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  1خواهي زنان در جنبش مشروطهنقش 

  
  اختيارالدينپرويز 

  
  .خواهي است گمان يكي از دستاوردهاي شگرف جنبش مشروطه فعال نمودن جنبش زنان ايران، بي

در ... «: ي زنان ايراني چنين نوشت گر مشهور اروپايي پس از بازديد از ايران، درباره گردش كارال سرناروزگاري 
  ».اند دان عوض كرده دان را با آينه و سرمه ها كتاب و قلم آن. خوانند ينويسند و كم كتاب م ها كم مي اندرون، زن

شـود، زن   ي قاجاريه به صورت جدي شروع مـي  ي دادوستد جهاني كه از آغاز دوره قرار گرفتن ايران در گردونه
  .سازد ي و فرهنگي دگرگون ميگ رفته از ديد انديشه ايراني را نيز رفته

خواهانه كشيده  هاي آزادي گيرد، پاي زنان ايراني نيز به جنبش ه از اروپا سرچشمه ميهاي نوين ك با رسوخ انديشه
هـاي پـس از آن در جنـبش     شود و زنان نخست به صورت بسيار جدي و فعال در جنبش تنباكو و سپس در سال مي

از احتكار گنـدم  خورشيدي مردم تبريز عليه قحطي ناشي  1274براي نمونه در سال . شوند خواهي ظاهر مي مشروطه
دهنـد و در   در اين مبارزه، زنان ستون اصلي را تشكيل مـي . خيزند ران و چند دالل وابسته به او، به پا مي توسط حكم

سال بعد گروهي از زنان متشكل و مسلح به رهبري زنـي بـه   . بازند زدوخورد و تيراندازي هشت نفر از زنان جان مي
هـا را ميـان    گشايند و گنـدم  درگيري مسلحانه مي  لم و محتكر آذربايجان را در پيي والي ظا نام زينب پاشا، انبار غله

  . كنند مردم تقسيم مي
عبـدالعظيم،   نشينان حـرم شـاه   از بست  خورشيدي در تهران زنان در پشتيباني 1284روز بيست و دوم آذرماه سال 

در حال ساخت بانـك استقراضـي روس حملـه    دو روز پس از آن مردم به ساختمان . كنند باران مي سربازان را سنگ
  . دهند در اين هجوم مردمي، صف نخست را زنان تشكيل مي. برند مي

امريكايي، كه در  مورگان شوسترشركت متشكل زنان ايران به ويژه در انقالب مشروطيت، چنان اثرگذار است كه 
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ي ناچيز خود يك شبه آموزگار،  ران باتجربهزنان باحجاب اي«: نويسد آن هنگام مستشار مالي حكومت ايران است، مي
ها  ها كاري كردند كه زنان غربي ده آن. ي زنان و سخنگوي مباحث شدند)ها انجمن(ها  سس باشگاهونويس، م روزنامه

  ».و شايد صدها سال براي انجام آن امور، وقت صرف كرده بودند
ـ  در آن هنگام تني چند از انديشگران و روزنامه ي  در روزنامـه  اكبـر دهخـدا   علـي ي چـون مرحـوم   نگاران انقالب

، مسـاوات ي  در نشـريه  محمدرضـا مسـاوات  بـا شـعرهاي خـود در نشـريات گونـاگون،       ايرج ميرزا، صوراسرافيل
هاي خـود   در برخي از مقاله زاده سيدحسن تقي، المتين حبلي  ، روزنامهايران نوي  در روزنامه زاده محمدامين رسول

  .كنند ها دور محور اين مطالبات به شدت پشتيباني مي اجتماعي زنان و جنبش آن هاي و سايرين از خواست
زنان ايراني براي  از سويهاي مترقي و انقالبي زيادي  ها و سازمان ور شدن آتش جنبش مشروطه، انجمن با شعله

خ مذكر اين مرزوبوم ثبت ها در تاري ها و جمعيت گونه انجمن نام بسياري از اين. آيد ياري به جنبش مشروطه پديد مي
  .هاي زير نام برد ها و سازمان توان از انجمن دهد مي ها و مدارك نشان مي جا كه نوشته نشده است؛ ولي تا آن

، مـدير انقالبـي   جهانگيرخان شـيرازي ي  شود و عمه  خورشيدي برپا مي 1285ماه  انجمن غيبي نسوان در دي -1
نـام بـرد    حيدرخان تبريزيتوان از زن  گذاران اين انجمن مي از ديگر پايه. ست، از بانيان آن اصوراسرافيلي  روزنامه
خواهان هستند و بر منبرها عليه استبداد و دربار سخنراني  يي را براي حفاظت از جان علمايي كه جزو آزادي كه كميته

  .دهد كنند، تشكيل مي مي
خواهـد كـه هرچـه زودتـر      نمايندگان مجلس ميخورشيدي اين انجمن طي پيامي از  1286در تاريخ نهم مهرماه 

توانند تدوين نمايند، اسـتعفا دهنـد و كـار مملكـت رابـه دسـت زنـان         متمم قانون اساسي را تدوين كرده و اگر نمي
  .بسپارند

هر هفته، دوبار در باغي خارج از تهـران  . شد گذاشته   خورشيدي بنيان 1285ماه  انجمن آزادي زنان كه در دي -2
  .گيرد ل انقالب و نقش زنان مورد بررسي قرار مييدهد و در جلسات آن مسا لسه ميتشكيل ج

شيخ هادي ، دختر آغابيگمگيرد و نخستين دبير آن  خورشيدي شكل مي 1289انجمن مخدرات وطن در سال  -3
اي تحـريم  هاي آن تبليغ گسترده بـر  ترين فعاليت از مهم. اين انجمن داراي شصت عضو فعال است. است آبادي نجم

هـا   ي دخترانـه و برپـا كـردن ده    گذاري چندين باب مدرسه خانه، بنيان سيس چندين يتيمامصرف كاالهاي خارجي، ت
  . باشد كالس اكابر زنانه مي

ي زنان ايران از سوي اين انجمـن برگزيـده    به عنوان نماينده آبادي صديقه دولتخورشيدي خانم  1301در سال 
 1305او در سال . كند المللي زنان جهان شركت مي ي بين شود و در كنگره كشور آلمان ميشده و راهي شهر برلين در 

  .كند را منتشر مي زبان زناني  خورشيدي در اصفهان روزنامه
  .خورشيدي 1289سيس اسال ت: انجمن خواتين ايران -4
  .خواه وطننسوان يي به نام  با نشريه محترم اسكندريگذار  خواه، پايه جمعيت نسوان وطن -5
  انجمن هيئت خواتين -6
ي نسـوان و انجمـن    خـواه، اتحاديـه   اين هيئت به همراه جمعيت نسوان وطـن  .)مركزي(هيئت خواتين تهران  -7
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  .ي عظيمي را رهبري كردند ها، عليه دولت روسيه تظاهرات زنانه مخدرات وطن به هنگام اولتيماتوم روس
ت نسـوان  اهيـ  -12 ي خواتين ايران شركت خيريه -11ي زنان  كميته -10انجمن نسوان  -9ي نسوان  اتحاديه -8

باني اين انجمن و صاحب امتيـاز و سـردبير    السلطنه مزينملقب به  مريم عميد سمناني: انجمن شكوفه -13اصفهان 
خورشـيدي در چهـار    1294خورشيدي تا آذرماه  1290ي شكوفه از سال  روزنامه. ارگان آن است شكوفهي  روزنامه

: رسـد كـه چنـين اسـت     به چاپ مي» سرلوحه«مشي روزنامه تحت عنوان  شود و در هر شماره خط فحه منتشر ميص
اش تربيت دوشـيزگان   داري، كه مسلك مستقيم داري، بچه ي اطفال، خانه الصحه يي است اخالقي، ادبي، حفظ روزنامه«

  ».ي اخالق زنان و راجع به مدارس نسوان و تصفيه
ها در اين خيال بودم كه چه  سال«: دهد ي خود را از انتشار روزنامه چنين شرح مي السلطنه انگيزه خانم مريم مزين
ي بروز و ظهور نرسد و از آن جايي كه هيچ وقـت   هاي ايراني، هيچ آثار علم و دانشي به عرصه جهت دارد از ما زن

يوس باشند؛ امحروم و م ال باشد و زنان از اين فيض عظمكردم كه بايد علم و دانش منحصر به صنف رجا خيال نمي
ي شكوفه، كه هنوز طفل نابالغ و  بر خود مخير نمودم كه روزنامه... در صورتي كه قادر متعال هر دو را يكسان آفريده

  ».چون شكوفه شكفته است، را طبع نمايم
گيـرد،   انم مريم عميد سمناني صورت ميي شكوفه پس از چهارسال انتشار مداوم و پرثمر كه با همت خ روزنامه

  .ماند سرانجام به علت كمبود كاغذ در بازار، كه ناشي از احتكار آن توسط محتكران كاغذ است، از فعاليت باز مي
گـذاري   و چند تن ديگـر از زنـان مبـارز پايـه     روشنك نوعدوستانجمن پيك سعادت نسوان توسط خانم  -14

  .شود مي
ي شـرايط   هـاي بسـيار متنـوع و جـالبي دربـاره      است كه مقاله» پيك سعادت نسوان«ي  هارگان اين انجمن، نشري

ي زنان براي احقـاق   هاي مبارزاتي ويژه اجتماعي زنان در جهان و ايران، چگونگي اتحاد و تشكل زنان ايران و روش
ي روز جهـاني زن را بـا   بار در ايران، روز هشـتم مـارس يعنـ    اين انجمن براي نخستين. گيرد حقوق خود را در برمي

  . كند شركت تعداد زيادي از زنان مبارز در تهران برگزار مي
  ي زنان ارمني تهران انجمن خيريه -15

ها، تعداد اعضاء، محل دفتر، چگونگي فعاليت، ساختار سازمان  هاي زنان، رهبري آن متأسفانه از بسياري از انجمن
نيست، اين موضوع ريشه در تاريخ مذكر ايران دارد كه در درازناي  مشي مبارزاتي آنان آگاهي زيادي در دست و خط
مادران و خـواهران و   ااند كه نيمي از افراد جامعه ـ حت رس جا مي ها حاكميت استبداد سياه شرقي، كار را تا به آن سده

اين . شود خ ما ياد نميآورند و از زنان، حركات اجتماعي آنان و از عناصر زنانه در تاري زنان خود را ـ به حساب نمي 
ي انقالب مشروطيت از مشـاركت زنـان    كاره يابد كه حتا پس از پيروزي نيمه جا استمرار مي حركت ارتجاعي تا به آن
  .شود  در حاكميت خودداري مي

توان از زنان نام برده در زير به عنـوان برخـي از    به هرحال آن چه كه مسلم است و تاكنون مشخص گرديده، مي
المتكلمـين   آبادي، همسر ملك آغابيگم دختر نجم: هاي زنان ايران در آن دوره ياد كرد انقالبي و مترقي انجمن رهبران

المعالي معلم، دختر سردار افخم  خان، دره خان ميكده، آناهيد داويديان همسر يپرم خطيب انقالبي، همسر ميرزا سليمان
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ي كتـاب   نويسـنده ) وزيـروف (خانم استرآبادي  بي آزموده، بيالملوك جواهر كالم، طوبي  گيالني، صفيه يزدي، شمس
  .و خانم هما محمودي، نويسنده» الرجال معايب«

ها به اين جنـبش داده نشـده اسـت و تنهـا در      در تاريخ جنبش مشروطه جايي درخور به جنبش زنان و ياري آن
ي  زنـان در پشـت جبهـه    هـا بـه صـورت بسـيار چكيـده بـه مـواردي چـون چگـونگي سـازماندهي           برخي از كتاب

 المتـين  حبلي  براي نمونه نشريه. هايي گرديده است ها با لباس مردانه اشاره خواهان و يا شركت زنان در جنگ آزادي
شـدگان   در يكي از زدوخوردهاي بين اردوي انقالبي معروف ستارخان بـا لشـكريان شـاه، بـين كشـته     ... «: نويسد مي

  ».در لباس مردانه پيدا شده استطلب  انقالبي جسد بيست زن مشروطه
ترين حقي براي زنان، چه از نظر انتخاب شـدن و چـه از    پس از انقالب مشروطه گرچه در قانون اساسي كوچك

ي خود و درك شرايط دشـوار   بيني ويژه شوند، ولي زنان ايران با روشن ل نمييلحاظ انتخاب كردن و حقوق ديگر، قا
كشـند و در   دريغ مجلس نوپاي شوراي ملي دست نمـي  كنند بل از پشتيباني بي نميو بحراني كشور نه تنها اعتراضي 

ي الزم در اختيار دولت نيست، زنان ايران با فروش زيورآالت خود   شرايطي كه براي تشكيل بانك ملي ايران سرمايه
  .رسانند به اين كار ملي و ميهني ياري زيادي مي

سـيس  اگيـرد، ت  خواه شكل مـي  ديشگران انقالبي كه با همت زنان آزاديپس از انقالب مشروطه از كارهاي مهم ان
بي خـانم   بيبه مديريت خانم » ي دوشيزگان مدرسه«ي دخترانه به نام  نخستين مدرسه. مدارس دخترانه و زنانه است

  .رددگ خورشيدي برپا مي 1286در سال  طوبي آزمودهبا مديريت خانم » ي ناموس مدرسه«و به دنبال آن  وزيروف
ي جديد اختنـاق   در اهميت روزافزون جنبش زنان ايران همين بس كه پس از به توپ بستن مجلس و آغاز دوره

طوري كـه در نهضـت    هاي ايران همان شما زن«: دهد كه ها را مورد خطاب قرار مي سياسي، حزب دموكرات ايران آن
رهاي شما در تبريز تفنگ بـه دسـت در سـنگر    مشروطه چادر به سر و تفنگ در دست قيام كرديد و امروز هم خواه

موقع آن رسيده كه بار ديگر بر ضد ظلم قيام كنيد و دشمن بـدخواه را از پـاي درآوريـد و آزادي را بـه     ... جنگند مي
  ».دست بياوريد

 هاي ناشناخته و استعدادهاي ذاتـي زنـان ايرانـي    آورد تا ارزش يي فراهم مي خواهي زمينه بنابراين جنبش مشروطه
  .هاي اشتباه گذشته را شكافته و خود را رها سازند ي سنت تري يابد و به اين وسيله، پوسته بروز بيش

محـدودي بـراي آنـان     ارساند كه هرگاه ميدان عمل حت ي ايران زنان را به اين حقيقت و باور مي انقالب مشروطه
  .هاي بلندي بردارند كل جامعه گام دانند كه چگونه بايد براي رشد خود و گشوده شود، زنان ايران نيك مي

  
  نوشت پي

  
  .است چاپ شده 85، تير و مرداد 13ي  ، سال سوم، شمارهنقدنوي  نامه تر در ماه ــ اين مقاله پيش

  .پرويز اختيارالدين ي نوشته ،ي مجازات فرود انقالب مشروطه و فراز كميتهبخشي از كتاب . 1


