب الخياضية السشاسبة لمتجريب البجني ووفق 
االسذ الرحيحة، انذاء الجسعيات الخيخية لسداعجة الفقخاء مؽ االميات وااليتام، تذجيع 
اسمؾب البداطة في الحياة واستخجام الدمع الؾطشية، ومتابعة وتذجيع الفتيات عمى تخك الحجاب 

 .(37، 1387)حافغيان، 
 

بيع اسيؼ الرشاعات  3تاميؼ الغابات،  2االصالح،  1تزسشت مبادئ الثؾرة البيزاء االتي : (10)
تذكيل  5سل،مشع استغالل العسل في الع  4السسمؾكة لمجولة مؽ اجل تسؾيل االصالح الدراعي، 

تعجيل قانؾن االنتخابات ومشح الشداء حق الترؾيت . وتؼ اجخاء استفتاء  6ىيئة محؾ االمية، 
%، وقج شكػ 99وطشيا عمى ىحه السبادئ، وكانت نتائج الترؾيت لرالح ىحه السبادئ بشدبة 

  .. (Vatandoust, n.d., 113)السعارضؾن لمذاه بيحه الشدبة 
كان بخنامج محؾ االمية احج الشقاط الدت التي تزسشتيا مبادئ الثؾرة البيزاء، بجا بخنامج محؾ  (11)

، وكان ىجفو تعميؼ االطفال والفتيات  الحيؽ لؼ 1963ما عخف فيمق محؾ االمية عام  االمية او
سشة، حيث تخكد جيؾد البخنامج في القخى  12-6يمتحقؾا بالسجارس،  ذات الفئة العسخية بيؽ 

 ، ,Gender and the Army of Knowledge in Pahlavi Iran)والسجن الخئيدة 
2002) . 
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مشغسة السخأة االيخانية ، مشغسة ندائية اسديا دمحم رضا بيمؾي، تحت اشخاف شكيقة دمحم رضا  ( 12)
اشخف بيمؾي ، وكانت ميشاز افخسي االميشة العامة لمسشغسة، وكان لمسشغسة اكثخ مؽ سبعيؽ الف 

مشغسة تابعة ليا في جسيع انحاء ايخان،  51مخكدا  و 115فخع و 400عزؾ ، وما يقخب مؽ 
السشغسة ايزا الجسعيات التي تزؼ االقميات الجيشية والجسعيات السيشية وجسعيات اخخى ليا وتزؼ 

اىتساماتيا الخاصة ، واكج الشغام االساسي لمسشغسة عمى الشذاطات االقترادية واالجتساعية 
والثقافية ومشع اعزائيا مؽ السذاركة الدياسية وتزؼ السشغسة ثالثة انؾاع مؽ االعزاء ىؼ 

ء العاديؾن، واعزاء فخخيؾن، والشداء السؤىالت لعزؾية السشغسة والالتي كؽ يجفعؽ االعزا
مبمغ مؽ السال لقاء االنزسام الى السشغسة، لؼ يكؽ تأثيخ السشغسة باي حال مؽ االحؾال مؾجؾدا 

)زاده وآخخون، د.ت، لجى السخأة الخيفية واقترخ فقط عمى الشداء في الحزخيات او في السجن 
180–182) . 

ووفقا لمشغام االساسي لمسشغسة ايزا حجدت اىجافيا باالتي: الجفاع عؽ حقؾق السخأة الفخدية واالسخية 
سع وامام القانؾن، السداعجة عمى تعميؼ واالجتساعية مؽ اجل ضسان السداواة الكاممة في السجت

السخأة ومحاربة االمية، تاميؽ السذاركة الؾاسعة لمسخأة في عسمية تحجيث الؾطشي وفي مختمف 
السجاالت االقترادية والثقافية واالجتساعية، مداعجة الشداء في تشفيح السدؤوليات الفخدية 

انذاء مخاكد رعاية االسخة وتظؾيخىا باعتبارىا واالجتساعية واالقترادية، ايالء السشغسة اىتساميا ب
الؾسيمة االساسية الداء السيام اعاله، تخسيخ مفيؾم التعاون والرجاقة بيؽ الشداء االيخانيات 

 .(44، 1389؛ راد وپؾر، 50-33، 1387)حافغيان، ونداء الجول األخخى 
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