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نان در بسـیاري از جنبــش ھــاي سیاسـي،  مھم ترين ويژگي زنان در يك صد سال اخـیر، ايـن اسـت كـه ز
با . اجتماعي و حتي جنبش ھاي مسلّحانه ی اين دوران شركت داشته اند ّـت آنـان را  ايـن ويژگـي موقعی

یان كشـورھاي خاورمیانـه پیشـتاز . سده ھاي پیش از اين متمايز مي كند گر، چـون ايـران در م از طرف دي
تبر روسـیه را ھـم متـأثر از  ّخـان، انقـالب ھندوسـتان و يـا انقـالب اك ضي از مور تحول بوده، تا حدي كـه بع

ین دلیـل مــي تـوان گفـت  ھمـان گونـه كـه ايـران در : تحوالّت ايران و انقالب مشروطه مـي داننــد، بـه ھم
خاورمیانه، پیشگام مدرنیزاسیون و تحول خواھي بوده، زنان ايراني نیز نسبت به زنان خاورمیانه در جنبش 

براي اثبات اين ادعا، بـه بررسـي نمونـه ھــاي عیـني مشـاركت . ھاي سیاسي اجتماعي پیشتاز بوده اند
 :زنان در جنبش سیاسي اجتماعي دوران مشروطه مي پردازيم 

  
 جايگاه و نقش زنان در انقالب مشروطیت 

ھر چند زنان نیمي از جمعیت ھر جامعه اي را تشكیل مي دھند، ولي در منابع و مآخذ تاريخي، اين تأثیــر 
بر تحوالّت اجتماعي، يا ناديده گرفته شده يا بھايي كمتر از ارزش واقعي بـه آن داده شـده اسـت ؛ امـا در 
انقالب مشروطیت كه آغازي بر پايان شیوه ھاي حكومت خودكامه در ايران بود، با تأمـل بیشـتر مــي تـوان 

به وضـوح مشـاھده كـرد در انقـالب . اثرات ارزشمند فعالیت ھاي سیاسي، اجتماعي و فرھنگـي زنـان را 
كـاري خردمندانـه و دامنـه دار دسـت زدنـد و مطالبـات خـود را در حـوزه ھــاي مشروطه، زنان ايراني به پي

ید ورزيدنـد جان، گیـالن، قـزوين، . سیاسي، اجتماعي و فرھنگي پیش نھاده و بر تحقّق آن تأك زنـان آذرباي
جود آوردنـد كـه ...اصفھان و ھا انجمـن سـري و نیمـه سـري بـه و ، نقش تاريخي خود را ايفا نمودند و ده 

ّي مردان، به مبارزه ی بي امان با غول استبداد مشغول بودند  .دوشادوش انجمن سر
گري داشـت جان رنـگ دي خیز، . در میان مبارزات زنان ايراني، مبارزات زنان آذرباي مان  در ايـن خطّـه ی قھر

به رزم بـا  شیرزنان آذربايجان، عالوه بر مبارزات سیاسي، بـه مبـارزه ی نظـامي نـیز پرداختـه و مسـلّحانه 
ھر چند انقالب مشروطیت در ايجاد و استقرار يك نظام سیاسي مردم ساالر ناكام مانـد . دولتیان شتافتند

كه داليل اين امر خود بحثي جدا مي طلبد و از حوصله ی اين مقاله خارج است، ولي در اين دوران بود كه 
نان، ايـده ھـا، . زنان براي نخستین بار فعالیت خود را آغازكردند و در آن حضور مؤثر داشتند ھـم چنیـن در آ

به وجودآمــد كري . انتظارھا، آگاھي ھاي جديد و موج نوگرايي پیرامون نگرش به حكومت در ايران  تحـول ف
ی فرھنگي زن ايراني در جريان مشروطیت ناشي از علل مختلـف، از جملـه قــرار گـرفتن ايـران در گردونـه 

ی قاجاريه است كه در منابع متعدد اشاراتي چند به اين حضور فعال زنـان در روابط بین الملل از اوايل دوره
 :مبارزه براي تحقّق اھداف مشروطه شده كه در زير به چند نمونه آن اشاره ی مي گردد

ـ در جريان مھاجرت صغري، زنان با شركت در تظاھرات خیاباني خواھان بازگشت علما شدند و اقداماتي 1
را در راستاي استقرار مشروطه و دموكراسي در ايران انجام دادند كه از آن نمونه، مي توان به اقدام يكي 
از انجمن ھاي سري مبني بر اينكه عمه میرزا جھانگیر صور اسرافیل را مأمور رسـاندن نامـه ی تھديدآمیـز 
به زن حیـدرخان تبريـزي، مراقبـت و  سركردگي زنـي مشـھور  به شاه كرده بود و گروھي ديگر از زنان بـه 

 .محافظت از جان علماي مشروطه خواه را كه بر منابر سخنراني مي كردند، برعھده داشت، اشاره كرد
عدد از تھـران و تبريـز، 2 سال تلگـراف ھـاي مت ـ با پیروزي انقالب مشروطیت، زنان از پاي ننشستند و با ار

قي از  جا و منط لي بـا حمايـت ب شدند و نـیز در تشـكیل بانـك م سريع قـانون اساسـي  خواھان تصـويب 
عدم وجـود  لت  به ع حالي كـه  سیم نمودنـد، در  صحنه ھـاي مشـروطیت را تر مجلس، يكي از زيباترين 
شنیده  نار  شه و ك سرمايه ی كافي جھت تشكیل بانك، زمزمه ی وام گرفتن از روسیه و انگلسـتان از گو

 .مي شد
ـ در طي يازده ماه محاصره ی تبريز به وسیله ی نیروھاي درباري، زنان عالوه بر كمك ھايي كه در پشت 3

يز نقـش . جبھه مي كردند، با لباس مردانه در میدان جنگ ھم حاضر مي شدند در اين زمینــه، انجمـن تبر
گزارش ھاي موثق، حاكي است كه در جريان جنگ، زنان رزمنده كه خود را :  زنان را چنین توضیح مي دھد

ھارت . به صورت مردان درآورده بودند، در يكي از بخش ھاي مھم جنـگ جنگیدنـد اينـان كـه در تیرانـدازي م
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عالوه بر ايـن، زنـان . داشتند، به درون نیروھاي دشمن رخنه كرده و سرب مذاب بر روي آن ھا مي ريختند
سالح  كشاورز در روستاھاي كوچك آذربايجان، در حالي كه نوزادان خود را بر پشت خـويش بسـته بودنـد، 

نگ بنا به گزارش روزنامه. ھاي گرم برداشته و دوش به دوش مردان جنگیدند ی حبل المتین، در يكي از ج
شدند شته  ی ھـم چنیـن، زمـاني كـه تبريـز در محاصـره. ھاي تبريز، بیست زن ملبس به لباس مردانـه ك

در . ه، فرمانده ی نیروھــاي مزبـور فرسـتادندنیروھاي شاه بود، گروھي از زنان شھر نامه اي به عین الدول
شروطه بـاز مـي : بخشي از نامه چنین آوردند اگر چنین مي پنداريد كه با ظلم بي حد، مردم ايـران را از م

ما براي چند ماه، غذاي كافي داريم و پس از آن نیز، به خوردن میوه، گیاه و . داريد، سخت بر خطا ھستید
یم  خواھیم خـورد و سـرانجام خواھ برگ درخت دست خواھیم زد و حتي گوشت گربه و حیوانـات ديگــر را 
ّدمیرزا نخواھیم شد و شما ھم مورد لعن  ّا مطمئن باشید كه تسلیم وسوسه ھاي شیطاني محم مرد؛ ام

 .و نفرين ابدي مردم ايران قرار خواھید گرفت
جدي و 4 ـ پس از فتح تھران و تشكیل مجلس دوم و در جريان اولتیماتوم روسیه به ايران نیز زنان حضوري 

لس : مورگان شوستر، در اين زمینه مي نويسد. فعال داشتند زماني كه شايعه ی تسـلیم نماينـدگان مج
توان انجـام داد تـا  ملي در مقابل خواسته ھاي روس قوت پیدا كرد، اين سؤال پیش آمد كه چه كاری مي 

ھاي . جلوي اين حقارت را گرفت من يـا در آسـتین  سیصد زن، در حالي كه بسیاري از آنھـا تپانچـه زيـر دا
یس مجلــس  جا اجتمـاع كردنـد و از رئ ً بـه طــرف مجلـس رفتنـد و در آن شان حمــل مـي كردنـد، مسـتقیما
خواستند تا به آنھا اجازه ی ورود دھد؛ روبندھاي شان را كنار زده و تھديد كردند كه اگر نمايندگان كوتاھي 

 .كنند و آزادي استقالل ايران و مردم آن را به بیگانگان بدھند، پسرھا و شوھران شان را خواھند كشت
صه ھـاي حضــور جـدي زنـان در عصــر  -به عالوه، انجمن ھا و محافل سیاسي  اجتماعي زنان، از ديگر عر

صرف نظر از ديدگاه ھا و وابستگي ھايي كه برخي از اين محافـل فكـري وابسـته بـه زمــان . مشروطه بود
نان  نان، بـروز توانمنـدي ھـا و ارائـه ی نظريـات ز خود داشتند، در كل، چنین تشكیالتي در امر مشـاركت ز

توان بـه انجمـن آزادي زنـان، . تحصیل كرده ی آن روزگار، جايگاه ويژه اي داشـتند ھا، مـي  ين انجمـن  از ا
ھا، انتقـاد بـه عمـل كـرد . كمیته ی زنان در تبريز و انجمن شكوفه اشاره كرد از جمله اقدامات اين انجمن 

 .نمايندگان مجلس به دلیل نداشتن برنامه ھاي مشخص براي اداره ی جامعه بود
ھاي نويـني را در ابعـاد  شروطیت، فعالیـت  صه ھـاي سیاسـي و نظـامي، زنـان م عالوه بـر حضـور در عر

از جمله اين اقدامات، تأسیس مدارس . گوناگون فرھنگي شكل دادند كه در جامعه تأثیرات عمیقي داشت
اولین مدرسه ی دخترانه، ھم زمان با برقراري مشروطیت، با نام دوشیزگان و به مديريت بـي . نسوان بود

كه در . بي خانم، شروع به كار كرد ست  از نكات قابل توجه مدارس اين دوران، لوايح و سخنراني ھـايي ا
ضمن امتحانات يا به مناسبت ھاي گوناگون، معلمان و دانش آموزان در فوايد آمــوزش زنـان و اثـرات مثبــت 

 .علم آموزي آنان ايراد مي كردند
از ديگر اقدامات زنان مشروطیت مي توان به حمايت آنھا از جنبش كاالھاي بومي و عدم خريد منسـوجات 

در آن زمـان، اعتقـادي در كشـور وجـود داشـت، مبــني بـر اينكـه تحريـم . وارد شده ی اروپايي، اشاره كرد
بنابراين دانش . كاالھاي اروپايي، جامعه را از وابستگي به مولدان و سوداگران اروپايي رھا خواھد ساخت

آموزان مدارس با افتخار به پوشیدن لباس ھاي بومي و تولیدات داخلي ھمت گماردند و زنان در تبريز طي 
ھاي كھنـه ی خـود را  مردم خواسـتند كـه بـراي مـدتي لبـاس  نه، از  اجتماعي، ضمن تحـريم كـاالي بیگا

ّت بگمارند  .بپوشند و به تولید منسوجات داخلي ھم
بود اولیـن . فعالیت مطبوعاتي و انتشار روزنامه نیز از ديگر فعالیت ھاي ارزشمند زنان در عصر مشروطیت 

با پـرداختن بـه امـور  نشريه ی زنان، دانش، به مديريت خانم دكتر كمال، به صورت ھفتگي منتشر شـد و 
خانوادگي و دوري جستن از مسائل سیاسي، تا حدودي در برآورده ساختن اھداف فرھنگي زنان، موفـق 

 .عمل نمود و در شناساندن به اجتماع، تأثیر بسیار جالبي گذاشت
مي نويسـد نوع زنـان در انقـالب مشـروطیت  به، : مورگان شوستر آمريكايي درباره ی نقش مت ّ زنـان محج

ھاي خـود مـي  یت  جذب فعال به سـرعت  معلم و روزنامه نگار پايه گذار باشگاه زنان مي شوند و زنان را 
 .عالقه ی آنھا به اين امور، شبیه عالقه ی شركت كنندگان در جنگ ھاي صلیبي به جنگ است. كنند

بود شروطیت  صر م ھاي زنـان ع قدامات و فعالیـت  يد، نمونـه اي از ا قع، مشـروطیت . آنچه ذكر گرد در وا
فرصتي پیش آورد تا ارزش ھاي ناشناخته و استعدادھاي ذاتي زنان ايرانـي بـروز يابـد و پوسـته ی سـنت 

شود شروطیت، . ھاي غلط كه حضور جدي و فعال زن را برنمي تافت، شـكفته  بـه واقـع، زنـان در عصـر م
نشان دادند كه حتي وقتي میدان عمل محدودي، براي شان گشوده مي شود، نیك مي دانند كه چگونـه 

 .براي ارتقاي خود و جامعه ی خويش، قدم ھاي مؤثر و تأثیرگذاري بردارند
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 زنان مشروطه و نبرد با كھنه انديشان 

ھاي  لب از درون خانـه  كه اغ زنان ايراني در دوره ی مشروطه، به كشمكش و نبردي دامنه دار پرداختنـد 
ّت . شان شروع مي شد و تا بطن جامعه كشیده مي شد فع تبعیـض و محرومی ھدف تمامي اين زنـان، ر

ديرپاي تاريخي در عرصه ھاي مختلف زندگي اجتماعي بود كه به عنوان مھم ترين ابزار نیل به آن، بايد به 
زنان مشروطه دريافتند كه براي حضور در جامعـه و . آموزش و كسب توانايي و مھارت ھاي زنان اشاره كرد

ھارت الزم را كسـب كننـد تـا از وابسـتگي بـه  كسب استقالل، به خصوص استقالل اقتصادي، ابتدا بايـد م
ين راه، . سلطه ی مردان رھايي يابند پس نخستین قدم، تأسیس مدارس و انجمن ھاي زنانه بود كـه در ا

ّل شدندزنان ايراني زحمتي مضاعف، پي  .گیر و مداوم را متقب
طوري كـه  نخستین تالش براي ايجاد مدرسه ی دخترانه با واكنش شديد سـنت گرايـان مواجـه شـد؛ بـه 

شديه، درسـال  تأسـیس گرديـد، در چھـارمین روز  1282مدرسه ی دخترانه ی پرورش كه توسـط طوبـي ر
به تعطیلـي . فعالیت خود تعطیل شد سنت گرايـان  مدرسه ی ملي دوشیزگان نیز با برخوردھاي مختلــف 

كشانیده شد و قبل از آن، به دلیل اينكه واژه ی دوشیزگان به معناي باكره است، خواستار برداشـتن ايـن 
اين وضعیت در بسیاري از شھرھا ھم تكرار شد و نخستین مراكز آموزشي . اسم از تابلوي مدرسه شدند

 .دختران با فشار و سختي كار خود را آغاز كردند
به گمان سنت گرايان و بخش اعظم جامعه ی آن روز ايران، آموزش زنان با نقـش ھــاي سـنتي آنـان مثـل 
خانه داري، شوھرداري و بچه داري، ناھماھنگ بوده و باعث برھم خوردن نظام خانواده و نظـم اجتماعــي 

به ھمین دلیل، آموزش دختران را به مثابه بمب ساعتي مي دانستند كه پس از مدتي، اخــالق . مي شد
مي كنـد مت . و نظام خـانواده را متالشـي  تك حر قي و ھ سه رو را متھـم بـه بـي اخال ختران مدر آنھـا د

مي نمودنـد یب بـه آزار و اذيـت آنـان  در عكـس . خانوادگي و حتي مذھبي مي كردند و گاه اوبـاش را ترغ
مـي ... العمل به اين ديدگاه، بنیان گذاران مدارس دخترانه نام مدارس را ناموس، عفاف، حجاب، عصمت و

 .گذاشتند
با پیروزي انقالب مشروطیت و شكل گیري تفكرات نوين، بسترھاي مناسب فرھنگي اجتماعي براي زنان 
گان  حتي بسـیاري از بزر ّاتر شد، اما بسیاري از مشكالت و موانع ھم چنـان حـل نشـده بـاقي مانـد،  مھی

ستند تـا آنجـا كـه قــانون انتخابـات سـال  بـه  1285نھضت مشروطه نیز مانند مردم عادي به زنان مي نگري
ً مــورد  ضاي آن ھــا مبـني بـر اينكـه رسـما صراحت زنان را از تالش ھاي سیاسي بـازمي داشـت و بـه تقا
نداني نكــرده و مجلــس مشـروطه ھــم، در پاسـخ بـه نامـه ی زنـي كـه در آن  حمايت قرار گیرند، توجـه چ

گرچـه : خواسـتار حمايــت رسـمي از آمـوزش زنـان و مشـاركت اجتمـاعي ايشــان شـده بـود، تصـريح كـرد
تغییراتي در كشور در شرف وقوع است، اما با اين ھمه، ضرورت دارد كه پايگاه سنتي زن و مرد ھم چنان 

با ايـن . بي ھیچ تغییري حفظ شود فاوتي وجـود نـدارد، ولـي  البته بین زن و مرد از لحاظ عقلي و شعور ت
 .حال، آموزش محدود براي زنان كافي است

زنان عصر مشروطه عالوه برايجاد مراكز آموزشي، با تأسیس انجمن ھاي زنـان، انتشـار نشـريات مختلـف 
مخصوص زنان و سخنراني ھاي متعدد در اعتراض به حضـور قـواي بیگانـه در ايـران، رسـانیدن كمـك ھـاي 
ھاي مختلــف، جھــت  مالي از طريق اھداء و فروش جواھرات و پس اندازھاي شخصي، ايجـاد گردھمـايي 

زنان ايراني در دوران . بھبود اوضاع زنان و دختران و تالش براي به دست آوردن حق رأي فعالیت مي كردند
نان  موزش ز یتي و آ با جنبــش اصـالحات ترب كه  كاري  مشروطه، از يك سو، در مقابل گروه ھاي محافظه 
مخالف بودند ايستادند و از سوي ديگر، به فقدان برنامه ھاي كارآمد ملّي توسط مجلس خرده مي گرفتند 
. و حتي ھنگامي كه مجلس به توپ بسته شد، مشروطه خواھان تشكیالت خود را به تبريز منتقل كردنـد

 .گروه ھايي از زنان نیز به نیروي مقاومت پیوستند و براي استقرار مجدد مشروطیت جنگیدند
مورگان شوستر در اثر خود به نام . نقش زنان ايراني در برپايي و پیشبرد نھضت مشروطه، ستودني است

ّت به عمل  اختناق ايران، تالش ھا و خدمات ارزشمندي را كه زنان ايراني در جھات تحقق انقالب مشروطی
يران بسـیار زيـاد اسـت و تصـريح : وي مي نويسد. آوردند مي ستايد نفوذ عظیم و مخفي زنان در كشور ا

ند، يـك شـبه ره صـد  سي و اجتمـاعي چنـداني ندار مي كند كه زنان محجوب ايراني كه تجربه ھاي سیا
ھه و  ساله پیمودند و سرانجام طي چند سال، به دستاوردھايي نايل آمدند كه زنان غربي در طول چند د

 .حتي يك قرن به آن دست يافته بودند
  

 نقش زنان مشروطه در مبارزات آذربايجان 
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به حسـاب مـي آيـد ین  . عصر قاجار در بررسي تحوالت تاريخ زنان، يكـي از اعصـار مھــم تـاريخي ايـران زم
ھا پـاره اي از  چراكه تا آن زمان، زنان به عرصه ی فعالیت ھاي اجتماعي و سیاسي قدم ننھاده بودند و تن
ا در  ّ ند؛ ام سي بپرداز به ايفـاي نقـش سیا زنان درباري مي توانستند در كنار شوھران و فرزنـدان خـويش 
ھاده و از طريـق  صه ن شور، قـدم بـه عر عصر قاجار، زنان به عنوان مخالفت با سیستم استبدادي جاري ك

 .شركت در تظاھرات و ايجاد انجمن ھا، وظیفه ی تاريخي خود را انجام دادند
بود طور . يكي از مناطقي كه زنان در آنجا به فعالیت جدي سیاسي دســت زدنـد، تبريـز  در آنجـا زنـان بـه 

شدند ھي از زنـان . جداگانه با دولتیان مبارزه نمودند و در مخالفت با عین الدوله وارد عرصه ی مبارزه  گرو
به زور دولتیـان  مسلّح كه چادر را به كمر بسته بودند، به بازار آمدند و دست به اسلحه برده و بازار را كـه 

ً بستند شد، ايـن دسـته از . باز شده بود، مجددا پس از اين واقعه، ھر وقت ظلم و ستم حكومت زياد مي 
زن ھا به رھبري زينت پاشا، كانون فساد را ويران مي كردند و سپس از ديده ھا ناپديد گشته و كسي نیز 

 .به ھويت آنھا پي نمي برد
ند و در عـوض  پس از استقرار مشروطیت و تشكیل مجلس اول، زنان كـه ھمپــاي مـردان مبـارزه كـرده بود
من ھـايي تشـكیل دادنـد تـا در راه  لف، اتحاديـه ھـا و انج ھیچ حقي به دست نیاورده بودند، در نقاط مخت

زنان تبريز نیز در اين راه از كوشش نايستادند بـه طــوري كـه تلگرافـي از . كسب حقوق خويش مبارزه كنند
مروز بـه تحريـر نمـي آيـد . سوي انجمن ملّي تبريز به تھران فرستاده شد كه وضع انقـالب شـھر از صـبح ا

تمامي اھل شھر در ھیجان، طايفه ی نسوان با بچه ھاي شیرخوار در مساجد محالّت جمع، اھالي، بـي 
ھالي امكـان نـدارد، حـق  سكین و تسـلّي ا حالي كـه، ت طاقتي و بي صبري را به درجه اعال رسـانده در 

 .تعالي تفضّل فرمايند
نان  ته ی ز اندكي بعد زنان تبريز نیز به منظور انسجام بخشیدن به فعالیت ھاي خود، انجمني به نـام كمی

ملـك زاده در كتـاب تـاريخ انقـالب . تأسیس كردند و مبارزات خود را با زنان شھرھاي ديگر منطبق سـاختند
یان و : باره مي گويدمشروطه، در اين ضد اع زن ھاي تبريز بـه زن ھـاي شـیراز نامـه نوشـتند و آنھـا را بـر 

يز و محاصـره ی آن، .  اشراف، تحريك به انقالب كردند له در تبر ین الدو اين كمیتـه، در جريـان فشـارھاي ع
تلگرافي به كمیته ی زنان ايراني مقیم استانبول فرستادند و از آنھا خواستند كه ستم ديـدگي آنـان را بـه 

مضـمون تلگرافـي . گوش جھانیان برسانند و افكار عمومي مردم سراسر دنیا را به اين موضوع جلـب كننـد
 :كه در اين مورد به پادشاه انگلستان ارسال شد، به اين شرح است 

عالي جنابا، ما ايرانیان ساكن قسطنطنیه، به نمايندگي از طرف ناسیونالیست ھاي ايران، به اتكاي روابط 
ست، از آن  دوستانه ی تاريخي و باستاني كه ھمیشه بین ما و دولـت و ملّـت انگلسـتان وجـود داشـته ا

ً از . جناب استدعا داريم به موضوع زير، بذل توجه فرمايند به موجب تلگرافي كه آخر وقت ديشب مستقیما
تبريز به ما رسیده و رونوشت آن به ضمیمه تقديم است، عین الدوله اولتیماتومي به مدت چھـل وھشـت 

ھا را خواسـتار شـده اسـتساعت به ناسیونالیست ھاي تبريز داده و تسلیم بي تن ايـن . درنگ آن  در م
ند زد ّت اشاره شده است كه در غیر اين صورت، سپاھیان عین الدوله به قتل عام دست خواھ . اتمام حج

براي استحضار آن جناب به عرض مي رساند كه ما ھیچ گاه بـه . مدت اولتیماتوم، از ديروز آغاز شده است
العاده اي از شاه بنمايیم، به عكس خواست ھاي مـا، خود اجازه نداده ايم كه تقاضاھاي افراط آمیز و فوق

ّه و قابل تصديق است خواست ھاي ما فقط عبارت از اعاده ی انتظامات و تجديد برقراري مشروطیت . موج
طي دو سـال . است كه از طرف اعلي حضرت مظفرالدين شاه به ما اعطا شده است تار شـاه كنونـي  رف

به خوبـي بـدان واقـف ھسـتند ناب  به . گذشته، نیاز به انتقاد از طرف ما ندارد، چون عالي ج ً، بايـد  ضـمنا
ً رسـمي از اعلــي حضـرت ملكــه  با استحضار آن جناب برسانیم كه كمیته ی زنان ما در اينجا، اطمینان تقري
الكساندر را دريافته است، مبني بر اينكه دولت اعلي حضرت پادشاه انگلستان، با ھمكاري دولت روسیه، 
لني سـپاھیان شـاه در  ھم اكنون مشغول اقداماتي براي پايان دادن به عملیات خونريزي و چپاول گـري ع

ثر نـداده، . تبريز ھستند متأسفانه بايد بگويیم كه شاه نه تنھا به يـك چنیـن يادداشـت مشـتركي ترتیـب ا
ھد مقامـات رسـمي . بلكه اعتنايي ھم به آن نكرده است البته داليلي در دست داريـم كـه نشـان مـي د

روسیه به طور غیر رسمي به شاه كمك مي كنند و در امر اعاده ی انتظارات و برقراري مجدد مشـروطیت 
 .در ايران مداخله و كارشكني مي كنند

كه : سر ادوارد گري، به رئیس كمیته ی زنان ايراني در قسطنطنیه چنین جواب مي دھد اعلي حضـرت مل
ست، اعـالم دارم شده ا به ايـن جانـب محـول  كه وصـول تلگـراف شـما را كـه  . به اين جانب امر نمودنـد 

نك  سیه، اي بايستي به اطالع شما برسانم كه دولت اعلي حضرت پادشاه انگلستان، با ھمكاري دولت رو
 .مشغول اقداماتي است تا انتظامات برقرار گردد
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كي از  سلّح شـدن و جنگیـدن زنـان شـد، ي جر بـه م كه حــتي من بدين ترتیب فعالیت زنان در اين مبارزات 
خروج  شور گرديـد و زمینـه ھـاي بعـدي  عوامل مؤثر شناسايي خواسته ھاي بر حق ايرانیان در خارج از ك

 .روسیه از ايران را فراھم نمود
  

 نتیجه 
مــرداد ھمــان ســال، فرمــان  14روي داد و طــي آن در  1285در جريــان انقــالب مشــروطیت كــه بــه ســال 

مشروطیت، علي رغم میل باطني، از طرف محمدعلي شاه صادر شد، عوامل و عناصر مختلفي حضـور و 
مشاركت داشتند كه در اين میان، نقش زنان مي تواند تأثیرگذارترين و در عین حال ناشـناخته تـرين مـورد 

 .باشد
شكوفايي  بورژوازي بـود، در عصـر  سي و اجتمـاعي نظـام  حاكمیت مشروطه كه به مثابه پوسته ی سیا
خود با شور و حرارت خاصي از مباني آزادي و دموكراسي، جھت بیداري و احقاق حقوق و شركت زنان در 

شته . اين امور دفاع كرد در حقیقت، نھضت مشروطه خواھي ايران كه آذربايجان و تبريز در رأس آن قـرار دا
ماعي خــود  شت سیاسـي و اجت و نقش تعیین كننده اي ايفا مي كردند، باعث بیداري زن ايراني از سرنو

 .شد كه در اين راه، عالوه بر مردان، جامعه ی زنان نیز حضوري فعاالنه داشت
آشنايي با فرھنگ و تمدن جديد و نفوذ آن در جامعه ی ايران، در دوراني كه زنان در جوامع غربي دوش به 
دوش مردان به حقوق مسلّم و اولیه ی خود دست يافته بودند، جزو عواملي است كه در بـه وجـود آمـدن 
بداعات خاصـي  كارات و ا احساس اينكه زن ايراني به عنوان يك انسان مي تواند در سرنوشت جامعـه، ابت

چیزي كه واقعیت تاريخ كشور ايران آن زمان اسـت، اينكـه زن، جـز گوشـه ی . داشته باشد، تأثیر گذاشت
 .خانه جايي در آن نداشته است

لف مبـارزاتي و كمـك  عده ی كثـیري از زنـان آذربايجـان در صـحنه ھـاي مخت در جريان انقـالب مشـروطه، 
ھداي  به ا مي تـوان بـه ايجـاد كمیسـیون اعانـه اشـاره كـرد كـه  رساني شركت داشتند كه از آن جملـه 

در اين میان، بر اساس اطالعات به دست آمده، حداقل مي توان به نـام . جواھرات زنان اختصاص يافته بود
يز زندگــي  سه تن از زناني كه در نھضت مشروطه نقش داشتند اشاره كـرد كـه در محلــه ی سـرخاب تبر

 .مي كردند
يكي از زنان، ربابه سیف السادات نام داشت كه به دلیل عالقه مندي به مشروطه و ستارخان، علي رغم 

اين بـانوي . میل برادران مستبد خود، جمعي از مبارزان راه مشروطه را در منزل خود پناه داد و مراقبت كرد
طور  ناه داد تـا زمـاني كـه او را بـه  آزادي خواه تبريز، يكي از مبارزان مشروطه به نام رضازاده را در مــنزل پ

بعدھا اين مبارز، خواستگار دختر ربابه خانم مي شود كه اين درخواست بـه . پنھاني از منزل خارج ساخت
 .دلیل خلط نشدن با خدمت به مبارزان مشروطه، بي پاسخ ماند

نان  یبي ز بانوي ديگر تبريزي، بلقیس آذر طلعت نام داشت كه داستان وي، با توجه به اينكــه در انجمـن غ
سباب . حضور داشت، شگفت تر است سك و ا عده اي در آن تھیــه ی عرو فه ی  در انجمن فـوق كـه وظی

بازي براي كودكان شھداي راه مشروطه بود، به ابتكـار بلقیــس، بـراي تـزيین بیشـتر عروسـك ھـا از پوكـه 
شغول بـود، . ھاي خالي گلوله استفاده مي شد در يكي از اين اقدامات كه بلقیس به پـاك كـردن پوكـه م

انفجاري روي مي دھد كه طي آن، دست و صورت وي به شدت آسیب مي بیند كه اين صدمه ديدگي تـا 
 .پايان عمر با وي مي ماند

از ديگر چھره ھاي مبارز زن در جريان انقالب مشروطه از عزت الحاجیه پسیان مي توان نام برد كـه ارتبـاط 
تل . فامیلي بـا محمـدتقي خـان پسـیان نـیز داشـت صوص در جريـان ق زنـدگي شـرافتمندانه ی وي بـه خ

شروطه در محلـه شنوي مبــارزان انقـالب م سیار فرزندش به ھمراه حــرف  ی سـرخاب، از وي چھـره ای ب
 .مردمي و منحصر به فرد به وجود آورده بود
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