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Abstract 

This article reviews the book “Women in the Legislation Arena in Iran (1285-1395)” 

written by Manchoohr Nazari. This book is one of the rare studies on the topic of women 

suffrage, so it is of great importance. The main formal critique of this book has to do with 

plagiarism mainly because the author has not followed the rules in citations, and many of 

the references are either missing or faulty. Despite the reachability of the first-handed 

documents, in many cases, the secondary documents have been cited, and in some cases, 

the secondary references have been intentionally dismissed, and the author has cited them 

as the first-handed document directly. The main content-based shortcomings are as follow: 

inconsistency of title with content, the loss of the first- handed references such as 

documents, extended negotiations, periodicals, memories, formal reports, and simultaneous 

historiography, ignoring other events and variables leading to the suffrage of women in the 

span of 57 years, missing to analyze some events and delivering very hurried, a superficial 

and skimming overview of the many of influential events and opinions, as well as 

proposing some contradicted demonstrations. Considering all the formal and content-based 

aspects of this book, it could be concluded that the book, despite its pompous title, has 

failed to sketch out an accurate account of events leading to the suffrage of women.  
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 چكيده

 ش(5821-5931ایذران    گذااری  قانونزنان در عرصة این مقاله به نقد صوری و محتوایی کتاب 
هذای منتررشذدب بذا     نوشتة منوچهر نظری اختصاص یافته است. این کتاب از معدود پژوهش

وذرین   اسذت. مهذ    وأمذ  رو، درخذور ووهذه و    ازایذن  ؛رود شمار می بهزنان  رأی  حقموضوع 
هذا   بذه داری را  رسذ  امانذت   مؤلذ  نقدهای صوری وارد بر این اثر عبارت از این است کذه  

های مه  یا کامالً فاقد استناد است یا فاقذد اسذتنادهای    قول برخی مطالب و نق  است؛ نیاوردب
 دوم دسذت هذای   از پذژوهش  اول دسذت گیری از متذون   های بهرب بهصحیح. در بسیاری موارد 

منبع واسذ  عامدانذه حذاد شذدب و      ثابةم به دوم دستهای  تفادب شدب است و گاب پژوهشاس
است. ازهمله دب کرها استناد  رهوع کردب باشد به آن اول دستکه خود به منابع  آن نویسندب بی

فقذدان منذابع    ؛خوانی عنوان بذا محتذوا   ووان به این موارد اشارب کرد: ناه  نقدهای محتوایی می
و  ،های رسذمی  اصلی چون اسناد، مرروح مااکرات، نرریات، خاطرات، گزارش و اول دست
سذال بذه    15به سیر رخدادها و وقایعی که طذی   مؤل ووههی  بی ؛زمان های ه  نگاری واریخ
و  ،زدب، سذطحی  فقدان وحلی  برخی رخدادها و عبور شذتاب  ؛زنان منجر شد رأی حق کسب 

 ها ارائذه شذدب   هایی که در برخی وحلی  گویی نیز وناقض و ،ها گارا از بسیاری وقایع و دیدگاب
 بذرخالد ووان گفذت کذه کتذاب     به همیع نقدهای صوری و محتوایی واردب می . باووههاست

 زنان ناووان است.   رأی  حقحتی از ارائة گزارشی دقیق از وقایع منجر به  شعنوان پرطمطراق
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زنان، مرذارکت   رأی  حقهنبش مرروطه، مجلس شورای ملی و مجلس سنا،  ها: کليدواژه
 سیاسی، هنبش زنان، انقالب سفید، مجلس شورای اسالمی.  

 

 . مقدمه5

هنبش مرروطه وغییر اساسی در وضعیت اهتماعی و سیاسذی زنذان پدیذد آورد و زنذان بذه      
کذذه آن را  طذذوری بذذهسیاسذذی گذذام نهادنذذد، ذذذ  هذذای اهتمذذاعی عرصذذة مبذذارزات و فعالیذذت

زمان بذا هنذبش    دانند. مسولة مرارکت سیاسی زنان ه  گاهی در واریخ زنان ایران می چرخش
و حذق   رأی حذق  اما پس از وصویب نخستین قانون انتخابذات، زنذان از    ؛مرروطه مطرح شد

نامذة انتخابذات، از مرذروطة     شدن برای نمایندگی مجلس محذروم شذدند؛ سذه نظذام     انتخاب
هذای اقتصذادی،    محروم کذرد. بذاوهود نوسذازی    رأی حق س دوم، زنان را از نخست وا مجل

حذق  و سیاسی دورۀ رضاشاب و خواست حاکمیت در وغییر نقش و هایگذاب زنذان    ،اهتماعی
یذابی زنذان    زنان مسکوت ماند؛ حتی الگوبرداری رضاشاب از نوسازی آوذاوور  و دسذت   رأی 

ارمغذان آورد.   بذه زنذان در ایذران را    رأی حق فتن یا رسمیتدر ورکیه نیز نتوانست  رأی حق به 
بذه حذق شذرکت در     5992اسذفند   83/ 5399مذارس   89زنان ورکیه در  که ذکر است شایان

در انتخابات مجلذس   رأی حق به  5959بهمن  53/ 5391 ةفوری 2ها و در  انتخابات شهرداری
رأی  حذق  بنذد سیاسذی، مسذولة     های نی  و باوهود آزادی 5989دست یافتند. پس از شهریور 
نهذادی خذود    وزیری رسید و در برنامة پیش نخستقوام به  5985زنان مجدداً مطرح شد؛ در 

زنان را گنجاند که با استعفای او این امر منتفی شد. حزب وودب در کنگذرۀ نخسذت    رأی حق 
دنبذال آن   بذه رسذمیت شذناخت؛    بذه ود مسولة حقوق سیاسی زنذان را مطذرح کذرد و آن را    خ

بر اصالح قذانون انتخابذات و حذق     مبنیای  فراکسیون حزب وودب در مجلس چهارده  الیحه
یک از دیگر نمایندگان نرسذید. امذا همذین     هیچید أیشرکت زنان در انتخابات وهیه کرد که به و

 کرد.  ور  علنیمخالفان را از هر زمان دیگری  الیحه معارضة موافقان و
برخالد انتظار، اولذین حوذور سیاسذی زنذان  شذرکت در انتخابذات و نماینذدگی( در        

که درپذی اعذالم   « حکومت و مجلس ملی آذربایجان»حکومت خودمختار محلی پدیدار شد؛ 
ا رسذمیت  شد برابری سیاسذی مذردان و زنذان ر   سیس أو« فرقة دموکرات آذربایجان»استقالل 

دنبذال آن   بذه سذادچیک  و  ذ   نامة قوام بخرید. هرچند این دستاورد محلی خیلی زود با ووافق
رأی  حذق  دست رفت، اما بر انتظارات فعاالن زنان برای کسذب   وری از پیرهذ   نامة قوام ووافق

قذوام در زمینذة وجدیذدنظر در قذوانین     « حذزب دمذوکرات  »هذای   در سطح ملی افزود. وعذدب 
برآمذدب از  « موازین دموکراویک با رعایذت وسذاوی کامذ  بذین زن و مذرد     »براساس  انتخابات
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ها عملی نرد و قوام، که قهرمان حفظ ومامیت ارضذی در   هرچند این وعدب، همین انتظار بود
 بحران پس از هنگ ههانی دوم بود، نتوانست حقوق سیاسی زنان را احیا کند.  

شذدن صذنعت نفذت و اصذالح قذانون       ملیی ها با وعدب 5999مصدق، که در اردیبهرت 
از ورذکی  دولذت ملذی، الیحذة اصذالح       نذی  پذس    و  سال  یکبود، انتخابات روی کار آمدب 

عموم گااشت. الیحة هدید درعذین نابذاوری و بذرخالد    ی أربه  5995انتخابات را در آذر 
کذردن و   انتخذاب ازآن بذه زنذان حذق     پذیش ، کذه  «قصذبه  و های شهر انجمن انتخابات»قانون 
امذا پذایرش    ،در وضعیت مرارکت سیاسی زنان وغییری ایجذاد نکذرد  شدن دادب بود،  انتخاب
مردم سذبب  ی أرخواست و   بهزنان در الیحة هدید دولت و واگااری آن  رأی حق ولویحی 

در موهی نو و شدیدور از پیش به عرصذة منازعذة موافقذان و    رأی  حق شد که چالش کسب 
اوج خذود رسذید: مخالفذان     بهرأی  حق مخالفان بدل شود. درگیری نیروهای موافق و مخال  

و دیگذر مخالفذان دولذت مصذدق بودنذد. کذار از منازعذة قلمذی          ،شام  ماهبیون، روحانیون
گیذری و مجذازات انجامیذد.     سذت خورد بین طرفین و د گاشت و به وظاهرات خیابانی و زدو

اهلل بروهردی و دیگر آیات عظذام در مخالفذت متعصذبانه     وحریک سیدمحمد بهبهانی، آیت به
و الیحذة اصذالح قذانون انتخابذات در      ،ها دولت را از وکاپو انداخت کوشیدند، موج مخالفت

 فراموشی سپردب شد.   بهاختالفات میان دولت و مجلس هفده  
و خفقان سیاسی برآمدب از آن، فعاالن زنان دچذار فتروذی    5998رداد م 82پس از کودوای 

فکذران و نیذز    ناشذی از کودوذا درمیذان روشذن    آلذود   سأیذ با چیرگی فوای  .ساله شدند هفت
بخش زیذادی  « سازمان زنان حزب وودب»فعالیت حزب وودب و وصرد نظامی دفتر ممنوعیت 
محذاق بذرد. امذا     بذه سذال   هفذت ت مذد  بذه را  رأی حذق  هذای زنذان بذرای کسذب      از فعالیت
هذای   یافتن منرور سازمان مل  متحد و اعالمیة ههانی حقوق برر در ایذران در میانذه   رسمیت
شدب بود، امیدی دوبارب به فعذاالن  کید أو، که در آن بر وساوی حقوق مردان و زنان 5993سال 

 سر بگیرند.   حقوق زنان داد وا مطالبات خود را از
 شذناختن مرذارکت سیاسذی زنذان در الیحذة      رسذمیت  بهازهمله  ،امینیاصالحات دولت 

گرذود   رأی حق والیتی، فوای منازعه را دوبارب میان موافقان و مخالفان های ایالتی و  انجمن
ایذالتی   هذای  اوج خود رسید. هرچند الیحة انجمن به  این منازعه لَکارآمدن دولت عَ رویو با 

نرذینی   موافقان در واکذنش بذه ایذن عقذب     اهبی لغو شد، اماهای م با مخالفت گروب و والیتی
زنذان بذدل کردنذد.     رأی حذق  ورین نقاط عط  واریخ  دی را به یکی از مه  55دولت مراس  
 ،پذیش خواسذتار حقذوق برابذر سیاسذی بودنذد. در ایذن میذان         ور از بار هدی اینفعاالن زنان 

گانذة انقذالب    اصول شش»که دو روز بعد شاب از  چنان ،نبودثیر أو بیراهی پنهان دولت نیز  ه 
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پرسی این وصمی  خبر داد. باوهود مخالفذت روحذانیون    پردب برداشت و از همه« شاب و مردم
نرینی دولذت در   و عقب 5905های ایالتی و والیتی در مهر  زنان در الیحة انجمن رأی حق با 

زنان یکی از اهذداد   رأی حق ماب،  دیسال، به فاصلة اندکی از این واریخ، یعنی در ن اهمآذر 
منظذور   بذه  اصالح قذانون انتخابذات ایذران   »انقالب سفید اعالم شد؛ در اص  پنج  این قانون، 

شذدن و   انتخذاب ، بذه زنذان حذق    «به زنان و حقوق برابذر سیاسذی بذا مذردان     رأی حق دادن 
بذار شذش زن بذه     نخسذتین بذرای   5908شذهریور   82کردن اعطا شد و در انتخابذات   انتخاب

 ویک  شورای ملی راب یافتند و دو زن به نمایندگی مجلس سنا منصوب شدند.   مجلس بیست
در دو بخذش کلذی    (5931  نوشذتة منذوچهر نظذری    گذااری  قانونزنان در عرصة کتاب 

 5908وذا   5821از  رأی حذق  یابی زنان بذه   در قسمت نخست به سیر دست :ونظی  شدب است
اشارب شدب اسذت؛   5915زنان بعد از انقالب  رأی حق ان به وضعیت پرداخته و درپای مسیش

و مجلذس   ،نامة زنذان نماینذدب در مجلذس شذورای ملذی، مجلذس سذنا        بخش دوم به زندگی
 رأی حذق  گفته و اهمیت بررسی  به مطالب پیش شورای اسالمی اختصاص یافته است. باووهه
که پژوهش مستقلی درقالذب کتذاب در ایذن     به این زنان در قب  و بعد از انقالب و نیز باووهه

رسذد. مقالذة    نظذر مذی   بذه منترر نردب است، نقد محتوایی و صوری این اثذر ضذروری    زمینه
 کند.   زنان نقد و بررسی می رأی حق بر واریخ کسب کید أورو این اثر را با  پیشِ
 

 معرفی اثر. 8

حذق  ابی زنان بذه  ی دست فص  روند 59در  (ش 5931وا  5821  گااری قانونزنان در عرصة 
در قب  انقالب و خاستگاب و عملکرد زنان نماینذدب پذیش و پذس از انقذالب را بررسذی       رأی 

در کرذورهای رربذی، مبذارزات و    « زنذان  رأی حق واریخچة »کردب است. فص  اول کتاب به 
پرداختذه اسذت.    رأی حذق  ها به  یابی آن و چگونگی دست ه،عرصهای زنان در این  دشواریی

گیذری و   رونذد شذک   « المللی به حقذوق زنذان   های بین ووهه سازمان»در فص  دوم با عنوان 
رأی  حذق  یابی زنان بذه   های ههانی برای دست و اعالمیه ،ها ها، بیانیه فعالیت درقالب کنفرانس

اختصذاص  « وضعیت زنان ایران در اوای  قرن بیست »فص  سوم کتاب به  .بررسی شدب است
ورسذوم   آدابنابرابر اهتمذاعی و فرهنگذی زنذان، سذطح سذواد،       ازهمله وضعیت ؛افته استی

دهذد ایذن شذرای  نذابرابر، کذه       ها، هایگاب نابرابر زنان در اهتماع و خانوادب و ووضیح مذی  آن
راب بود، آنان را به ومکین و وسلی  دربرابر وضعیت موهذود   بعواً با پایرش قلبی زنان نیز ه 

د. اکثر زنان به فرودسذتی خذود گذردن نهذادب بودنذد و بذاور داشذتند کذه ایذن          کر ورویق می
 هاست.   سرنوشت آن

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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اختصذاص دارد و هنذبش   « پیرینة حرکت سیاسی زنذان در ایذران  »فص  چهارم کتاب به 
هذای زنذان پذیش از صذدور فرمذان مرذروطه        ونباکو و بلوای نان را دو نمونة بارز از فعالیذت 

زنذان در مذاهرای رسذوایی موسذیو نذوز بلژیکذی،       گذااری  اثرقذش و  به ن ،چنین ه . داند می
چنذین   و هذ   ،لعظی   مهذاهرت صذغری(  اخواهان در حرم حورت عبد نرینی مرروطه بست

از  ،کنذد. درادامذه   کووذاهی مذی   ۀاشارخواهان به ق   مهاهرت کبری(  مهاهرت علما و آزادی
رهذب   53/ 5821شذهریور   52نامذة انتخابذات در    پیروزی نهوت مرروطه و ووشذیح نظذام  

نامذه، زنذان    موهب مادۀ سوم و پنج  این نظام بهشود که  دست مظفرالدین شاب یاد می به 5980
شدن محروم شدند. در این فص  به وداوم فعالیذت زنذان پذس     انتخابکردن و  انتخاباز حق 

خواهذان   مرذروطه و اقذدامات   ،بانک، استبداد صغیرسیس أواز مرروطه در رخدادهایی چون 
 در فتح وهران نیز اشارب دارد.  
در رهبران ماهبی وأثیر « نقش انقالب مرروطه در بیداری زنان»در فص  پنج  با عنوان 
بذه  های زنان در ایذن دورب بررسذی شذدب اسذت. در ایذن فصذ         هنبش مرروطه و انجمن

آبذادی و محتذرم    چذون صذدیقه دولذت    خاستگاب و وحصیالت فعذاالن حقذوق زنذان، هذ     
هذذای  پرداختذه و اشذارب شذدب اسذت کذه ایذن زنذان رالبذاً برآمذدب از خذانوادب           ،ندریاسذک 

گرا بودند. نویسندب در ادامة فص  پنج  فعالیت زنان وجددطلب را بذه   طلب و ملی مرروطه
شدن حقوق سیاسی  شناختهرسمیت  بهگروهی که خواستار . 5دو بخش وقسی  کردب است: 

گروهذی کذه درپذی    .8ادیة ریبی نسوان و انجمن نسوان(؛ و اهتماعی زنان بودند  مانند اوح
آمذوزی   مذدارس دخترانذه بذرای علذ     وأسذیس  ایجاد وحول در عرصة فرهنگی بودند و بذا  

وحوالت حوزۀ در مرروطه وأثیر ورین  در پایان این فص  مه  دختران و زنان والش کردند.
ورین ایذن رخذدادها     زنان از هنبش مرروطه وا سلطنت رضاشاب بررسی شدب است. از مه

ار و انترذ  ،های اهتماعی زنان ها و ورک  مدارس دخترانه، ایجاد انجمنوأسیس ووان به  می
 نرریات وخصصی زنان اشارب کرد.

 از زنذان  مجذدد  محرومیذت  بذه  هذا  واکنش و مرروطه وجدید» عنوان با کتاب شر  فص 
 صذغیر و  استبداد از هامعه پس در ها آن سیاسی هایگاب و زنان وضعیت بررسی به «رأی حق 

 نماینذدگان  دورب این اختصاص یافته است. در مجلس دوم دورۀ در انتخابات نامة نظام اصالح
بذه   مؤلذ  کردنذد.   اظهذارنظر  مجلذس  بذار در  نخسذتین  برای زنان رأی حق  موافق و مخال 
 سیاسی زنذان و شناختن حق مرارکت  رسمیت بهالرعایا، نمایندۀ همدان، دربارۀ  نهاد وکی  پیش

 مدرس، پرداخته است. مجلس، چون روحانیون ازهمله نمایندگان از وعدادی اعتراض
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وضعیت و عملکذرد  « هنبش حقوق زنان در دورۀ رضاشاب»در فص  هفت  کتاب با عنوان 
و « کذانون بذانوان ایذران   »هذایی چذون    فعاالن حقوق زنان در دورۀ رضاشاب و عملکرد گذروب 

هذای   کذه فعالیذت  اسذت  کردب کید أوبررسی شدب است. نویسندب  «بخوا وطنهمعیت نسوان »
حال معطود به امور مربذوط   نظر حاکمیت و درعین وحتور متمرکز و  زنان در این دورب بیش

کنذد کذه    وصریح می مؤل المنفعه بودب است.  به آموزش زنان و فعالیت در امور خیریه و عام
انجذام اصذالحاوی در    باوهودهای او،  ب و کابینهشا زنان در مجالس دورۀ رضارأی  حق مسولة 

 این حوزب، مطرح نرد.  
در دو بخذذش « زنذذان در دورۀ پهلذذوی دوم رأی حذذق »فصذذ  هرذذت  کتذذاب بذذا عنذذوان 

؛ 5998مذرداد   82وا کودوذای   5989های زنان را ارزیابی کردب است: ال ( شهریور  فعالیت
یسندب به فوای باز سیاسذی بعذد از   . در بخش اول نو5909وا  5998زنان از رأی  حق ب( 

سذبب آشذفتگی فوذای سیاسذی اشذارب کذردب و سذپس         بذه و آزادی نسبی  5989شهریور 
ارزیابی و وحلیذ    رأی حق ها و عملکرد فعاالن حوزۀ زنان را برای برابری و کسب  فعالیت

هایی چون حذزب زنذان ایذران، شذورای      کردب است؛ در این بخش عملکرد احزاب و گروب
زنان، همعیت زنان ایران، و سازمان زنان  وابسته به حذزب وذودب( وبیذین و ورذریح شذدب      

زمذان   زنان را هذ   رأی حق های مدافع  و گروب ،ها، احزاب های سازمان فعالیت مؤل است. 
صالح قانون انتخابات در دولت مصدق بررسذی کذردب و درنهایذت ووقذ  ایذن      با الیحة ا

گرایان دانسته است. نویسندب در بخش دوم این فصذ  فعالیذت    فرار سنت وحتموضوع را 
هنبش حقذوق زنذان در   در کتاب  (5920  های زنان را براساس دیدگاب ساناساریان سازمان
که دو وحذول عمذدب، یعنذی افذزایش وعذداد       نشرح دادب است؛ نویسندب با یادآوری ای ایران

هذای   ریزی برای نظارت دربذار بذر فعالیذت    های زنان در ایران و هماهنگی و برنامه سازمان
شذدن   پارچذه  یذک گرایذی و   های زنان شد روند ه  گرایی سازمان موهب ومرکز و ه  ،زنان

دب در پایذان ایذن   های فعال زنان را بررسی و وحلی  کردب اسذت. نویسذن   ها و گروب سازمان
 5905وذا بهمذن    5993زنذان را از شذهریور    رأی حذق  فص  سیر حوادث منتهی به کسب 

 اهمال و اختصار برشمردب است.   به
سه  زنان در مجلس شورای ملی و بررسی وضذعیت زنذان   »در فص  نه  کتاب با عنوان 

 مجلذس  لذی و گزارشی از وعداد نمایندگان زن در مجلذس شذورای م  « در اواخر دورۀ پهلوی
سنا در هر دورب، میزان وحصذیالت و سذوابق خذانوادگی، وفکیذک وعذداد نماینذدگان زن در       

و  ،چنذین حوذور زنذان در مناصذب دولتذی، وزارت      و ه  ،ها در هر دورب وهران و شهرستان
 قواوت اشارب شدب است.  
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 3زنان در قانون اساسی ایذران و وضذعیت زنذان در     رأی حق »فص  ده  کتاب با عنوان 
اهلل خمینذی دربذارۀ حوذور زنذان بعذد از       های آیذت  به دیدگاب« مجلس شورای اسالمی ۀدور

مجلس شورای اسذالمی اختصذاص    ۀدوره و بررسی آماری نمایندگان زن در نُ 5915انقالب 
 یافته است.  

دارد و نویسندب سذه  زنذان را    گاشته اختصاص های فص « گیری نتیجه»فص  یازده  به 
ووزیذع نامناسذب قذدرت در هامعذه،     » مؤلذ   .خوانذد  در وقسذی  قذدرت بسذیار نذاچیز مذی     

و  ،گرایذی  های هنسی در مرار  و مناصب سیاسی، وهود نگرش مردساالرانه، سنت وبعیض
هذای سذنتی و درنتیجذه نداشذتن وجربیذات       ها به پایرش نقش کاری زنان و ومای  آن محافظه
هذا از مبذارزب و درگیذری، عذدم      ی و اهرایی الزم، عدم خودباوری زنذان و اهتنذاب آن  سیاس

ها و احذزاب سیاسذی قذوی و     نهادهای ماهبی، فقدان ورک ثیر أودهی منسج  زنان،  سازمان
هذای   بذودن فعالیذت   پرمخذاطرب مستق  زنانه، نبود عدالت اهتماعی، عدم پرتوانة اقتصذادی و  

 امی برشمردب است.  عل  این ناک از را« سیاسی
نامة نمایندگان زن در مجلذس شذورای ملذی و     زندگی»با عنوان   در فص  دوازده مؤل 

« مجلس شورای اسذالمی  ۀدور 3نامة نمایندگان در  زندگی»فص  سیزده  با عنوان  در و« سنا
و اسذالمی ارائذه    ،نمایندۀ زن در مجذالس شذورای ملذی، سذنا     39شرح مختصری از زندگی 

   است. کردب

 

 نقد شكلی اثر. 9

منترذر کذردب اسذت. کتذاب در      5931 سال صفحه در 050این پژوهش را انترارات کویر در 
آرایذی   صذفحه چینذی و   قطع وزیری از کارا مرروب، صحافی خوب، قل  مناسذب، حذرود  

و نمایه برخوردار است. هلد کتاب گالینگور است که بذا وعذداد    ،نسبتاً خوب، فهرست منابع
 هبذ هذا   اما وهذود برخذی کاسذتی و ضذع      ؛خوانی و هماهنگی دارد آن ه  صفحات و قطع

 کیفیت شکلی کتاب لطمه زدب است.  
بسذیار زیذاد اسذت.     هذا  کتاب وهود ندارد و وعذداد فصذ    های وناسب شکلی میان فص 

ها را ادرذام کذرد و نیذاز بذه فصذ  و       شد آن می ها فص به مرابهت و نزدیکی مطالب  باووهه
سوم وا شر  کتاب را، کذه بذه وضذعیت حقذوق      های فص های متعدد نبود. برای مثال  بخش

صذفحه   21ها از قرن نوزده  وذا دورۀ رضاشذاب اختصذاص دارد و معذادل      زنان و هایگاب آن
 شد در یک فص  مدون کرد. میانگین وعداد صفحات یذازدب فصذ  نخسذت وقریبذاً     است، می
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بذر گرفتذه اسذت. برخذی از      صفحه را در 819صفحه است و دو فص  پایانی حدوداً  دوازدب
برقذرار   هذا  فصذ  های فص  کتاب اسذت و نسذبتی بذا دیگذر مطالذب و       فاقد ویژگی ها فص 
، کذه  «المللی به حقذوق زنذان   های بین ووهه سازمان»کند. برای نمونه، فص  دوم با عنوان  نمی

 کنوانسذیون رفذع    المللذی حقذوق ههذانی زنذان     بررسی سند بیناب رالب اطالعات آن از کت
 منزلذة  صفحه است که به پنجاخا شدب است، ونها  (5928 یگرانو د ی هاهر (وبعیض از زنان

 رسد.   نظر نمی بهدیگر منطقی  های فص یک فص  و در نسبت با 
 

آشفتگیاستنادات9.9
داری رعایت نردب یا در شیوۀ ثبت آن اشتباب سذهوی و گذاب    بعواً در نق  مطالب رس  امانت

ها فاقد استناد بذه منذابع معتبذر اسذت، برخذی       قول نق عمدی رخ دادب است؛ برخی مطالب و 
ها ادعای ناروا نسذبت دادب شذدب اسذت، بعوذاً      ک  اشتباب است، به برخی پژوهش بهاستنادها 
گذزین   هذای  دوم دسذت هذای   خوان است، یا استناد و ارهاع به پذژوهش  اه متن نی استنادها

شدب است. بذه چنذد    ها ها و نظایر آن چون اسناد و روزنامه اول دستاستناد و ارهاع به متون 
 شود.   مورد از این دست اشارب می

در ایذن   مؤلذ  که هیچ مرهعی نذدارد.  است هایی صادر شدب  در های های کتاب گزارب
بند نیست و مطالب بسیاری را بذدون سذند ارائذه     قواعد و استانداردهای پژوهش پای شیوب به

هذایی از   واقع ذکذر نمونذه  درخورد و  چر  می بهکند. این شیوب رالباً در بسیاری صفحات  می
ووان دریافت که نظذام   چراکه با وورقی کوواب می ،افزاید این دست ونها به حج  این نوشتار می

از  مؤلذ  هذای هذدی ایذن اثذر و حذاکی از ایذن اسذت کذه          نادرست سذنددادن از ضذع   
 مؤلذ  که نصیب نماندب است. مرخص نیست  بیبازار نرر  آشفتههای معمول در  بندی سره 

ی به اسذتناد نذدارد   نیاز اساساً به وفاوت پژوهری واریخی با نوشتن رمانی خواندنی که طبیعتاً
های مسذتقی  هذ  مرذخص نیسذت کذه بسذیار        قول در مواردی استناد و منبع نق  .قائ  است

گفته به اثر لطمه زدب است. برای نمونه، در فص  سوم کتاب مربذوط بذه    ور از موارد پیش بیش
قول مسذتقی    نق در اوای  قرن بیست ، یک صفحة کام  گااری  قانونوضعیت زنان در عرصة 

یکی از زنان عصر قاهار ه  در ووصی  زن ایرانذی چنذین نوشذته    »ا این عبارت آمدب است: ب
قول مستقی  طوالنی دادب نرذدب   نق که هیچ استنادی در پایان این  درحالی ،(92 ص ...«  است
راب بذرد. در ادامذة    مؤلذ  ووان به منبذع سذخن    نیز نمی« یکی از زنان عصر قاهار»و از است 

هذا   نوشذت  (، امذا در پذی  92آوردب  ص  السطنه خاطرات واجقول مستقیمی از  نق همین فص  
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قول ارائه نکردب است. در فصذ  چهذارم، کذه بذه پیرذینة حرکذت        این نق  مورداطالعاوی در
شذود. بذرای    سذند دیذدب مذی    بیسیاسی زنان در ایران پرداخته است، نیز از این دست مطالب 

هنگذام اسذتبداد صذغیر اشذارب      بهدر استانبول « ن ایرانیورکی  کمیتة نسوا»نویسندب به  ،نمونه
های انگلذیس و آلمذان    هایی به همعیت صلح زنان عال  در فرانسه و ملکه کند که ولگراد می

المللی زنان ایرانی بذرای نجذات    که این اقدام را نخستین کنش بین مخابرب کردند؛ نویسندب باآن
یذا   اول دسذت واند، امذا هذیچ اسذتنادی بذه منذابع      خ میهور داخلی  و ظل وطنان از چنگال  ه 

دهذد   ها دال بر ارسال این سه ولگراد یا اسنادی دال بر ورکی  آن کمیتذه ارائذه نمذی    پژوهش
 5995(. در نمونة دیگری در فص  هرت ، نویسذندب بذه وظذاهرات زنذان در دی     13-12 ص 

وزیری ارسذال   نخستهایی به دفتر  ها و بیانیه که نامه کند و این اشارب میرأی  حق برای کسب 
اعذالم کذردب    ،رئیس کمیسذیون انتخابذات مجلذس    ،شود که دکتر شایگان کردند و یادآور می

که اکثریت مردم موافق شرکت زنان در انتخابات باشند، دکتر مصدق نیز بذا   درصوروی»است: 
قول مستقی  مهذ    نق ای به منبع این  ب(، اما هیچ اشار591 ص  «این امر موافقت خواهد نمود

 هذدال موافقذان  »به دامنة منابع این اثر مرخص است که منبع او مقالة  کند. هرچند باووهه نمی
است که نویسندب عامدانذه ایذن منبذع    ( 5923 شوهانی و عسگری « زنانرأی  حق  مخالفان و

ازآن بذه   پذیش شود، چراکه  راحتی هویدا می بهاین حاد عامدانه  .واسطه را حاد کردب است
یکی از مراهع این مقاله یعنی اسناد عرائض ارهاع دادب است. در ادامة همین فص  نیز وقتذی  

های مسذتقی  او   قول نق ( 553-552کند  ص  اشارب می رأی حق اهلل خمینی با  به مخالفت آیت
امناسذب و  مستند به هیچ سندی نیسذت. در مذواردی اسذتنادها، اگذر نگذویی  رلذ ، بسذیار ن       

آیذد. ونهذا    چر  می بهکه آشفتگی در رهوع به منابع در ومامی متن  طوری بهخوان است،  ناه 
چذون نقذش    مطلبذی هذ    مؤلذ  « رأی حق واریخچة »برای نمونه در فص  اول و در بررسی 

زنان در ههذان را   رأی حق داری در ایجاد بستر برابرخواهی و کسب  لیبرالیس  و رشد سرمایه
سذلیقگی   دهد! این آشفتگی و کذج  ارهاع می بررسی زن ایرانی در نرریات مرروطهبه کتاب 

رالبذاً اسذتنادهایی از ایذن دسذت یذا       ؛شذود  در نظام استناددهی بذه همذین مذورد خذت  نمذی     
هذا شذدب باشذد، منذابع      ای به آن مطالب ه  در ایذن دسذت پذژوهش    ند یا اگر اشاربا نادرست

چنذین  لی  أوذ زدن بذه   دسذت ور از  پیش مؤل  ،. درواقعشوند چندم ولقی می درههنامروب  و 
 ووان بهرب برد.   اثری باید دانسته باشد که برای هر مطلب از چه منبع معتبری می

در موارد بسیاری هویداست که نویسندب با حاد عنذوان پذژوهش واسذطه و ارهذاع بذه      
 ،وردیذد  بذی رفته است. پیش گ خواری را در های این حوزب عمالً راب آمادب منابع اصلی پژوهش
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هذ    بذه ها چنان سرب و ناسذرب   فایدب خواهد بود، چراکه در این قبی  پژوهش ذکر این موارد بی
 اسذت از  ها دست یافته خود به آن مؤل درآمیخته است که متمایزکردن استنادهای دقیقی که 

ت. درکذ ،  ناشذدنی اسذ   اثبذات های دیگران اخا کردب کاری آسان اما  استناداوی که از پژوهش
هذا از ایذن    و روزنامذه  ،ووان گفت رالب استنادها به مرروح مذااکرات، عذرائض مجلذس    می

هذای   گر دادب شود که پژوهش ها محقق می انتحال مبرا نیست. اما پژوهری مستق  و اصی  آن
اند، یا در دامنة پژوهش دیگر مقاالت نبودب اسذت، در   گران نیافته که دیگر پژوهشرا هدیدی 

وفصی  اشارب خواهد شد کذه ایذن پذژوهش     بهپژوهش خود آشکار کند. در بخش نقد محتوا 
 فاقد چنین اصالت و استقاللی است.  

بذه   یسندبالوصول است نو سه  یو حت یضرور یکه استناد به منبع اصل مواردی در بعواً
 مؤلذ  ها مذدنظر   پژوهش ینا یاستناد دادب و مرخص است که منابع اصل یراخ یها پژوهش

مرذروطه و واکذنش بذه     یذد وجد»نمونه، در فص  شرذ  کتذاب بذا عنذوان      ینبودب است. برا
 یهذا بذه  ،زنان رأی حق در دفاع از  الرعایا ی وک نهادیشدر مخالفت مدرس با پ «ها یتمحروم

رس است، بذه گذزارش نذاقص    در دست یراحتبهکه استناد به مرروح مااکرات مجلس دوم 
آمذدب اسذتناد شذدب     ایذران  در زنذان  حقوق هنبشلندن که ورهمة آن در کتاب  یمزواروزنامة 

ورهمذه از گذزارش روزنامذة لنذدن در آن روزگذار بذا        یذن (. واضح است که ا51است  ص 
دفذاع   مؤلذ   کذه یذن و وعجذب ا  وأم دارد. نکتة درخور  یمرروح مااکرات مجلس اختالفاو

را  الرعایذا  یذ  وک نهادیشرا به مرروح مااکرات استناد دادب و مخالفت مدرس به پ الرعایا ی وک
لندن را منعکس کذردب اسذت! واضذح     یمزواکه گزارش  ایران در زنان حقوق هنبشبه کتاب 
 یاطذالع را از پژوهرذ   ینبه مرروح مااکرات مجلس رهوع نکردب و نخسذت  مؤل است که 

در فصذ    یگرد یا مستند کردب است. در نمونه یال کردب و اطالع دوم را به پژوهرانتح یگرد
زنان در بنذد شرذ  برنامذة     رأی حق به   ووههکنگرۀ حزب وودب،  ینهرت ، در اشارب به نخست

زنذان بذه    رأی حذق  دربارۀ  5989 یکه حزب وودب در د یا واحدب ۀماد ینچن حزب و ه  ینا
 مرذروح  و وذودب نامذة حذزب    اسذتناد بذه مذرام    یهذا  بذه (، 599 ،33کرد  ص  ی مجلس وقد
 در یذا . اسذت  شدب استناد «زنان رأی حق  مخالفان و موافقان هدال» مقالة به ،مجلس مااکرات

 یدر د یآبذاد  دولذت  یقهکذه صذد   کنذد  یاشارب م آمیزی  اعتراض نامة به نویسندب هرت ، فص 
قذانون   یذد هد یحذة ال نذویس  یشوقت، نوشذت و بذه پذ    یروز به دکتر مصدق، نخست 5995

(، اما بذه اصذ  نامذه    598اعتراض کرد  ص  رأی حق زنان از  یتمحروم ینچن انتخابات و ه 
 بذا  (5939  روحذبخش  رحذی   مقالة به و ندادب استناد یافته انترار زمان آن یها که در روزنامه

در  ینچنذ  دادب اسذت. هذ    اسذتناد  «انتخابذاوی  قوانین در زنان به نسوان هایگاب یاروقا» عنوان
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و  کنذد  یاشارب مذ  یتیو وال یالتیا یها انجمن یحةبا ال ینیخم اهلل یتفص  به مخالفت آ ینهم
 (5959 ی عذاقل  ایذران  وذاریخ  روزشذمار به عل  را به کتذاب   ینیخم اهلل یتآ یولگراد طوالن

آن  یذا به اص  ولگراد مستند و  یدبامطلب را  ینکه ا یحال(، در552-555 ص  کند یمستند م
   .کرد یخا م( ا5923 خمینی  امام صحیفةرا از 

یذا بذدون اسذتناد     پذدیا  ویکینامة  از دانشخوذ أمبرخی اطالعات مندرج در کتاب عمدواً 
، کذه   و سذیزده   هذای دوازدهذ   دقیق و صحیح است. مرخصاً اطالعذات منذدرج در فصذ    

 مجلذس ملذی و   یشورا مجلسدر  زننامة نمایندگان  شود، زندگی سوم کتاب را شام  می دو
نامذه   در ایذن دو فصذ ، در پایذان هذر زنذدگی      ؛اسالمی اسذت  یمجلس شورا ۀدور نهسنا و 

(. در این بخش نیذز اطالعذات عمذدواً    935-515 مرخصات کلی منابع درج شدب است  ص
ل پارلمذانی  رها مؤل از دو کتاب اخا شدب است: در بخش مجلس شورای ملی از دیگر اثر 

و در دورۀ مجلذس شذورای   ( 5939 نظذری و شذکری    ایران از مرروطه وا انقالب اسذالمی 
 ینذدگان نما معرفذی   اسذالمی معرفی نمایندگان هرت دورب مجلس شورای اسالمی از کتاب 

 یدرسذت بذه کتذاب را   یذن ا اگذر  کذه  یدرحذال  ،(5939 :اسذالمی  شذورای  مجلذس  دورۀهرت 
صذفحه از آن بذه    819از  یشکذه بذ   چنان ی ،بدان «یرانزن در مجالس ا یندگاننما نامة یزندگ»
 یحو صذح  یذق دق یدهاز قواعد استناد مؤل بود  یاست، ضرور یافتهموضوع اختصاص  ینا

 .  برد یبهرب م نامه یدر نگارش زندگ

اثذر بذه    یذن ا یکذه در مذوارد   رود یمذ  یشها پذ  پژوهش یگرچندان در استفادب از د مؤل 
هذا از   که مرخص باشد ومام این بخذش  بدون آن شود، می وبدی  پیرین ایه خالصة پژوهش

 نادرسذت  یاسذتنادها  شام  یشکل نقد نیازا شیپ وا . اگرپژوهری دیگر مستخرج شدب است
هذا و معرفذی    از مطالب این پژوهش استفادب و منابع، یها بهها  استفادب از پژوهش ق،یردقیر و
دور از  منابع اصلی با حاد ارهاع واسطه بذود، کذه همگذی در هذای خذود       منزلة به ها آن

 ،برای نمونذه ؛ در این موارد باید از انتحال سخن گفت ،شود ای پژوهش ولقی می اخالق حرفه
ای از فعالیت زنذان در اواخذر دورۀ قاهذار ارائذه      گانه بندی سه در فص  شر ، نویسندب وقسی 

هذای زنذان    و روزنامذه  ،های زنانه، مدارس دخترانذه  انجمن ها را به دهد و این فعالیت می
 ایذران  در زنذان  حقذوق  هنذبش برگرفتذه از کتذاب    یناً( که ع39-25 کند  ص وقسی  می

هنبش حقوق زنذان در دورۀ  »فص  هفت  کتاب با عنوان  .است (59-15: 5920 ساناساریان 
دانسذت،   یاننخست فص  چهارم کتذاب ساناسذار   یمةاز ن یا خالصه ووان یم یزرا ن« رضاشاب

 کتذاب  ایذن زنان در دورۀ رضاشذاب از   اهتماعیذ   یاسیس یتوضع یابیو ارز ها ی وحل یومام
فص  فق  در چهار مذورد   یندر ا کهحالیدر ؛(فص  چهارم ،558-23 :همان  است شدب اخا
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 بذه  مربذوط  های وحلی  عمدۀ(. 32-35کتاب استناد شدب است  ص  ین از هرت استناد( به ا
 اسذت  شذدب  اخذا  ساناسذاریان  پذژوهش  از نیذز  «دوم پهلذوی  دورۀ در زنان رأی  حق» فص 
وذا   5989از  رأی حذق  سیر وذاریخی کسذب    به که فص  این اطالعات نیز(. 581-35  ص
های مهرانگیز منوچهریان بذر   سناوور: فعالیتبرگرفته از فص  هفده  کتاب  پرداخته 5908

منذد نوشذین احمذدی خراسذانی و پذروین       اثذر ارزش  حقوقی زنان در ایران بستر مبارزات
کذه در   ایذن  وأم نکتة درخور  .(085-955: 5928احمدی خراسانی و اردالن اردالن است 

ولی در کمال وعجب از این اثذر در فهرسذت    ،است هیچ های کتاب به این اثر استناد نردب
 آورد کذه در ایذن فراموشذی    وهذود مذی   بذه را شود و این وصور  کتاب یاد میمآخا منابع و 

 وعمدی در کار است.
بررسذی یکایذک    و واقذع مرذتی نمونذة خذروار اسذت     دراین چند نمونه که اشذارب شذد   

چندان اهمیتی بذرای اصذالت پذژوهش قائذ  نبذودب       مؤل دهد که  ور نران می استنادات بیش
( که در مقایسه با بخذش  519 وا51 و صفحات 55وا  5 های بخش اول کتاب  فص در است. 
اسذتناد صذحیح نیذز     استناد یا فاقد بیوری دارد مطالب  بیشلیفی أو ةهنبنامة نمایندگان  زندگی

معتبر بسذیار   های واقع این اثر از معیارهای پژوهشدرووان گفت که  رو، می ایناز ؛بسیار است
 فاصله دارد.  

ها با صورت شمسی اسذت. روش   از دیگر ایرادهای شکلی کتاب اشتباب در ضب  واریخ
هذای پذیش از    های واریخی بدین منوال است که وذاریخ  معمول در ضب  واریخ در پژوهش

شود، چراکه واریخ رسمی چنین بذود و ومذامی متذون     خورشیدی به قمری ضب  می 5990
دو دهذة اخیذر    یهذایی کذه در یکذ    نگاری این شیوب را داشتند. در پژوهش واریخ اول دست

سبب نزدیکی به وغییر واریخ  به( انجام گرفته، ش 5821/ ق 5980نقالب مرروطه  دربارۀ ا
وربودن واریخ شمسی به ذهن و زبان خواننذدگان،   سبب نزدیک بهاز قمری به شمسی و نیز 

ومذامی   مؤلذ  در کنار واریخ قمری معادل خورشیدی آن نیز درج شذدب اسذت. امذا     بعواً
شذود.   که باعث سردرگمی خواننذدب مذی  است صورت خورشیدی درج کردب  بهرا  ها واریخ

این نحوۀ ضب  ممکن است در رخدادهای مرهوری چذون روز صذدور فرمذان مرذروطه     
( چنذدان گنذگ نباشذد، امذا بذرای وذاریخ       ش 5821مرداد  59/ ق 5980الثانی  همادی 50 

بسذتن   وذو   بذه اریخ (، وذ 18 ص  5821مهر  59افتتاح اولین دورۀ مجلس شورای ملی در 
 5839آذر  8(، وذذاریخ اولتیمذذاووم روسذذیه بذذه ایذذران در 15 ص  5825ویذذر  8مجلذذس در 

 آنکنذار   رو بهتر بذود کذه در   اینو نظایر آن مخاطب را دچار سردرگمی کند. از ،(13  ص
 شد.   واریخ قمری نیز درج می
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 نقد محتوایی اثر. 4

فقدانتناسبعنوانومحتوا9.1
 ش( 5931-5821ایذران    گذااری  قذانون زنان در عرصة باید گفت عنوان  پیش از هرچیز

باووهه به محتوای اثر نادرست و ریردقیق است. اگذر مذراد نویسذندب بذه اسذتناد عنذوان       
که زنذان  شد  آراز می 5908بودب است، باید کتاب از گااری  قانونحوور زنان در عرصة 

چراکذه وذا    ،سذنا را دریافذت کردنذد    مجلذس  مجوز حوور در مجلذس شذورای ملذی و   
 581کذه   حذالی در؛ نداشذتند  «یذران ا گذااری  قذانون  عرصة»ازآن زنان هیچ سهمی در  پیش

ش  5908وذا   5821زنذان از   رأی حذق  سذوم( از کتذاب بذه رونذد کسذب       یذک صذفحه   
حاصذ  کوشرذی اسذت    »اختصاص یافته و براساس معرفی پرت هلد نیذز ایذن کتذاب    

و  رأی حذق  یذابی بذه    وبیین و ورریح مبارزات زنان برای دستمحدود و مختصر ههت 
و مجلذس   ،سذنا  مجلذس  چنین شرح زندگانی نمایندگان زن در مجلس شورای ملی، ه 

ور را در نسبت میذان عنذوان و محتذوا     ایراد دوم و مه « چنین ه »واژۀ «. شورای اسالمی
حذق  یابی به  ان برای دستوبیین و ورریح مبارزات زن»چه بعد از شرح  کرد؛ آن پیش می

ور اشارب شد، شذرح   که پیش شود، چنان سوم از ک  اثر را شام  می دوآمدب و وقریباً « رأی 
و مجلس شذورای اسذالمی    ،سنامجلسن زندگی نمایندگان زن در مجلسن شورای ملی، 

 نمایندگان زن و حتذی فعذاالن  وأثیر رود نقش و  که از عنوان انتظار می چنان آناست و نه 
هذذا در نهادهذذای  حذذوزۀ زنذذان بیذذرون از مجلذذس در وصذذویب قذذوانین و نظذذارت بذذر آن

مختصذراً بذه فهرسذت لذوایح و       های نمایندگان نامه . اگرچه درخالل زندگیگااری قانون
انذد، امذا ایذن فهرسذت اهمذالی کذه        شود که زنان نمایندب پیش بردب هایی اشارب می طرح
و ارزیذابی نقذش زنذان در عرصذة      ،وبیذین  ،لی احصاست های هرگونه وح قاب آسانی  به

بخش دوم کتاب در بهتذرین حالذت گذردآوری رزومذة      ،بندد. درواقع را میگااری  قانون
 هذای  نامة ومذامی نماینذدگان ادوار مجلذس    به انترار زندگی ووههزنان نمایندب است که با

 مؤلذ  کنذد.   شورای ملی و اسالمی، اع  از زن و مرد، اثر را فاقذد ارزش پژوهرذی مذی   
دسذت آمذدب اسذت     بذه مدعی است رالب اطالعات از طریذق مصذاحبة وذاریخ شذفاهی     

نماینذدگان زن پذس از انقذالب نیذز     مورد (، اما شیوۀ واریخ شفاهی حتی در50-59  ص
در ایذن اثذر    است چه در منابع یادشدب آمدب که اطالعاوی بیش از آن مرهود نیست، چنان

بازار نرذر   آشفتهشود که اه  وخصص این اثر را در  شود. همین نکته سبب می یافت نمی
 های معمول بگنجانند.   سازی در ردی  کتاب
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واصيل،،متناسباولدستفقدانمنابع1.1
اسذت.   اول دسذت گیری نمایان است فقذدان منذابع    شک  چر  بهچه در سراسر این کتاب  آن

رود.  شذمار مذی   بذه های یک دهذة اخیذر    کتاب ونها گردآوری ضعیفی از پژوهشدرواقع، این 
های مراهعه به منابع اصلی مانند اسذناد، مرذروح مذااکرات، نرذریات، خذاطرات،       به مؤل 
شدب در این حوزب رهذوع   چا های  زمان به مقاله های ه  نگاری و واریخ ،های رسمی گزارش
رابطذة واسذطه بذا منذابع      منزلة ها را به در موارد بسیاری نیز آن ،که گفته شد چنانو است کردب 

هذای اخیذر انتحذال شذدب اسذت،       ها از همین پذژوهش  میان برداشته است. اما وحلی  اصلی از
هذایی   اهمال به نمونه بهخود نویسندب است.  آرایووان گفت اثر فاقد وحلی  و  که می طوری به

 شود.   از این دست اشارب می
به مسولة مخالفذت و  « زنان در دورۀ پهلوی دوم رأی حق »هرت  کتاب با عنوان در فص  

در مقدمذة اثذر    مؤل که  زنان در نرریات و مجالت اشارب شدب است. با آن رأی حق موافقت 
 کذه  وذوان دانسذت   ها و اسناد استفادب کردب، اما با بررسی اسذتنادی مذی   مدعی است از روزنامه

نرذریات و  نویسذندب  اد مروب  با این موضذوع دیذدب نرذدب اسذت؛     بسیاری از روزنامه و اسن
 ،بیذداری مذا   ،بذانو  ،آینذدب  ،ایران مذا شدند چون  مجالت پرشماری که در این دورب منترر می

اطالعذات،  ، روزنامة ندای زنان، قیام ایران، عال  زنان ،صدای مردم ،زن امروز ،دموکرات ایران
و نظذایر   ،نیذروی سذوم   ،زبان زنان، ههان زنان ،ورقی ،مصور  وهران ،اطالعات بانواننامة  هفته
کذه در ایذن   را  (وزیذری  چون اسناد عرائض مجلس و اسناد دفتر نخست اسناد بسیاری  و آن

( 592ندیدب است. اسذتناد بذه مجذالت و نرذریات  بذرای نمونذه ص        است دورب وولید شدب
هذای دینذی دربرابذر     هدال»ان هایی چون مقالة رسول هعفریان با عنو برگرفته از پژوهش

ای  مرارکت سیاسی زنان در انتخابذات، مذروری بذر مقذاالت محمذدباقر مجتهذد کمذرب       
موردی در سه سذال منتهذی     ای که مقالة هعفریان ونها بررسی درحالی ،است(« 5993-5908 

صورت گزینری بررسذی و   بهاست و در این مقاله فق  برخی از نرریات  رأی حق به کسب 
 .(32-09 :5923 هعفریانبنگرید به  مطالعه شدب است 

هذد   بذه زنان است، چون مخالفان و موافقذان   رأی حق مقطع مهمی در بحث  5993سال 
ای در این حوزب شک  گرفت که نیازمند بررسذی و   درگیر این مبحث شدند و ادبیات گستردب

محمذدباقر   5993ذر وذا دی  ن و موافقان اسذت. از آ و خاستگاب مخالفا آراوحلی  هامع ومامی 
در  «یذک نامذة سرگرذادب   »مقذاالوی بذا عنذوان     سلسذله انگیز  ای در اقدامی حیرت مجتهد کمرب

 منترذر کذرد و  زنان و مرارکت سیاسی زنان  رأی حق با موضوع دفاع از  وجدد ایرانروزنامة 
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شبسذتری، علذی حجتذی کرمذانی،      العابدین قربانی، محمذد مجتهذد   زیندر بهمن همین سال 
در واکذنش و اعتذراض بذه    و ناصر مکارم شذیرازی   ،علی عمید زنجانی، حسین حقانی عباس
را منترر کردند. نویسذندب   زن و انتخاباتزنان کتاب  رأی حق ای و در مخالفت با  کمرب آرای
دفذاع از حذق   وان ای با عنذ  کتابچهاو در  آرایای را ندیدب، حتی به وجمیع  ونها مقاالت کمرب نه

هذای   ورین وذالش  مه  ،چنین ( نیز رهوع نکردب است. ه 5908 فروردین ملت مسلمان ایران 
(، را نیز ندیدب است؛ حتی نذام ایذن اثذر در    5993  زن و انتخاباتمخالفان، یعنی انترار کتاب 

فهرست منابع این کتاب نیز نیامدب است. نویسذندب از خذالل مقالذة هعفریذان ونهذا بذه بیذان        
(. این مقاله ونها گویذای بخرذی   552ها بسندب کردب است  ص  ووصیفات هزئی این مخالفت

فکذران   ی  مقاالوی کذه روشذن  زنان است. از خ رأی حق از هدال روحانیون موافق و مخال  
در ایذن   است شدب اند و انبوب اسنادی که در این مقطع وولید در نرریات این دورب منترر کردب

 کتاب اثری نیست.  
 

آشفتگیدرروایترخدادها9.1
به سیر رخذدادها   مؤل ووههی  ووان بر این اثر وارد دانست بی از دیگر انتقادات مهمی که می

زنان منجر شد. این خصیصة اثر ناشذی از  رأی  حق سال به کسب  15طی و وقایعی است که 
هذای گذزینش    بذه  مؤلذ  اگر  ،ی است که بدان اشارب شد. درواقعاول دستندیدن همان منابع 

وردیذد سذیر    رفذت، بذی   سراغ منابع اصلی مذی  بهمطالب از خالل چند اثر پژوهری و مقاالت 
این پژوهش فاقد آن است؛ بذرای   متأسفانهرد که ک منطقی و کرنولوژیک رخدادها را دنبال می

 شود.   های واریخی نام برد اشارب می ووان هاافتادب چه می نمونه به چند مورد از آن
 در زنذان ، برگرفتذه از کتذاب   «زنذان  رأی حذق  واریخچذة  »ور مطالب فص  نخسذت،   بیش

به فراوانذی منذابع در    ووههکه با درحالی ،است اثر لگیتررب  در فمینیس  واریخ: روزگارشان
زبذان انگلیسذی،    بهها  این حوزب که به فارسی نیز ورهمه شدب است و نیز انبوب مقاالت و کتاب

وری استفادب کند. حتی در همین گذزینش از یذک کتذاب نیذز      ووانست از منابع بیش می مؤل 
زنذان در آمریکذا و    رأی حذق  ریختگی مطالذب مرذهود اسذت. بذه هنذبش       ه آشفتگی و در

 هذیچ زنان منجر شدب  رأی حق ولی به وقایع مهمی که به  ،گلستان اشارۀ کوواهی شدب استان
 یابی زنان کرورهای مسذلمان  در این بخش به واریخچة دست ،چنین ای نردب است. ه  اشارب

بر ایران پیرذی   رأی حق یابی به  که در دست، رأی حق به چون زنان ورکیه، مصر و آذربایجان 
کرورهای آسیایی چون هند، که از ههاوی شذرایطی مرذابه بذا ایذران دارنذد،       داشتند، و سایر
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 بذاوهود ای نردب اسذت. بررسذی وجربذة زنذان ورکیذه بذدان سذبب اهمیذت دارد کذه           اشارب
زنان ایران، برخالد زنذان ورکیذه، از    ،برد اصالحات الگوبرداری رضاشاب از آواوور  در پیش

کتذاب از بررسذی و وحلیذ  آن رفلذت      مؤلذ  امذری کذه    ،بازماندنذد  رأی حق یابی به  دست
زنذان در ایذران بذا     رأی حذق  رفت در ایذن فصذ  کسذب     انتظار می ،چنین ورزیدب است. ه 

که فقذدان مطالعذة وطبیقذی راب     گام سنجیدب شود، درحالی کرورهای منطقه یا کرورهای پیش
سذت و نسذبتی بذا دیگذر     الفصول کتاب شدب ا هرگونه وحلی  را بسته و این فص  عمالً زینت

فصذلی کذه    ،کند. همین قاعدب دربارۀ فص  دوم نیز صذادق اسذت   کتاب برقرار نمی های فص 
های رفع وبعیض علیه زنذان، کذه    و مرخص نیست بخری از کنوانسیون داردصفحه  پنجونها 

کند. آیا طذرح   ، چه نسبتی با این پژوهش برقرار میاست در ایران صادر شدب رأی حق بعد از 
بندی بذه وذوالی وذاریخی و اروبذاط موضذوعی نرذان از آن نذدارد کذه          این مباحث بدون پای

برد پژوهش نداشته و ونها هنگی از مطالب مروب  بذا حقذوق    نویسندب هیچ طرحی برای پیش
 سیاسی زنان را در این اثر گرد آوردب است؟

ی  مجلذس دوم،  نامة انتخابات پذیش از ورذک   در فص  سوم به دو نوبت وغییر نظام مؤل 
گرفتذه در مجلذس    ها و اعتراضذات شذک    زنان و مخالفت رأی حق ممنوعیت  دربارۀمباحث 

های وابسذته بذه    گرا چون فرقة دموکرات عامیون و نحله ها و احزاب چپ و والش گروب ،دوم
هذای   کذه در همذین فصذ  از وذالش     چنان ،ای نکردب است زنان هیچ اشارب رأی حق آن برای 
زنذان در مجلذس چهذارم رفلذت      رأی حذق    نمایندۀ یزد، در طرح دوبارۀ بحذث  زادب، حائری

 ورزیدب است.  

پردازد، نویسندب بذه افذول    می« هنبش حقوق زنان در دورۀ رضاشاب»که به  ،در فص  هفت 
 اسذتحالة کذه از   چنذان  هذ   ،ای نکردب اسذت  های زنان هیچ اشارب گری سیاسی در سازمان کنش
 یهذا  نقذش و وثبیذت   رشیپذا ای هذز   پوشد کذه نتیجذه   چر  می دولت نهاد در زنان تیفعال

سذان ایذن    های ه  از پژوهش مؤل هاکه  . ازآنه استبر نداشت در تیهنس براساس یاهتماع
دسذت دهذد    بهوواند ارزیابی دقیقی از این دورب  دورب بهرب بردب و خود فاقد وحلی  است، نمی

سذاله   بیسذت گیرد که چذرا در ایذن دورۀ    میشک  ن مؤل و حتی این مسوله در زبان و ذهن 
 زنان مطالبه نرد.   رأی حق 

وذا   5989زنذان در دورۀ پهلذوی دوم از    رأی حذق  در بخش نخست فص  هرت  کذه بذه   
زنذان   رأی حذق  نقذاط عطذ  وذاریخ کسذب     است  اختصاص یافته 5998مرداد  82کودوای 

زنذان در   رأی حذق  یافتن  رسمیتمغفول ماندب است، ازهمله ورکی  دولت ملی آذربایجان و 
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و افذول   5980یابی دو زن به مجلس ملی آذربایجذان در سذال    این حکومت خودمختار و راب
داد را در  نویسندب اهمیذت ایذن روی   گویا. یور رهیپذ   قوامووافق بارۀ این موفقیت درپی  یک
ای  بذه آن اشذارب  درنیافته است، چراکه فق  در چند سذطر   رأی حق یابی زنان به  دستیند افر

سذیس  أوای بذه   ورین اشذارب  این فص  را بدون کوچک ،چنین (. ه 595گارا کردب است  ص 
زنذان و الیحذة    رأی حذق  شناختن کسذب   رسمیت بههای او در  حزب دموکرات قوام و وعدب

کارآمذدن   رویبذه شذرای     ،چنذین  بذرد. هذ    نهادی برای اصالح قانون انتخابات پیش می پیش
ووهذه اسذت؛    بذی ق و برنامة او، که شام  اصالح قانون انتخابات نیذز بذود،   دولت ملی مصد

قصبه در دورۀ مصدق، که در آن حذق   و های شهر انجمن انتخاباتبه اصالح قانون  ،چنین ه 
و حتذی کاندیداشذدن دو زن    ،رسمیت شناخته شدب بذود  بهکردن زنان  انتخابشدن و  انتخاب

وقتذی مخالفذت آیذات عظذام     بذراین،   افذزون کند.  ای نمی ورین اشارب در این انتخابات کوچک
و حجت با مرارکت سیاسی زنذان در اصذالح قذانون انتخابذات در دی و      ،بروهردی، صدر

ر کذه اگذ   درحذالی  ،گیرد محمد بهبهانی را نادیدب میثر ؤمکند، نقش  را روایت می 5995بهمن 
بذه اوج   ووهذه با ،چنذین  داد. هذ   کذرد، چنذین اهمذالی رخ نمذی     را مذرور مذی   اول دستمنابع 
و موافقذت ضذمنی دولذت بذا      5995زنذان در دی وذا اسذفند     رأی حذق  گذری فعذاالن    کنش
مانذد کذه چذرا در ایذن برهذة       زنان، نویسندب از این وبیذین بذازمی   رأی حق شناختن  رسمیت  به

زنان محقق نرد و در حد یک پذاراگراد مبذاحثی کلذی     رأی  حقاختن نش رسمیت بهواریخی 
 (.  555کرد  ص  را دربارۀ دولت مصدق پیش می

 82زنذان در دورۀ پهلذوی دوم از کودوذای     رأی حذق  در بخش دوم فص  هرت ، که بذه  
 5993دادهای سذال   بارب از کودوا به روی یک بهاختصاص دارد، نویسندب  5909وا  5998مرداد 

که برخی فعاالن حوزۀ زنذان   کند. بااین سال را وبیین نمی هفتند و رخدادهای این ک اشارب می
هایی ازهمله دیذدار بذا روحذانیون و دربذار داشذتند، ولذی نویسذندب بذه          ها کنش در این سال

هذای مخالفذان    در روایت از دیذدگاب  ،کند. در همین بخش یک از این رخدادها اشارب نمی هیچ
دادهذا و   گزینرذی حذداقلی از روی   ،هذای ایذالتی و والیتذی    انجمذن زنان و الیحذة   رأی حق 

روسذت   به بعد(. این گزینش حداقلی ازاین 552کند  ص  اهلل خمینی ارائه می های آیت دیدگاب
( 5929 دوانذی   نهوت روحانیون ایذران  و صحیفة امامبه منابع مه  و اصلی چون  مؤل که 

آوردب رهذوع   مرروطه وا انقذالب اسذالمی را گذرد   های روحانیون از  و دیدگاب آراکه ومامی 
 مؤلذ  نکردب و ونها به چند پژوهش بسندب کردب است. ندیدن این منابع سبب شدب است کذه  

 دربذارۀ حذق  اهلل خمینذی   دیذدگاب آیذت   5908وا اردیبهرت  5905در فاصلة اسفند که درنیابد 
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این چرخش فقذ  حذق   شدن زنان دچار چرخری مقطعی شدب و در  انتخابکردن و  انتخاب
وحلیلذی بذر آن    مؤلذ  ووان انتظار داشت که  کردن را پایرفته است. بدیهی است نمی انتخاب

امذا بذه    ،کنذد  زنان اشارب مذی  رأی حق مخالفان و موافقان  یبه بخری از آرا مؤل ارائه دهد. 
پذردازد.   هذا نمذی   و وضذعیت فکذری آن   ،مخالفان، هایگاب اهتماعی یبندی و وحلی  آرا دسته

گانذة انقذالب سذفید مذوهی از      زنذان در شذمار اصذول شذش     رأی حذق  برای نمونه، طذرح  
هذایی دارد. در ایذن دورب    ها را برانگیخت کذه بذا دورۀ پیرذین وفذاوت     ها و موافقت مخالفت

زنذان، کذه از    رأی حق ور موافق برابری حقوق سیاسی زنان بودند با  بعوی از کسانی که پیش
نمایذد   ها ضذروری مذی   کنند. شناخت عل  این مخالفت ب سفید بود، مخالفت میاصول انقال

گیذری   ها نردب است. در همین فص  دربارۀ علذ  شذک    ای به آن که در این کتاب هیچ اشارب
عنوان انقالب سفید، و عل  ووهه حاکمیذت بذه مسذولة حقذوق      بااصالحات محمدرضاشاب، 
زنذان   رأی حذق  و وصویر روشنی از چگونگی کسذب  ر همیناز ؛دهد زنان ووضیحی ارائه نمی

المللی و فرار دولت کندی بذر اصذالحات    از شرای  بینشود. برای نمونه، نویسندب  ارائه نمی
و  5319هذای   طذی دهذه    ایاالت متحدباهداد  ها و سیاستثیر أوداخلی در ایران راف  است؛ 

بذا هذدد کذاهش     یافتذه  ووسعهور  برای کرورهای ک  ورویق اصالحات ارضیبر  مبنی 5329
وذوان نادیذدب    نفوذ کمونیس  در بلو  شرق را در اصالحات موسوم بذه انقذالب سذفید نمذی    

هلوگیری از وقوع انقذالب سذرخ طراحذی و اهذرا شذد.      گرفت؛ درواقع، انقالب سفید برای 
برای انجام این اصالحات نکتة کلیدی مهمذی بذرای فهذ  وحذوالت ایذن       فرار دولت کندی

 ها ندارد.   ای بدان ورین اشارب کوچک مؤل ت که هاس سال

سه  زنان در مجلس شورای ملی و بررسی وضعیت زنان در اواخذر دورۀ  »در فص  نه ، 
یذا  اسذت  نفع زنذان بذه وصذویب رسذیدب      به، نویسندب دربارۀ لوایحی که در این دورب «پهلوی

و سیاسی زنذان نماینذدب    های فکری قوانینی که زنان در وصویبران نقش داشتند و نیز گرایش
اسذت کذه مسذولة     داشذته که براساس عنوان کتاب گویا قصذد آن   حالیدر ،دهد ووضیحی نمی

آیذد   پیش نمی مؤل برای . حتی این پرسش دکنبررسی را  گااری قانوننقش زنان در عرصة 
نبود زنان نمایندب در مجلس شذورای ملذی در وصذویب لذوایح مهمذی چذون قذانون         وکه بود

 داشته است؟  ثیری أوها چه  و نظایر این ،از خانوادب، قانون سق  هنینحمایت 

زنان در قانون اساسی همهوری اسذالمی ایذران پرداختذه،     رأی حق در فص  ده ، که به 
 5915اهلل خمینی دربذارۀ مرذارکت سیاسذی زنذان را در سذال       های آیت که دیدگاب باآن مؤل 
زنذان را وبیذین    رأی حذق  وهه وغییر دیدگاب ایران و نیروهای ماهبی دربذارۀ   هیچ بهآورد،  می
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بذا مخالفذت هذدی بذه مسذولة       5908گیرد که این گروب در سذال   کند و اساساً نادیدب می نمی
 نگریستند.   مرارکت سیاسی زنان می

 

وگذرایرخدادها،زده،سطحیفقدانتحليل؛مرورشتاب1.1
سذند را در چنذد سذطر بیذان      بذی هذایی   نویسندب در بسیاری مذوارد دادب  ور اشارب شد که پیش
سیاسذی زنذان   ذ   ها بذاوهود اهمیتذی کذه در وغییذر موقعیذت اهتمذاعی       کند، اما این گزارب می

و گذارا از رخذدادها    ،زدب، سذطحی  بسذیار شذتاب   مؤل اند. در مواردی  اند فاقد وحلی  داشته
 ؛کنذد  ای کوواب و ریردقیق بسذندب مذی   دادها ونها به اشارب ووهه به اهمیت روی بی و کردبعبور 

به ذکر مواردی از فص  شر ، وجدید مرروطه و واکنش به محرومیذت زنذان از    ،برای نمونه
 شود:   ، اشارب میرأی حق 

فکذران   و روشذن  ،نگذاران  کند که برخی از شاعران، روزنامه در این فص  اشارب می مؤل 
 ،میرزا، الهووی، میذرزادۀ عرذقی   ایرجلملک، دهخدا، عارد قزوینی، ا مانند میرزایوس  اعتصام

قذدم حقذوق زنذان     ثابذت کردنذد و از حامیذان    زنان دفاع می رأی حق بهار از  یالرعرا و ملک
بذه اهمیذت    ووهذه کذه با  درحذالی  ؛(، اما هیچ مصداق و سندی ارائه ندادب است53بودند  ص 
ها را وحلی  و بررسی کند وذا دریافذت بهتذری از     آن یووانست با ارائة مصادیق، آرا مسوله می

داشته باشذد.   رأی حق یابی زنان به  فکران دربارۀ هایگاب زنان و نیز موانع دست موضع روشن
 ۀسذند ینونوشذتة قاسذ  امذین،     تحریرالمرئة   چنین در ادامة همین بحث به ورهمذة کتذاب   ه 
ای  هایگاب و اهمیذت ویذژب   حقوق حوزۀ در کتاب نیا کهنیا به باووهه. کند یم اشارب ،یمصر
و  ،هذای آن  کند و دربذارۀ کتذاب، سرفصذ     ای گارا از آن عبور می ، نویسندب ونها با اشارباردد

ای کووذاب   در هملذه  ،چنذین  (. هذ  53دهذد  ص   میزان اثرگااری آن هیچ ووضیحی ارائه نمذی 
(، امذا  29کنذد  ص   ب میزنان اشار رأی حق زادب، از  رهبری وقی بهحمایت حزب دموکرات،  به
و نتذایج   ،که حتی درصدد وبیذین، وحلیذ   است ونها منبع و سندی برای این دادب ارائه ندادب  نه

بذود، در بحذث رونذد کسذب      چه اگر حزبی حامی حقذوق زنذان مذی    ،این رخداد ه  نیست
 سزا داشت.   بهحقوق سیاسی زنان اهمیتی 

 

گوییدرتبيينتناقض5.1
 مؤلذ  شود.  های اثر دیدب می هایی است که در های گویی انتقاد دیگر وارد بر این اثر وناقض

کنذد کذه در فصذ  دیگذر یذا حتذی        هایی را بیان می در بسیاری موارد مطالبی را نق  و وحلی 
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هذای   هذا نیذز محصذول اسذتفادب از پذژوهش      گویی کند. این وناقض صفحة بعد آن را نقض می
و نیز ذهنذی نامنسذج  اسذت.     ،مؤل دیدگاب نظری یا رویکرد وحلیلی خود سان، فقدان  ناه 
 شود: ها اشارب می گویی به چند مورد از این وناقض ادامهدر 

بذار   شرای  زنان را اسذ  « وضعیت زنان در اوای  قرن بیست »در فص  سوم با عنوان 
کنذد کذه    یذان مذی  شذمارد و ب  آمیز برمی و دردنا  و موقعیت آنان را بسیار پست و وحقیر

شذذمردن و حقیرپنداشذذتن زنذذان بخرذذی از فرهنذذگ مردسذذاالر هامعذذه بذذود و  فرودسذذت
امذا در فصذ  بعذد،     ؛(08-99 کنذد  ص  هایی از این مسوله را ذکر می ها و نمونه مصداق
کنذد،   را از اواس  قرن نوزده  بررسی می« پیرینه و حرکت سیاسی زنان در ایران»وقتی 

هذا و   و درمجموع فعالیذت  ،اکو، بحران نان، هنبش مرروطیتحوور زنان در هنبش ونب
داند و نقذش   های اعتراضی زنان را درخور ووهه و نران از رشد سیاسی آنان می حرکت

و حاصذ  رشذد فکذری و سیاسذی زنذان       ،مذؤثر زنان را در انقذالب مرذروطه پررنذگ،    
ژوهرذی بذا   در این دو فص  از منابع پ مؤل که واضح است  ؛(11-09 شمرد  ص برمی

 هذا  رویکردی متفاوت بهرب هسته و وحلی  و ارزیذابی شذخص نویسذندب در ایذن فصذ      
 رایب است.  

انگیذز   را از نقاط شگفت 5915کردب از انقالب  حمایت زنان وحصی  مؤل در فص  نه ، 
ها زن ایرانی و حتی پیوستن اعوذا و کارمنذدان    شمارد و پیوستن میلیون انقالب ضدشاب برمی

شذأن  اهلل خمینی به هایگاب زنان، حفظ  دهندۀ ووهه آیت سازمان زنان ایران به انقالب را نران
(، اما درست در صفحة بعذد چنذین   591داند  ص  ها می ق آنشناختن حقو رسمیت بهو  ،ها آن
ور هنبة شرعی دارد وا هنبة سیاسذی و   بیش 5915حوور و مبارزۀ زنان در انقالب »آورد:  می

« میذدان آمدنذد   بذه صنفی و ارلب زنان به انگیزۀ ایفای وکلی  شرعی بذا اسذتبداد و اسذتعمار    
 (.  592  ص

 یازسویی اعطذا  ؛زنان یک موضع اوخاذ کند رأی حق وواند دربارۀ  نمی مؤل  ،درمجموع
برنذذدب درههذذت وحقذق دموکراسذذی و برابذذری هنسذذیتی   بذذه زنذذان را امذری پذذیش  رأی حذق  
ازطرفذی   !«موذموم »امری فرمایری ازطرد حاکمیت و درنتیجه،  ،دیگر سویشمارد و از برمی
رود زنذان بذه   شذدن سذد و   شکسذته زنان را امری مثبت هلوب دهذد و از   رأی حق خواهد  می

( و 580گویذد  ص   سال پس از استقرار مرذروطه سذخن مذی    15بعد از  گااری قانونعرصة 
خوانذد   وذر مذی   و بذرای مهذار بذیش    ،ایذن رخذداد را امذری دولتذی، فرمایرذی      ،دیگر طرداز

 (.  581  ص
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 گيری نتيجه. 1

ایذن   ووان نتیجه گرفت شدب در دو بخش شکلی و محتوایی، می به انتقادات مطرح ووههبا
 مؤلذ  و بدیع بسیار فاصله دارد. اشارب شد کذه   ،اثر از معیارهای پژوهش مستق ، اصی 

داری  دهی رس  امانت بند نیست؛ او در شیوۀ استناد های اثر به اخالق علمی پای در های
هذای   بذه های مه  فاقد اسذتنادند. در بسذیاری مذوارد     قول برخی نق  ؛کند را رعایت نمی

اسذتفادب شذدب اسذت و گذاب      دوم دسذت هذای   از پذژوهش  اول دسذت  گیری از متذون  بهرب
کذه خذود    آن منبع واس  عامدانه حاد شدب و نویسندب بی منزلة به دوم دستهای  پژوهش
و  اول دسذت ها استناد دادب است. فقدان منذابع   رهوع کردب باشد به آن اول دستبه منابع 

و  ،هذای رسذمی   زارشاصلی چون اسذناد، مرذروح مذااکرات، نرذریات، خذاطرات، گذ      
در گذزارش دقیذق    مؤلذ   ،رو هویداست. ازهمین زمان در اثر کامالً های ه  نگاری واریخ

زنذان منجذر شذد نذاووان اسذت و بسذیاری از        رأی حق رخدادها و وقایعی که به کسب 
( از قلذ   ش 5908-5821سال از مرروطه وا انقالب سفید   15دادهای مه  را طی  روی

زنذان   رأی حذق  موافقذان و مخالفذان   آرای هذا و   انداخته و از طذرح بسذیاری از دیذدگاب   
نیذز در  آرا بندی و وبیین و وحلیذ  ایذن    به همین سبب، از دسته ؛پوشی کردب است چر 

و گذارا   ،زدب، سذطحی  این اثر خبری نیست. فقدان وحلی  برخی رخدادها و عبور شتاب
ها ارائه شذدب از   هایی که در برخی وحلی  گویی ها و نیز وناقض اباز بسیاری وقایع و دیدگ

وذوان گفذت بخذش اول     می ،دیگر ایراداوی است که بر این پژوهش وارد است. درنهایت
هنذبش  منذد   ور برگرفته از دو پژوهش ارزش یک وا یازدب( بیش های این اثر  شام  فص 

مدی خراسانی و پروین اردالن و سذه  اثر نوشین اح سناووراثر ساناساریان و  حقوق زنان
ووان بذرای آن قائذ  بذود. بخذش      ای نمی مقالة پژوهری دیگر است و هیچ ارزش افزودب

رهال پارلمذانی   ،دوازدب و سیزدب( برگرفته از دیگر اثر نویسندب های دوم نیز  شام  فص 
 مجلذس  ۀمعرفذی نماینذدگان هرذت دور   و کتذاب  ایران از مرروطه وا انقالب اسذالمی  

رو، این اثذر فاقذد هرگونذه نذوآوری و اصذالت اسذت، اگذر         ایناست. ازشورای اسالمی 
شذود.   نگویی  بخری حاص  انتحال از دیگران و بخری حاص  انتحال از خود ولقی مذی 

هذای معمذول قذرار     سذازی  بازار نرر کتاب در شذمار کتذاب   آشفتهدر این اثر  ،دیگر بیان به
که انترذارات معتبذری چذون کذویر چذه       نیست آن چه در این میان مرخص گیرد. آن می

های نرر، انترذار ایذن اثذر را بذا ایذن کیفیذت        به هزینه ووههمزیتی در این اثر دیدب که با
 پایرفته است.
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 نامه کتاب

بذر بسذتر    یذان منوچهر یذز مهرانگ یها یتفعال  سناوور،، (5928احمدی خراسانی، نوشین و پروین اردالن  
 وهران: ووسعه. (،یرانزنان در ا یمبارزات حقوق
های دینی دربرابذر مرذارکت سیاسذی زنذان در انتخابذات، مذروری بذر         هدال» ،(5923هعفریان، رسول  

 .3 ش، بهارستان پیام، («5908-5993ای   مقاالت محمدباقر مجتهد کمرب
 ونظی  و نرر آثار امام خمینی.  سسة ؤم، وهران: امام صحیفة ،(5923اهلل   خمینی، روح
 ، وهران: بنیاد فرهنگی امام رضا.  ایران روحانیون نهوت ،(5929دوانی، علی  

 اسذناد ، («5905وذا   5995هایگاب نسوان به زنان در قذوانین انتخابذاوی    یاروقا(. »5939روحبخش، رحی   
 .0 ش، بهارستان

 ةورهمذ ، 5915 انقذالب  وا 5829 از سرکوب افول، ان،طغی ایران، در زنان هنبش، (5920ساناساریان، الیز  
 نوشین احمدی خراسانی، وهران: اختران.

زنذان بذرای شذرکت در     رأی حذق  هدال موافقان و مخالفانِ » ،(5923شوهانی، سیاوش و سارب عسگری  
 .2 ش، 8س ، 8ۀ ، دوربهارستان پیام، «انتخابات
 ، وهران: گفتار.  ج 8، ایران واریخ روزشمار ،(5959عاقلی، باقر  

و روابذ    یکذ  فرهنگذ   ۀوهذران: ادار (، 5939  یاسذالم  یمجلذس شذورا   معرفی نمایندگان هرذت دورۀ 
 .  یاسالم یمجلس شورا یعموم

                    وهران: کویر.  ، ش( 5931-5821  یرانا یگاار زنان در عرصة قانون ،(5931نظری، منوچهر  
 :، وهذران اسذالمی  انقذالب  وذا  مرذروطه  از ایذران  پارلمانی رهال (،5939  یداهلل شکریو منوچهر  ی،نظر

 فرهنگ معاصر.

حقذوق   المللذی بذین بررسذی سذند    (،5928  اللهی آیت و زهرا ،مریان کاوب میترا ،عبدالرسول هاهری،
وهران: شورای فرهنگی اهتماعی زنان.از زنان(،  یضرفع وبع یونزنان  کنوانس یههان


