
 نقش زنان در پیروزى انقالب مشروطه

قايع تـاريخ ايـران اســت صـرف نظـر از تمـامى رخـدادھاى حاشــیه اى و فـراز و . نھضت مشروطیت ايران يكى از مھم ترين و
حادث شـد، حضـور گسـترده مـردم در آن سرفصـل جديـدى در حــوادث سیاسـى  اجتمـاعى ايـران  -نشیب ھايى كه بر آن 

 .محسوب مى شود
وجه مشخصه انقالب مشروطه، حركت زن و مرد ايرانى پس از سال ھا استبداد و اختناق در صحنه سیاسى بود، زنان بـه 

فت . عنوان عضو فعال جامعه، حركت ھاى متنوع و متعددى را در سراسر اين جنبش به عھده گرفتند قالب و گ در جريـان ان
يكـى از ايـن مضـامین . وگوھاى سیاسى پیرامون آن مضامین متباينى در كنار يكديگر مطرح شدند كه تا آن زمان مطرح بـود

 .كه سرآغازى نوين بر تفكر سیاسى جامعه محسوب مى شد. بود» مرد و زن«
  

 زنان در مھاجرت و بست نشینى
ھنگامى كه مخالفت با دولت آغاز شد و علما به اعتراض در مسجد شاه بست نشستند، زنـان ضـمن ھمراھـى بـا مـردان 

آنـان بـا چمـاق ھـايى كـه در زيـر . درآوردن علما به مسجد براى سخنرانى، مسوولیت حفظ جان آنان را نیز به عھده گرفتند
 ). ١(چادرھاى خود پنھان كرده بودند از اغتشاش و آشوب ھنگام سخنرانى روحانیون جلوگیرى كردند

زنان در بســتن بـازار و حركـت ) ع(پس از مقاومت حكومت در برابر خواسته مردم و مھاجرت علما به حرم حضرت عبدالعظیم
حركـت و حمايـت زنـان در . براى پیوستن به متحصنین اقدام كردند و بـار ديگـر مسـوولیت امنیـت علمـا را بـه عھـده گرفتنـد

خود را . مھاجرت عظمى نیز ادامه يافت ھنگام مھاجرت روحانیون به قم در میان جمعیــت زنـى ديـده مـى شـد كـه مقنعـه 
 :سرچوب كرده و فرياد مى كشید

 » ).٢(از اين به بعد عقد دختران مسلمان را بايد مسیو نوز بلژيكى ببندد«
به گواه تاريخ و اسناد آن زنان در تمامى جريان ھاى مشروطه خواھى عالوه بر حضور مستقیم، حمـايتگر و مشـوق مـردان 

 .نیز بودند
  

 زنان در تصمیمات ملى
شروطیت توسـط مظفرالـدين شـاه صــادر شـد. ھـ١٣٢۴ جمادى الثانى ١۴در  ستین . ق فرمـان م پـس از صــدور فرمـان نخ

قانون اساسـى را از نماينـدگان خـود . دغدغه مردم تدوين قانون اساسى بود یل  زنان در اين ھنگام به مجلس رفتنــد و تكم
جه شـدند    ).٣(مطالبه كردند لت . در دوره اول مجلس شوراى اسالمى، مجلس و مردم با مشكالت اساسى مالى موا دو

 .براى رفع بحران ھاى مالى تصمیم گرفت از يك دولت خارجى مبالغى قرض گرفته شود
ق با قرضه خارجى مخالفت كردند و به تأسیس بانك ملى با اتكا و به سرمايه ھـاى . ھـ١٣٢۴اما نمايندگان در نھم ذيقعده 

ھمچنیـن زمـانى كـه . زنان بـا اھـداى طـال و زيـورآالت شخصـى خــود سـرمايه بانـك ملـى را تھیـه كردنـد. مرديم رأى دادند
مشروطه خواھان تصمیم گرفتند با تحريم كاالھاى وارداتى و استفاده از كاالھاى داخلى مشكالت اقتصادى جامعـه را حـل 

 .زنان با تشكیل انجمن ھاى متعدد ترويج منسوجات داخلى و تحريم كاالھاى خارجى را تبلیغ كردند. كنند
امـا مـردم ھمچنـان بـه . او از اساس، بـا مشـروطه مخـالف بـود. پس از مرگ مظفرالدين شاه، محمدعلى شاه روى كارآمد

 .حمايت از مشروطه ادامه دادند
قانون اساســى را خواسـتار شـدند . زنان در اين مقاومت ھا پاى فشردند و با ازدحام در برابر مجلس تصـويب سـريع متمـم 

اتحاديه غیبى نسوان با ارسال نامه اى به روزنامه نداى وطن از نمايندگان ملت خواستند كه ھر چه سريع تـر متمـم قـانون 
مه دھنـد و چنانچـه اسـتطاعت ايـن كــار را ندارنـد،  اساسى را تدوين و تصويب نمايند و به وضع بى سروسامان كشـور خات

 ).۴(استعفا دھند و كار مملكت را به زنان بسپارند 
محمدعلى شاه عالوه بر كارشكنى در تدوين متمم قانون اساسى، موافقان خود را در ايجاد ناامنى و آزار مردم تجھیز مـى 

تا جايى كه بار ديگر براى تأمین امنیت به انجمن ھاى ايـالتى متوسـل . زنان بیش از ھمه مورد تعدى و آزار قرار گرفتند. كرد
 ). ۵(شدند و با فروش طال و جواھر شخصى خود سرمايه تھیه كردند و در اختیار انجمن ھاى ايالتى قرار دادند

در كشاكش مردم و محمدعلى شاه، زنان ھم گام با مردان در صحنه ھـاى مختلــف حضـور يافتنـد و بـا فريادھــاى زنـده بـاد 
در ھنگامه به تـوپ بسـتن مجلـس تنھــا زنـان . مشروطیت، پاينده باد قانون، نابود باد استبداد در مقابل مستبدين ايستادند

كه جسـد مجاھـدين و انقالبیـون را از زمیـن بردارنـد در بسـیارى از صــحنه ھـاى نـبرد لبـاس مردانـه ) ۶. (جرأت مى يافتنـد 
 .تنھا پس از به شھادت رسیدن آن ھا معلوم مى شد كه زن بوده اند. پوشیدند

  
 زنان در سايه استبداد شاھى

. پس از كودتاى محمدعلى شاه و استقرار استبداد صغیر، مشروطه خواھان شــكل ديگـرى از مبـارزه را سـاماندھى كردنـد
كانون ھـاى مبـارزه تبلیغــاتى و مسـلحانه را بـه وجـود  بسیارى از آنان به باكو، لندن، استانبول و پـاريس مھـاجرت كردنـد و 

ھاى زنـان را شـكل دادنـد. آوردند سايه اســتبداد انجمـن  خل و در  از آن جـا كـه شـرايط فرھنگـى و اجتماعـى . زنـان در دا
مل  مناسبى براى عملكرد آزادانه زنان در قالب انجمن و جمعیت وجود نداشت اين گروه ھـا بـه شـكل سـرى و مخفیانـه ع

 .مى كردند
 :ابطه با فعالیت ھاى زنان در اين دوران مى نويسدمورگان شوستر در ر

اگر در اروپا و امريكا زن ھا تشكیل انجمن مى دھند جاى تعجب نیست ولى زنـان روبسـته ايرانـى در انجمـن ھــا فعالیـت «
 » ).٧(سرى انجام مى دھند
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ثال . فعالیت اين جمعیت ھا در نخستین مراحل، بیشتر در زمینه سیاست ھـاى داخلــى و خـارجى دولـت بـود بـه عنـوان م
ھـدف خـود را دفـاع از اسـتقالل . ق تأسیس شد. ھـ١٣٢٨انجمن مخدرات وطن به رياست بانو آغابیگم در تھران و به سال 

به اين ترتیب زنان با . كشور، مخالفت با وام از بیگانگان و تحريم كاالھاى خارجى و تبلیغ مصرف كاالھاى داخلى اعالم نمود
 .تشكیل انجمن ھا به تدريج در صحنه ھاى سیاسى، اجتماعى حضور فكرى و فیزيكى پیدا كردند

. يكى ديگر از مراحل شكل گیرى حضور زنان در فعالیت ھـاى اجتمــاعى پـس از مشـروطه، حضـور در عرصــه مطبوعــات بـود
. بسیارى از زنان، پس از تشكیل يك جمعیت و انجمن خاص روزنامه يا نشريه اى را تحت لواى انجمن منتشر مى سـاختند

ھاى سیاسـى روز حضـور يافتنـد قالب مشــروطه و اوج اسـتبداد . به اين ترتیب با انتشار روزنامه ھا در گفتمان  در كـوران ان
زنان نیز با انتشار شب نامه افكار خود را منتقل مـى . زمانى كه شب نامه ھا زمینه ابراز گروه ھاى مختلف را فراھم آوردند

انجمن ھا و جمعیت ھايى كه فاقد روزنامه بودند، مقاالت و پیام ھاى خود را در روزنامه ھاى متعـدد ديگـرى منتشــر . كردند
 .مى ساختند

مديران جمعیـت ھـا، مـدارس دخترانـه را پايـه ريـزى كردنـد كــه ايـن اقـدام،  به دنبال تأسیس انجمن و روزنامـه بسـیارى از 
به اين ترتیب با انقالب سیاسى مشروطه، انقالب ديگرى در جامعه زنان رخ داد . سرلوحه يك انقالب فرھنگى براى زنان بود

 .كه تبعات آن بسیارى از وجوه فكرى، فرھنگى و اجتماعى جامعه زنان را در برگرفت
یات مبـارزان  ھاى مـالى خـود بـراى ادامـه ح در دوران استبداد صغیر عالوه بر فعالیت ھاى فوق زنان ھمچنـان بـه حمايـت 

غاتى را . مشروطه، ادامه دادند سلحانه و تبلی آنان ھمچنان با فروش دارايـى ھـاى شخصـى خـود، ھزينـه ھــاى مبـارزات م
سرمايه  تأمین مى كردند البته اين كمك ھا تنھا بخشى از منابع مالى مبارزان را تھیه مى كرد و مابقى آن از طرف تجـار و 

 ). ٩(داران مشروطه خواه و گروه ھاى مختلف مردمى تأمین مى شد
  

 زنان در مبارزات مسلحانه
اگرچه بـه دلیـل شـرايط خـاص فكـرى و فرھنگـى آن . چنان كه ذكر شد، زنان در مبارزات رويارو با مستبدين شركت داشتند

كرده  روزگار حضور زنان در میادين مبارزه به روشنى ترسیم نشده است اما برخى منابع حركت ھاى مسلحانه زنان را ذكـر 
در اين دوران اغلب با لباس مردانه در جنگ ھاى مسلحانه شركت مى كردند و تنھا پس از كشته و زخمـى شدنشــان . اند

فرى از . ھويت آن ھا روشن مى شد از جمله عكسى مربوط به محافظین يكى از سنگرھاى تبريز كه يـك دسـته شصـت ن
زنان چادر به سر ايرانى كه تفنگ در دست داشتند در اختیار پاولويچ نويسنده كتاب انقالب مشروطیت ايران و ريشــه ھــاى 

 .عمده ترين فعالیت ھاى عملیاتى زنان توسط زنان رشت و تبريز صورت مى گرفت. اقتصادى اجتماعى آن قرار داشت
خود را شـیر مـى «: در تاريخ بیدارى ايرانیان آمده است عورات آذربايجان قطار فشنگى مى بندنــد و بـا حالـت محــزون بچـه 

بـه ايـن ترتیـب زنـان از ). ١٠(مانند نره شیران در میدان جنگ مى كوشند كه دست بى ناموسى به آنـان دراز نشـود. دھند
ھه خـدمات متعـددى از . اعطاى جان خود نیز دريغ نكردند در ھنگام محاصره تبريز توسط نیروھاى دولـتى زنـان در پشـت جب

 ».جمله تھیه غذا و لباس براى مجاھدان، پركردن پوكه ھاى خالى فشنگ و پرستارى از مجروحان را به عھده داشتند
 نظامنامه انتخابات زنان در كنار محجورين، صــغار، ۴با وجود جلوه ھاى متعدد حضور زنان در نھضت مشروطه، براساس ماده 

 حق انتخاب شدن نیز از آنان سلب ٧طبق ماده . متكديان، مرتكبین به قتل و سرقت قرار گرفتند و از حق راى محروم شدند
 ). ١١(گرديد

فت ھايـى ١٣٢٩در سال   كه تجديدنظر و اصالح نظامنامه انتخابات در دستور كار نمايندگان مجلس قرار رفت، به رغـم مخال
حاج محمدتقى وكیل الرعايا به دفاع از حقوق زنان برخاســت و . كه با محرومیت زنان انجام گرفت، نتیجه اى به دست نیامد

محـروم . در پاسخ او ذكاء الملك ضمن تأيید حقوق زنان، حق راى را براى آن ھا زودھنگام دانست. از مخالفین نظر خواست
كردن زنان در مجلس كه از سوى گروه ھاى مختلف سیاسى انجام شد از طرف ھواداران آن ھا واكنشى ايجاد نكرد و زنان 

 .ھمچنان از حق راى محروم ماندند
مشروطه اگرچه تغییر بنیادينى در وضعیت زنان ايجاد نكرد اما در ساختارھاى فكرى و فرھنگى آنان نقش مھمى را برعھده 

حدوديت را پشـت سرگذاشـتند و در حــوزه . گرفت زنان با حضور در صحنه ھاى مختلف مشروطه خواھى، حصارھاى تنگ م
كر شـد مھـم تـرين آن ھـا . ھاى خاصى كه جامعه تحمل پذيرش آن را داشت، فعالیت خــود را گسـترش دادنـد كه ذ چنـان 

 مجله و روزنامه اختصاصى زنـان ٧ق تا آغاز دوران پھلوى حدود . ھـ١٣٢٨از سال . تأسیس روزنامه و حضور در مطبوعات بود
عالم نســوان و مجلـه  به عناوين متعددى مانند مجله دانش، روزنامه شكوفه، روزنامه زبان زنان، روزنامه نامه بانوان، مجلـه 
جھان زنان و مجله جمعیت نسوان وطن خواه منتشر شدند، اغلب اين نشريات به دنبال تأسیس جمعیـت ھـاى زنـان و بـه 

مان ھـاى سیاســى، . عنوان بازوى تبلیغاتى آن ھا منتشـر شـدند ھمیـن امـر سـبب شـد زنـان بـا عنـاوين مختلـف در گفت
به اين ترتیب تا حدودى آن ھا توانستند بـه حقــوق . اجتماعى و فرھنگى حضور يابند و انديشه آن ھا در جامعه تزريق شود

 .معوقه خود دست يابند
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