فرآيند شکلگيري هويت جديد زن در ايران از دوران ناصري تا پايان پهلوي اول
ابراهيم توفيق
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فاطمه دعاگوئي
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تاریخ دریافت1932/1/11:
تاریخ پذیرش1932/9/11:
چكيده

اين مقاله حاصل يک مطالعه تاريخی است که به منظور بررسی فرآيند شکلگيري هويت جديد زن در ايران ،از دوران
ناصري تا پايان پهلوي اول ،انجام شده است.هويت مجموعه اي از ويژگیهاي فردي است که در طول زمان سیيال ،و
متأثر از ساختار اجتماعی و ميزان کنش گري افراد ،پيوسته در حال نو شدن است و عوامل متعدد فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادي در اين فرآيند مؤثر هستند .سرعت اين دگرگونیها در هويت سنتی زنان اندک بود ،ليکن از دوران ناصري و
با ورود اولين طليعه هاي مدرنيته و تغييرات تدريجی در منابع هويتساز در دوره هاي مشروطه و سپس پهلوي اول ،
فرآيند شکل گيري هويت جديد زنان ايرانی ابعاد تازه اي يافته است.
بررسی اين فرآيندها و نحوه تعامل ساختارهاي اجتماعی و کنش گري زنان در دوره هاي سهگانه فوق ،بیا اسیتداده از
روش کتابخانه اي (اسنادي) و بهره گيري از ديدگاه هاي نظري جنکينز ،گيدنز ،بورديو و هابرماس امکان يافته است.
يافته هاي تحقيق نشان میدهد که در هر سه دوره ،الگوي ورود مدرنيزاسيون ،اشاعه بوده است .بدين ترتيی

کیه در

دورهي ناصري ،اصالحات بدون برنامه و بیهدفمند ،در دورهي مشروطه منسجمتر و در دوره پهلوي اول تا حیدودي
هدفمند و با برنامهريزي توأم گرديد.به همين دليل ،در دوران ناصري هويت زن ايرانی کمترين تأثير را از تجددگرايی
داشته است و اين گرايشات عمدتاً معطوف به زنان درباري و طبقات باال بوده است .امیا در دوران مشیروطه جريیان
تجددخواهی توانست که در تغييرات هويتی زنان نقش مؤثرتري نظير ايجاد انجمنها و گروههیاي سیري ،شیرکت در
مجامع و گردهمايی هاي سياسی و پشتيبانی از انقالب مشروطه ايدا نمايد.در دوران پهلوي اول بیا توجیه بیه ماهيیت
اصالحات ،جريان تجددخواهی با ندوذ به نهادهاي آموزشی ،اقتصادي و سياسی توانست در شکلگيري هويت جديید
زن ايرانی نقش فعالتري ايدا نمايد.

 -1عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد عالمه طباطبایي
 -2دانش آموخته كارشناسي ارشد جامعهشناسي گرایش بررسي مسائل اجتماعي ایران
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ليکن بايد توجه داشت که در هر سه دورهي يادشده ،به دليل عدم توازن در تغييرات مربوط بیه مدرنيتیه در حیوزهي
نهادهاي مختلف اجتماعی ،فرهنگی و سياسی تقابل بين سنت و مدرنيته و ناموزونی تاريخی در ابعاد مختلف حقوقی،
اجتماعی و اقتصادي قابل مالحظه است.

واژگان کليدی :فرآ يند ،هويت اجتماعی ،زنان ،تجدد گرايی ،دوران ناصري ،دوران مشروطه ،دوران پهلیوي
اول

مقدمه

با ورود جامعه به عصر مدرنيته و تحوالت عظيم ناشي از آن ،توجه به نقش و جایگاه انسان (صرف
نظر از جنسيت) اهميت ویژهای یافت؛ به گونهای كه امروزه توسعهی جامعه و مدیریت خردمندانهی
تغييرات در جهت به حداكثر رساندن ميزان بهرهگيری از تمام انرژیها و توانایيهای موجود برای
برآوردن نيازهای افراد و كمک به رشد و شکوفایي استعدادهای جسماني ،رواني و اجتماعي آنها تا
حد زیادی مرهون شناخت قابليتها و توانایيهای خاص هر دو جنس و به فعل رساندن آنها است.
بر همين اساس ،نادیده گرفتن زنان باعث هدر رفت نيمي از انرژیهای مؤثر و بسيار سازنده در
توسعهی جوامع ميگردد.
زنان عالوه بر تربيت هر دو نيمهی جمعيت (مردان و زنان) قادر به ایفای نقشهای متعدد در امور
سياسي ،فرهنگي ،اقتصادی و اجتماعي نيز هستند .اما تحت چه فرآیندهایي ،نقش محول زنان توسط
آنان محقق ميشود و عوامل و سازوكارهای تحقق این فرآیندها و نيز موانع این امر كدامند؟
در پاسخ به این سؤال ضرورت ورود به بحث هویت مطرح ميشود .زیرا بنا به تعریف ،هویت افراد
است كه كيستي ،اندیشه و رفتار آنها را مشخص ميكند.همچنين هویت فقط یک خصلت یا ویژگي
معين و ثابت نيست ،بلکه مجموعهای از خصایل و ویژگيهاست كه در طول زمان ،سيال و متأثر از
ساختار اجتماعي و ميزان كنش گری افراد ،در حال نو شدن است.
در خصوص مکانيزمهای هویت یابي نيز باید اشاره كرد كه كسب هویت در اشکال و ابعاد مختلف آن،
در فرآیندهای مختلف تکوین ،رشد و تداوم ميیابد و عوامل متعددی از جمله سرمایههای فرهنگي،
اجتماعي ،اقتصادی ،پرورش اجتماعي ثانویه ،شغل و خصوصيات شخصيتي و ...در فرآیند مؤثر هستند.
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سرعت دگرگونيها در نقشها و هویت ،به ویژه پس از ظهور پدیدهی مدرنيته ،افزایش چشمگيری
یافته است ،زیرا مدرنيته با ویژگيهای خاص خود از جمله رشد شهرنشيني ،گسترش و توسعهی علوم
جدید ،پدید آوردن قلمروی همگاني برای بحث و گفت و شنود ،از ميان بردن تدریجي نظامهای
سنتي ،جدایي مذهب از نهادهای سياسي ،حضور مردم در فعاليتهای اجتماعي و سياسي ،جا افتادن
حقوق فردی یکسان برای همگان ،ایجاد نظامهای قانوني ،گسترش نظامهای مردمساالرانه ،برقراری
نوع ي نظم مبتني بر دانش عقالني ،نهادینه كردن اصل شک بنيادین و عدم قطعيت ،ایجاد شيوههای
متفاوت زندگي ،و فرصت سازی برای انتخاب آزادانهی آنها باعث تحول و تغيير منابع هویتساز و
در نتيجه فرآیند هویت یابي گردید .بدین ترتيب ،مردم جوامع غربي (زادگاه مدرنيته) و به ویژه زنان
توانستند در طول زمان هویت فردی و اجتماعي خویش را دگرگون سازند و از قبل آن ،حقوق و
منزلت اجتماعي خود را ارتقا بخشند.
اما جریان مدرنيته ،در محدودهی جغرافيایي غرب محصور نماند و به طرق مختلف به دیگر نقاط
جهان بسط و اشاعه یافت و متعاقب آن ،ساختارهای سياسي ،اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي آن
كشورها و نيز هویت اجتماعي مردمان آن جوامع دستخوش تغيير گردید (وحدت.)15 :5831 ،

به نظر ميرسد زنان ایراني عليرغم ورود مدرنيته ،هر چند با مختصات ایراني آن ،كه بعداً به تفصيل
مورد بررسي قرار خواهد گرفت نتوانستهاند دورهی گذار از هویت سنتي به هویت متجدد را سپری و
آن را نهادینه كنند و در نتيجه جامعهی زنان ،با نوعي بحران هویت دست به گریبان است.
در تأیيد این مطلب ،به نتایج حاصل از دو تحقيق كه در این زمينه صورت گرفته است اشاره
ميگردد.در تحقيقي كه در سال 1911توسط محمد عبداللهي با عنوان زنان در عرصه عمومي صورت
گرفته است نشان داده شده است امروزه زنان ایراني با آنکه از لحاظ پایگاه اجتماعي یعني تحصيالت،
شغل و درآمد در مقایسه با مادران خود وضعيت بهتری كسب كرده اند ولي در مقایسه با مردان و حتي
شوهران خود دچار تأخر و پس افتادگي بسياری هستند .از جمله بيش از نيمي از زنان ایراني،هنوز زن
را كسي ميدانند كه باید به امور خانهداری بپردازد و كار برون از خانه را به مردان واگذارد .زنان مورد
مطالعه ،دولت اقتدارگرای حداكثری را ميپسندند كه ميتواند درباره ملت تصميم بگيرد و مردم همه
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باید از آن پيروی كنند.این امر زنان را در جهت باز توليد وضعيت موجود یعني نابرابریهای اجتماعي
از جمله تبعيض جنسيتي سوق ميدهد كه خود یعني اكثریت زنان با آن مخالفند و آنان را از كنشهای
عقالني رهایيبخش در جهت تحقق مفهوم شهروندی یعني انسانِ (زن و مرد)دارای حقوق و وظایف
برابر و ایده دولت–ملت یعني دولت مردم ساالر و ملت آگاه از حقوق و مسؤول در برابر وظایف خود
باز ميدارد.نتایج تحقيق مذكور نشان ميدهد شاخصهای هویت مدرن در زنان ایراني از جمله حضور
زنان در عرصه عمومي ،چنان كه باید رشد نکرده و نهادینه نشده است.
همچنين در تحقيقي دیگر با عنوان زن و هویت یابي در ایران امروز (عزيززاده )5835 ،نتایج حاصل
نشانگر این است كه زن ایراني هنوز نتوانسته دوره گذار از سنت به مدرنيته را سپری كند و به هویت
مدرن بازتابنده و خود آگاهي دست یابد.نتایج حاصل از این تحقيق نيز نشان ميدهد درباره مسأله
اجتماعي مهمي چون تبعيض بر زنان فقط  1درصد از زنان به آن ميپردازند .همچنين یافتهها نشان داد
 22درصد به ميزان كم 55 ،درصد در حد متوسط و  21درصد در حد باالیي گرایش به مخالفت با
كليشههای جنسيتي دارند (عزيززاده.)51-505-508 :5835،

سؤال دیگری كه هميشه ذهن نگارنده را به خود مشغول ميداشت این بود كه چرا زن ایراني عليرغم
داشتن نقشهایي غير سنتي از جمله اشتغال در بيرون از خانه یا تحصيل ،رانندگي و نظایر آن ،هنوز
سنتي مياندیشد و سنتي رفتار ميكند .مثالً چرا زنان تحصيل كردهای كه هر روز از شوهر خود كتک
ميخورند ،سکوت اختيار ميكنند و از حقوق انساني خود دفاع نميكنند؟ چرا زني كه در حين
رانندگي تخلف كرده و یا كارمند زني كه هر روز دیر به محل كار خود ميآید در پاسخ اعتراض به
عملکردش ،به جنسيت خود مراجعه و اعالم ميدارد من زن هستم و گویي جنسيت او برای تبيين
ضعفهای تثبيت شده از طریق هویت سنتياش است .به عبارت دقيقتر نگارنده در جستوجوی
پاسخ به این سؤال است كه چرا ما زنان ایراني عليرغم همه پيشرفتهایي كه در جنبههای مختلف
زندگي اجتماعي ناشي از ورود مدرنيته و عصر اطالعات به دست آوردهایم هنوز نميتوانيم هویتي
مستقل و غير وابسته ،مقتدر و توانمند را به نمایش بگذاریم و خود نيز عالقمند به حفظ هویت طفيلي
زن وابسته هستيم؟عمق تلخي چنين تفکر و عمل و رفتاری در این است كه پذیرفتن چنين هویتي
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باعث مي شود كه جامعه نيز زن را به عنوان یک فرد توانمند دارای حقوق و هویت مستقل نپذیرد و
متأسفانه قشری از زنان كه بيشترین آسيب را از این طرز رفتار و تفکر ميبيند زنان بسيار توانمند،
مدیر،مقتدر و روشنفکری هستند كه مانند اكثر جامعه فکر و عمل نميكنند .این زنان بيشتر از دیگران
با فشار نقش ،ناكامي در ارتباطات اجتماعي ،فشارهای روحي و رواني در محيط كار ،ناامني در ازدواج
و تداوم زندگي مشترک و ...مواجه هستند و شاید همين پذیرش هویت وابسته بهانهای است كه
قانونگذاران ساليان سال است با تمسک به این مطلب كه زنان جامعه ما هنوز اجتماعي نشدهاند ،از
دادن حق طالق به زنان امتناع ميكنند.
سؤالي كه در باال مطرح گردید و سؤالهای زیاد دیگری كه در خصوص وضعيت زنان در جامعهی
امروز ایران در ذهن بسياری از افراد نقش بسته است و وضعيت زنان در جامعه ایران از جمله عدم
دستیابي به حقوق برابر مانند حق طالق ،حق حضانت و نصف بودن دیه و ...باعث شد تا این
تحقيق كيفي و تاریخي انجام گيرد؛ با این فرض اساسي كه شاید زمينههای بروز ،تشدید یا تداوم این
مشکالت و معضالت ،ریشه در مقاطع تاریخي رویارویي اوليه و فشرده ایران با مدرنيته غربي (سه
مقطع مورد بررسي در این تحقيق) داشته باشد.
لذا مسألهی مورد بررسي در این تحقيق بررسي فرآیند شکلگيری هویت جدید زن از دورهی ناصری
تا پایان پهلوی اول است .
اهداف تحقيق

هدفهاي اصلی اين تحقيق عبارت است از:
 .1شناخت فرآیند ورود مدرنيته به ایران در دورههای مختلف از دوران ناصری تا پهلوی اول
 .2شناسایي ویژگيهای هر دوره به لحاظ تجددخواهي
 .9مطالعه و بررسي هویت زن ایراني در هر دوره تحت تأثير جریان تجددخواهي
 .2شناخت موانع هویت یابي جدید زن در سه دورهی مذكور
چارچوب مفهومي تحقيق
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در این تحقيق با وام گرفتن از دیالکتيک دروني و بروني جنکينز و نيز نظریه ساختاریابي گيدنز و
همچنين مفاهيم سرمایه اجتماعي بوردیو و نظریه او در خصوص رابطه دیالکتيکي بين عينيتگرایي و
ذهنيت گرایي  ،هویت زنان و تغييرات آن در رابطه با مدرنيته و عناصر ورودی آن و تأثيری كه در
ساختارهای جامعه و در نتيجه در منابع هویتساز و سرمایههای اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادی و نمادین
داشته است مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
به همين منظور ابتدا برخي ویژگيهایي كه هابرماس و گيدنز برای مدرنيته برشمردهاند در جامعه و در
ساختارهای موجود دورههای تاریخي مورد نظر در این تحقيق مورد بحث و بررسي قرار گرفته است و
نيز مشخص شده است كه چه عناصری از مدرنيته و با كدام راهبرد و الگو وارد جامعه ایران شده
است .سپس تغييراتي كه این عناصر در ساختارهای سنتي ایجاد كردهاند و نيز روشهای تغيير و تأثير
در هویت و چگونگي نهادینه شدن یا نشدن آن با استفاده از نظرات گافمن ،جنکينز و بوردیو مورد
بررسي قرار گرفته است.
سؤالهای تحقيق

با توجه به آنچه كه در بيان مسأله آورده شد ،سؤالهای اصلي تحقيق عبارت است از:
.1

فرآیند ورود مدرنيسم به ایران در هر یک از دورههای ناصری ،مشروطه و پهلوی اول دارای

چه ویژگيهایي بوده است؟
.2

هویت زن ایراني تحت تأثير ویژگيهای یادشده در هر دوره ،چه مشخصاتي یافته است؟

موانع هویت یابي جدید زنان ایران در سه دورهی تاریخي ناصری ،مشروطه ،و پهلوی اول چه بوده
است
فرضيه های تحقيق

 .1ویژگيهای فرآیند ورود مدرنيسم به ایران در هر یک از دورههای مورد بررسي با یکدیگر متفاوت
بوده است.

24

فرآیند شکلگيري هویت جدید زن در ایران از دوران ناصري تا پایان پهلوي اول

 .2در دورهی ناصری دگرگوني هویت زنان ایراني بيشتر معطوف به زنان درباری و طبقات باال بوده و
زنان طبقات پایين و متوسط و به طور كلي عامه زنان كمتر از تجددگرایي تأثير پذیرفته بودند.
 .9در دورهی مشروطه تحت تأثير جریان تجددخواهي زنان به فعاليتهایي نظير ایجاد انجمنها و
گروههای سری ،شركت در مجامع و گردهمایيهای سياسي و پشتيباني از انقالب مشروطه دست زدند
كه متقابالً به دگرگوني هویتي آنان انجاميد.
 .2در دورهی پهلوی اول جریان تجدد خواهي توانست با نفوذ به نهادهای آموزشي ،اقتصادی و
سياسي در شکلگيری هویت جدید زن ایراني نقش فعالتری را ایفا نماید.
 .5در هر سه دورهی یادشده به دليل عدم توازن در تغييرات مربوط به مدرنيته در حوزهی نهادهای
مختلف اجتماعي ،فرهنگي و ...تقابل بين سنت و مدرنيته و ناموزوني تاریخي در ابعاد مختلف حقوقي،
اجتماعي و اقتصادی قابل مالحظه است.
روششناسي تحقيق

با توجه به اینکه در این پژوهش ابعاد نظری و تاریخي فرآیند شکلگيری هویت جدید زن در ایران
مورد بررسي و تحليل جامعهشناختي قرار گرفته است نوع تحقيق بنيادی و كيفي است .همچنين با
توجه به ماهيت موضوع  ،اهداف تحقيق ،وسعت و دامنه موضوع و امکانات اجرایي روش تاریخي
برای بررسي این موضوع انتخاب گردیده است.
با توجه به نوع تحقيق كه كيفي و تاریخي ميباشد و نيز تکنيک گردآوری اطالعات (بررسي اسنادی)
جامعه آماری این تحقيق كليه اسناد و منابع مرتبط با موضوع این تحقيق را شامل ميشود .گروهي از
این منابع عبارت بودند از :منابع مرتبط با ویژگيهای ساختاری جامعه ایران در دورههای تاریخي مورد
بررسي و تغييرات اجتماعي -فرهنگي ،اقتصادی و سياسي این ساختارها در اثر ورود مدرنيته به ایران.
گروهي دیگر از منابع نيز شامل منابعي بودند كه اطالعاتي در خصوص وضعيت زنان در آن دوره و نيز
تغييرات هویتي آنها در اثر مدرنيته در اختيار ميگذارد.
روش نمونهگيری در این تحقيق مبتني بر نمونهگيری نظری است .این نوع نمونهگيری در تحقيقات
كيفي عبارت است از :فرآیند گردآوری دادهها برای نظریهپردازی .در این روش جمعآوری ،كدگذاری
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و تجزیه و تحليل با هم یا همزمان انجام شده و معيار توقف نمونهگيری (تعداد نمونه) ،اشباع نظری
بوده است .بدیهي است كه نمونهگيری در یک فرآیند چندین مرحلهای ،هم در جمعآوری اطالعات و
هم در تفسير دادهها انجام پذیرفته است.
همچنين تکنيک جمع آوری اطالعات ،كتابخانهای یعني استفاده از اسناد و مدارک موجود است .برای
استخراج و طبقهبندی دادهها بعد از مآخذ یابي ،فيشبرداری انجام شده است .برای این منظور ابتدا با
توجه به پيشفرضها و اهداف تحقيق اسناد مورد نياز ،انتخاب و سپس فيشبرداری شده و پس از
طبقه بندی بر مبنای پيش فرضها ،تحليل اوليه فيشها انجام شده است .با رفع نواقص و كاستيها و
پایان كار فيشبرداری ،نگارش گزارش تحقيق آغاز گردیده است.برای تجزیه و تحليل دادهها نيز با
توجه به شيوهی كار روشهای كالسيک كه كم و بيش از نقد ادبي یا نقد تاریخي مشتق شدهاند مورد
استفاده قرار گرفت .در این روشها دو نوع تحليل دروني و بيروني به كار برده ميشود .بر اساس
تحليل دروني سعي ميشود خطوط اساسي سندها (فيشها) از هم مشخص شده و ارتباط موضوعي
آنها با سایر مدارک و نيز با پيشفرضها مشخص گردد .بدین ترتيب محتوای متن توسط محقق
مطالعه و تفسير ميگردد .بنابراین ،تحليل دروني خصيصهای عقالني -ذهني دارد .اما در تحليل بيروني
سعي ميشود كه سندها (فيشها) در متن زماني -اجتماعي خود بررسي شوند .در واقع متن معني سند
را روشن ميكند و اغلب به سبب آن ميتوان درجهی درستي و ميزان دقت آن را روشن كرد .در این
تحقيق با استفاده از این روشها ،تا حد زیادی صحت و سقم پيشفرضهای ارائهشده بررسي شده
است.
تعريف مفاهيم

فرآيند:
فرآیند مجموعهای از مراحل و وقایع به هم پيوسته در طول زمان است كه با وحدت ميان آن و پویایي
الزم،تحقق رویدادها یا امور اجتماعي ممکن ميشود .اما فرآیند اجتماعي در معنای وسيع در بطن
ساختار اجتماعي تحقق ميپذیرد و از این رو مجموعهی دیالکتيکي دو بعدی پدید ميآید كه در آن
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عمل فرآیند،ساختار را دگرگون ميسازد و ساخت نيز به نوبهی خود فرآیند را تحت تأثير قرار ميدهد
(گودرزی.)51 :5835 ،

مدرنيته:
مدرن مشتق از كلمهی التين 9به معنای مقياس و توازن و تعادل است و مدرنيته از ریشهی التيني 2به
معنای امروزی مشتق ميشود .سه مسأله در مفهوم كلي مدرنيته مهم است .اول مسئلهی زمان یعني هم
عصر بودن .دوم،مسألهی نو و تازه بودن است كه مدرنيته را به مد نزدیک ميكند .و سوم،مسئلهی
تعادل و توازن كه باید گفت مدرنيته تعادلي است كه با عدم تعادل و گسست همراه است (گودرزی،
.)51 :5835

مدرن نه به عنوان یک واژهی عمومي،بلکه به عنوان یک صفت ارزشي در برابر دورهی تاریخي سپری
شده  ،عصر به سر آمده  ،اندیشه و نگاه از ارزش ساقط شده  ،از زماني به طور دقيق به كار رفت كه
در تقسيمبندی دورههای تاریخي از سدهی نوزدهم به بعد  ،رویدادی به نام رنسانس ،فصل مميز
سدههای ميانه و عصر دیگری قرار گرفت كه در اصطالح به آن «مدرن» یا جدید گفته شد (کسرايی،
.)51-8 :5855

«مدرنيته» مقولهای است فلسفي كه در غرب پدیدار شده و هدف آن دستیابي به طرز تفکری تازه
است ،نگاهي دوباره به زمان و مکان و ماده،جهانبيني جدیدی است مبني بر این اعتقاد كه زمان خطي
است و حامل «ترقي»  ،كه دانش نو بر اساس تجزیه و تحليل و تجربه و باور به عليت در امور قرار
دارد و عقل نقاد بر همه چيز مسلط است (بهنام و جهان بگلو.)55-1 :5835 ،

تجدد:
برای مدرنيته در فارسي به عنوان معادل،كلمهی تجدد به كار رفته است .از لحاظ مفهومي برای تجدد
تعاریف زیادی ارائه شده است ازجمله:
تجدد حركتي است پيوسته به جلو كه ایدهی شک،نقد و بحران در بطن آن جای دارد و از این بحران
انسان به نگرشي تازه نسبت به جهان و خود دست ميیابد (جهانبگلو.)5 :5855 ،
3

- Modu
- Modu
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بسياری بر این باورند كه تجدد یعني پيروزی خرد انساني بر باورهای سنتي ،رشد اندیشهی علمي و
سلطهی جامعهی مدني بر دولت و ...؛به این اعتبار تجدد مجموعهای است فرهنگي ،سياسي  ،اقتصادی،
اجتماعي و فلسفي كه از حدود سدهی پانزدهم تا امروز ادامه یافته است (کسرايی.)55-1 :5855 ،

آنتوني گيدنز نظریهپرداز مدرنيته،تجدد را نظم پسا سنتي ميداند .تجدد ابتدا در اروپای پس از
فئوداليسم ایجاد شد اما در قرن بيستم به گونهای فزاینده بر تاریخ جهاني سایه افکند .در واقع تجدد
شيوهای از زندگي و یا سازمان اجتماعي است كه در اروپا از حدود قرن هفدهم به بعد ظاهر شد و
ابعاد نهادینهی آن صنعتي گرایي و سرمایهداری بود (کسرايی.)55-1 :5855 ،

نوسازی یا مدرنیزاسیون:
اصطالح التين «مدرنيزاسيون» در ادبيات فارسي معادلهایي چون نوسازی ،مدرن شدن،متجدد شدن ،
نوینسازی و ...پيدا كرده است .این مفهوم از كلمهی التين مد به معني همين حاال یا هماكنون گرفته
شده است و بعد از جنگ جهاني دوم در دهههای  1351و  1391به عنوان رویکردی غالب در ادبيات
علوم اجتماعي مطرح شده است .در نيمهی دوم قرن بيستم رویکرد نوسازی بر اندیشه و عمل مباحث
توسعه  ،تفوق و حاكميت پيدا كرد.
اصطالح نوسازی برای تحليل مجموعهی پيچيدهای از تحوالتي كه در همهی زمينهها برای انتقال از
جامعهی سنتي به جامعه صنعتي رخ ميدهد به كار برده ميشد .جامعهشناسان در تعریف نوسازی
معموالً به ابعادی چون تفکيک و تمایز اجتماعي نقشها و دگرگوني در كنشها و غالب شدن
كنشهای عقالني و منطقي در بين افراد جامعه توجه دارند(جهانبگلو و بهنام.)58 :5831 ،

سنت:
در معنای تحتاللفظي به هر گونه باورها ،نهادها ،یا دستاوردهایي كه از نسلي به نسل بعد منتقل
ميشوند اشاره دارد .هر چند محتوای سنتها فوقالعاده متغير است  ،معهذا این اصطالح با عناصری
از فرهنگ ارتباط پيدا ميكنند كه جزء ميراثهای مشترک یک گروه اجتماعي به حساب آورده
ميشوند .سنت را اغلب سرچشمهی ثبات و مشروعيت اجتماعي ميدانند  ،ولي تمسک به سنت
ممکن است گاهي مبنای دگرگون كردن وضع موجود نيز قرار گيرد  .سنت از آن جهت كه وسيلهای
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است كه از طریق آن هر كودک چيزی از رسوم اخالقي و ذخيرهی دانش متراكم و تعصب نياكانش را
فرا ميگيرد و در اصل متعلق به اخالف ماست و نيز از آن جهت كه این اصطالح روی مفاهيم استمرار
،ثبات و محترم بودن تأكيد ميكند در تقابل با مدرنيته قرار ميگيرد(جهانبگلو و بهنام.)85 :5831 ،

هویت:
بر اساس فرهنگ لغات انگليسي آكسفورد واژهی هویت 5ریشه در زبان التين دارد كه از 9یعني «مشابه
و یکسان» ریشه ميگيرد) و دو معنای اصلي دارد :تشابه مطلق و تمایز كه با مرور زمان سازگاری و
تداوم را فرض ميگيرد .بنابراین مفهوم هویت به طور هم زمان ميان افراد یا اشياء دو نسبت محتمل
برقرار ميسازد :از یک طرف ،شباهت و از طرف دیگر ،تفاوت .فعل شناسایي به ضرورت الزمهی
هویت است .هویت به خودی خود دم دست نيست بلکه همواره باید تثبيت شود (جنکینز .)1 :5835 ،هم
چنين هویت چيزی است كه فرد به آن آگاهي دارد و باید به طور مداوم و روزمره آن را ایجاد نماید و
در فعاليتهای تأملي و باز اندیشانه مورد حفاظت و حمایت قرار دهد (گیدنز.)35 :5853 ،

دوره ناصری:
به مقطع تاریخي كه با آغاز سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در سال  1221شمسي معادل با 1121
ميالدی آغاز و با شروع انقالب مشروطيت در سال 5501( 1212م) به پایان ميرسد اطالق ميگردد .هر
چند در این مقطع دورهای از سلطنت مظفرالدین شاه نيز قرار دارد اما تأكيد بر دوره پنجاه ساله سلطنت
ناصری است.
دوره مشروطه:
این دوره نيز مقطع تاریخي از سال  1212شمسي معادل با  1315ميالدی تا 1233شمسي معادل با
1321ميالدی را در بر ميگيرد .در  1215فرمان مشروطيت به امضای مظفرالدین شاه رسيده است .دو
سال بعد در  1211شمسي محمد علي شاه مجلس را به توپ بسته است و در  1211او از حکومت
عزل و احمد ميرزا به حکومت رسيده است .این دوره در سال 1233با شکست انقالب پایان یافته
است.
5
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دوره پهلوی اول:
این دوره با رأی مجلس به انقراض دودمان قاجار در سال  1912شمسي معادل با  1325ميالدی و تاج
گذاری رضا شاه آغاز و در سال  1921شمسي (5555م) با تبعيد او پایان ميیابد.
يافتهها

دادهها و نتایج حاصل از ارزیابي پيشفرضها به شرح زیر است :

پيشفرض اول :ویژگيهای فرآیند ورود مدرنيسم به ایران در هر یک از دورههای ناصری ،مشرروطه و
پهلوی اول با یکدیگر متفاوت بوده است.
یکي از دالیل عمده در عدم نفوذ و نهادینه شدن مدرنيزاسيون و طوالني شردن دورهی گرذار ایرران از
سنت به تجدد و نوسازی و حتي توسرعه ،در ویژگري هرای تجردد و نروگرایي وارد شرده بره ایرران و
ساختارها و بسترهای موجود جامعه در آن دورهها نهفته است .لرذا در ایرن پريشفررض ویژگريهرای
فرآیند ورود تجدد و مدرنيزاسيون در هر دوره با پرداختن به ساختارهای اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصرادی
و سياسي بررسي گردید.
نتيجهی این پيش فرض آن است كره در هرر سره دوره الگروی ورود مدرنيزاسريون اشراعه ،اصرالحات
تقليدی و ظاهری بود .در دورهی ناصری ،اصالحات بدون برنامره و بريهدفمنرد ،در دورهی مشرروطه
منسجم تر و در دوره پهلوی اول تا حدودی هدفمند و با برنامهریزی توأم گردید .ساختارها در هر سره
دوره تفاوت هایي باهم داشتند .تغييرات و نوع آن ،همچنرين فراگيرری تغييررات نيرز در هرر سره دوره
متفاوت بود .در دورهی ناصری حکومت كامالً استبدادی ،در دورهی مشرروطه در اثرر پارلمانتاریسرم و
تشکيل مجلس قدرت حکومت كمي محدود گردید و در دورهی رضا شاه حکومت مطلقره مردرن هرر
چند به شکل ناقص آن برای اولين بار در ایران پدید آمد.
نتيجهی این پيش فرض آن است كره در هرر سره دوره الگروی ورود مدرنيزاسريون اشراعه ،اصرالحات
تقليدی و ظاهری بود .در دورهی ناصری ،اصالحات بدون برنامره و بريهدفمنرد ،در دورهی مشرروطه
منسجم تر و در دوره پهلوی اول تا حدودی هدفمند و با برنامهریزی توأم گردید .ساختارها در هر سره
دوره تفاوت هایي باهم داشتند .تغييرات و نوع آن ،همچنرين فراگيرری تغييررات نيرز در هرر سره دوره
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متفاوت بود .در دورهی ناصری حکومت كامالً استبدادی ،در دورهی مشرروطه در اثرر پارلمانتاریسرم و
تشکيل مجلس قدرت حکومت كمي محدود گردید و در دورهی رضا شاه حکومت مطلقره مردرن هرر
چند به شکل ناقص آن برای اولين بار در ایران پدید آمد.
در دورهی ناصری تغييرات بسيار اندک و با فراز و نشيب زیادی همراه بود و در خصوص مباني فکری
و فلسفي آن كمترین توجه مبذول گردید اما در دورهی مشرروطه فضرا بررای بحرثهرای تئوریرک در
خصوص اصول مدرن به خصوص مجلس ،انتخابات و دموكراسي و ...براز شرد .در دورهی رضرا شراه
حجم تغييرات بسيار گسترده بود ،هر چند ماهيت آنها به سمت امور فکری ،فلسفي و اصرول اساسري
منتج از مدرنيته یعني دموكراسي ،آزادی اندیشه ،قانونگرایي ،برابری انسانها در برابر قانون ،عقالنيرت،
تخصص گرایي و ...سوق پيدا نکرد .در دورهی اول (ناصری) اصالحات قائم به افراد بود و با قتل و یا
عزل آنها اصالحات متوقف ميشد و شراه مخرالف اصرالحات برود .در دورهی مشرروطه اصرالحات
تحتالشعاع هرجومرج قرار گرفت و در دورهی پهلوی اول اصالحات قائم بره شراه برود و بره نظرر و
صالحدید شاه صورت ميگرفت.
در هر سه دوره بنا به دالیلي كه به تفصيل آورده شده اسرت تغييررات در ظراهر مانرد و نتوانسرت بره
تغييرات ساختارمند تبدیل شود و در نتيجه نتوانست در تمام ابعاد نهادینه گردد .بنا بر آنچه كه آمد هر
چند هر سه دوره از برخي جهات اشتراكاتي دارند ،اما از جهت ویژگري سراختارها و تغييراتري كره در
آنها رخ داده و ماهيت و حجم تغييرات باهم متفاوت هستند.

پيشفرض دوم :در دوران ناصری دگرگوني هویت زنان ایراني بيشتر معطوف به زنان درباری و طبقات
باال بوده است و زنان طبقات پایين و متوسط و به طرور كلري عامره زنران كمترر از تجرددگرایي ترأثير
پذیرفته بودند.
در این پيش فرض به وضعيت زنان از جهت ميزان دسترسي به سرمایههای اجتماعي و فرهنگري مرورد
نظر بوردیو و نيز عوامل مؤثر دیگر در فرآیند هویتسازی از جمله جامعهپرذیری زنران پرداختره شرده
است .سرمایههای اجتماعي و فرهنگي كه در این پيش فرض مورد بررسي قررار گرفترهانرد عبارتنرد از
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آموزش ،اشتغال ،پوشش زنان ،حقوق زنان ،مراودات با دنيای بيرون از اندروني ،سرنت و اندیشرههرای
سنتي ،دین و نوع نگاه آن به زن ،نحوهی جامعهپذیری زنان.
همهی عوامل فوقالذكر باعث باز توليد هویت سنتي و مقاومت در برابر پذیرش هویت جدید و مترأثر
از مدرنيزاسيون شده است .عالوه بر عوامل پيش گفته ساختارمند ندیدن و تأكيد بر نقرش كرنش گرران
حتي از سوی عامالن تغيير و تحصيلكردگان باعث شد هویرت زن نتوانرد از مدرنيزاسريون ترأثيرهرای
اساسي بپذیرد و تغيير یابد.
ليکن زنان اشراف و طبقهی باالی جامعه به دليل امکان مراوده با غرب و نيز امکان برخورداری از معلم
خصوصي در منزل و دیدن حداقل آموزشها و به عبارت روشنتر به دليل افرزون برودن سررمایههرای
اجتماعي و فرهنگيشان نسبت به تودهی زنان از مدرنيزاسيون ،تأثيرها بيشتری گرفتند .هر چند به دليرل
سطحي و محدود بودن گسترهی نفوذ این آگاهيهای جدید و نيز پذیرش وضع موجود از سروی اكثرر
زنان و تلقي آن به عنوان سرنوشت ،زنان این دوره نتوانستند نقشي اساسي در جامعه به خود اختصاص
دهند و یا حقوقي برای خود حاصل نمایند .تنها تجلي و تأثير آگاهي ایجاد شده از طریق مدرنيزاسريون
در مد و سبک پوشش و نيز كاهش سختگيرریهرا در خصروص مرراودهی زنران و مرردان در اواخرر
دورهی ناصری به خصوص در طبقات باالی جامعه و اشراف بود.

پيشفرض سوم :در دورهی مشروطه تحت تأثير جریان تجددخواهي زنان به فعاليتهرایي نظيرر ایجراد
انجمنها و گروههای سری ،شركت در مجامع و گردهمایيهای سياسي و پشتيباني از انقالب مشرروطه
دست زدند كه متقابالً به دگرگوني هویتي آنان انجاميد.
در دوره ی مشروطه عناصر بيشرتری از مدرنيتره وارد جامعره شرد .در نتيجره آگراهي زنران در دورهی
مشروطه نسبت به دورهی ماقبل آن بيشتر و گستردهتر شد و عالوه بر اشراف ،طبقات متوسط به براالی
جامعه را نيز فرا گرفت .اما عليررغم ورود عناصرر بيشرتری از مدرنيتره بره جامعره و حضرور طبقرهی
روشن فکران در مجلس و ایفای نقش در تصميمگيریها ،و مطرح شدن مباحثراتي در خصروص سرایر
جنبههای مدرنيزاسيون از جمله قانون و برابری تمام انسانها در برابر آن ،براز هرم زنران نتوانسرتند بره
حقوق اساسي خود دست یابند.
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از مهمترین علل این امر ساختارهای موجود در آن دوره و باز توليد سنت بود .هرم چنرين آگراهي بره
وضعيت و جایگاه فرودست زنان تنها در عدهی معدودی از آنها به وجود آمرده برود و فراگيرر نبرود.
همين گروه اندک نيز با توجه به فضای جامعه كه كمترین تغييرات در خصوص زنان از جمله مردارس
دخترانه را برنميتافت ،مجبور به تشکيل گروهها و انجمنهای سری و تأكيد بر فعاليتهای فرهنگي و
آموزشي شدند .اما واقعيت این است كه همين اندازه حضور زنان نيز در ساختاری كره آمروزش بسريار
محدود و حمایت نشده بود و از سوی مذهب و گفتمان سنت به شدت منع ميشد ،همچنين اجتمراعي
كردن هنوز منحصر به خانواده و مذهب بود ميتواند نشان از آغاز تغييرات هویتي زنان و حركت آنها
به سوی اخذ هویت جدید باشد.
همچنين نهادینه شدن یک هویت مستلزم پذیرش و همسویي جامعه نيز هست و تایيد گروههای اقتدار
را ميطلبد .بنابراین ،این انتظار كه زنران در دورهی مشرروطه كره هنروز نهادهرای مردرن در جامعره و
ساختارهای آن وارد نشدهاند ،همچنين ساختارهای موجود نيز با قدرت تمام در برابرر تغييرر مقاومرت
مي كنند و از سوی دیگر این ساختارها هنوز از سوی نخبگران سياسري و فکرری جامعره مرورد نقرد و
تحليل و تغيير قرار نگرفتهاند به یکباره از هویت سنتي خود خارج شوند و هویتي مدرن یابند صرحي
نميباشد.نتيجه این كه اندک آگاهي و تغيير رخداده در دورهی مشرروطه كره ناشري از مدرنيزاسريون و
تجددگرایي بود راهي بس طوالني در پيش رو داشت تا از طبقات باالی جامعره و نخبگران بره همرهی
اقشار جامعه نفوذ یافته و فراگير شود.

پيشفرض چهارم :در دوران پهلوی اول جریان تجددخواهي با نفوذ در نهادهای آموزشي  ،اقتصرادی و
سياسي توانست در شکلگيری هویت جدید زن ایراني نقش فعالتری را ایفا نماید.
هر چند در این دوره در برخي از موارد ،اصالحات اساسي رخ نداد از جمله در قرانون مردني تغييرری
چشمگير و مطابق با مدرنيته به وجود نيامد ،ولي در خصوص آموزش زنان گامهرای اساسري برداشرته
شد .اصالحات آموزشي در اصل پيشزمينهای شد برای به وجود آمدن قشری از زنان تحصريلكررده و
روشنفکر و آگاه به موقعيت خود .از سوی دیگر تغييرات در ساختار اقتصادی كشور و حركرت آن بره
سوی صنعتي شدن امکان اشتغال را فراهم آورد .بنابراین زنان در دورهی رضا شاه برا بره دسرت آوردن

44

مطالعات علوم اجتماعی ایران ،سال دهم ،شماره سی و ششم ،بهار 2931

سرمایههای اجتماعي و فرهنگي جدید و به خصوص به دليل فراهم آمدن امکان جامعرهپرذیری ثانویره
توسط نهادهای مدرني چون مدرسه و دانشگاه و محيط كار ،از توهمرات ،خرافرهپرسرتي و نقرشهرای
سنتيِ صرفاً مادری و همسری ،تا حدودی توانستند رهرایي یابنرد و عمرالً وارد عرصرههرای اجتمراعي
شوند.
بدین ترتيب ،آنها توانستند برچسبهای فاقد عقل و مغز بودن و ناتواني و ...را از خرود بزداینرد و برا
تغيير تفکرات كليشهای رایج كه گفتمان سرنت و مرذهب در جامعره رواج داده برود ،شرأن ،جایگراه و
منزلت خود را با توجه به تصلب ساختارها تا حدود زیادی تغيير دهند و هویت متجددتری كره همرراه
با عنصر آگاهي بود به دسرت آورنرد .امرا براز بایرد گفرت در ایرن دوره نيرز ،اصرالحات و در نتيجره
خودآگاهي زنان ،طبقهی متوسط و باالی جامعه را در برر گرفرت و بره ترودهی زنران سررایت نکررد و
همهگير نشد .در این دوره نيز زنان طبقه ی متوسرط و براال خودآگراهي عملري یافتنرد امرا خودآگراهي
استداللي به وجود نيامد .شاید بتوان گفت به دليل عملي شدن اصالحات و نمرود و تجلري نقرشهرا و
شرایط و مناسبات جدید برای زنان ،در این دوره زنان با فشار نقش و تعارض و بحران هرویتي مواجره
گردیدند كه ميتوان آن را جدیترین و پر چالشترین مقطع در دورهی گذار از هویت سنتي به هویت
متجدد دانست.

پيش فرض پنجم  :هر سه دوره ی یادشده به دليل عدم توازن در تغييرات مربوط به مدرنيته در حوزهی
نهادهای مختلف اجتماعي ،فرهنگي و ...تقابل بين سنت و مدرنيته و ناموزوني تاریخي در ابعاد مختلف
حقوقي ،اجتماعي و اقتصادی قابل مالحظه است.
در این پيشفرض نيز به این موضوع پرداخته شده است كه در دورههای تاریخي مورد بررسري در هرر
دوره به برخي از ابعاد مدرنيته در ایران تأكيد شده است .این امر باعث ایجاد ناموزوني تاریخي در ابعاد
مختلف و در نتيجه تقابل سنت با مدرنيزاسيون و تغيير شده است .در دورهی ناصرری تأكيرد برر وجره
نظامي مدرنيته و عدم تغيير ساختارها در ابعاد مختلف باعث این ناموزوني گردید .در دورهی مشرروطه
نيز تأكيد بر سياست و عدم انتقاد جدی از ساختارهایي كه استبداد را ميپروراند و درخواست قرانون و
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مجلس بدون به وجود آوردن بسترها و عردم توجيره تنراقضهرا و تعارضرات برين آگراهي جدیرد برا
ساختارهای كهن و سنتي این ناموزوني را موجب شد
در دورهی پهلوی اول نيز ورود و تأسيس سازمانها و نهادهای مدرن صورت گرفت امرا برا تأكيرد برر
ظواهر آنها و در رأس تغييرات تأكيد بر ارتش و بوروكراسي و پرهيز از اصل دموكراسي ،آزادی قلم و
بيان ،عدم اعتقاد به نخبگان و نقش آنها در ادارهی كشور و عدم پذیرش اصل مشاركت دادن مرردم در
سرنوشت خود و عدم شکلگيری دولت -ملت مدرن در ایران باعث این بردقوارگي و نراموزوني برود.
درست به همين دالیل كه در اصل شبيه در تاریکي دیدن فيل بود و عدم عنایرت و توجره بره ایرن كره
مدرنيته تنها پيشرفت های تکنولوژیکي و صنعتي شدن نيست بلکه از نظر فکری و فلسفي ،مدرنيتره برر
اصولي استوار است كه قابل تفکيک از ظاهر و نمودهای ظاهری آن نيست ،مدرنيتهی ورودی به ایرران
پدیده ای تقليدی و ظاهری ،ناموزون و حتي گزینشي بود .این وضعيت برر هویرت كره امرری بازترابي
است نيز تأثير گذارد و هویت مدرن زنان در تقابل با هویت سنتي قرار گرفت و منجر به فشار نقرش و
بحران هویت و طوالني شدن فرآیند عبور زنان از سنت به مدرنيته و ...گردید.
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بشيريه ،ح ،)7713(.دولت و عقل ،نشر علوم نوين ،تهران.
بشيريه ،ح ،)7731(.موانع توسعه سياسي در ايران ،نشر گام نو ،تهران.
بهار ،م.ت( .ملكالشعرا) ،)7731(.تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران ،ج  ،7نشر اميركبير ،تهران.
بهنام ،ج .جهانبگلو ،ر ،)7731(.تمدن و تجدد (گفتگو) ،نشر مركز ،چاپ سوم ،تهران.
بيضائي ،ن ،)7737(.مقاله زنان آزادیخواه ايران از طاهره قرهالعين تا پروين اعتصامي.talashonline.com ،
بينا ،ع.ا ،)7713(.تاريخ سياسي و ديپلماسي ايران ،نشر دانشگاه تهران ،تهران.
پاولويچ ،م ،)7711(.سه مقاله درباره انقالب مشروطيت ايران ،ت :م .هشيار ،بي جا ،تهران.
پايدار ،پ ،)7711(.زنان در فرايند سياسي ايران در قرن بيستم ،ت :ش .زرندار ،چاپ نشده.
تاجالسلطنه ،خاطرات ،)7713(،ت :م .عرفانيان ،نشر تاريخ ايران ،تهران.
توسلي ،غ.ع ،)7711(.نظريههای جامعه شناسي ،نشر سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه (سمت) ،تهران.
ثالثي ،م ،)7711(.جهان ايران و ايران جهاني ،نشر مركز ،تهران.
جالئيپور ،ح.ر.؛ محمدی ،ج ،)7731(.نظريههای متأخر جامعهشناسي ،نشر ني ،تهران.
جنكينز ،ر ، )7737(.هويت اجتماعي ،ترجمه :تورج ياراحمدی ،نشر شيرازه ،تهران.
جهانبگلو ،ر ،)7731(.ايران در جستجوی مدرنيته (بيت گفتگو در بيبيسي با صاحبنظران ايران) ،نشر مركز ،چاپ اول ،تهران.
جهانبگلو ،ر ،)7711(.مدرنيته -دموكراسي و ورشنفكران ،نشر مركز ،تهران.
خسروپناه ،م.ح ،)7731(.هدف ها و مبارزه زن ايراني از انقالب مشروطه تا سلطنت پهلوی ،نشر پيام امروز ،تهران.
خلخالي ،م.ا ،)7733(.نقش و اهداف زنان ايراني در جنبش مشروطه.www.bashgah.net ،
درويشپور ،م ،)7731(.حقوق و آزادیهای زنان و نقش اصالحات دوران پهلوی (گفتگو).talashonline.com ،
دكتر ماني ،ن ،)7711(.تاريخ بيداری ايرانيان ،ت :ع.ا .سعيدی سيرجاني ،نشر آگاه ،تهران.
دلريش ،ب ، )7713(.زن در دوره قاجار ،نشر حوزه هنری سازمان تبليغات اسالمي ،تهران.
دولتآبادی ،ی ،)7717(.تاريخ معاصر يا حيات يحيي ،ج  ،1نشر عطا ،تهران.
راب ،ا ،)7733(.متفكران بزرگ جامعهشناسي ،ت :م.ميردامادی ،نشر مركز ،چاپ چهارم ،تهران.
راسل ،ب ، )7713(.تاريخ فلسفه ،ترجمه :نجف دريابندری ،نشر پرواز ،تهران.
رضاقلي ،ع ،)7711(.جامعهشناسي نخبهكشي ،نشر مركز ،تهران.
رفيعپور ،ف ،)7711(.توسعه و تضاد ،نشر شركت سهامي انتشار ،تهران.
رنجبر عمراني ،ح ،)7731(.تغيير ماهيت جمعيتهای زنان از آغاز تا سازمان زنان ،فصلنامه تاريخ معاصر ايران ،سال نهم ،شماره  ،77تهران ،بهار.
رندال ،ه ،)7737(.سير تكامل عقل نوين ،ت :ا .پاينده ،نشر بنگاه ترجمه و نشر كتاب ،تهران.
روشه،گي،)7711(.تغييرات اجتماعي ،ت :م .وثوقي ،نشر ني ،چاپ اول ،تهران.
رهبری ،م ، )7731(.مشروطه ناكام (تاملي در رويارويي ايرانيان با چهره ژانوسي تجدد) ،نشر كوير ،تهران.
ساروخاني،ب ،)7713(.روشهای تحقيق در علوم اجتماعي ،ج  ،7نشر پژوهشگاه علوم انساني ،تهران.
ساناساريان ،ا ،)7731(.جنبش حقوق زنان در ايران ،ت :ن .احمدی خراساني ،نشر اختران ،تهران.
سريعالقلم ،م ، )7711(.مقاله مباني عشيرهای فرهنگ سياسي ايران تا دوران قاجار ،مجله اطالعات سياسي -اقتصادی ،شماره سوم و چهارم ،آذر و دی .
سيرجاني ،س ،)7711(.وقايع اتفاقيه ،نشر نوين ،تهران.
شيخ آوندی ،د ،)7711(.جامعهشناس ماكس وبر (جادوزدايي از جهان) ،نشر مرندی ،تهران.
شيخاالسالمي ،پ ،)7737(.زنان روزنامه نگار و انديشمند ايران ،نشر هازگرافيك ،تهران.
صادقي ،ف،)7731(.جنسيت ،ناسيوناليسم و تجدد در ايران ،نشر قصيده سرا ،تهران.
صدرهاشمي ،م ،)7771(.تاريخ جرايد و محالت ايران ،ج ،1نشر راد ،اصفهان.
صديق ،ع ،)7713(.يادگار عمر ،نشر اميركبير ،تهران.
طباطبائي ،س.ج ،)7731(.مكتب تبريز و مباني تجددخواهي ،ج  ،1نشر ستود ،چاپ دوم ،تبريز.
عافيت ،م.ر ،)7731(.سردار ملي ستارخان ،نشر انديشه ،تبريز.
عبداللهي ،م ،)7731(.زنان در عرصه عمومي ،نشر جامعه شناسان ،تهران.
عزيززاده ،گ ،)7731(.زن و هويت يابي در ايران امروز ،نشر روشنگران و مطالعات زنان ،تهران.
غفاری ،غ.ر .ابراهيمي لويه ،ع ،)7731(.جامعهشناسي تغييرات اجتماعي ،نشر آگرا -لويه ،تهران.
غفاريان ،و .و كياني ،غ.ر ،)7731(.استراتژی اثر بخش  ،نشر فرا  ،تهران.
فتحي ،م ،)7737(.كانون بانوان يا رويكردی به ريشههای تاريخي حركت های زنان در ايران ،موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران ،تهران.
فليك ،ا ،)7731(.درآمدی بر تحقيق كيفي ،ت :ه .جليلي ،نشر ني ،تهران.
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فوران ،ج ،)7731(.مقاومت شكننده ،تاريخ تحوالت اجتماعي ايران ،ت :ا .تدين ،نشر موسسه فرهنگي رسا ،چاپ سوم ،تهران.
كاتوزيان ،م.ع ،)7711(.دولت و جامعه در ايران ،ت :ح .افشار ،نشر مركز ،تهران.
كرماني ،ع ،)7731(.روزنامه سفر حج ،عتبات عاليات و دربار ناصری ،ت :ر .جعفريان ،نشر مورخ ،تهران.
كرماني ،ن.ا ، )7711(.تاريخ بيداری ايرانيان ،به كوشش علي اكبر سعيدی سيرجاني ،نشر آگاه ،تهران.
كسرايي ،م.س ،)7711(.چالش سنت و مدرنيته در ايران از مشروطه تا  ،7711نشر مركز ،تهران.
كسروی ،ا ،)7717(.تاريخ مشروطه ايران ،نشر اميركبير ،تهران.
كسروی ،ا ،)7717(.درباره رضاشاه پهلوی ،نشر پرچم ،تهران.
كسل ،ف ،)7737(.چكيده آثار گيدنز ،ت :ح .چاوشيان ،نشر ققنوس ،تهران.
كشاورز ،ن .و جواهری ،ج ،)7731(.مقاله سازماندهي محورهای مبارزاتي و گفتمانهای جنبش زنان در دوره پهلوی اول.www.717sohrab.blogsky.com ،
گودرزی ،غ.ر ،)7731(.تجدد ناتمام روشنفكران ايران ،نشر اختران ،چاپ دوم ،تهران.
گيدنز ،آ ،)7713(.تجدد و تشخص ،ت :ن .موفقيان ،نشر ني ،تهران.
گيدنز ،آ ،)7731(.چشماندازهای جهاني ،ت :م.ر .جالئيپور ،نشر طرح نو ،تهران.
گيدنز ،آ ،)7731(.چشماندازهای جهاني ،ت :م.ر .جالئيپور ،نشر طرح نو ،تهران.
لمبتون ،ان.ک.اس ،)7731(.مالك و زارع در ايران ،ت :م .اميری ،نشر علمي و فرهنگي ،تهران.
معاصر ،ح ،)7737(.تاريخ استقرار مشروطيت در ايران ،نشر ابنسينا ،تهران.
ملكزاده ،م ،)7733(.تاريخ انقالب مشروطيت ايران ،انتشارات علمي ،تهران.
ميالني ،ع ، )7731(.تجدد و تجدد ستيزی در ايران ،نشر اختران ،چاپ هفتم ،تهران.
مي ير ،پ ،)7717(.جامعه شناسي جنگ و ارتش ،ت :ع.ر .ازغندی و م .ص .مهدوی ،نشر قومس ،تهران.
ناطق ،ه .آدميت ،ف ،)7731(.افكار اجتماعي -سياسي در آثار منتشر نشده در دوران قاجار ،انتشارات آگاه ،تهران.
ناهيد ،ع.ا ،)7711(.زنان ايران در جنبش مشروطه ،نشر احياء ،تبريز.
وحدت ،ف ،)7731(.رويارويي فكری ايران با مدرنيت ،ت :م .حقيقتخواه ،نشر ققنوس ،تهران.
هاشمي رفسنجاني ،ع.ا ،)7711(.اميركبير يا قهرمان مبارزه با استعمار ،نشر فراهاني ،تهران.
هودشتيان ،ع ،)7717(.مقدمه ای بر زايش و پويش مدرنيته ،نشر نگاه نو ،تهران.
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