
 حضور زنان در مطبوعات عصر مشروطه

 شاپوری   معصومه

 :فعالیت زنان در حوزه مطبوعات دوران مشروطیت را می توان به دو بخش تقسیم کرد
 .نوشتن مقاالت در نشریات آن روزگار که توسط مردان به انتشار می رسید. 1
 .که ھر دوی این عوامل در وقایع مشروطه بی تأثیر نبوده اند. انتشار نشریات توسط زنان. 2
  

* * * 
  

یعنی سالھا پیش از حتی شکل گیری انقالب مشروطه دانسـت کـه در آن  1253آغاز تاریخ مطبوعات در ایران را می توان سال 
سالھای  شریه زنـان ایـران  1292و  1253سال روزنامه میرزا صالح شیرازی در تھران منتشر شد، اما در فاصـله  کـه نخسـتین ن

سط زنـان  یعنی دانش منتشر شد، می توان در نشریاتی که توسط مردان منتشر می شد مقاالت و یا نامه ھایی را دید که تو
به نگارش درآمده بود، حتی اگر نام زنی را بر خود نداشت؛ ھمان گونه که با مطالعه انجمنھای آن عصر که توسط زنان تأسیس 

نامه ھایی که نام . شده اند، نمی توانیم اسم کوچک برخی از آنھا را پیدا کنیم زیرا به نام پدران و یا شوھرانشان معروف بودند
یادی بـر مـردم داشـت که نشـریات . زنان را داشت و در روزنامه ھا چاپ می شد، تأثیر ز مه ای بـود  ھا، نا مه  ین نا له ا از جم

نی کـه مـی . این نامه، نامه زنی از قزوین خطاب بـه سـعدالدوله بـود. چاپ کردند 1275مجلس، انجمن و ندای وطن در سال  ز
عه بگـذارد) که برای روز مبادا نگه داشته بود(خواست جواھراتش را  به ودی نک ملـی  یا نشـریه بامـداد از زن . برای کمک به با

از این مثالھـا بـی شـمار در تاریـخ . رختشویی نوشت که به محوطه مجلس رفته و یک تومان برای کمک به بانک ملی داده بود
 .ایران وجود دارد

ند ماعی بحـث مـی کرد سی و اجت نامـه . برخی اعضای انجمنھای زنان به روزنامه ھا نامه می نوشتند و از امور جـاری و سیا
اعتراض آمیز گروھی از زنان نیز که خود را حامیان تعلیم و تحصیل برای زنان ستمدیده ایران می خواندند در نشریه مساوات به 

 .چاپ رسید
صوراسرافیل نامه ای از چند زن را چاپ کـرد کـه نویسـندگانش در مـورد اقـدامھای علمـای محافظـه کـار ھشـدار مـی دادنـد و 

که  1286در سال . ناخرسندی مردم از شیخ فضل اللّه نوری را گوشزد می کردند کرد  چاپ  حبل المتین نامه جسورانه زنی را 
 .اصول فکری شیخ فضل اللّه نوری را زیر سؤال برده بود و برکناری او را از مقام رھبری روحانیت خواستار شده بود

ندای وطن نامه ای از اعضای اتحادیه غیبی نسوان چاپ کرد که نامه ای سرگشاده خطاب به نمایندگان مجلس بود و خواستار 
زنی از قزوین ھم در اعتراض به کشتار مردم جنوب آذربایجان نامه سرگشاده ای نوشت کـه در ھمـان . استعفای آنان شده بود

 .نشریه چاپ شد
 .یکی دیگر از مدارک فمینیستی بازمانده از دوران مشروطیت خاطرات تاج السلطنه، دختر ناصرالدین شاه، است

شد کـه » الیحه خانم دانشمند«مجموعه مقاالتی به نام  در نشریه سوسیال دموکرات ایران نو با نام مستعار طاھره چاپ می 
 .نویسنده اش زنی به نام عصمت تھرانی بود

شد و بـه دفـاع از  عالوه بر نشریات مشروطه خواه صوراسرافیل، حبل المتین، مساوات و ایران نو که توسط مردان منتشر می 
حقوق زنان نیز می پرداخت، می توان از نشریه مالنصرالدین چاپ تفلیس نام برد که شاید بتوان آن را بنیانگذار تفکر رھــایی زن 

در یکی از سرمقاله . در ایران نو اخبار نھضت بین المللی زنان درج می شد. در برنامه سیاسی ایران در اوایل قرن بیستم نامید
 ً که . زن در آن ثبت نام کرده انـد 800ھای ایران نو گزارش شد که در توکیو دانشگاھی برای زنان افتتاح شده و تقریبا در حـالی 

حذر  در ایران ھنوز مردان می پرسیدند یک زن عالم باسواد به چه درد می خورد؟ و مردان گمان می کردند باید از زن باسـواد بر
 .بود و زن باسواد ممکن است نامه عاشقانه به مردان دیگر بنویسد

  
 * * * 

  
1292صفحه در سـال  8دانش اولین نشریه ای بود که توسط چشم پزشکی به نام خانم دکتر کجال به صورت ھفته نامه و در 

پس از چـاپ  نش را . شـماره تعطیــل شـد 30به طور رسمی منتشر شد و پیش از آنکه یک سال از انتشار آن بگذرد،  شاید دا
شده بــود . بتوان نخستین نشریه فارسی زبان دانست که اختصاص به زنان داشته است در شماره نخست این نشریه نوشته 

یک و  لی از پلیت کرد و بک صحبت خواھـد  که دانش نشریه ای است اخالقی کـه از علـم خانـه داری، بچـه داری و شـوھرداری 
جاذبه این نشریه در تعداد زیاد مقاله ھایی بود که درباره بھداشت، طب، امور خانوادگی و . سیاست مملکتی سخن نمی راند

 .بخصوص بچه داری منتشر می کرد و اخبار مربوط به مدارس دختران در اکثر شماره ھای آن درج می شد
یه،  سس و مـدیر مدرسـه مزین پس از تعطیلی اجباری دانش که درآمد آن کفاف مخارجش را نداشت، خانم مزین السـلطنه مؤ

روزنامه : در باالی صفحه اول به شیوه دانش نوشته بود. صفحه انتشار داد 4نخستین شماره دو ھفته نامه مصور شکوفه را در 
مسلک مستقیمش تربیت دوشیزگان و تصفیه اخالق زنان، راجع . ای است اخالقی، حفظ الصحه اطفال، خانه داری، بچه داری

ته مـی شـودمقاالتی که با مسلک جری. به مدارس نسوان بود. ده موافقت داشته باشد پذیرف شکوفه مصـور  ھارم  . صـفحه چ
می رســید  شکوفه چھار سال منتشر شد و در سال چھارم به واسطه عوارض ناشی از جنگ بین المللی اول نامنظم به چاپ 

 .تا سرانجام تعطیل شد
یب انتشـار آن  صفھان منتشـر کـرد کـه ترت سه سال پس از تعطیلی شکوفه خانم صدیقه دولت آبادی روزنامه زبان زنـان را در ا

شد، . پانزده روزه بود شیزگان با به زنــان و دو این نشریه از موضوع مورد انتظار جریده ای مخصوص زنان که بحث در امور مربوط 
زبان زنان به مناقشـه . بتدریج خارج شد و به موضوعات اجتماعی و سیاسی زمان پرداخت که در نتیجه جنبه جنجالی پیدا کرد
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سائل مختــص بـه زنـان ھـدف  قلمی با مردان می پرداخت و موضوع آزادی و استبداد را بیش از مسائل مربوط به مـرد و زن و م
مقارن  1299سال دوم نشر آن با کودتای . بحث قرار می داد و یکی از نخستین نشریه ھایی بود که خواھان کشف حجاب شد

به فعالیتھـای . و سبب تعطیلی آن شد شگاه سـوربون رفـت و در فرانسـه  پس از تعطیلی نشریه، صدیقه دولت آبـادی بـه دان
سال . مقاالت او در روزنامه ھای اروپا منتشر می شـد. سیاسی خود ادامه داد فرانس بیـن المللــی زنـان در  1305او در  در کن

 .به ایران بازگشت 1306در سال . پاریس شرکت کرد و به عنوان نماینده ایران سخن گفت
خود  برای  شھباز آزاد را  یک سال پس از زبان زنان چھارمین نشریه زنانه در تھران توسـط دخـتر مـیرزا حسـن رشــدیه کـه نــام 

شد به . انتخاب کرده بود و کار روزنامه نگاری را از پدر و شوھر آموخته بود بـه نـام نامـه بـانوان تأسـیس  نیز تنھـا  ین نشـریه  ا
بود گارش خـود را وسـعت داده  حوزه ن در صـدر ایـن نشـریه . مسائل مربوط به جنس زن نمی پرداخت بلکه ھمچون زبان زنـان 

 .برای بیداری و رستگاری زنان بیچاره ستمکش ایران: نوشته شده بود
در ابتدای کار، ناشر از ھمراھی شوھر خود میرزا ابوالقاسم آزاد مراغه ای برخوردار بود اما بعد که او خود به نشر روزنامه ھای 

 آسایش و آزاد مشغول شد، از میزان کمک وی به شھباز آزاد کاسته و بعد از چند شماره تعطیل شد
بل، مدرسـه  یران  می توان عالم نسوان را ھم جزء نشریات دوران مشروطه محسوب کرد که با حمایت ھیئت امنای مدرسـه ا

شوھر مبلّغـش  1300امریکایی دخترانه در ایران، توسط زنی امریکایی به نام مری پارک جوردن در سال  منتشر شد که ھمراه 
از جمله کسانی که مقاالتش در این نشریه چاپ می شد، ھما محمودی یکی از سازمان دھندگان . و در ایران زندگی می کرد

نان در روزنامـه ھـا و . زنان در خارج از مجلس بود 1290تظاھرات آذرماه  قوق ز قاالتی دربـاره ح وی از ھر فرصتی بـرای چـاپ م
 .نشریه ھا استفاده می کرد

جمعیت نسوان وطنخواه که تشکلی با اھمیت و دارای گرایشھای سوسیالیستی بود، نشریه ای به نام نسوان  1302در سال 
جام . وطنخواه منتشر کرد نه تھـران ان این گروه اقدامات جسورانه زیادی از جمله سوزاندن علنی جزوه مکر زنان در میدان توپخا

می . داده بود نان سـخن  این جمعیت کالسھای آموزش برای زنان بزرگسال داشت و اعضایش به طور گسترده درباره حقـوق ز
 .گفتند

خود را در  مؤسس این جمعیت، محترم اسکندری شاھدختی از خاندان قاجار و از خانواده ای روشنفکر بود و فعالیت سیاسی 
غم . جریان انقالب مشروطه آغاز کرد تاه و  مر کو به رغم نقص جسمانی اش که ناشی از صدمه ستون فقرات بود و با وجود ع

 .در یادھا مانده است 1300انگیزش به عنوان یکی از پیشگامان نھضت زنان در دھه 
کدیگر بــه مھـر . ھرگز به تمامی از آنچه بر زنان رفته و آنچه زنان برای رفع ظلم کرده اند یاد نشده است ست ی بر ماست کـه د

 .بگیریم و بر راه رفتگان پای فشاریم
 می توان رشته این چنگ گسست

 می توان کاسه آن تار شکست
 می توان فرمان داد
 ھای ای طبل گران

 زین پس خاموش بمان
 به چکاوک اما

 نتوان گفت مخوان
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