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 انقالب مشروطھ و زنانا
 

  
 نیلوفر کسري

  
پاي مــردان از ھـدفھاي عمومـي  با وقوع انقالب مشروطه زنان ايراني که تا آن ھنگـام در فعالیتھــاي سیاســي و اجتمــاعي حضـوري نداشـتند، ھم

آنان در عین حال تــالش نمودنـد تـا بـا برداشــتن . انقالب پشتیباني کردند و لباس رزم بر تن کردند و با جسارت خواستار حقوق حقه ايرانیان گشتند
اين مبارزات زنان در . موانع موجود بر سر راه فعالیتھاي سیاسي، شرايط الزم را براي مشارکت در صحنه سیاسي و اجتماعي کشور فراھم آوردند

مدارس دخترانـه و . سه بخش عمده فرھنگي، اقتصادي و سیاسي تبلور پیدا کرد بخش فرھنگي شامل مبارزاتي بود که اين قشر بـراي تاسـیس 
شايان ذکر است که تا آن ھنگام تنھا معـدودي از دخـتران مسـلمان در مـدارس خـارجي کـه توسـط . تاسیس و انتشار نشريات در کشور انجام داد

پرواز و آزادانـديش ايـران بـا وجـود تمـام مخـاطرات و   مسیونھاي مذھبي داير شده بود، درس مي خواندند ولي پس از انقالب مشروطیت زنـان بلنـد
طوبي رشديه مدرسه پرورش را تاسـیس کــرد کـه در چھـارمین روز ) ق 1282(ق  1321در سال . مزاحمتھا به تاسیس مدارس دخترانه دست زدند

با مخالفــت  قمري بي 1324در سال . تشکیل بسته شد بي خانم استرآبادي مدرسه دخترانه ملي دوشیزگان را در تھران تاسیس کرد که آن ھــم 
موزش و تحصــیل دخـتران را يـادآوري کننـد و . رو شد روبه زنان به اشکال مختلف از جمله مقاله در روزنامه ھاي تھران سـعي کردنـد مسـئله لـزوم آ

بش مشــروطه، تعلیــم و تربیـت دخـتران و در واقــع منحصــر بـه . مشروطه خواھان را به حمايت از بازگشايي مدارس دخترانه وادارند پس تا آغـاز جن
  1. ھمان مدارس خارجي و معلمان بود

  
براي تدريس دختران از آموزگاران زن که در آن عصر . ق مدرسه ناموس با کمک میرزاحسن رشیديه در خیابان شاپور بنا گذاشته شد 1326در سال 

خود ادامــه داد و با وجود مخالفتھاي سنت. بسیار کم بودند استفاده شد دروس قـران و کتـب مـذھبي از دروس اصـلي . گرايان اين مدرسه به کــار 
ق طــي تصـويب  1327پس از گذشت مدتي مدرسه پرورش، عفاف و تربیــت بـراي دخـتران تأســیس گشــت و از سـال . دختران در اين مدرسه بود

 2.باب مدرسه دخترانه و پسرانه در کشور تاسیس گشت 6مجلس کلیه دبستانھاي تھران دولتي شد و تعداد 
  

ايـن روزنامــه ھــا عــالوه بــر توسـعه دانــش و فرھنــگ در میـان زنـان بـه بیــان . به دنبال تاسیس مدارس روزنامه ھا و نشريات مختص زنان چاپ شـد
نام داشــت کـه در » روزنامه دانش«ترين روزنامه زنان  قديمي. پرداخت مطالبات حقه آنان جھت مشارکت در صحنه سیاسي و اجتماعي کشور مي

مـدت . منتشـر گشـت) ق 1352( کاغــذ اخبـار  سال بعد از اولین روزنامه ايراني يعني 75ترين روزنامه زنان  ق منتشر شد يعني قديمي1328سال 

ً يک سال بود و مديريت آن به عھده خانم دکتر حسین کحال  3.زاده قرار داشت چاپ اين نشريه حدودا
  

اين نشـريه ھـر . بود) مزين السلطنه( منتشر شد که صاحب امتیاز آن مريم عمید سمناني شکوفهق روزنامه  1329 در سال دانشاز تعطیلي  پس
بال ايـن . خوانـد کـرد و زنـان را بـه فراگــیري دانـش فرامي پرسـتي را رد مي اين نشريه خرافه. ق منتشر شد 1331االول  روز يک بار از ربیع 15 بـه دن

 . فعالیتھا نشريات زنان در شھرستانھا نیز انتشار يافت
  

ً مخفي بود چون اتحاديه غیبي نسوان که  شايان ذکر است که اين نشريات در کنار انجمنھايي که از سوي زنان روشنفکر تأسیس شده بود و اکثرا
شايد اولین تشکیل سیاسي زنان در دوره مجلس اول بود توانست به تدريج زن ايراني را به فعالیت سیاسي بکشاند، چرا که زن ايراني به منظـور 

به ھمین منظور بود که ھنگام تأسیس بانک ملي ايران زنان . کرد پاسداري از دستاوردھاي انقالب مشروطیت و آزادي از ھیچ تالشي فروگذار نمي
مر ملـي بـه دور از دســت  از مشارکت فراواني بھره بردند و طال و جواھرات خود را فروخته، پس اندازھاي خود را در اختیار دولـت گذاشـتند تـا ايــن ا

زنان ايراني براي تقويت اقتصاد و حمايت از صنايع داخلي، کاالھاي وارداتـي را تحــريم کردنـد و نقـش قابـل . خارجیان و استقراض از آنھا انجام شود
 . توجھي در اين راه از خود نشان دادند

  
خواھان  زنان پس از کودتاي محمدعلي شــاه و آغـاز اسـتبداد صـغیر مبـارزات خـود را سـازماندھي کردنــد و بـه حمايـت مـالي و جــاني از مشـروطه

باس، پرســتاري از مجروحــان . برخاستند در اين رابطه زنان تبريز پیشگام مبارزات شدند و در تبريز و سپس رشت يکي از عوامل اصلي تھیه غـذا، ل
یان اجســاد  1326به طوري که در گزارشي که در شوال . جنگي و حتي مبارزه با مخالفان مشروطه گشتند ق آمده اسـت نوشــته شـده کـه در م

نفـري از زنـان  60و حتي بر اساس گفته پائولويچ در کتاب انقالب مشروطه ايران عکسي از يک دسته  زن پیدا شده است  22شھداي تبريز جنازه 
سنگرھاي تبريــز بودنـد که محـافظ يکـي از  ھاي زنـان ايـران . چادر به سر ايراني تفنگ به دست در آرشیو روسھا موجود است  امـا بـا وجـود فعالیت

4.ق زنان بار ديگر از حق رأي محروم ماندنـد 1329 دوم در حکومت مشروطه در جھت احقاق اھداف آنھا قدمي برنداشت و پس از تأسیس مجلس

 .و فعالیتھاي سیاسي آنھا به سالھاي بعدي کشیده شد
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