
 انجمنھاي سیاسي زنان در عصر مشروطھ
 

 نیلوفر كسري
  

انقالب مشروطیت ايران به عنوان يكي از بزرگترين انقالبات سیاسي عصر خويش تأثیرات شگرفي بر حیات اجتماعي زنان ايران زمین بر جاي نھـاد 
گرچه زنان در عرصه ھاي انقالب به صورت ھمراھي و ھمگامي با ساير مبارزين شركت جسته بودند، اما بـه تـدريج دچــار . و آنان را متحول ساخت

آنـان در بـادي امـر بـراي خــود ھیـچ درخواسـتي . دگرگوني بینش سیاسي شده براي اولین بار به صورت منسجم به فعالیت سیاسي روي آوردنـد
اما پس از انقالب مشروطه و ناديده گرفته شدن درخواستھاي به حـق آنـان در مجلــس اول، ايــن . نداشتند و تنھا به استقالل وطن مي انديشیدند

رھبران اين انجمنھا زنان تحصیلكرده اي بودند كه . بانوان مبارز به بیان مشكالت و معضالت قشر خود پرداختند و انجمنھايي سیاسي تشكیل دادند
در نخستین قدم؛ اين بــانوان بـا نگـارش چنـدين نامـه بـه . به نوعي با رھبران مشروطه قرابت داشتند و مي توانستند از نظريات آنان استفاده كنند
 .مجلس شوراي ملي خواستار تشكیل مدرسه و انجمن سیاسي به صورت علني شدند

  
ھا . نامه اي از ايشان در مجلس خوانده شد اين نامه را خوانین قزوين در حمايت از بانك ملي ارسال كردند، اما مجلس و نماينــدگان بــه خواسـت آن

وقعي ننھادند، تا اينكه باالخره پس از چندين درخواست و بي توجھي مجلس شوراي ملي، زنان مبارز به تشـكیل انجمنھـاي سیاسـي بـه شـكل 
 .محرمانه پرداختند

  
در بیشتر اين انجمنھا، خواسته اصلي زنان، لزوم آموزش و پرورش بانوان و گسترش سطح سـواد زن ايرانـي و كسـب حقــوق حقـه زنـان از طريـق 

 :از مھمترين اين انجمنھا مي توان به موارد زير اشاره كرد. گذرانیدن قوانین در مجلس بود
  

 انجمن مخدرات وطن
از .  م در تھران تأسیس شد و رياست آن را زني به نام بانو آغا بیگم عھده دار بـود1911/ش1289/ق.ه 1329يكي از انجمنھاي زنان بود كه در سال 

اھداف اين انجمن دفاع از استقالل میھن، مخالفت با استقراض از بیگانگان، جلوگیري از خريد كاالي خارجي، تبلیغ براي كاالھاي داخلـي از جملـه 
 .بود... پوشیدن لباس دوخت ايراني با پارچه ھاي ايراني و 

  
ايـن مدرسـه در تھـران قـرار . از اقدامات مھم اين انجمن، ايجاد يك باب مدرسه شبانه روزي براي دختران متعلق به طبقات فقیر و بـي بضــاعت بـود

مي نمودنـد از ديگــر كارھـاي مھــم و قابـل توجــه انجمـن مخـدرات وطــن، مخالفـت . داشت و در حدود صد دانش آموز در آن به طور رايگـان تحصـیل 
اين انجمن به منظور اعتراض به نقض حق حاكمیت ملي، تظاھراتي برپا كـرد و در ايــن تظـاھرات . سرسختانه با اولتیماتوم روسیه تزاري مي باشد

ّ اولتیماتوم روسیه ايراد كردند  .ھزاران زن كفن پوش شركت جستند در ھمین . سخنرانیھاي پر شوري در دفاع از استقالل وطن، حق حاكمیت و رد
 :تظاھرات يكي از دانش آموزان دختر به نام زينب امین با حرارت اشعار زير را براي حاضران قرائت نمود

  
 مرگ به از زندگي بي شرف                        اي پسران پدر ناخلف

 ورنه بود زندگي انسان حرام          زندگي آن است كه باشد به نام
 غیرت مردانگي و مرد نیست                آه كه اندر تنتان درد نیست

 خاك از اين ھیكل ناپاك به               تن كه در او رگ نبود خاك به
 كي به دلش وحشت از روس ھست؟         آنكه در او غیرت و ناموس ھست

 ترس ز بي حسي و ديوانگي ست            موقع جانبازي و مردانگي ست
 نام وي البته برآيد به ننگ           آنكه بترسد گه سختي و جنگ 
 نام خود آرايش دوران كنیم            جنگ چو شیران و دلیران كنیم

 1 مي رود اسالم، معیت كنیم               موقع كار است صحبت كنیم
  

روز بعد از تظاھرات، زنان عازم تلگرافخانه شدند و اعتراض خود را از دخالت روسیه تزاري طـي تلگرافـي بــه تمـام كشـورھاي بـزرگ جھـان مخــابره 
   :سپس دسته جمعي به خانه سردار اسعد بختیاري رفتند و در آنجا يكي از زنان نطقي به شرح زير ايراد كرد. كردند

  
با نزاكت و ماليمت رفتار كرديم و تا ممكـن بـود متحمـل حركـات زشــت و ) روسیه تزاري(ما ايرانیان با اين ھمسايه حق شكن و حريص خود          

آنھا به ھمدستي سالطین نفع پرست و وزراي وطن فروش، استقالل و حیثیت ما را تحلیل برده و مي برنـد . وحشیانه اين ھمسايه شديم
ھر ساعت در جلوي چـرخ . و نمي گذارند اين علیل چند ساله كه تازه رفته است كسب صحتي كند و حیات تازه بیابد نفسي آسوده بكشد

تجدد و ترقي ما سنگي مي گذارند و ھر دقیقه در مقابل ارتقاي ما سدي مي بندند و باز ھم به اينھا اكتفا نكرده، امروز يادداشتي وحشت 
در اين صورت براي ھر ذي حس با وجدان و ھر وطن پرستي الزم است كـه تـن بـه . انگیز مي دھد و درخواستھاي ايران نابودكن مي نمايند

ذلت نداده و راضي به خواري و مذلت نشود و تا جان دارد وطن خود را حفظ كند و ناموس خود را از دستبرد اجانب محفوظ دارد و براي جنگ 
ً بكوشید تا پـاي اجنــبي را از .  تاريخ نام بزرگ و عالي از خود به يادگار بگذاردو جانبازي حاضر شود و در صفحات خانمھاي عزيز نترسید و جدا

  2. خاك پاك مملكتمان دور سازيم
  

مردم شیشه ھاي دكانھايي كه كاالھاي اين كشورھا را مي فروختنــد، . به دنبال آن زنان تھران مصرف كاالھاي روسي و انگلیسي را تحريم كردند
انجمن مخدرات وطن در اين تظاھرات نقش فعالي به عھده داشت و طوماري بر علیه دخالـت بیگانگـان از جانـب زنـان . با سنگ و چماق خرد كردند

 :ايران تھیه كرده به مجلس شوراي ملي فرستاد، بدين گونه
  

وكیــل وظیفـه اش وضـع قـوانین مملكـتي و نظــارت و توجــه در  -از طرف انجمن مخدرات وطن به مقام منیع مجلس مقدس شوراي ملي ...          
قريب يك سال و نیم است كه معلوم نیست اوقات گرانبھاي ما صرف چه مـي شـود؟ قشـون روس . اعمال وزرا و افعال كاركنان دولت است

ما را تھديـد مـي كنـد ھد و  عدلیـه مــا بــه طـوري . در داخله ما رحل اقامت انداخته، انگلیس به غیر حق، يادداشت مخالف انسـانیت مـي د
ند چـه رسـد بــه قبـولش  چـرا در ... مغشوش است كه قانونش را اگر نزد بودايي ھا و بربرھاي بي تمدن بگذاري از ديدنش وحشت مـي ك

خصوص اخراج قشون روس اقدامات الزم نمي شود؟ چرا در صدد تأمین راھھا وشھرھا بر نمي آيید كه دست آويز به دست دشمن ندھیـد؟ 
3  

  
ّة المعـالي، مـاھرخ گوھرشـناس، آغـا شـاھزاده امیـن، ھمســر ملــك  از اعضاي مشھور انجمن مخدرات وطن مي توان از  صـديقه دولــت آبـادي، در

 .المتكلمین و دختر میرزا حسن رشديه نام برد
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 انجمن آزادي زنان

پیش از شعله ور شدن آتش جنگ بین المللي اول، انجمن آزادي زنان به كوشش بانوان، میرزا باجي خانم، نـواب سـمیعي، صـديقه دولـت آبـادي، 
نظامنامـه انجمـن بــر اســاس نیازھـاي اولیـه زنـان در . منیره خانم، گلین خانم، تاج السلطنه و افتخارالسلطنه دختران ناصرالدين شاه تشكیل يافت

ھمچنین از اھداف مھم اين انجمن ايجاد زمینه ھايي براي راه يافتن زنان بـه جامعـه و شـركت در . تعلیم و تربیت و باال بردن سطح آگاھي آنان بود
از ويژگیھـاي ايـن انجمـن شــركت . فعالیتھاي اجتماعي ھمدوش مردان بود تا از اين طريق به كسب حقوق اجتماعي وسیاسـي خـود نايـل شـوند

سخنراني بـر عھـده بــانوان بـود. شوھران و زنان و دختران در جلسات انجمن بود: اعضا به شكل خانوادگي جلسـات انجمــن . اداره جلسات و ايراد 
فان از ايـن . به دلیل راحتي رفت و آمد به شكل مخفي انجام مي گرفت) فیشر آباد(ماھي دو بار در محلي خارج از شھر تھران  پس از اطالع مخال

 .اما به دلیل مقاومت اين انجمن اعمال مخالفین به جايي نرسید. جلسات، حمالتي به انجمن صورت گرفت
  

وي تصـانیفي . افتخارالسلطنه دختر ناصرالدين شاه ھمسر ظھیرالدوله كه به ملكه ايران مشھور بود، يكي از فعالین اين انجمن به حساب مي آمد
 4. درباره اوضاع ايران براي تھییج میھن پرستان مي سرود

  
 جمعیت پیك سعادت نسوان

ش در .ه1277روشـنك نـوع دوســت در ســال . م آغاز به كار نمــود1920/ش.ه1299/ق.ه1338اين جمعیت به ھمت بانو روشنك نوع دوست در سال 
تحصیالت مقدماتي خود را نزد پدرش كه از پزشكان معروف آن دوران بود فــرا گرفـت و از آن بـه بعــد بـه فراگـیري زبانھـاي عربــي، . رشت متولد شد

شد.ه1297در سال . فرانسه و ادبیات فارسي پرداخت فشــارھاي شـديد و   وي بـا وجـود. ش موفق به تأسیس يـك مدرسـه دو كالسـه دخترانـه 
ناماليمات ناشي از اوضاع متشنج جنگ جھاني اول، جمعیتي به نام پیك سعادت نسوان با كمك بانوان جمیله صديقي، سكینه شبرنگ، اورانـوس 

سواد در بیـن زنــان ايرانـي ) 1: ھدف اين جمعیت 5. پارياب تأسیس نمود ) 4برگـزاري سـخنرانیھا ) 3تأسـیس كالسـھاي اكـابر ) 2باال بردن سـطح 
بعـدھا توسـط رضـا شــاه دســتگیر و بـه زنـدان ) جمیلـه صـديقي و شـوكت روسـتا(عده اي از فعالین اين انجمن . تأسیس كتابخانه براي بانوان بود

 6. افتادند
  

بود كه در آن مجموعه مقاالت ادبي و اجتمـاعي در جھـت كســب آزادي ھـاي بـانوان و بـاال پیك سعادت نسوان از اقدامات اين انجمن انتشار مجله 
سعادت دايـر نمـود . بردن سطح سواد آنان، چاپ مي شد انجمن مذكور عالوه بر تأسیس كالسھاي اكابر، دبستاني دخترانه در رشت به نـام پیـك 

 7. كه تاكنون باقي است
  

 جمعیت نسوان وطنخواه
. تأســیس يافـت) محمدعلي مــیرزا اسـكندري(م توسط محترم اسكندري دختر شاھزاده علیخان 1922/ش.ه1301/ ق.ه1340اين جمعیت در سال 

پدرش از آزاديخواھان دوران مشروطیت بود و وي توسط او با ساير آزاديخواھان . وي نزد پدرش تحصیل علم كرد، سپس زبان فرانسه را تكمیل نمود
سـعي ) 1: ھدف اين انجمن طبق اساسنامه اي كه باقي مانده است پس از تأكید در حفظ شعائر و قئانین اسـالمي عبـارت بـود از. آشنايي يافت

براي زنـان فقـیر ) 5نگاھداري از دختران بي كــس )  4با سواد كردن زنان ) 3ترويج صنايع وطن ) 2در تھذيب و تربیت دختران  ضخانه  ) 6تأسـیس مري
 …مساعدت مادي و معنوي نسبت به مدافعیت وطن در موقع جنگ و ) 7تشكیل ھیئت تعاوني به منظور تكمیل صنايع داخلي 

  
و تشكیل كالسھاي اكــابر بـراي » نسوان وطنخواه«آنان با انتشار مجله . پوشیدن لباس وطني از شعارھاي برجسته اين انجمن محسوب مي شد

در اين موقع عده اي از مرتجعین جزوه اي به نام مكر زنان انتشار داده . زنان و ھمچنین تشكیل مجالس سخنراني در تنوير افكار زنان مي كوشیدند
زنان عضو اين جمعیت يك روز تمام در شھر تھران ھمه جزوه ھا را خريده و در میدان توپخانه آتش زدند و با ايـن عمـل آمـادگي خـود را بـراي . بودند

توانست با اجراي اين نمايش  اين جمعیت . يكي از كارھاي بي نظیر اين جمعیت ترتیب دادن نمايش براي زنان بود. مبارزه با خرافات اعالم داشتند
از اعضاي سرشناس اين جمعیت مي توان به نورالھدي منگنه، فخرآقـا پارسـا، . و فروش بلیت، مخارج داير كردن كالسھاي اكابر بانوان را تأمین كند
وي . خانم مستوره افشار از اعضاي بسیار فعال اين جمعیت به حساب مي آمد. صفیه اسكندري، فخر عظمي ارغون و مستوره افشار اشاره نمود

 .كه در تفلیس و ديگر شھرھاي قفقاز تحصیل كرده بود، به اداره كالسھاي شبانه بانوان اشتغال داشت
  

پس از چندي كه از فعالیت اين جمعیت گذشت گروھي از زنان جوان با افكار كمونیستي از اين سازمان جدا شدند و سازماني جديــد تحـت عنـوان 
 8. انجمن بیداري زنان تأسیس نمودند

  
 مجمع انقالب زنان

وي دختر مرحوم نصرهللا خان زند، از نوادگان . نام اصلیش فخرالملوك بود. ساله در شیراز به نام زندخت بنیان گذاشته بود 18اين مجمع را يك دختر 
وي بــا وجــود . مادر زندخت، بانو ضیاءالشمس دختر مرحوم شريف الحكما است كه از پزشكان قديم شیراز بود. صادق خان، برادر كريم خان زند بود

عدھا در . اينكه از تحصیالت كمي برخوردار بود، نسبت به تحصیالت دخترش بسیار كوشـا بـود زنـدخت ابتـدا در مكتـب خانـه محمـدعلي خطــاط و ب
بان انگلیسـي و  گیري عربــي، ادبیــات فارسـي و ز مدرسه تربیت تحصیالت مقدماتي خود را فرا گرفت و سـپس زيـر نظــر اسـاتید خصوصـي بــه فرا

ھا و مجـالت . فرانسه و ساير علوم پرداخت مه  زندخت از استعداد فراواني برخوردار بود و اشعار بسیار زيباي ملي و میھني مـي سـرود و در روزنا
 . به چاپ مي رساندحبل المتینمعتبر چون 

  
تھــذيب اخـالق و ) 1مرامنامـه ايـن انجمـن در راسـتاي . او پس از اتمام تحصیالت به سمت معلمي در دبستان عصمتیه شیراز به تـدريس پرداخــت

از اقـدامات . طرفداري از حقوق آنان بــود) 4كوشش در ترقي نسوان ) 3ترويج معارف در توده نسوان ) 2ترويج صفات پسنديده بین خانمھاي ايراني 
آنان ايجاد مدارس ابتدايي به صورت مجاني، تأسیس كالسھاي اكابر، ايراد سخنراني ھا در جھت استفاده از امتعه میھني و ترك اسـتعمال زينتھـا 

 9. و تجمالت غیر ضروري بود
  

.  بوددختراناما زندخت راه ديگري براي بیداري بانوان در پیش گرفت و آن انتشار مجله . فعالیت اين مجمع ديري نپايید و توسط رضاشاه تعطیل شد
 :ھدف انتشار اين مجله به طوري كه خود زندخت در مجله نگاشته است. اين مجله در شیراز تأسیس اما در تھران چاپ مي شد

  
 10». با آرزوي سعادت دختران ايراني براي بیداري زنان جامعه مي باشد« 
  

 :او درباره مجله او مي نويسد. عارف شیفته شھامت و روح بزرگ اين دختر روشنفكر ايراني بود
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 11اوستاسا، بخواھیم جاودانش                  چو اين اوراق پاك از زندخت است
  

 :شعر زير نمونه اي از اشعار زيبايي است كه اين بانوي آزاده ايراني سروده است
  

 دست و پا بسته و لب بسته به زندان تا چند         زن در يك ملك بدين گونه پريشان تا چند؟
 دور از اين نعمت ي منت يزدان تا چند               اندرون تنگ قفس نیست ھوايي آزاد

 با چنین حال نداريم دبستان تا چند           ھمه دور از ھنر و علم و كمالیم به ملك 
 راستي زندگي اوست چو حیوان تا چند                 زن مگر نیست میان بشريت انسان

 تاج عزت نبود بر سر حیوان تا چند            شرف و عزت ھركس بود از علم و كمال
 اندرين ملك خدا را تن بي جان تا چند                      روح بیمار بود در تن مردم تا كي

 در بر ھموطنان، خوار بدينسان تا چند                زن كه باشد گل ارزنده بستان وجود 
 ما زنانیم چنین غرقه زطوفان تا چند          ھر كسي برد برون، گوھر علم از اين بحر

 ما بمانیم در اين كلبه احزان تا چند                 ديگران گوي ھنر برده زمیدان تا كي
 12نظري ھیچ ندارد به فقیران تا چند                بھره مند آنكه بود از زر و زور و منصب

  
اما اين انجنھا نه به صورت خودجوش بلكه به صورتي حكومتي بـود . پس از استقرار حكومت پھلوي انجمنھاي ديگري نیز توسط زنان تأسیس يافت

ھاي ) وابسته به حكومت( و با وجود اينكه ھدف اصلي خود را مانند قبل، رواج تعلیم و تربیت بانوان و آموزش فرھنگي آنان قرار داده بـود، امـا فعالیت
 .آن تحت تأثیر اضاع و شرايط عصر خويش و سیاست حكومت واقع گشته و گرايشھاي سیاسي در آنھا ظاھر شد

  
---------------------------------------------------------- 
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