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 هتشذگ لاس ١٠٠ رد ناریا نانز قوقح یارب یرگش1ک /صا تا+لاطم و ا%دنور

 *ید(حوت ە#"ن
 

 ەد#کچ

 تاTلاطم و قوقح ،ت(عضو ەژBو هHI، KیسGج یاه2DاABپ رد تا#"یغت #"سم زا تسا ی8تخم رورم 21ا1"خس نیا
 یاهت(لئانو تاTلاطم رب hصا ه(کت .)۱۴۰۰a۱۹۲۱-۲۰۲۱-۱۳۰۰( ناریا رد هتشذگ لاس ۱۰۰ لوط رد نانز
 hصا تاTلاطم یدنب بلاق و اهراعش ، اهراuهار .دوب دهاوخ اsنآ هئارا ەوحن رد hمع و یرظن بوچراچ و نانز
 نآ یاه یرازگتسا(س و تلود رد#"یغت هلمج زا |ا(س – zامتجا لوحت یاه دنور زا By1رات ەرود ره رد نانز
�نهرف ،یداصتقا I"س� و ،

�
 و Thق یاهلس� .تسا ەدوب رثاتم hلملا 1#�ب و hخاد جیار یاه نامتفگ و 

 هچ ،By1رات یاهەا�نزب رد ەژBو هK ،عناوم و اه شلاچ زا هتسدره لKاقم رد ناریا HIس�نیمف تضsن ناتوسکش�پ
 و نا�رزب ردام زا 2Dاهەزومآ هچ اهروشک ریاس ا� و ناریا ناوج لس�و ،دن�س�� راKu ار 2Dاهراuهار و اه درکBور
 مشچ و ید�"هار بوچراچ هنیمز رد داsنش�پ و دقن دنچ نا�ا� رد .دنزوما(ب دنناوت� ناریا رد مس�نیمف ناردام
 .دوش� هئارا نانز ش�نج ەدنیآ زادنا

 رد و ددعتم لماوع زا تسا ەدوب رثاتم نآ HIیسGج تاTسانم هلمج زا ، ناریا هعماج ،ام |ررب دروم ەدس رد
 ًالما� نامتفگ و ، H1یب ناsج ، یژولوئد�ا ود اK  ی�ا� �2القنا ش�نج ود :هلمج زا ،��راخ و hخاد ەد(Gت مه
 بالقنا" �ود و ؛داد�Tسا هK £§خK نا�ا� و ،2Dارگددجت و هت¥نردم یانبمرب هطو£¢م مامتان بالقنا  وا .توافتم
 د�دج تاعاI"خاو ،»لع ،zامتجا-|ا(س ددعتم تالوحت  .�Hهذم داد�Tسا و 2Dارگدا(Gب یانبم رب "�السا
 گنهرف نا(م لماعت ،اه ±ا°آ ەدننک عــــB¢® هک 21اسر عالطا و تاطاTترا یاه متس�س رد ەژBو هK ،کBژولونکت

 ،£¢� قوقح نوچ ABH1ن یاه شزرا و اه نامتفگ 21اsج جاور هلمج زا ،تسا ەدوب ندش 21اsج یاه دنیارف و اه
�مه ؛ مس�نیمف و ،2Dادز ض(عTت  ،2Dوج یواس® ، تس·ز ط(حم ظفح ،راد�ا� هعسوت ،|ارکومد

�
 یاهدمآ 2¹ 

 یاه ش�نج هلمج زا ،zامتجا نABن یاه ش�نج 2DاABپ یارب دنا هتشاد یزاس I"س� و )لا�ول�( hحم-21اsج
  . ناریاو ناsج رد نانز

 

 

 و«ا ،مس�نیمف توسکش�پ یاهلس� ،هعسوت و نانز ،HIس�نیمف تضهن ،ناریا نانز تاTلاطم :ا+ەژاود#ل&
 مس�نیمف
 

 

 

 

 

 
 .ا(مدا¼آ ناریا و ا(نرف(لا� HIلا�ا ەا�ش�اد رد نانز و ت�سGج تاعلاطم داتسا ید(حوت ە#"ن *



 ید%حوت  |۲

  

 یارب تـــــــــــــــــسا A@رو?< ناــــنز تــــ#عقوم رد لوحت«
 »تIلمم هعسوت و FAرت

 ه¾½جت  :هطو£¢م مامتان ش�نج یاه ەزومآ
 نانز کرحت و یراد(ب اK دوب ەارمه هطو£¢م ش�نج
 نانز ه2Â Kانتعا چیه لوا سلجم HIقو ەژBو هK  .و£¢�پ
 د�اK هک دندش هجوتم اsنآ ،تشادن ناش®اTلاطم و
 سرادم شI"سگ تsج رد ار uhش�م یاsشالت
 ،zامتجا یاه ±ا°آ ،یزومآ داوس ، هناI"خد
 رد hغش و یا هفرح یاه تراsم بسک و HIشادsب
 رثا و مsم تاB£¢� و اه نمجنا .دننزب نماد نانز نا(م
 ەرsچ و تشگ داج�ا ۱۹۲۷ات۱۹۱۱ ەرود رد یراذگ
 مس�نیمف لوا لس� ناتوسک ش�Åزا 21اشخرد یاه
 ،نانز هB£¢� 1#�لوا هلمج زا .دند(سر روsظ هK ناریا
  هB£¢� ،لاحک مناخ تمه ه۱۹۱۰K رد ،ش�اد
 و ناریا 1#�تاوخ نمجنا تمه هK ۱۹۱۳ رد هفوکش
 تمه هK نانز نا¾ز ،هنطلسلا نÇBم د(مع مB½م مناخ
 همان ؛۱۹۱۲ رد ناsفصا رد یداKآ تلود هق�دص

Kش ،ناوناsج ، دازآ رانsرد اسرا� قافآ رخف ،نانز نا 
 تخدنز طسوت زا#"ش رد ناریا ناI"خد ؛دsشم

 مI"حم تمه هK ەاوخ نطو ناوس� ؛یزا#"ش
 ؛۱۹۲۳ رد  نانز یراد(ب ؛راشفا ەروتسم و یردنکسا

 تمه هK ۱۹۲۷ تشر رد نانز تداعس ک(پ و
 .١تسودعون کنشور

 لالقتسا  ەرود نیا رد نانز یاه لuش® بلغا 
 2Iد(قع عAنت و É"کت زا هتشاد |ا(س بازحا زا �Hس�
 اKh Kاقت و دنت هsجاوم شور اما .دندوب رادروخرب
 تاTلاطم .دندرب »ن راKu تلود ا� |ا(س بازحا
 £|زومآ تاناuما شI"سگ :زا دوب تراTع اه نآ hصا
 اوزنا و باجح عفر ،نانز و ناI"خد یارب نABن
 ددعتو ی¢مه کدوک زا ی#"گولج ،)ندوب 21وردنا(
  .تاجوز

 �I1سویپ یاه ەار ندرک اد(پ و هت¥نردم اK هsجاوم
Kن ندمت راطق هABو نارکفنشور بلغا هغدغد ن 
-تلود ەرود  ، هطو£¢م ەرود |ا(س یاه ت(لا
 و ، ÊIدصم 2Dارگ hم نارود ،ەاش اضر یزاس تلم
 نانز دوخ و نانآ .تسا مود یولsپ یزاس نردم ەرود
 ناهاوخ ،را� هظفاحم یاه ەورگ فالخ رب  ،رگشGک

 
1 Paidar, women and the Political Process in Twentieth-Century Iran. 

 ار نانز یدازآ ا� 2Dاهر رما و دندوب لوحت و #"یغت
Kخ§£ Ì1ج رد یروsرت تÊI و نارمع ،روشک 
 یارب" هک دندرک(م لالدتسا و دند�د(م hم هعسوت
 دراو مه ار نانز د�اK ،ناریا ÊIرت و هعسوت رد ت(قفوم
 ، لاثم یارب ".م(نکK هعسوت یاه ەژورپ و عامتجا
 و ملاس ەداوناخ �I1شاد یارب هک دش�م لالدتسا
 ¢مه �I1شاد H1ع� ،اه هچs"I Kب ت�¾½ت و ،ددجتم
 اK د�اK نانز ،رت ملاس نادنزرف یارب s"Iب ردام وs"Iب

 و دندرگ ەا°آ د�دج HIشادsب لوصا زا ، دنوش� داوس
 یارب دنشاK هتشاد hغش یاه تراsم Ï1عHI Kح
 هتشون ا� هتفگ I"م� .تÐلمم و هناخ داصتقا هK کم�
 هKاثم هK  ،درم لثم ، شدوخ رطاخ هK نز هک دش�م
 21دم و 21اس�ا قوقح د�اK ، دنورsش و ناس�ا ک�
  .دشاK هتشاد ناسک�

 تحت فرط ود زا نانز تاB£¢� و اه لuش®  
 نارا� هظفاحم و ت�ناحور :دندوب هلمح و راشف
 اضر تموکح دوخ جــــBردت هK اه دعK و ؛رالاسدرم

 21دم یاsنامزاس ، اه بوک� شI"سگ اK ەارمه .ەاش
 و نانز لقتسم و HIلود #"غ ددعتم یاه نمجنا و
�¢£Bهک 1#"ن اه نآ تا Kتس�نیمف لوا لس� تمه ه 

 داج�ا ، هطو£¢م ش�نج زارثاتم 1#�لاعف و ناریا یاه
 هHI �¢£Bح .دن�شگ لحنم جــــBردت هK دندوب ەدش
 ەاشاضر رادفرط هک نیا دوجو اK یزا#"ش تخدنز
 HIلود داsن ک� ۱۹۳۵ لاس ردو  تشگ ل(طعت ،دوب
 سمش تساBر هK "ناریا ناوناK نونا�" ناونع تحت
 ار نانز ±اوخ قح 21دم یاهداsن همه یاج یولsپ
 .تفرگ

 هناهاوخ قح یاه شالت نا�ا� یانعم هK نیا اما
 اK یداKآ تلود هق�دص نوچ 21انز .دوبن نانز
 م(مصت د�اK  ،دندوب اه بوک� فلاخم هک یدوجو
 ا� ەزراTم کرت و H1یش� هناخ ا� .دنتفرگ(م ار HIخس
 ش�بام� هک HIلود یاهداsن زا ەدافتساو اK یراuمه
 نیا عقاو رد .دن�شاد ار نانز قوقح د�"ش�پ ت(فرظ
 ناریا رد HIلود مس�نیمف zون زاغآ یارب دوب یدنیارف
Kو یا�ازم و تا81م اBنونا�" .دوخ ەژ Kناریا ناونا" 
 ت(لماع و  ،تاTلاطم ءاقترا ،یرگشGک هچرÔا
 ،اهزور نآ ط�ا£� رد اما ، درک دودحم ار نانز لقتسم
 رد 1#�لاعف یارب  ام و 21اجI"ش�ب ظافح ا� ت(نما



 ۳ |هتشذگ لاس ۱۰۰ رد ناریا نانز قوقح یارب یرگش6ک 4صا تا0لاطم و اهدنور

 مهارف1#"تس نز ی اه ک(تانف رازآ و تالمح اK هsجاوم
 ت(عو£¢م عAن ک� مه مومع د�د زا و .درک(م
 داج�ا نانآ تاTلاطم ورگشGک نانز یارب یI"ش�ب
 اK و دن�سویپ نونا� هK یددعتم نانز اذل .درک(م
 تاناuما زا ەدافتسا هK |انش تصرف و یدنمشوه
 یارب هک 2Dاه ەژورپ اK تلود ندرک ەارمه و HIلود
  ٢.دندش قفوم ،دش »ن ەد�د ×انرطخ مBژر

  ا+ یولMپ نارود یا+دروآ تسد

 نارود رد یزاسون تاحالصا و اهتسا(س
 یاەویش هK هچرÔا -- مود و لوا یولsپ تنطلس
 ماجنا نزاوتمان و 1#�یا� هK الاK زا ،یداد�Tسا ا� هنارمآ

 زا 2Dاه شخK اK دوب وسمه بلغا  و -- دش�
 یاهدنور و ناریا ەاوخددجت نادرم و نانز تاTلاطم
 یاهقطنم و 21اsج حطس رد هک IÊI"م و تTثم By1رات
 هنیمز رد ەاشاضر نارود یاهدرواتسد .داد� یور
 یارب نردم �ومع شزومآ شI"سگ :ت�سGج
 س�سات ەزات ەا�ش�اد هK نانز دورو ، نا¢Ù و ناI"خد
 یارب جاودزا نس لقادح 1#�یعت ؛۴۱۳۳ لاس رد نارsت
 هK مازلا ؛لاس ۱۸ هK نا¢Ù یارب و ۱۵ هK ناI"خد
 دادعت شها� ثعاK هک قالط و جاودزا 21دم ت�ث
 ؛دش )هعتم( هغ(ص دراوم شها�1#"ن و نا�دوک جاودزا

 و »سر را� یو#"ن هK نانز دورو �Byردت دشر و
 تسا(س نB½ت1#"گنارب هشقانم .از دمآ رد لاغتشا
 �2اجح �2 ،ەاشاضر نارود رد ت�سGج اK طTترم
  .دوب ۳۶۱۹ لاسرد )باجح فشک( نانز یراTجا

 یراTجا �2اجح �2 تسا(س یارجا ،مود یولsپ
 باجح�2 و هTجحم نانز ،نیاربانب .درک فقوتم ار
 عماجم رد 1#"مآ تملاسم HIس·Çمه ک� رد ًالومعم
 مsم یاهدروآ تسد زا �� .دندش� ەد�د �وممع
 hع تمه هK نردم یI"سگداد داج�ا ەاش اضر ەرود
 نردم و رالوکس تاحالصا هK هک دوب رواد �"«ا
 اما .دش رجنم ناریا 21دم 1#�ناوق و ه(لدع رد یرا(س�
 �hروط¾و ،قالط ،جاودزا هK طو¾½م 1#�ناوق هنیمز رد
 z£� جیار دعاوق نامه ،ه(صخش لاوحاو ەداوناخ
 متس�س دراو رت نودم روطK راK نیا هنارالاسرد� و
 رد  .دش ەاش اضر نارود  د�دج 21دم 1#�ناوق و 2Dاضق

 هK £§کنز نوناق هK فورعم ۱۷۹ ەدام ۱۹۴۰

 
2 Sansarian, The women’s Rights Movement in Iran.  

 درم نآ قبط رب هک د�درگ هفاضا یرف(ک 1#�ناوق
 ردام ا� I"خد ا� ،¢مه ،سومان هناsب هK تس�اوت�

 نادنز ەام هس طقف وا رف(ک و دشکK ار دوخ رهاوخ ا�
 اجربا� نانچمه 1#"ن مود یولsپ نامز رد ەدام نیا .دوب
 و ت�ناحور نا(م هتشونان قفاوت ک� رد 2Dوگ .دنام
 هÞ Kوصخ هصرع لI"نک و 1#�ناوق ،ەاش اضر

�£Bدش ەد¹"س ناهانپ تع.  

 ەداوناخ هصرع رد نز دض z£� 1#�ناوق موادت ا�آ
 ەاش اضر �Hلط ددجت همانرب اK ه(صخش لاوحا و
 نوچ وا ەارمه ناTلط حالصا  ا�آ ؟تشادن تریاغم
 اهضقانت نیا اK ەداز áIت HIح و ،رواد ،راsب ،یو¢ک
 ؟دندرکن تفلاخم ەاش اضر �الصا یاههمانرب رد

 ۱۹۴۰ یا+ ه+د :Qم تــــــضMن و زاP یاــــــضف ەرود 
 ۱۹۵۰ ات

Kند هTت لاT1#�قفتم یاهو#"ن طسوت ەاش اضر د(ع 
 ،مود 21اsج گنج ط�ا£� رد یرلتیه مس�شاف دض
 اتâس� یاضف داج�ا و ەاش اضر دمحم تنطلس زاغآ و
Kیاهنامزاس و بازحا داج�ا تصرف ،|ا(سزا 
 نانز یاهنمجنا هلمج زا ،21دم و |ا(س ددعتم
 عAنت و É"کت مه هت¥نردم نامتفگ رد .دوب ەدش مهارف
 هsبج رد سکعنم مس�لا�"یل هلمج زا دوب ەدش داج�ا
 1#�فلاخم و  ؛ەدوت بزح رد سکعنم مس�نوم� و hم
 .»مالسا نا(یادف« و H1یمخ نوچمه هت¥نردم �Hهذم
 )ەدوت بزح و hم هsبج( hصا |ا(س ناB½ج ود
 ؛دندوب ەدرک داج�ا 1#"ن ار دوخ نانز نامزاس کB½ه
 1#"ن اsنآ تاB£¢� و نانز لقتسم ددعتم یاهنمجنا
 رد »ناوناK نونا�« HIلود تال(کش® .دش� £¢�نم
 و درک� لمع هنالقتسم یردق ەاشاضر با(غ

 نآ اK یراuمه همادا 1#�ع رد یداKآ تلود هق�دص
 الTق هک ار »نانز نا¾ز« هB£¢� ەرا¾ود ،HIلود نونا�
  .درک� £¢�نم ،دوب ەدرک ل(طعت ەاش اضر

 و اهنمجنا بلغا نا(م رد hصا کI"شم هTلاطم
 یارب یأر قح زا دوب تراTع نانز لuش�م نارگشGک
 و راموط یروآعمج و اه ندرک �2ال لاTندهK .نانز
 یاهشالت ،نانز یاهنمجنا طسوت اه یرا�نهمان
 زا ،فلتخم بازحا قB½طزا سلجم رد یددعتم



  ید%حوت | ۴

 HIح و ،ماوق دمحا ی�"هر هK تارکومد بزح هلمج
 تروص ،hم هsبج �"هر قدصم دمحم I"کد دوخ
 تاKاختنا ه(حالصا هح�ال رد نانز یأر قح هک تفرگ
 HIح و تخس تفلاخم اK اما .دوش ەدناجنگ
 ی�"هر هK مق رد ناشوپ نفک 1#�نوخ تارهاظت
 هK دن�س�اوتن نانز ،21اشا� æ ت�آ نوچ 21ویناحور
 نیدحتم �1رب HIح .دنوش لئان دوخ ملسم قح نیا
 هK ب(غرت ار وا قدصم رالوکس و تارکومد
 هK د�اK تABلوا هک لالدتسا نیا اK دندرک H1یش�بقع
 نآ یارب هک  دوش ەداد تفن ندرک hم یارب ەزراTم
K٣.تسه زا(ن ت�ناحور ت�امح ه 

 رد ام هک تسا نیا ەرود نیا زا یا ەزومآ
 نانز قوقح ندرک ادف دهاش یددعتم یاههنومن
 اه�Hهذم و اهرالوکس داحتا HIح و لئاسم رگ�د یارب

 ک� هک هÇBن نسح .م(�سه نانز قوقح ه(لع
 اK تفلاخم رد دعK لاس ۳۰ و دوب رالوکس یارگhم
 زا �� درک زاK  اعف و مsم شقن �السا یروsمج
 نانز هK یأر قح نداد اK نامز نآ رد هک دوب 21اسک
 نانز م(ناد� هک نانچ« :تفگ و درک تفلاخم
 تاماقم یدصت یارب مزال HIخانش�اور یاهت(فرظ
 ٤» ...دنرادن ار |ا(س روما و

 شçاشگ ەاتوک ەرود دنچ هک نیا رگ�د ەزومآ
  نیا هلمج زا ،هتشذگ لاس دصرد |ا(س یاضف
 ەدوب نآ رگناش� ک(تارکومد ط�ا£� هلاس ەد ەرود
 اK هجاوم ام ،زاK یاضف داج�ا ضحم هK هک تسا

 دشر و نانز ±اوخقح تضsن ددجم 2Dافوکش
 ەرود نیا سوسفا . مABش� HIیسGج یاه±ا°آدوخ
 و۱۹۵۳ دادرم ۲۸ یاتدوک اK ، مه �Hس� یدازآ ەاتوک
 زکرمت و یروتاتک�د هK  ەاش اضردمحم شخرچ
 .د(سر نا�ا�  هK ،وا صخش و را¾رد رد تردق

 
 »CاوخAارکومد و نانز ش:نج یارب قدصم 12کد ت&مها« ،ید&حوت ٣
 :دRSگنب زومآت1Nع لوق لقن نیا مامت یارب ٤
 UلWNX، قت و تالاقم هعومجم ،تحا&س و دقنRS۱۴۴ ،حا&س همطاف تار. 

 قوقح رد تاحالـــــصا ، هنارمآ یزاـــــس نردم موادت 
 و ناـــــــنز« درــکــfور و eAــلود مـــــــــــــــسaــنــیــمــفو ، ناـــــــنز
 »هعسوت

Kاقم رد دسر� رظن هçهس Kرد اهروشک ریاس ا 
 هقطنم رد 2Dاهروشک اK هسçاقم رد HIح ،ا(ند
 یاهKاشم حطس اK )انم(  امش یاقB½فآ و هنا(مرواخ
 رتدنک ناریا رد نانز قوقح دوبsب ،ناریا اK هعسوت زا

 یارب .تسا ەدش ê یرتخال�نس رپ #"سم رد و
 یأر قح ۱۹۳۴ لاس رد نانز ،8م و ه(کرت رد ،لاثم
Kرد و )ناریا زا رتدوز لاس ۳۱( ،دندروآ تسد ه 
 رتدوز ههد ک�( ۱۹۵۰ ههد رد نانز ،س�وت و ه(کرت
 و s"Iب ەدش حالصا ا� رالوکس نوناق هK ،)ناریا زا
 هلمج زا ،دندش لئان ەداوناخ یارب یرتهتف£¢�پ
 ات د�اK نانز ،ناریا رد اما .تاجوز ددعت ت(عونمم

 و ۱۹۶۷ لاس ات و یأر قح بسک یارب ۱۹۶۳ لاس
 رد هKاشم تاحالصا �1رب هK �2ا(�سد یارب ۱۹۷۵

 21وناق ه(حالصا .دندرک� �"ص ەداوناخ نوناق
 دروم رد ار 2Dاهت�دودحم »ەداوناخ زا ت�امح«
 قالط هنیمز رد نادرم هTناج ک� قح و ی¢مهدنچ
 رگ�د یاهدروآتسد .درک داج�ا نا�دوک تناضح و
 دوب ۱۹۷۷ لاسرد 1#�نج طقس ندش 21وناق ەرود نیا

 ۱۸ هK نا¢Ù و ناI"خد یارب جاودزا نس لقادح و
 یولsپ رد تلود HIیسGج درکBور .تفا� شçازفا لاس
 دوب »هعسوت یاه ەژورÅرد نانز تکراشم« مود
 .۷۰ و ۶۰ ههد رد جیار hلملا 1#�ب یوëلا اK قباطم

Kەاش اضردمحم تموکح لوا ههد ردزج ه، 
 زا لقتسم ت(لاعف هK زاجم بلغا نانز یاهنامزاس
اBT½قت ،ەاشاضر نارود دننام .دندوبن تلود

ì
 مامت 

 هK »ناریا نانز نامزاس« رد نانز 21دم یاهەورگ
 نانز تB½یدم اK و دندش ماغدا یولsپ ف£�ا تساBر
 zون ،»خفا زانsم نوچ �Hلطحالصا و نردم
 هعسوت ،رگ�د یوس زا .تفا� همادا HIلود مس�نیمف
 و طاTترا شI"سگ ،ندش یرsش شI"سگ ،یداصتقا
 ،ەدرکل(صحت نانز شçازفا ،هتف£¢�پ عماوج اK لماعت
 و ویدار شI"سگ ،êاTترا د�دج یاهیژولونکت دورو
 و تفن دمآرد �I1فر الاK و عیانص دشر و ،نوABÇBلت



 ۵ |هتشذگ لاس ۱۰۰ رد ناریا نانز قوقح یارب یرگش6ک 4صا تا0لاطم و اهدنور

�مه ،ه�ام� تشاTنا
�

 Kقتسا هTنانز مادختسا زا لا 
 روsظ و روضح عAنت و دادعت شçازفا هK رجنم و دوزفا
 رد دنمهفرح و لغاش نانز زا ی#"گمشچ zامتجا
 HIعنص نارگرا� هقTط 1#"نو نردم طسوتم هقTط نا(م
 یدصرد۱۳ تک£� دودحم دح نامه اما .د�درگ
 نانز یداوس اK دصرد ۳۷ و »سر را� یو#"ن رد نانز
 داج�ا هK هجوت اK هتبلا هک ،مود یولsپ ەرود رخاوا ات

 دنور هک تفر� تشادsب ەاíس و ش�اد ەاíس
 بارطضا ،ساره ثعاK ،دشاK هتشاد یاەدنیازف
 ەژBوهK ،رالاسدرم ناتسرپتGس ت�ناTصعو
  .د�درگ H1یمخ نوچ 21ویناحور

lدز برغ« نامتفگ
m

  ۱۹۸۰ و۱۹۶۰ یا+ ه+د ،»

 hصا جامآ HIنس #"غ و نردم یرsش نانز
îدز برغ« نامتفگ رد ش�ز�

�
 هتبلا و .دنا ەدوب »

 ار 21انز 1#�نچ هک »یاەدز برغ« یرsش نادرم
�Ùلت »ل(لذ نز« اس� هچ دند�دنسáI ا� ،دندش� 
�نادرم دش� هتفگ

�
 ەداد تسد زا ار دوخ HIنس 

 هK اهش�ز� عAن نیا .دناەدش )هنیمفا( »هنانز درم«
 نارکفنشور �1رب HIح و اهدنوخآ نا¾ز زا جــــBردت
 و ەد(Gش H1هارب و دمحا لآ#"ظن �Hهذم #"غ و �Hهذم
 ٥.دش� ەدناوخ

 لاس ۱۱۱ زا اrfگ هک ناریا نانز هکنیا اP ارچ
 طسوت ەدن¾ور فشک نیدامن تکرح رÔا( شaپ

 رظن رد ار شخد2D Kامهدرگ رد 1#�علاةرق ەرهاط
 هP ار یراzجا باجح ه#لع دوخ ضاuAعا )مB#"گن
 تسد رد زون+ ،دناەداد ناش� فلتخم لا|شا
 قفوم ششوپ باختنا رد دوخ ملسم قح ه�A? Pفا�
 ؟دناەدش�

-رداچ( باجح ه(لع نانز ±ورگ تارهاظت 1#�لوا
 ناتسمز رد هÐلK ۱۹۷۹ لاس چرام ۸ رد هن )روچخاچ

 اsنت هن اما .دوب هطو£¢م ش�نج I"س� رد ۱۹۱۱
 یداBز ەدع هÐلH� Kهذم 1#�بصعتم و نارا� هظفاحم
 ار تکرح  نیا ، اsنآ ەاوخ هطو£¢م نارهاوخ زا
 ٦.دن�س�اد هطو£¢م ش�نج ف(عضت ثعاK و Ê1ارحنا

 
 »1oخا یاهههد n نارکفنشور و نز هلئسم« ،ید&حوت هh دRSگنب لصفم ل&لحت و ددعتم یاههنومن یارب ٥

6 Bayat-Philipp, Mangol, Women in the Muslim World, 302. 

 قوقح هک تسا لاس دص زا ش�ب :رگ�د ەزومآ
 1#�یعت یاهتABلوا 21ا¾½ق HIحار هK تاقوا بلغا نانز
 اهæ ت�آ زا ؛دوش� تسا(س نادرم فرط زا ەدش
 رادفرط پچ یاهت�صخش زا یرا(س� ات هتفرگ
 ه(لع ەزراTم« مان هK ار نانز قح هK تاTلاطم یوروش
 HIح و دناەدرک بوک� و بوکنم ،á1ن »مس�لا¹B"ما
 »مجنپ نوتس« هناصنم #"غ ار اهتس�نیمف
 .óقاو یانبم چیه نودK دناەد(مان مس�لا¹B"ما

 

 �نز ؛ تروع �نز :�الــــــــــــــسا »یروMمج« نارود 
 رادافو�م+�را�ادفردام

 رد روصحم یدوجوم و سکس هK نز ل(لقت 
 نز فB½عت ،هناخ نوردنا هK قلعتم اح(جرت و باجح
�تس�او رد

�
 Kنز یدوجو هفسلف ،ەداوناخ و درم ه 

 شçا� و شçاز ،درم یارب §Gج #"غ و §Gج تمدخ
 �"لد د�ازن ات« نز ؛دن�سه رد� هK قلعتم هک نا�دوک
 دوخ زا و را¼ادف یردام ،»ردام د�ازب نوچ و تسا

 .نانز رد دوخ ش·ور á1نو ت�درف á1ن H1ع� ،هتشذگ
Ùدوخ یارب نز« ،درم فالخ رب س« ) K2انعم هD هک 

 HIح نز و .دشاK دناوت»ن ،)تشون راو¾ود نوم(س
 ناس�ا و تاذ هK مئاق تسا نکمم درم زا I"م�

 HIح نز اذل و ،دوش بوسحم دا#�بدوخ یارگدرخ
 ا� و ی£¢� صخشم قوقح دناوت� درم زا I"م�

  .دشاK هتشاد یدنورsش

 h(س�اتپ اK 21ونک HIس�نیمف ش�نج ی#"گ لuش 
 و ت�سGج« درکBور هK اقترا اK هتشذگ زا رتیوق
 ،رتقیمع اقترا یوس هK هک د(ما و عو£� »هعسوت
 هعسوت و ، تس·ز ط(حم ،ت�سGج« درکBور H1ع�
 :دور� ش�پ مس�نیمف و«ا ا� »راد�ا�

 هک ماەدرک لالدتسا ماThق یاههتشون رد
 بالقنا نامز زا ناریا مس�نیمف و نانز ش�نج
  ±اوخقح#"سم رد اتدمع نونک ات هطو£¢م
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 دوsشم درکBور ٧.تسا ەدرک تکرح »نانز قوقح«
 درکBور زا ناریا و£¢�پ یاهتس�نیمف نا(مرد hعف
 ەرود رد جیار »هعسوت و نانز« ا� »نانز تکراشم«
 درکBور هK و هتفر رتارف تاحالصا و »تاخ دعK و ەاش
 رگناش� دهاوش . تسا ەد(سر »هعسوت و ت�سGج«
 هK و هتفر رتارف زاK هک ەد(سر نآ تقو هک تسا نآ
 ،تس·ز ط(حم ،تس�نج« H1ع� رت قیمع یدرکBور
 یور »مس�نیمف و«ا« 2IراTع هK ا� »راد�ا� هعسوت و
 ط(حم ×انرطخ و ×انفسا ط�ا£� رد هک ارچ .مBروآ
 ،هقطنم رگ�د یاهروشک یرا(س� و ناریا رد تس·ز
 و«ا .دسر� رظن هK خسا� نB½تبسانم مس�نیمف و«ا
 یاهەا�رظن رد بلاغ مس�نیمف فالخرب ،مس�نیمف
 لس� رته¾½جت م� و رتناوج یاهشخK دودحم
 و رت هTناجهمه �2وچراچ یواح ،د�دج
 رتیدعK دنچ ا� õجو دنچ H1ع� رتلانشکسI"نیا
 و êارفا ت(نم ا� êارفا ت�درف زا مه و تسا

 HIموکح بوک� زا £|ان طاTترا�2 و ادج یاهەرÇBج
 .دور� رتارف  اتیج�د یرگشGک و

 درکBور دقن هK دوخ مsس هK نم ،ش�پ اهلاس
Kج دروم رد ی1"یاGناور و نت و هتیلاوسکس ،ت�س 
 رد ەژBو هK جیار ناور و نت تABنث یاطخ نامه H1ع�
 ۱۹۷۰-۱۹۵۰ یاهههد رد 2Dارگمالسا دشر ەرود
 تABنث نیا زا £|ان یزB½گنتزا و مدوب هتخادرپ ناریا
 شخK و اه�Hهذم نا(م رد جیار |انش تفرعم رد
 هک ±ا�د�د نامه .مدرک ل(لحت اهرالوکس زا یداBز
  یزB½گنز هج(�ن رد و »یرادنپ تروع نز« هK رجنم
 یاهاضف زا 2Dادز سکس اذل و سکس زا ساره ا�

 تا(بدا رد هک دوب ەدش §Gج ساوسو و ،�ومع
 )نت زا سرت( »ا(¾Aفوتاموس« y(سم HIس�نیمف
 موادت رد یراجنهان و طارفا نیا ٨.تسا ەدش ەد(مان

 ەژBو هK ،�2القنا نBزراTم زا  تشاد نآ رب óس دوخ
 دوش »2Dادز سکس« ا� »2Dادز سGج« زراTم نانز زا
 ا� هنانز #"غرادرک و راتفر رد و رهاظ و ششوپ رد ات

 
7 Tohidi, “The Women’s Movement and Feminism in Iran: Revisiting a Glocal Perspective,” In Women’s 

Movements in the Global Era, 397-442. 
8 Spelman, Inessential Woman: Problems of Exclusion in Feminist Thought, 30, 126-127 
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 یاه�2القنا دروم رد اهدرکBور نیا .دنشاHÉ Kنخ
 یاه�2القنا صاخ و دش� ەد�د مه پچ رالوکس
 ٩.دوبن نیدهاجم ا� �Hهذم

 دهاش اما زورما 2Dارگمالسا اسÙ ەرود رد
 ەدهاشم د�اش .م(�سه |وکعم یاهدنور
 یرا�1#"هرپ و دهز و  2Dور ود هK طو¾½م یاهت(عقاو
 و یرورپ نت و تردق رد نویناحور نا(م رد 2DاBر
�تف(ش سکس

�
 رد تسا ەدش ثعاK اsنآ êارفا 

 I"م� رگ�د �Hهذم و HIنس یاه£¢ق ناوج لس� نا(م
 نا(م رد رگ�د یوس زا .م(شاK ا(¾Aفوتاموس دهاش
 رالوکس طسوتم هقTط نا¢Ù و ناI"خد ناوج لس�
 2Dارگمالسا گنهرف سکع 2Dاهدنور رظان 1#"ن نردم و
 شوخ ،2DاBTز ،نت شçامن هK داBز هجوت H1ع� ،م(�سه
 21ارذگ شوخ و ،صقر و áI(سوم ،یداش ،£|وپ
 و شçارآ هK دح زا ش�ب HIح �I1خادرپ و حــــB½فتو
 )یروحمنت( »مس·I"نسوتاموس« دح ات ندK شçا#"پ

 Ï1عK هک تسا 2Dاه دنور 1#�نچ یانبمرب .١٠.م(�سه
 ناریا رد »§Gج بالقنا« زا تTحص نارگشهوژپ
 ک� لاح 1#�عرد د�اش شçارگ نیا هتبلا .١١.دناەدرک
 ،م¼اح ت�ناحور هنارگ¾Aک� دهز هó K(بط شG«او
 هک دشاK ناوج یاهلس� ەژBوهK ،یرا(س� نا(م رد
 و نت لI"نک و لالقتسا دن�سه ددص رد راوهنوراو
Kار دوخ ند Ùس Kدهاش ،#"خا یاهلاس رد .دن#"گ 
 اهر H1ع�( تABنث زا اهر ا� هنا�ود#"غ و تTثم شرگن
 تال�امت ،ت�سGج هK ت�س� )نیاTتم یاههنا�ود زا

 سÙ نیا .م�اەدوب مه §Gج طKاور و قشع ،§Gج
 ضرعت زا ی#"گولج و هتیلاوسکس و ندK لI"نک �I1فرگ
 1#"ن نا(ناریا »مه نم« ش�نج رد §Gج یاهرازآ و
  .تسا سکعنم

 یاهدنور نیا زا Ï1ع¾زا لاTقتسا نمض نم
 نا�ا� هK ار نخس لاوس و 21ارگن دنچ ح½ط اK اما ،#"خا

 هK ام زا �1رب طسوت تTثم یاهدنور نیا ا�آ :مرب�
 ەد(شک یرگ�د ملاسان 2Dارگ طارفا ک� تمس
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 ناریا اABگ( یروحمنت هK یزB½گ نت زا ؟دوش»ن
Kتالا½Bز یاه�ارج و س«اتوب ،غامد لمع خ½ن نBT2اD 
 زا ندش عنام و عمج رد ندش ل(حتسم زا ؛)دراد ار
 zون هK ،هتشذگ رد »ت�دوخ« á1ن ا� ت�درف دشر
�تف(ش-دوخ

�
 عنام اهنیا ا�آ ؟21ونک یروحم-دوخ ا� 

 لوح یرگشGک یارب فالتئا و داحتا هK �2ا(�سد
 ،مجسGم ،هTناجهمه îرد اK صخشم یاهفده
 ،لاuشا زا )لانشکسI"نیا( عطاقتم و یراتخاس
 ،ض(عTت ،متس ،HIلادع�2 فلتخم داعKا و حAطس
 رد تس·ز ط(حم هK طو¾½م تارطخو ،رامث�سا

 ؟ددرگ(من ناریا صاخ ط�ا£�
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