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چکيده

مسئله پژوهش حاضر شناخت وضعیت مطالبات زنان تهران و دغدغههای آنان باا
تحلیل عرایض آناان در باازز زماان  1320تاا 1332ش اسات هچننای درصادد

شناخت واکنش زنان تهران نسبت به اتفاقات سیاس و پاسخگوی به ای پرساش

است که آیا زنان به جز مسائل خانوادگ و اقتصادی ،دغدغا مساائل سیاسا را
نیز داشتند؟ ای پژوهش با اتکا بر اسناد عرایض مجلا

شاورای ملا دا دورز

سیزدهم تاا هفادهم  1332-1320ش) و شایوز تنظایم ماالا توصایف ا تحلیلا

است هچننی از منابع کتابخانهای نیز استفاده شده است بررسا اساناد عارایض

نشان م دهد که زنان تحصیلکرده و فعال جامعه در ای ماطاع زماان خواساتار

حاوق شهروندی ازجچله حق آزادی ،برابری و حق رأی بودند ،اما زنان خاناهدار

1
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 .2استادیار گروه تاریخ پژوهشکده امام خچین و اناالب اسالم ،تهران ایران نویسندز مسئول)
m.sadat@yahoo.com

 3دانشجوی کارشناس ارشد تاریخ اناالب اسالم  ،پژوهشکده امام خچین و اناالب اسالم  ،تهران ،ایران
fameri650@gmail.com
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و ب سواد در عرایض خود پیگیرِ مطالبات فردی ازجچله دفاع از حااوق فاردی و
خانوادگ  ،منازعات ملک و مال شدند

واژههاي کليدي :عریضه ،زنان ،مجل

شورای مل  ،محچدرضاشااه ،فضاای

باز سیاس

مقدمه
عریضه نویس از دیرباز بخش از فرهنگ ایرانیان بود و حت قبل از ورود اساالم باه ایاران عریضاه
نوشت امری مرسوم بود ایرانیان در مواجهه با استبداد و مشکالت غیرمعچول خود ،اقدام به نوشات

عریضه م کردند و لذا فرهنگ عریضهنویس  ،راه برای رفع مشکالت مردم شد عریضه ،مؤنا

لغت عریض است ،به معنای نامهای که کوچکتر به بزرگتر ما نویساد و درخواساتناماه اسات
معی  )2288/2 :1343 ،هچننی عریضه ،نامهای که زیردستان به مافوق و یا کاوچک باه بزرگا

م نویسد دهخدا )15852/10 :1377 ،عریضه ،ناما متضاچ شاکایت از کسا ما باشاد کاه باه
شخصیت مهم یا بلندمرتبه نوشته م شود به عریضه ،شکایتنامه نیز م گویند عریضهجاات جچاع

عریضه م باشد عریضهچ به معنای شکایتکننده و شاک است ،عریضهخوان منظور کس است
که در حضور پادشاه یا حاکم ،عریضهها را م خوانده است عریضهنگار نیز به معن عریضهناوی

و منظور کس است که برای دیگران و به ماام رسچ و شخصیت مهم عریضه م نویسد و به ای

عچل عریضهنویس م گویند انوری )5010/5 :1381 ،روند عریضاهنویسا در ایاران باا تأسای
عدالتخانه پررنگتر شد و جنبش مشروده نیاز با عا
بفرستند با تأسی

کچیسیون عارایض در مجلا

شاد تاا زناان عریضاه بنویساند و باه مجلا

شاورای ملا  ،عارایض در ایا نهااد تخصصا ،

بررس و رسیدگ م شد با رویکارآمدن رضاشاه و تأسی

حکومت پهلوی ،زناان باا تحاوتت

بسیاری روبهرو شدند روند عریضهنویس زنان در زمان پهلوی دوم با توجه به افزایش آگاه زنان

ادامه داشت تاکنون درباره عرایض زنان در دورز پهلوی دوم پژوهش صورت نگرفته اسات تنهاا

ماالهای از سیچی فصیح با عنوان «حاوق شهروندی در عریضههای زناان عصار مشاروده» نوشاته
شده که شاخص های حاوق بشر را در عرایض زنان دورز مشروده ماورد بررسا قارار ما دهاد و
عرایض را از لحاظ چهار حقِ اصل ِ برابری ،آزادی ،امنیت و مالکیت تحلیل کرده اسات نویسانده
در مااله به ای یافته رسیده که زنان ای دوره با حاوق شهروندی خود آشنا بودند فادچه ترکن و

عل دطری در کتاب «اسناد بانوان در دورز مشرودیت دوره دوم و سوم مجل
در دو فصل اسناد بانوان دوره دوم و سوم مجل

شاورای ملا )»،

را گرد آورده اند ،در ابتدای هر فصل در جدول
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تاریخ سند و موضوع اسناد فهرستوار معرف شده است و سپ

اسناد بازخوان شده و گزیادهای

از آن نیز هچراه با تصاویری از زنان دورز قاجار در انتهاای کتااب باه چاا رسایده اسات در ایا

کتاب تنها اسناد معرف و بازخوان شده است

هدف از مااله حاضر بررس مطالبات و مشکالت زنان تهران و آشنای با دغدغههای آناان در

دوره بی سالهای  1320تا  1332با بهره گیری از عرایض است در ای دوره کاه فضاا بااز شاده و
زمینه برای اعتراض و احااق حق فراهم بود زنان به دنبال حاوق سیاس خود بودند در راستای ای

هدف ،تالش م شود تا به پرسشهای زیر پاسخ داده شود 1 :مطالبات و انتظاارات زناان تهاران از

مجل

شورای مل در بی سالهای  1320تا  1332چه بود؟  2واکانش مجلا

در برابار عارایض

زنان و نتایج برآمده از آن چه بود؟  3با توجه به فراهمشدن شرایط برای فعالیت گروههای مختلف

برای احااق حاوق سیاس ِ خود ،آیا زنان تهران نیز دغدغ سیاس داشتند؟

برای پاسخگوی به سؤاتت مطرحشده ،مااله در دو بخش ساامان داده شاده اسات :در بخاش

نخست بررس محتوا و مضچون عریضه و روش ساخت مشکل که عریضهنوی

به سبب آن اقدام

به ارسال عریضه نچوده ،آورده شده است و بخاش دوم شاامل تحلیال وانگاان ،عباارات ،الفااظ و

ادبیات نوشتاری عرایض است

ای مااله با روش توصیف  -تحلیل و با کچک عرایض مرکز اسناد مجل

نیز منابع کتابخانهای نوشته شده است

شاورای اساالم و

جامعۀ آماري
جامع آماری مورد نظر در ای پژوهش عبارت است از اسناد عریضه زنان در دورز پهلاوی دوم در
بازه زمان  1320تا پایان سال 1332ش به تعاداد  138بارگ ساند موجاود در مرکاز اساناد مجلا
شورای اسالم

ادالعات و دادههای محتوای اسناد به تفکیک در نرمافزار اکسل وارد شده است

در ای مااله عرایض زنان در  12سال نخست سالطنت محچدرضاشااه پهلاوی ،یعنا دورز بای

 1320تا  1332از مجل

سیزدهم تا مجل

هفدهم) مورد بررس قرار م گیرد ابتدا باا ککار هار

دورز مجل  ،محتوای عرایض تحلیل م شود و مشکل که به خاادر آن اقادام باه ارساال عریضاه
شده است مشخص و برحسب موضوع در شش دسته به شرح زیر تاسیمبندی شده است:

 1مطالبااات حاااوق و قضااای شااامل تااضااا باارای تخفیااف جاارم زناادانیان ،شااکایت از

رسیدگ نکردن به پروندههای قضای و درخواست مجازات برای عامالن قتل  2مطالباات ماال و

مالکیت شامل شکایت از غارت اموال ،تصرف ملاک شاان توساط دیگاران ،اعتاراض باه دریافات
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مالیات ،تااضای مساعدت مال و کالهبرداری از زنان  .3مطالبات دولت و انتظام شامل مساائل

سربازگیری ،شکایت از تخلفات ادارز نظام وظیفه ،درخواست معافیت از سربازی و تااضای انتااال

فرزنااد یااا هچساار مشااچول خاادمت سااربازی بااه محاال سااکونت زنااان و ضااعف دسااتگاه اداری و

رسیدگ نکردن به شکایت  4مطالبات پیرامون مشاغل شامل تااضای کار و شغل ،دریافت حاوق
پرداخت نشده ،درخواست افزایش حاوق ،بازگشت به شغل ،شکایت از اخراجشدن ،انتاال شاغل

و درخواست مستچری برای هچسرانشان که کارافتاده یا در حای انجاام کاار مصادوم شاده اناد 5

مطالبات مدن و سیاس شامل تااضای حاق براباری ،حاق آزادی ،حاق امنیات و حاق شارکت در

انتخابات و  6مطالبات شخص و خانوادگ شامل تااضای دالق ،نفاهندادن هچسار ،تار کاردن

منزل توسط شوهر و تجاوز به عنف و هتک ناموس

در جدول شچارز 1تعداد عرایض ارسال بانوان به دورههای سیزده تاا هفادهم مجلا

مل آورده شده است

شاورای

جدول  :1توزیع فراوانی عرایض ارسالی زنان به مجلس
دورههاي مجلس

تعداد عرایض زنان
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نمودار  :1فراوانی عرایض ارسالی زنان به مجلس

تعداد عرایض

40
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مجل

نچودار شچارز  1نشان م دهد که بیشتری میزان عرایض با  61عریضه مربوط باه دورز سایزدهم
شورای مل است دلیل ای امر را م توان در همزمان مجلا

سایزدهم و جناگ جهاان

دوم جستجو کرد که پیامدهای ناش از جناگ زناان را وادار سااخت بارای احاااق حاق خاود باه
عریضه بنویسند در زمان مجل

مجل

کشور میزان عرایض ارسال به مجل

دورز پانزدهم و شانزدهم به دلیل برقراریِ ثباات نساب در

کاهش یافت با مطرحشادن حاق رأی باه زناان در مجلا

هفدهم ،حجم عرایض ارسال از درف زنان به مجل

موضوعِ موافات و مخالفت با ای درح بود

افزایش چشچگیری داشت ،ای عارایض باا

مجلس سيزدهم تا هفدهم
مجل سیزدهم شورای مل در تاریخ  22آبان ماه 1320ش افتتاح شاد و در تااریخ اول آکر 1322

پایان یافت در ای دوره از مجل
زنان و خانواده در مجل

حدود  140قانون به تصویب رسید مباحا

مطروحاه در ماورد

سیزدهم ب نام )51 :1374 ،در جدول شچاره 2آمده است

جدول  :2اهم مصوبات مجلس سيزدهم درمورد زنان
مباحث مطروحه در مورد زنان و خانواده در مجلس سيزدهم
 1شرایط معافیت افراد متأهل یا متکفل پدر و مادر ،مصوب  21تیر 1321
 2شرایط معافیت افراد متأهل یا متکفل پدر و مادر ،مصوب  28بهچ 1321

از مسائل مهم ای دوران اشغال ایران توسط متفای بود که باعا

افازایش حجام اساکناس در

گردش و تورم شدید در اقتصاد ایران شد زیبااکالم ،)96 :1383 ،هچننای قحطا  ،گرانا ماواد

غذای و احتکار از مشکالت و مسائل ای دوره بود که مجل

مجل

سیزدهم و به دبع آن عارایض ایا

را تحت تأثیر خود قرارداد عرایض زنان رسیده به ایا مجلا

 61بارگ باود در مجلا

سیزدهم کچیسیون عرایض و مرخص دارای  6عضو بود ب نا)14 :1385 ،
مجل

چهاردهچی دورز قانونگذاری در تاریخ  6اسفند ماه  1322خورشیدی افتتاح گردیاد در ایا
برای نخستی بار ،تعداد  800کاندیدا بر سر  136کرس مجلا

دوره در  21اسفند  1324خاتچه یافت در ای دوره از مجل
مباح

مطروحه در مورد زنان و خانواده در مجل

 3آورده شده است

بااهم رقابات کردناد ایا

حدود  90قاانون باه تصاویب رساید

چهاردهم ب نام )53 :1374 ،در جدول شچاره

 / 82تحليل مطالبات زنان تهران در دورة پهلوي دوم (1332-1320ش ).براساس عرایض مجلس شورای ملی
جدول  :3اهم مصوبات مجلس چهاردهم در مورد زنان

مباحث مطروحه در مورد زنان و خانواده در مجلس چهاردهم
 1تساوی حاوق زن و مرد ،مصوب  24مرداد 1323
 2تشویق ازدواج و زناشوی  ،مصوب  20شهریور 1323
 3وضعیت مدارس مختلط ،مصوب  9مهر1323
 4حجاب در دوره چهاردهم ،مصوب  17آکر 1323
 5تجدیدنظر در قوانی نظام وظیفه برای تشویق به امر ازدواج ،مصوب  3اسفند 1323
 6زندگ سخت دختران و زنان قالیباف ،مصوب  3اسفند 1323

کچیسیون عرایض در مجل

چهاردهم باه ریاسات سالطانعلا خاان سالطان و نایاب رئیسا

محس افشار صادق و عضویت آقایان علا خاان مویاد ثاابت  ،حسا اکبار ،نصارا سایفپاور و
ابوالفضل حاکق برقرار بود ب نا)13 :1322 ،

پانزدهچی دورز قانون گذاری در تاریخ  25تیرمااه  1326افتتااح شاد و در تااریخ  6مارداد مااه

 1328به پایان رسید  134نچاینده به مجل
حکچت بود در ای دوره از مجل

راه یافتناد و ریاسات مجلا

پاانزدهم در دسات رضاا

حدود  90قانون به تصویب رسید مهمتری مصوبات و مباح

مطروحه در مورد زنان و خانواده مجل

شده است

پاانزدهم با ناام )55 :1374 ،در جادول شاچاره  4آورده

جدول  :4اهم مصوبات مجلس پانزدهم درمورد زنان

مباحث مطروحه در مورد زنان و خانواده در مجلس پانزدهم
 1عضویت زنان در شورای عال فرهنگ ،مصوب  22فروردی 1327
 2تعیی مجازات برای سردفتران که به ثبت ازدواج زنان ایران با اتباع بیگانه یا
بالعک

اقدام م کنند ،مصوب  12اردیبهشت 1327

 3وضعیت دختران قالیباف کاشان  4 ،خرداد 1327
 4اعتراض به عزل مدیران مدارس دخترانه ،مصوب  15آبان 1324

در اصالح آیی نام داخل مجل

در مادز  60ای قانون ،وظیف کچیسیون عرایض آورده شاده

است :وظیف کچیسیون عرایض عبارت از رسیدگ و ترتیب اثر دادن به عرایض و شاکایات اسات

که از ناحی مردم به مجل

م رسد و هچننی انجام تکالیف که باه موجاب قاوانی خااه باه آن

کچیسیون محول شده است در مادز  66وظیف کچیسیون در برابر هار عریضاه را شارح داده اسات:
دربارز عرایض و شکایات واصله یک از ای تصچیچات را اتخاک م نچاید 1 :ارجاع امار باا ارساال
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رونوشت عریضه به وزارتخان مربوده برای رسیدگ به موضوع و اقدام قانون به منظور احااق حق
 2راهنچای شااک باه تعایاب شاکایت خاود در مراجاع صاالحه قضاای یاا اداری  3در

شاک

صورت لزوم احضار نچایندز وزارتخان مربوده و خواست سوابق امر ،حت خواسات توضایحات از

شخص وزیر  4ضبط عریضه درصورت که کچیسیون آن را ب موضاوع و ارجااع آن را با فایاده
هر یک از تصاچیچات گرفتاهشاده را باه صااحب عریضاه

تشخیص دهد مادز  :67دبیرخان مجل

ادالع م دهد و در هر صورت جواب عریضه باید در کوتاهتاری مادت داده شاود با ناا:1329 ،

 )104-103کچیسیون عرایض تا قبل از مجلا
خوانده م شد و از مجل

کچیسیون عرایض در مجل

پاانزدهم باه ناام «کچیسایون عارایض و مرخصا »

پانزدهم باه بعاد باه «کچیسایون عارایض» تغییار ناام داد تعاداد اعضاای
پانزدهم شش نفار باود کاه عباارتاناد از :بارزی  ،نورالادی اماام ،

سیدهاشم وکیل ،حس اکبر ،مهدی ارباب و ابوالفضل حاکق

ب نا)1961 :1326 ،

شانزدهچی دورز قانونگذاری در تاریخ  20بهچ ماه  1328افتتاح گردید و در  29بهچ 1330

خاتچه یافت در ای دوره از مجل
مباح

حدود  113قاانون باه تصاویب رساید مهامتاری مصاوبات و

مطروحه در مورد زنان و خانواده ب نا )57 :1374 ،در جدول شچاره  5آورده شده است
جدول  :5اهم مصوبات مجلس شانزدهم در مورد زنان

مباحث مطروحه در مورد زنان و خانواده در مجلس شانزدهم
 1تعیی مالیات برای اشیای تجچل  ،زیورآتت و لوازم آرایش ،مصوب  11خرداد 1329
 2کچبود امکانات پزشک و وضعیت دختران پرستار ،مصوب  7مهر 1329
 3عوامل مؤثر در ازدیاد آمار دالق ،مصوب  23آبان 1329
 4صحبت درمورد تیحه اساسنامه شرکت مل نفت پیرامون انتخاب زنان برای عضویت
هیئتمدیره شرکت مل نفت

اعضای کچیسیون عرایض مجل

شانزدهم آقایاان حااکق  ،گاودرزی ،مجیاد موساوی ،ناصار

کوالفااری و شوشتری بودند ب نا ،1381 ،ه )13

هفدهچی دورز قانونگذاری در تاریخ  17اردیبهشت ماه افتتاح شد تشنجها در مجل

مسائل نفت و دولت مصدق بود و باع

شد از  136کرس تنها  79کرس آن دارای نچاینده شاود

شجیع  )166 :1344 ،اکثر نچایندههای ای دورز مجل

م دادند شجیع  )176 :1344 ،در نهایت مجل
شد در مجل

به دلیل

را کارمنادان عاال رتباه دولات تشاکیل

هفدهم با فرماان شااه در  28آباان  1332منحال

هفدهم حدود  45قانون به تصویب رسید مهمتری مصوبات و مباح

مورد زنان و خانواده ب نا )59 :1374 ،در جدول شچاره  6آورده شده است

مطروحه در
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جدول  :6اهم مصوبات مجلس هفدهم در مورد زنان

م باحث مطروحه در مورد زنان و خانواده در مجلس هفدهم
 1امکانات مدارس دخترانه ،مصوب  25آکر 1331
 2عدم شرکت زنان در انتخابات ،مصوب  11دی 1331
 3منع ورود داروهای ساطجنی  ،مصوب  12بهچ 1331
 4موقعیت زنان پرستار و اعزام آنان به شهرستانها ،مصوب  3اسفند 1331

از مهم تری تحوتت سیاس و اجتچاع در مجل

کودتای  28مرداد  1332اشاره کرد ،که ای اتفاقات باع
ای رابطه به مجل

شد کچیسیون عرایض مجل

هفدهم م تاوان باه واقعاه  30تیار  1331و

ارسال دومار و تلگرافهای بسیاری در

هفدهم شامل پنج عضو بود با ناا ،1385 ،ه

 )15با توجه به مطرحشدنِ عدم شرکت زنان در انتخابات ،عرایض مختلف در ای رابطه به مجل
ارسال شد

تحليل محتواي عرایض مجلس سيزدهم تا هفدهم

مطالبات حقوقی و قضایی
بیشترِ عرایض مرباوط باه مطالباات حااوق و قضاای در ماورد شاکایت از زنادان باودن هچسار و
تااضای عفو بود مجل

سیزدهم بیشتری تعداد عریضاه مرباوط باه مطالباات قضاای را داشات و

علت آن را م توان در نبود امنیت در خالل سالهای  1320تا  1322دانست به عنوان نچوناه ماریم

رضاای در شاکایت باه کشااتهشادن فرزناد سااربازش اشااره ما کناد « :کچینااه باا مارد پیرماارد و

ازکارافتاده و  7صبیه ام بدون سرپرست و بیناره و بادبخت هساتیم و فااط اکبار شپسارشر مخاارج
شبانهروزی ما را تهیه م نچود » کچام )13/110/3/1/244 ،ای نوع عریضه نشان م دهد زنان باه

آرمانهای اناالب مشاروده امیاد داشاتند و وظیفاه مجلا

را حچایات از اقشاار محاروم در برابار

ب عدالت م دانستند در عرایض برای برانگیخت ح ّ ترحم نچایندگان اشاره باه نااتوان خاود و
فرزندانش و تعداد فرزندان و وضعیت مال بد خود وجاود دارد کاه ایا ماورد حتا از وابساتگ

عادف نیز بیشتر و پررنگ تر بود اشاره زنان به مواد قانون اساس در عرایض خود نشان از آگااه

زنان نسبت به قانون اساسا دارد در شاکایت باانوان بتاول و شاوکت باه دیاوان کیفاری درماورد

زندان بودن رضا یوسف سرپرست آنان اشاره به اصل دهم متچم قاانون اساسا  1دارناد « :پاانزده
 1غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تاصیرات عچده هیچک
رئی

را نچ توان فوراً دستگیر نچود مگر به حکم کتبا

محکچه عدلیه بر دبق قانون و درآنصورت نیز باید گناه ماصر فوراً یا منته در ظرف بیسات و چهاار سااعت باه

او اعالم و اشعار شود
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روز است آقای محچودی بازرس شعبه  5دیوان کیفری ش،ر رضا یوسف کفیل یک مشت زن و بنه

را بدون جهتِ قانون و برخالف اصل دهم ماتچم قاانون اساسا زنادان نچاوده اسات » کچاام،

 )13/108/3/1/118هچننی در عریض دیگری به تصویب قانون عفاو مجارمی اساتناد ما کناد و

خواستار عفو و آزادی شوهرش است کچام )13/108/3/1/135 ،برخ بانوان نیز برای رفع مشکل

فرزند خود عریضه م نوشتند کچام )13/121/7/1/15 ،زنان دبا باتی جامعاه در عارایض خاود
به مرتب اجتچاع خود اشاره دارند به دور نچونه هچسر سرتیپ کوالفااری خاود را «عائلاه معاروف

بزرگ ایران » م خواند کچام)13/127/9/1/36 ،

در دورز پانزدهم و چهاردهم تعداد ای نوع مطالبات در ماایسه با سایر موضوعات کچتر اسات

و به ترتیب چهار و سه نچونه از ای نوع عریضه را داریم و علت آن را م توان در پایانیافت جنگ
شانزدهم نیز بات رفت سطح آگاه زنان نسابت باه

و برقراری آرامش نسب یافت عرایض مجل

موارد قانون و قضای را نشان م دهد احترامالچلو

مفرح نوبان در شکایت از بازداشت دخترش

که دانشجوی پزشک است و مدت قبل برای احاااق حاق تحصایل خاود تحصا کارده باود ،باه

مجل

عریضه نوشته و در عریضهاش به قانون اساس اشااره ما کناد و زنادان باودن دختارش را

غیرقانون و مغایر با اصول قانون اساس م داند کچاام )16/233/11/1/165 ،در مجلا

هفادهم

عریضهای مربوط به مطالبات حاوق و قضای یافت نشد و مت عرایض نیز گواه بر ایا مدعاسات

که زنان نهادهای دیگر غیر از مجل

شورای مل را برای حل مشکالت خود شناختند
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مطالبات مالی و مالياتی
ناآگاه زنان از امور مال و ملک باع

م شد بسایار ماورد کالهبارداری قارار بگیرناد و در هار

مجلس عرایض مال و ملک یافت م شود زنان به علت عدم رسیدگ ِ مناسب سازمانهای دولت
به مجل

عریضه نوشتند و وضعیت نامناسب اقتصادی نیز مزید بر علت شد تا عریضههاای باا ایا

مضچون به مجل

در دورز مجل

ارسال شود

سیزدهم و در جریان قحط و کچبود موادغذای که براثر اشغال متفای ایجااد

شده بود ،زنان از آنجای که در قبال خانواده احساس مسئولیت داشتند ،نگران تأمی ناان خاانواده

بودند در عریض بانو فادچه آمده است « :باا وضاعیت خوارباار اماروز ،یاک مشات عائلاه بادون

سرپرست و بدون خرج در ای ایام قحط گذارندهاند » کچام )13/110/3/1/249 ،در عریض

دیگر زن اظهاار داشات هچسارش در بنادرعباس در حای خادمت باه قتال رسایده و درخواسات

پرداخت حاوق معوقه هچسرش را دارد و برای برانگیخت ح

ترحم نچایندگان مجل

م گوید:

« آن حاوق معاّبه ]معوقه[ آنهم بصغار مزبور نرسیده یایناً از کف خواهند رفت » ایا عریضاه
نشان م دهد زنان آبرومند که نچ خواستند روزی خود و خانواده را از هر راها کساب کنناد باه

مجل

متوسل م شدند کچام ،)13/174/18/1/240 ،مجل

نیز در رسیدگ به ای درخواستهاا

از صندوق اعانه به آنان کچک م کرد کچام )13/156/16/1/72 ،اغتشاشات و ناامن در شهرهای
دیگر نیز باع

مهاجرت به تهران ما شاد کاه یکا از ایا شاهرها رضاائیه باود در عریضاههاای

متعددی به ناامن در رضائیه و هچننی ناامن راهها اشاره شاده اسات کچاام)13/123/7/1/148 ،

خانواده های که به تهران مهاجرت کردند برای محل سکونت مشکل داشاتند و از هچای جهات از
جچعیت شیر و خورشید سرخ تااضای کچک کردند و در نهایت با عدم حچایت از درف آناان باه

مجل

عریضه نوشتند ،در عریض صغری فلک از هچی افراد آمده است « :مساعدت نچاییاد کاه

کارد به استخوان رسیده و خودم و بنه هایم در کوچه میخوابیم منزل و زندگان نداریم» ،در پشت

پاکت نام در قسچت آدرس فرستنده آمده است که در حیاط امامزاده صالح روزگار م گذرانناد:

« تادیچ کچینه صغرا رضائیه فلک تهران در تجریش حیااط اماامزاده صاالح» کچاام/16/1/307 ،
 )13/161سند شچارز )1

بعد از شهریور  1320تعداد زیادی از مالکی که ملک آنها توسط رضاشاه تصرف شده بود به

اعتراض و دادخواه برآمدند و در نهایت با فشار وارده از سوی مالکی قدیچ  ،مطبوعات ،برخ
از نخبگان سیاس و تعدادی از نچایندگان مجل  ،تیح واگذاری امال

در خرداد  1321در 28

ماده به تصویب رسید ماصودی ،1380 ،ه  )33قانون استرداد امال  ،افرادی که اماال

آناان
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توسط رضاشاه تصرف شده بود را به اعتراض واداشت« :اینجانب عالیه دختر میرپنج امالکاش از

درف اعلیحضرت شاهنشاه ضبط شده است » و حال درخواست بازگشات امالکاش را داشات

تصاویب

 )13/157/16/1/124ای دست از عرایض نشان م دهد زنان از قاوانین کاه در مجلا

م شد آگاه داشتند و در جهت احااق حاوق خویش تالش م کردند

برخ عرایض با موضوعیت شکایت از دستگاههای دولت و عدم رسیدگ به شکایتها نوشته

شده است ،مانند عریض فخر فتاح درمورد معامله با شاهرداری کاه عناوان ما کناد ملکا را باه
شهرداری فروخته اما مبلغ در قبال آن دریافات نکارده اسات کچاام )13/104/2/1/246 ،برخا

عرایض نشان م دهد عریضهنوشت مختصِ زنان فرودست جامعه نبود و زنان فرادست نیز برای حل
مشکالت متوسل به مجل

م شدند به دور نچونه عریضه زهرا انی الچلو

حاکم تربت و جوی  ،از مجل

دختر مظفرالچچالک

تااضا دارد یک قطعه باغ پدرش در سعدآباد که توسط رضاشاه با

تهدید زیاد به تصرف درآمد و پدرش در اثر ای فکر بیچاار شاد باه وی برگرداناده شاود کچاام،

 )13/155/16/1/31ای نچونه عرایض نشان م دهد سازمانهای دولت از نابسامان حاکم بر کشور
سوءاستفاده م کردند و حاوق زنان را نادیاده ما گرفتناد و باه حااوق زناان تعارض ما کردناد

عدمادالع زنان از مسائل اقتصادی و قضای به حدی بود کاه در عریضا خاود نیاز باه آن اعتاراف
و ب اداالع و عااری از جریاان محاکچاات دادرسا

م کردند « :کچینه ش،ر زن هستم ب ک

کچام )13/110/3/1/222 ،حچل متفای به ایران و اشغال کشور و ایجاد ناامن باعا

»

شاد دزدی،

درگیری و قتل افزایش یابد و افرادی به حاق یاا نااحق زنادان شاوند و هچساران آناان در پیگیاری
وضعیت آنان به مجل

از درف بانوان به مجل

عریضه بنویسند قحط و بحران کچبود مواد غذای نیز عارایض زیاادی را
به هچراه داشات بعاد از شاهریور  1320و برکنااری رضاشااه ،زناان کاه

زمی های آنان توسط رضاشاه غصب شده بود جهت استرداد امال

خود به مجل

عریضه نوشتند

در دورز چهاردهم اکثر عرایض مربوط به دعاوی ملک است ،که در اکثر موارد ،مردان ملک

زنان را تصرف کردند بیشتر عرایض مربوط به اغفال زنان و تصارف اموالشاان باود مانناد عریضا

حبیبه دالاان به مجل

شورای مل کاه از تجااوزات غالمعلا  ،مصاطف و محچدرضاا ،بارادران

بزرگتر آن مرحوم در اموال و امال

آنان شاکایت کارده اسات کچاام )14/178/18/1/363 ،و

دختران چراغعل خان سردارصولت بختیاری از مادر خود شکایت کاردهاناد کاه فاقاد احساساات
مادری است و هچه امال

و اموال پدر آنان را به نام خود کرده است کچاام)14/74/3/1/2/83 ،

برخ زنان فرادست جامعه نیز دارای وکیل بودند و عریضه از درف وکیل آنان باه مجلا

شده است از  22عریض بررس شدز مجل

ارساال

چهاردهم اکثر عرایض مربوط به دعاوی ملک است
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در دورز پانزدهم و شانزدهم نیز ای گونه عرایض دیده م شود اما تعداد آن نسبت به دورههای

قبل بسیار کچتر بود و علت آن در بات رفت نسب ساطح آگااه زناان نسابت باه مساائل حااوق ،
قضای  ،انتظام و مال است و مت عرایض نیز گواه بر ای مدعاست یعن زناان نهادهاای دیگار

غیر از مجل

شاورا ی ملا را کاه مشاکالت آناان را حال کناد شاناختند هچننای باا باات رفات ِ

آگاه شان کچتر مورد اغفال و کالهبردای قرار گرفتند و با کچتر شادن مشاکالت اقتصاادی نیاز،

مطالبات زنان از مجل
مجل

مجل

نیز کاهش یافت در هر حال چند نچونهای از ایا عارایض در هار دوره از

یافت م شد ،بهعن وان نچونه زن از مردی شکایت کرده که زمی او را تصارف کارده و از

م خواهد که اجازه ندهند یاک مارد بارخالف مااررات ،حاق او را غصاب کناد کچاام،

 )16/235/11/1/273هچننی از آنجای که خصوصیات بارز زناان ایرانا  ،وقافِ زنادگ خاود

برای آسایش هچسر و فرزند خویش اسات و اگار سرپرسات خاانواده نیاز باشاند ایا خصوصایت

پررنگتر م شود ،در عریضهای مادر خانواده جهت تاأمی ماال بارای اداماه تحصایل فرزنادانش
دچار مشکل شده و از مجل

کچک خواسته است کچام)15/88/15/9/50 ،
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مجلس سیزدهم
مجلس هفدهممجلس شانزدهممجلس پانزدهممجلس چهاردهم

نمودار  :3فراوانی عرایض ارسالی با موضوع مطالبات مالی و مالياتی

در سال  1328شاه به ایاتت متحده سفر کرد و در آنجا به جای کچک اقتصادی به وی توصیه

شد تا اصالحات را آغاز کند محچدرضا شاه نیز در  22دی  1329تحات فشاار محافال آمریکاای

فرمان تاسیم بیش از دو هزار قریه و اماال

سالطنت را صاادر کارد ازغنادی ،1383 ،ه )171

اصالحات ارض نخستی گام از بزرگ تری اقدامات بود که سال ها بعد در قالاب انااالب سافید،

اجرا شد قبل از اجرای ای فرمان ،در خرداد  1329درحال که تنهاا زمزما تاسایم اراضا وجاود
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داشت ،مرضیه میرمهدی در عریضه ای از مجلا
ادراف تهران به او بدهند ،مجل

درخواسات کارد تاا قطعاه زمینا از زمای هاای

در جواب عریض او آورده است« :تاسیم اراض اداراف تهاران

هنوز معلوم نیست که ای درخواست اجرا شاود» کچاام )17/103/11/3/36 ،در عریضا دیگاری

نرگ

فوتدوند هچی تااضا را از مجل

دارد « :ای جانبه با داشت صغیر که ناانآوری نادارم و

از دادن مالاتجاره عاجز مانده تچنا دارم که امر مادر فرمایید ماداری  200قارار ارضا دوتوماان
که بدهند که با ساخت اداق گل که ف الحال باشم » کچام)17/103/11/3/36 ،

مطالبات دولتی و نظامی
در دوران مجل سیزدهم و در جریاان اغتشاشاات شاهریور  1320باه نانادارمریهاا حچلاه شاد و

دستیاب مردم به سالحهای سربازان فراری ،تأثیر سوئ در اوضاع گذاشت مجد ،1395 ،ه )34

ارتش نیروهای را که سالح آنان دزدیده شد به جرم عدمنگاهداری از سالح خود بازداشت کرد و
زنان آنان نیز در عریضه های خواستار آزادی هچسران خود شادند کچاام )13/124/7/1/170 ،در

رابطه با عچلکرد ضعیف سازمان های دولت  ،عرایض بسیاری به مجل
نسبت به عچلکرد ادارز ثبت ،عریض به مجل

ارسال شد به عناوان نچوناه

ارسال شد ،مبن بر ای که هنوز چهاار مااه از مادت

اجااارز خانااه باااق مانااده امااا سااازمان ثباات اسااناد ،حکاام تخلیااه صااادر کاارده اساات کچااام،

 )13/110/3/1/239ز ن متچول نیز در حچایت مال از شوهرش ،تااضای تخلی خانهاش را داشته تا
در اختیار خانوادز هچسرش قرار دهد که به منزل احتیاج دارناد اماا مساتأجر باا تباان باا ادارز ثبات

اجارهنامه را بدون ادالع مؤجر تچدید کرده بود وزارت دادگستری در جواب مجل

در خصوه

عریض اولِ وی نوشته است« :ناامبرده دارای شاوهر ما باشاد و تهیا محال ساکونت باه عهادز او

م باشد» زن مجبور م شود برای بار دوم به مجل

عریضه بنویساد و شارح کامال دهاد و گالیاه

کند که چرا نچ تواند به هچسرش کچک کند « در کدام قانون معی گردیاده کاه زن نسابت باه

شوهرش نتواند مساعدت کند » کچام )13/110/3/1/221 ،حچل متفای به ایران و اشغال کشاور
و ایجاد ناامن باع

شد دزدی ،درگیری و قتل افزایش یابد و افرادی بهحق یا ناحق زندان شوند و

هچسران آنان در پیگیری وضعیت آنان به مجل
در دورز چهاردهم مجل

عریضه بنویسند

با فراخوان کاه ادارز نظاام وظیفاه بارای خادمت ساربازی داد و از

آنجای که زنان از نظر اقتصادی وابسته به پسر یا هچسار خاود بودناد ،مجلا

باا تعاداد زیاادی از

عرایض زنان که تااضای معافیت سرپرست خانواده را داشتند مواجه شاد باه عناوان نچوناه ماادر و

مادربزرگ خواستار معافیت پسر و نوه خویش از خدمت سربازی شدند مادربزرگ در عریضهاش
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آورده است « :آیا در کدام مجوز قانون ککر شده که یک نفر کفیل خرج نهناهبازرگ و ماادر و
هچشیره و عیال و ادفال میباشد او را برای خدمت سربازی بیاورند » کچام)14/92/7/1/1427 ،
در مجل

پانزدهم ،شانزدهم و هفدهم عریضهای با موضوع دولت و نظام بسیار کاهش یافت

و علتِ آن در پایانیافت جنگ و عدم نیاز به نیروی نظاام باود و تنهاا عرایضا در ماورد انتااال

فرزند سرباز به شهرِ محلِ سکونت زنان وجود داشت
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مجلس سیزدهم
مجلس هفدهممجلس شانزدهممجلس پانزدهممجلس چهاردهم
نمودار  :4فراوانی عرایض ارسالی با موضوع مطالبات نظامی و دولتی

مطالبات شغلی
در مجل سیزدهم شاهد تنها یک عریضه در رابطه با مسائل شغل هستیم و زنان نه بهخادر احااق

حاوق خود بلکه بهدلیل دغدغههای اقتصادیِ ناش از جنگ مجبور شدند برای امرار معااش دنباال
شغل باشند به عنوان نچونه سکینه حاج پور در عریض خاود اکعاان داشات کاه شاوهرش بار اثار

تصادف کشته شده و راننده به او دی پرداخت نکرده است و خاود او کاه از رخاتشاوی کساب

معاش م کرده به علت گران و ای که دیگر کس لباس خود را برای شستشو نچ دهد ،بیکار شده
است کچاام ) 13/107/3/1/71 ،زنا دیگار از مجلا
کچام)13/156/16/1/68 ،
در مجل

تااضاای شاغل بارای هچسار خاویش دارد

چهار دهم تنها دو عریضه در ای رابطه وجود دارد و ای نشان از نیاز نداشت زنان به

امرار معاش دارد و اینکه هنوز آنان و جامعه به سطح از آگاه نرسیده بودند که اشاتغال را حاق
زنان بدانند
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در مجل

پانزدهم بانوان در مورد تااضای شغل ،دریافت حاوق پرداختنشده و حت پیگیریِ

امور شغل خود به مجل

عریضه م نوشتند فادچه ب ب خسروی در عریض خاود تااضاای شاغل

کرده است « :هر کار و هر جای که باشد بدهید » کچام )15/63/13/9/68 ،اقدس عسگری باه
مجل

عریضه نوشت که شش ماه است در بیچارستان مشغول باه کاار ما باشاد و هناوز حکچاش

صادر نشده است کچام )15/64/13/9/150 ،در ای دوره مطالبات شاغل نسابت باه دو دورز قبال
افزایش داشت و زنان درمورد تااضای شغل و امور شغل به مجلا

عریضاه نوشاتند ،علات آن را

م توان در فراهمشدن فضا برای ورود زنان به عرصههای اجتچاع دانست
در مجل

شانزدهم و هفدهم عریضهای در ای مورد یافت نشد و دلیل آن آگاه زنان نسبت

به ای موضوع است که مجل

شغل نیست

شورای مل نهاد مناسب بارای پیادا کاردن شاغل و پیگیاری اماور
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مجلس هفدهممجلس شانزدهممجلس پانزدهممجلس چهاردهممجلس سیزدهم
نمودار  :5فراوانی عرایض ارسالی با موضوع مطالبات شغلی

مطالبات حقوق مدنی و سياسی
در دورز سیزدهم مجل شورای مل به سبب اشاغال ایاران توساط متفاای و پیامادهای آن شاامل

قحط  ،گرسنگ  ،بیچاری و ناامن و به علت مهمبودن جایگاه خانواده نزد زنان ،آنان تنها در تالش
برای حچایت از هچسر و فرزندان خود بودند به هچی دلیال در ایا دوره از مجلا

عریضاهای از

درف زنان مبن بر احااق حاوق سیاس خاود دیاده نچا شاود ایا نشاان ما دهاد دغدغاههاای
خانوادگ و اقتصادی برای زنان ،از اولویت باتتری نسبت به احااق حاوق سیاس برخوردار باود،
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شاهد عریضهای در رابطه با مساائل سیاسا نیساتیم و مشاکالت

به هچی دلیل در ای دورز مجل

اقتصادی و اجتچاع ِ ناش از جنگ ،زنان را از مسائل مدن و سیاس دور کرده بود

در دوره چهاردهم تنها زنان فعال اجتچاع دغدغ حاوق مدن زنان را داشتند ،حزب زنان که

خود را نچایندز اکثار زناان روشانفکر جامعاه ما دانسات ،در عریضا خاود باا روشانفکر خوانادن

نچایندگان مجل

خواستار فراهمکردن زمینه برای پیشرفت زنان در اماور اجتچااع باود و متاذکر

شد که جلوگیری از حاوق زنان منجر به عدم پیشارفت کشاور ما شاود کچاام)14/57/1/1/26 ،

حزب زنان توسط فعاتن حاوق زنان که از دبااه متوساط رو باه بااتی تهاران و شاهرهای بازرگ

بودند و اغلب تحصیلکرده محسوب م شدند ،تشکیل شده بود امضای زنان صاحبنام همچون

فروغ حکچت ،نزهت جهانگیر ،هاجر تربیت ،فادچه سیاح ،شچ الچلو

خواجه نوری ،شایسته صادق ،بدرالچلو

صاحب ،عفاتالچلاو

بامداد و سیچی دانشور در انتهای مت عریضه آمده است

و هدف از ای عریضه تالش برای بات بردن دانش سیاس  ،اقتصادی ،اجتچااع و فرهنگا زناان و

دفاع از حاوق فردی و خانوادگ زنان بود تاریخ ارسال ای عریضه  15خرداد  1323است قاانون
تساوی حاوق زن و مرد در تاریخ  24مرداد  1323در مجلا

تصاویب شاد و نشاان ما دهاد کاه

عریضهنویس زنان در جهت احااق حاوق خود ،بر مصوبات مجل

نیز تأثیرگذار باوده اسات در

نام دیگری عدهای از زنان مسلچان ایران و عدهای از بانوان درفدار حجاب به مجل
و خطاب به نچایندگان مجل

شورای ملا

درخواست توجهنچودن به آیات قرآن و دستورات اسالم راجع باه

حجاب و اعچال و رفتار درست را نچودند کچام )14/82/6/1/20 ،با توجه به تصویب منشور ملال

متحد ،زنان فعال و تحصیلکرده خواستار تساوی حاوق زن و مرد شدند و سازمان زنان که متشکل
از زنان فعال اجتچاع بود ،در درفداری از حاوق زنان عریض به مجل

را در گرو پیشرفت زنان دانستند
در مجل

نوشتند و پیشرفت جامعاه

پانزدهم تعدادی از عرایض مربوط به مسائل حاوق مدن است و زنان جهت احااق

حاوق مدن خود پیگیر بودناد و باا توجاه باه افازایش زناان تحصایلکارده ،تعادادی از داودلباان

دانشگاه ،نسبت به عدمقبول خود به مجل

شکایت کردند کچام)15/56/13/3/8 ،

در دورز پانزدهم و شانزدهم درمورد حاوق سیاس  ،عریضهای از زنان به مجل

نرسیده اسات

چ ون زنان حساسیت بر روی مسائل سیاس نداشتند و سرگرم زندگ شخص و مساائل مرباوط باه
آن بودند و آرامش نسب جامعه ،ح
باع

مجل

رضایت در زنان ایجاد کرده باود و تنهاا مصاوبات مجلا

برانگیختهشدن حساسیت زنان نسبت به حااوق خاود ما شاده اسات کاه در اداماه در ماورد
هفدهم مالحظه م کنیم
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در دوره هفدهم در مادز چهار قانون انتخاباات مجلا

قچری محرومی  ،از حق رأی در انتخابات مجل

شاورای ملا مصاوب  29میازان 1329

را شامل ای گروهها م داند :نسوان ،کسان کاه

خارج از رشد و آنها که در تحت قیچومت شرع هستند ،تبعه خارجه ،اشخاص که از دی اساالم
خارج شدهاند ،اشخاص که کچتر از بیست سال دارند ،ورشکستگان به تاصیر ،متکدیان ،مارتکبی
قتل و سرقت و ماصری سیاس

با مطرحشدن مجدد حق رأی به زنان در مجل

تلگراف ها و دومارهای در موافات و مخالفت با ای درح به مجل
دومارهای ارسال به مجل

هفدهم عارایض،

ارسال شد تعداد عریضهها و

بهحدی زیاد بود که برخا عارایض و دومارهاا در جلساات مجلا

خوانده م شد به گفته احچد فرامرزی نچایندز مجلا  ،دورز هفادهم دورز دومارهاا باود با ناا،

 ) 37 :1338زنان نیز به ایا تصاچیم مجلا

واکانش نشاان دادناد و باهصاورت جچعا یاا فاردی

عریضههای در موافات با حق رأی زنان به مجلا

ارساال کردناد «ساازمان زناان ایاران» در ناما

رسچ با اشاره به ای که ایران منشور ملل متفق و اعالمیا جهاان حااوق بشار را پذیرفتاه و باه آن
ملحق شده است ،ای تصچیم را از مجل

دور از انتظار دانست و بیان کرد که عدم مشارکت زناان

در انتخابات ای مفهوم را م رساند که دولت مصدق نیز مانند دولتهای پیشی ارزش و شخصیت

برای زنان قائل نیست و زنان را فاقد شعور اجتچاع م داند عادهای از کارمنادان زن در ادارات و

سازمان های دولت تهران نیاز در عریضا خواساتار تسااوی حااوق زناان باا ماردان و حاق رأی در

انتخابات شدند در ای عریضه زنان ،دولت مصدق را ناد م کنند« :آیا ای اسات معنا حکومات

مل ؟ و آیا اینست وعدههای که شچا بچلت میدادید؟» در پایان ای عریضاه و در جادول ناام 18

زن هچااراه بااا شااغل و محاال خاادمتشااان آمااده اساات از داارف زنااان خانااهدار نیااز عریضااههااای

اعتراضآمیز به مجل

ارسال شد زنان برخ از ای گونه عرایض را هچراه با مردان نوشته و برخا

دیگر را به تنهای نوشتهاند عبارات هچنون «نیچ از اهال ای مچلکت حق رأی ندارند چرا زنان

را در ردیف دیوانگان قرار دادهاید در نیچهدوم قرن بیستم کاه زناان دوشاادوش ماردان باهفعالیات

اجتچاع م پردازند باید از حاوق انتخابات بهرهمند شوند زنان را بایاد در تعیای سرنوشات خاود
آزاد بگذارید» از جچله جچالت ای گونه عرایض است برخ زنان به ای موضوع اشاره کاردهاناد
که زنان ،مردان اماروز جامعاه را پارورش داده اناد و حاال آناان ،زناان را از حااوق خاود محاروم

م سازند« :مگر شچا مردان ای کشور در آغوش مادران ایرانا خاود پارورش نیافتاهایاد محااق

است بهبودی آیندز فرزندان ما بستگ به بهباود وضاع زناان دارد » در عریضاهای کاه توساط دو

خواهر با مت یکسان و در دو عریض جداگانه نوشته شده ،آمده است« :نیچ از جچعیت کشور که
امثال شچا مردها را در دام خود پارورش میدهاد ولا در انتخاباات جازء محجاورتری محساوب
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میشود» در نام که توسط  27مرد و 5زن امضاء شده خطاب به نخستوزیار ،آماده« :مناع زناان در
انتخابات بطور کل دخالت دولت را در انتخابات بیشتر کرده و حاوق دمکراتیک مردم را محدود

نچوده است » در ادامه عریضه راهکار نیز ارائه شده که به غیر از حق رأی برای زنان ،برای نظامیاان
نیز خواستار حق انتخابشدن و انتخابکردن شدهاند فضاه خاانم و  28زن دیگار از اهاال دروازه

غار به مجل

عریضه فرستادهاند و خواستار دادن حق رأی به زنان و مردان ب سواد شدهاناد زناان

کمسواد و ب سواد نیز در ای حرکت خودجاوش شارکت کردناد و خواساتار مشاارکت در اماور
سیاس شدند دستخط بد و پر از غلط امالی عریضاه ،نشاان از کامساوادی نگارنادز آن دارد باه

عنوان نچونه در مت نامه چنادی غلاط امالیا وجاود دارد« :ماا امضااکنندگان احال شاهالر محال

س متری و قفاری شغفاریر» و یا نام خود را اشتباه نوشتند «روقیه شرقیهر بختیاری» و اثرانگشات در

پایی عرایض ،نشان از ب سوادی یاا کامساوادی زناان دارد کچاام )17/47/1/1/2 ،البتاه در برابار

موافاان حقِ رأیدادن به زنان ،زنان نیز بودند که مخالف حق رأی به زنان بودند و آن را لطچاه باه
دی اسالم م دانستند در ای راستا دوماری متجاوز از  500امضای زنان به مجل

ارساال شاد در

دوماری دیگر با امضای  250نفر از زنان تهران  ،باا شارکت زناان در انتخاباات مخاالف کردناد و
دخالت بانوان در امور سیاس را جایز ندانستند کچام)17/46/1/1/3 ،

بیشتری عریضه درمورد مطالبات حاوق سیاس مربوط به دورز هفادهم اسات و  28عریضاه از

 34عریض زناان را مطالباات حااوق مادن و سیاسا تشاکیل ما داد ایا اتفااق را ما تاوان در

مطرحشدن حق رأی به زنان در مجل
با ای درح به مجل

هفدهم دانست و عرایض ب شچاری در موافات و مخالفت

ارسال شد و هچ زنان اعم از باساواد و با ساواد و باا هار دباا اجتچااع را

واداشت تا نسبت به حق سیاس خود که از آن محروم بودند ،واکنش نشان دهند
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مطالبات شخصی و خانوادگی
در مجل سیزدهم بخش از عرایض زنان درمورد شاکایت از شاوهر در خصاوه تار

آناان و

ندادن نفاه و تجاوز به عنف است به عنوان مثال زنا بیاان ما کناد کاه باه عناوان پیشاخدمت در

خانهای خدمت م کرده و توسط صاحب خانه صیغ او شده است اما بعد از مدت  ،هچسارش او را
از خانه بیرون م کند و ای زن برای نشاندادن نهایت درماندگ خود از ضربالچثال «هارک
دنیااا کاا

در

ناادارد باادنیا دسااترس ناادارد» در عریضاا خااود اسااتفاده کاارده اساات کچااام،

 )13/110/3/1/211وابستگ اقتصادی زنان به شوهر یا فرزند پسر خود باع

ما شاد در صاورت

فوتشدن یا زندان شدن آنان دچار استیصال شوند ،حت م توان یک از انگیزههای ازدواج در آن

دوران را رفع دغدغ اقتصادی دانست کمبودن ایا مطالباه در دورز سایزدهم نسابت باه عارایض

دیگر را م توان مشاغولیت باه مساائل مرباوط باه جناگ دانسات کاه زناان را از توجاه باه مساائل
خانوادگ بازداشته بود
در مجل

چهاردهم ،پانزدهم ،شانزدهم و هفدهم شاهد کاهش ای مطالبه از سوی زنان هستیم

شاید به ای دلیل که زنان به ای آگاه رسیدند که رسیدگ به ای ناوع مطالباات وظیفا دادگااه

است و در صورت استیصال و عادم رسایدگ باه درخواساتشاان باه مجلا

متوسال ما شادند

به شخصایت

هچننی کمبودن تعداد ای نوع عرایض نسبت به عرایض دیگر در هچ ادوار مجل

زنان برم گردد که با هرگونه شارایط و تغییاری کاه در زنادگ شخصا پایش ما آماد خاود را

سازگار م کردند و آن را نهان نگاه م داشتند و یا نزد ریشسفیدان خانواده مطرح م کردند
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در نهایت از بررس عرایض ادوار مختلف مجل

شورای مل ایا نتیجاه را ما تاوان گرفات

زمان که مشکالت برای زنان ایجاد م شد اا اعم از خانوادگ  ،اقتصادی و اجتچااع کاه نتوانناد

آن را حل کننداا بهدلیل وجود نداشت نهادهای حاوق و قانون برای حل مشکالت ،تنها مجلا

را به عنوان پناهگاه ام و حلّال مشکالت م شناختند و از آن یاری م دلبیدناد بیشاتری عارایض

دوره های بررس شده با  61عریضه مربوط به دورز سیزدهم مجلا
عرایض دورز سیزدهم مجل

شاورای ملا اسات بیشاتری

شورای ملا شاامل مطالباات حااوق و قضاای و مطالباات ماال و

ملک بود ،بهدوریکه از  61عریض بررسا شادز مجلا

سایزدهم 21 ،عریضاه حااوی مطالباات

حاااوق و  21عریضااه حاااوی مطالبااات مااال بااود دلیاال آن ایجاااد فضااای ناااام باارای زنااان و

مستأصلشدن زنان و درگیر شدن آنان با مسائل ناشا از جناگ اسات و باعا
ناتوان در حل مشکالت به مجل

متوسل شاوند دورز چهااردهم مجلا

شاد زناان از روی

باا  22عریضاه گویاای

حاکمشدن فضای نسبتاً آرام در کشور نسبت به دورز سیزدهم است در ای دوره مطالبات سیاس ،
مدن و شغل نسبت به دورز سیزدهم افزایش محسوس داشت که نشان از آن دارد اگر که زناان

درگیر مسائل اقتصادی و خانوادگ نباشاد در جهات احاااق حااوق سیاسا و مادن خاود فعاال

خواهند بود در زمان مجل
عرایض ارسال به مجل

دورز پانزدهم و شانزدهم به دلیل برقراری ثبات نسب در کشور میزان

کاهش یافت مطرحشدن حق رأی به زنان در مجل

هفدهم باع

شاد

زنان نسبت به ای قضیه واکنش نشان دهند و به تکاپو بیافتند و حجم عرایض ارسال از درف زنان
به مجل

افزایش چشچگیری داشت عرایض با موضوعات مختلف نیز به شدت کاهش داشت که

نشان از ایجاد بلوغ فکری در زنان بود کاه دیگار درگیار مساائل جناگ و پیامادهای ناشا از آن

نبودند مسائل حاوق در مجل

مجل

مطرح م شد و مجل

نیز زمان افزایش م یافت که مسئلهای مربوط به حاوق زناان در

چهاردهم و هفدهم گواه ای موضوع است

بیشتری عرایض دورز سیزدهم مجل

شورای مل شامل مطالبات حاوق و قضای و مطالبات

مال و ملک بود ،بهداوریکاه از  61عریضا بررسا شادز مجلا

سایزدهم 21 ،عریضاه حااوی

مطالبات حاوق و  21عریضه حاوی مطالبات مال بود حچل متفاای باه ایاران و اشاغال کشاور و
ایجاد ناامن باع

شد دزدی ،درگیری و قتل افزایش یابد و افرادی بهحق یا ناحق زندان شاوند و

هچسران آنان پیگیرِ وضعیتشان شوند

تحليل متن ،واژگان و ادبيات عرایض زنان
 عرایض زنان دارای ادبیات عامیانه بود و اصول نامهنگاری اداری در آن رعایت نشده و عچومااً
بدون عالئم نگارش است اگر عریضه توساط عریضاه ناوی

نوشاته شاده باشاد دارای قالاب
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یکسان است و ابتدای عریضه با جچله «محترماً بعرض مبار

میرساند» آغاز م شاود و بعاد از

یک فاصله ،مت اصل م آید در انتهای عرایض «امر امار مباار

م توان به ادبیات یکسان عریضه نوی
هچه عرایض را یک نفر نوشته است

 عرایض زنان اغلب دسات ناوی

اسات» آورده شاده اسات

که آن زمان در جامعه وجود داشت اشاره کرد گاوی

بار روی کاغاذهای خاطدار ساند شاچاره  )1یاا برگاههاای

مخصوه اداره تلگراف سند شچاره  )2است و با خودکار توسط شخص عریضهنوی

نوشته

شده است عرایض به دلیل نوشتهشدن در شرایط روح نامناسب و یا به علت کمسوادی زنان،

پرغلط و بدخط است به عنوان نچونه در عریض آمد « :جان  8سر آعله شعائلهر را از محله که
شمهلکهر نجات بدهید » کچام )13/110/3/1/246 ،و یاا « در ایا بهاران شبحارانر کشاور و

گران خاربار شخواربارر » کچام )13/156/16/1/72 ،برخ از عرایض زنان فرادسات جامعاه
تایپ شده است سند شچاره )3

سند  :1عریضه سکینه حاج پور ،کچام13/107/3/1/71 ،
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سند  :2عریضه پروی عامل  ،کچام13/109/3/1/171 ،

سند  :3عریضه تایپ شدز حزب زنان ایران ،کچام14/57/1/1/26 ،
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 اغلب به علت کمسواد بودن یا ب سواد بودن زناان باه جاای امضاا ،اثرانگشات آناان در پاایی

عریضه آمده است برخ عرایض اثرانگشت و امضا ندارند و فاط نام زنان در انتهاای عریضاه
آمده است برخ زنان غیر از امضا دارای مهر مخصوه بودند که سجع مهر آن ،نام خودشان

بود اکثر عرایض توسط خود زنان نوشته شده است ،گواه ای حرف یکسان بودن دستخط مت

عریضه با نام زنان در کنار امضا یا اثر انگشت آنان است و ای مورد نشان ما دهاد اکثار زناان
عریضهنوی  ،باسواد بودند

 عرایض اکثار دارای تااریخ در ساچت راسات بااتی صافحه اسات ساند شاچاره  )4و آدرس
فرستنده در انتهای مت عریضه سند شچاره  )5و یا در پشت پاکت سند شچاره  )6آمده است

سند  ،4عریضه زنان ادارز کل پخش ،کچام14/82/6/1/41 ،

سند  :5عریضه صاحب خلعتبری ،کچام13/110/3/1/222 ،

سند  :6پشت پاکت نامه عریضه صغری فلک  ،کچام13/161/16/1/307،
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 عجز و تبه در مت عرایض زنان کامالً مشهود است و جهت برانگیخت ح ّ ترحّم نچایندگان
مجل

بهکار رفته است از عبارات «از ریاست محترم استدعای عاجزانه دارم »« ،پیر ،عااجز،

شکسته و از کارافتادهام »« ،زن ب ک
پناهنده مجل

و بینااره باا کاودک خردساال »« ،از راه اضاطرار

شورای مل شاده »« ،بانهایات عجاز و الحااح بخاکپاای پادر تاجادار عرضاه

میدارد» و «ای مجل نشینان محض رضای خادا رحچا و شافات در حاق اینجانباه بفرماییاد»

استفاده شده است گاه نچایندگان را به مادسات مذهب قسم دادهاند« :محض رضاای خادا،

محض رضای قانون» و «بحق حضرت زهرا بداد م بیناره رسیدگ فرماییاد» و «شاچا را قسام
میدهم به مادسات عالم»

 مدیحهگوی نچایندگان و باألخص رئی

نچونااه از عبااارات «ریاساات محتاارم مجل ا

مجل

در عارایض زناان دیاده ما شاود باه عناوان

شااورای مل ا دام باائااه»« ،دعاااگوی دائچ ا شااچا

م باشیم »« ،دائمالعچر بدعاگوی وجود معظم مشغول هستیم »« ،با نهایات احتارام دادخاواه
عاجزانه خود را بخاکپای مبار

میرسانم»« ،جناب آقای رئی

محتارم مجلا

کاه از بهتاری

کوات 1مچتازه هستند» و « بانهایت ادب عاجزاناه و مظلوماناه معاروض میادارد و خاادر ماادس
مجل

شورای مل را مستحضر و معطوف میدارد» اساتفاده شاده اسات ایا عباارات گااه در

پشت پاکت هم نوشته م شد گاه مانند عرایض دوران مشروده نام رئی

م شد «ریاست مجل

 در عرایض برای مجل

شورای مل جناب آقای اسفندیاری»

تادس قائل بودند و ای در ادبیات نیز نچود دارد باه عناوان نچوناه در

آغاز عریضه از عبارت «ساحت مادس مجل

مجل

مجل

نیاز آورده

مادس شورای مل » استفاده شده است

شورای مل شیدانه ارکانه» یاا «ریاسات محتارم

 از الااب کچینه ،صبیه ،اینجانبه ،اینجانب ،عیال و بانو در عرایض زنان بهکار رفته است زنان در
برخ از عرایض در ابتدای عریضه ،خود را به دور کامل معرف م کردند

 اکثر عرایض با نام کامل زنان نوشته شده ،جز اندک کاه باا اساتفاده از حارف اول اسام آناان
است

 وانگان بیگانه از زبان انگلیس و عرب زیاد به چشم م خورد مانند وانه انگلیس کپا کاه باا
دستورالعچل عرب به صورت کپیه به کار برده رفته اسات محچادی ،1393 ،ه  )40کلچاات

عرب مانند صغیر ،مشارالیه و آخرالدم نیز به کار رفته اسات سارهمنویسا کلچاات نیاز بسایار

مرسوم بوده است مانند بتهران و یا باستخاله بهجای بهاستخاله
 1جچع کات م باشد عچید)632 :1363 ،
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 در عرایض زنان عچوماً راهکار برای حل مشکل ،توساط خاود زناان نیاز ارائاه شاده اسات در
عریض زن که درخواست شغل برای هچسرش را دارد آمده « مارر فرماییاد شاغل در یکا

از ادارههای دولت یا در مریضخانه » کچاام )13/156/16/1/68 ،و یاا « از منازل کچیناه تاا
مجل

دوقدم است خوب است یکنفر مفتش بفرستید وضعیت رقتآور ما را مالحظه کناد »

کچام )13/107/3/1/17 ،و « شوهر مرا یا خراساان یاا تهاران یاا اصافهان یاا هرجاای کاه میال

خودتان باشد که بتوانند ما را هم ببرد منتال فرمایید» کچام)13/123/7/1/132 ،

 زنان نیز مانند سایر مردم مجل

را محل برای برقراری عدالت م دیدند بهدوریکاه در مات

عریضه از جچالت نظیر «راه امید بهیچ جا ندارم»« ،ای حافظی حاوق ملت ،ای مجریاان قاانون
عدالت ،بفریاد بینارگان مشت از زن و بنه که از جهت امرارومعااش یومیاه و جراحات قلاب

زندگ میکنند» استفاده کردهاند

نتيجهگيري
عریضهها بیانگر وضعیت سیاس  ،اجتچاع و اقتصادی هر دوره و بازگوکنناده فرهناگ حااکم بار

جامعه است عرایض زنان در دورز سیزدهم به علات هامزماانشادن باا جناگجهاان دوم ،شاامل

مطالبات مال و ملک مانند کالهبرداری و تصرف ملک خود و مطالبات قضای مانند تااضای عفو
زندان و مطالبات نظام مانند معافیت هچسر یا فرزندشان از سربازی بود و دغدغههای خاانوادگ

و اقتصادی ناش از نبود امنیت و قحط زنان را از فعالیاتهاای اجتچااع و سیاسا بازداشات در

دوره های بعد و با اتچام جنگ و رهاشدن که زنان از دغدغا اقتصاادی و خاانوادگ  ،مشاکالت
اجتچاع نیز از موضوعات عرایض زنان بود زنان باا حضاور بیشاتر در جامعاه باا مساائل اجتچااع

جدیدی روبهرو و خواستار حاوق خود شدند به عنوان نچونه زنان حزب توده در مورد حاوق زنان
شامل حق آزادی ،حق برابری و حاوق مدن به مجل

عریضه نوشاتند و خواساتار احاااق حااوق

سیاس شدند در دورز چهاردهم مجل  ،تنها زنان فرادست به حاوق سیاس و مادن خاود توجاه

داشتند و خواستار تساوی حاوق زن و مرد بودند در مجل

هفدهم با مطرحشدن اعطای حق رأی

به زنان ،زنان فرادست و فرودست خواستار ای حاق شادند در مجلا

پاانزدهم فعالیات زناان در

عرص اجتچاع از جچله اشتغال بیشتر شد و بالطبع آن عرایض آن دوره را نیز تحت تأثیر قرار داد

اکثر زنان خانهدار و ب سواد در عرایض خود پیگیر مطالبات فردی خود از جچله دفاع از حاوق

فردی و خانوادگ  ،منازعات ملک و دعاوی مال هستند و چون هویت زنان در آن دوران تنها در

جایگاه هچسر و مادر معنا م یافت ،بیشتر عرایض درمورد هچسر و فرزندان آنان باه مجلا

باود و

لذا اکثر عرایض زنان از درف زنان متأهل فرستاده شده است زنان تحصیلکرده و فعاال اجتچااع
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بهدلیل آگاه بیشتر نسبت به مسائل اجتچاع و سیاس  ،پیگیر حااوق خاود از جچلاه حاق آزادی،
حق برابری و حق رأی دادن بودند

یافتههای ای پژوهش را م توان در سه بند زیر خالصه نچود:
 1مطالبات و انتظارات زنان از مجل
شخص بود

 2مجل

شامل مطالبات مال  ،حاوق  ،قضای  ،خانوادگ و

شورای مل عرایض را با توجه به موضوع آن به وزارتخاناه و نهادهاای دولتا

مربوده ارسال و نتیجه را پیگیری م نچود و برای متااض ارسال م کرد

 3زنان تحصیلکرده و فعال جامعه خواستار حاوق سیاس خود بودند اما زنان خاناهدار و
ب سواد در عرایض خود پیگیر مطالبات فردی بودند

منابع و مآخذ

اسناد

مرکز اسناد و کتابخانه مجلس شوراي اسالمی (کمام) ،عرایض زناان دورههاای  16 ،15 ،14 ،13و
 17مجل

شورای مل

کتابهاي فارسی

آدمیت ،فریدون  )1355ایدئولوژي نهضت مشروطيت ایران ج  1تهران :انتشارات پیام

ازغندی ،علیرضا  )1383تاریخ تحوالت سياسی و اجتماعی ایران ( )1357-1320تهران :ساچت
چا دوم

انوری ،حس

 )1381فرهنگ بزرگ سخن ج  5تهران :نشر سخ

ترکن  ،فادچاه و علا دطاری  )1390اسنناد بنانوان در دوره مشنروطيت (دوره دوم و سنوم
مجلس شوراي ملی) تهران :انتشارات کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجل

دهخدا ،عل اکبر  )1377لغتنامه دهخدا ج  10تهران :انتشارات دانشگاه تهران

شورای اسالم

زیباکالم ،صادق  )1383تحوالت سياسی و اجتماعی ایران  1322-1320تهران :سچت چ 1
سفری ،محچادعل

نامک چ 1

 )1371قلم و سياست (از استعفاي رضاشاه تنا سنقوم مصندق) ج  1تهاران:

شجیع  ،زهارا  )1344نمایندگان مجلس شوراي ملی در بيست و یک دورة قانونگنذاري چ
 )1تهران :انتشارات مؤسسه مطالعات و تحایاات اجتچاع

عچید ،حس

 )1363فرهنگ عميد تهران :امیرکبیر چ 1
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فهرست مباحث مطرحشده دربارة زنان در  24دورة مجلس شنوراي ملنی  )1374تهاران:
مرکز مطالعات و تحایاات فرهنگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم چ 1

قائمماام  ،جهانگیر  )1394مقدمۀ بر شناخت اسناد تاریخی تهران :انجچ آثار و مفاخر فرهنگ

مجموعه قوانين موضوعه و مسائل مصوبه دوره چهاردهم قانونگذاري  )1326تهران :چاپخاناه
مجل

مجموعه قوانين موضوعه و مسائل مصوبه دوره پانزدهم قانونگنذاري  )1329تهاران :چاپخاناه
مجل

مجموعه قوانين موضوعه و مسائل مصوبه دوره هفدهم قانونگذاري  )1338تهران :چاپخانه مجل
محچدی ،محچدحسای

 )1393اسناد قم در دوره پهلوي اول (مجلس ششم تا دوازدهم ملنی)

تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجل

شورای اسالم چ 1

 )1395پل پيروزي ،سرزمين قحطی ترجچه عل فتحعلا آشاتیان

مجد ،محچدقل

مطالعات و پژوهشهای سیاس چ 1

تهاران :مؤسساه

مشروح مذاکرات مجلس دوره چهناردهم قانونگنذاري  )1322تهاران :روزناماه رساچ کشاور
شاهنشاه ایران

ماصودی ،مجتب
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معی  ،محچد  )1343فرهنگ فارسی ج  2تهران :امیرکبیر

_____  )1347فرهنگ فارسی ج  4تهران :امیرکبیر
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Abstract:
The problem of this research is to recognize the status of women's
demands in Tehran and their concerns by analyzing their opinions
during the period from 1941 to 1953.It also recognizes Tehran's
women's reaction to political events and answers to the question of
whether women were concerned about political issues other than
family and economic issues. This research is a descriptive-analytical
method based on documents issued by the National Assembly during
the thirteenth and seventeenth (1941-1953), as well as the use of library
resources. Investigating pleading documents shows that educated and
active women at this time demanded the rights of citizens, including
the right to liberty, equality and the right to vote, but housewives and
illiterate women, in their submissions, followed suit individually,
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including defending individual and family rights, civil and financial
conflicts They were.
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