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مقدمه

 پيش��ينه تاريخي مشاركت گس��ترده زنان در عرصه سياست و اجتماع پيش از عصر قاجار، 
چندان روش��ن نيس��ت. ش��ايد »قتل گريبايدوف روس« و »نهضت تنباكو« اولين حركت هاي 

استبدادستيزانه مردمي در عصر قاجار باشد كه در آن، زنان نيز مشاركت كرده اند.

قتل گريبايدوف؛ آغاز حركت زنان
 در پي شكست ايران در جنگ با روسيه تزاري و انعقاد دو عهدنامه گلستان و تركمانچاي كه به 
از دست رفتن هفده شهر قفقازي ايران منجر شد، دولت روسيه وزيرمختاري به نام گريبايدوف را 
به منظور اجراي مفاد عهدنامه تركمانچاي به تهران گسيل داشت. وي در طول ايام اقامت در تهران 
از بدرفتاري با مردم پايتخت و جسارت به ناموس مسلمانان فروگذار نمي كرد و هر روز به وجهي 
موجبات رنجش مردم را فراهم مي آورد. »گريبايدوف كه براي استرداد اسيران ارمني و گرجي به 
تهران آمده بود، در امر جمع آوري آنان به خش��ونت رفتار مي كرد و ... چون دو نفر از زنان تازه 
مسلمان ]گرجي[ را به عنوان اينكه تابع دولت روس هستند مي خواست از خانه شوهرشان بيرون 

كشد؛ ميرزا مسيح مجتهد تهراني مردم را به قيام بر ضد سفارت روس برانگيخت.«1
 مردم خشمگين و غيرتمند تهران وزيرمختار روس را به تاريخ 1244 قمري كشتند و در اين 
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حادثه »زنان تهران شور و حرارت زيادي از خود نشان دادند و تا آخرين دقيقه اي كه هياهوي 
مردم در خراب كردن سفارت روس ادامه داشت، زنان از پاي ننشستند.«2 و 3

زنان در بلواي نان
 س��ال 1277 قمري، خشكسالي شديدي سراسر كشور را فراگرفت. در پي وقوع خشكسالي، 
مغازه هاي نانوايي هر روز ش��اهد درگيري ميان عابران و م��ردم بي گناه بود. در يكي از روزهاي 
خشكسالي كه ناصرالدين شاه از ش��كار بازمي گشت »انبوه چند هزار نفري جلوي او را گرفتند. 
آنها نان مي خواس��تند و در مقابل چشم شاه، دكان نانوايي را غارت كردند. روز بعد آشوب از نو 
برخاس��ت... چند هزار زن هجوم آوردند و به ضرب س��نگ و چوب، مأموران دولتي را از پاي 
درآوردند.«4 در مقابل اين حركت خودجوش زنان، »كالنتر تهران براي اينكه غوغا را بخواباند، با 
گروهي از گماشتگان خود به سوي زنان حمله برد و با ضربت او زني خون آلود گرديد... از زنان 

شيون و فغان برخاست.«5

نقش زنان در قيام تنباكو
 بر اساس مستندات تاريخي، در قيام تنباكو كه به سال 1309 قمري و در حمايت از فتواي 
مرجع تقليد وقت آيت اهلل ميرزاي ش��يرازي و بر ضد اس��تبداد داخلي و استعمار خارجي روي 
داد، زنان پيش��تاز بودند. مرحوم شيخ حسن كرباليي، صاحب »رسالۀ دخانيه«، روايت جالبي از 
حضور زنان در قيام تنباكو دارد: »هنگام ظهر ديگر نوبت زنان شهر رسيده، زنان نيز دسته دسته 
و فوج فوج جمع آمده، جمعيت زنان نيز انبوه شد. اول كارشان اين بود كه روانه بازار شدند، 
هر دكان را گشوده ديدند؛ خواهي نخواهي بستند... اين جمعيت زنان با آن همه انبوهي و كثرت 
پس از فراغت از اين كارها تماماً س��رها را از روي چادرها لجن گرفته و فرياد و فغان كنان رو 

به ارگ دولتي رفتند.«6
 شيخ حسن كرباليي درباره شعارهاي زنان در قيام تنباكو مي نويسد: »و فريادهايي بدين مقوله 
گفتار بلند بود كه: اي خدا مي خواهند دين ما را ببرند!! علماي ما را بيرون كنند تا فردا عقد ما را 
فرنگيان ببندند!! اموات ما را فرنگيان كفن و دفن كنند و بر جنازۀ ما فرنگيان نماز گزارند...«7 در 
كتاب »تحريم تنباكو« نيز ضمن تأكيد بر روحيۀ ديني زنان در تظاهرات قيام تنباكو درباره شعارهاي 
مردمي مي خوانيم: »جمعيت زنان با روبند سفيد و چاقچور اغلب سر خود را لجن ماليده و شيون و 
ناله مي كردند و يا علي و يا حسين مي گفتند... زنان كه به ميدان ارگ رسيدند، همهمه و فريادشان 

بيشتر شد. مكرر و با صداي بلند به شاه فحش مي دادند و مي گفتند: "وا اسالما"، "وا شريعتا"«8
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 همچنين در اين كتاب آمده اس��ت: »ناصرالدين شاه به اندرون انيس الدوله كه بي اندازه مورد 
توجه ش��اه بود وارد شد... ش��اه از انيس الدوله پرسيد: خانم چرا قليان ها را از هم جدا و جمع 
مي كنند؟! جواب داد براي آن كه قليان حرام ش��ده. ناصرالدين ش��اه روي در هم كشيده با تغيّر 

گفت: كه حرام كرده؟! انيس الدوله گفت: همان كه مرا به تو حالل كرده است!«9

مبارزات زنان در انقالب مشروطه
 زنان ايراني از آغاز انقالب مش��روطيت در اين حركت مهم س��هم داشته اند. در پي تشديد 
قلدرمآبي عالءالدوله حاكم تهران و آزار و اذيت او نس��بت به برخي از بازرگانان متدين شهر، 
جمعي از بازاريان در انتقاد از رفتار اين حاكم ضددين و مستبد، در يكي از مساجد شهر تحصن 
كردند. وي با تشديد رفتار سبعانه خويش، تحصن آرام بازاريان را به آشوب و بلوايي گسترده 
ب��دل كرد؛ چنانچه موجب حركت روحانيون به صحن مقدس حضرت عبدالعظيم حس��ني و 
تحصن در اين حرم ش��ريف ش��د. در اين حركت ضداس��تبدادي، زنان تهران با مشاهده رفتار 
مستبدانه عالءالدوله به ايفاي نقش تاريخي خود پرداختند. »پس از ناهار چون شاه بازمي گشت، 
مردم در س��ر راه او انبوه ش��دند و زنان، گرد كالس��كه او را گرفته و فرياد مي زدند: ما آقايان و 
پيش��وايان دين را مي خواهيم... اي شاه مسلمان بفرما رؤساي مسلمان را احترام كنند.«10 احمد 

كسروي با نقل اين فراز مي گويد: »زنان با همين روبند و چادر، كار بسيار كردند.«11
 ناظم االس��الم كرماني نيز درباره اين حركت زنان ك��ه در حمايت از علماي دين صورت 
گرفت، مي نويسد: ]زنان به ناصرالدين شاه گفتند:[ ما مسلمانيم و حكم آقايان را واجب االطاعه 
مي دانيم. چطور راضي شويم علما را نفي بلد و تبعيد نمايند. اي پادشاه اسالم علما را خوار 
و ذليل نخواهيد. اي پادشاه اسالم اگر وقتي روس و انگليس با تو طرف شوند، شصت كرور 

ملت ايران، به حكم اين آقايان جهاد مي كنند.«12
 به نوش��ته يحيي دولت آبادي، در جريان تحصن علما در شهر ري و پس از صحبت زنان 
با ش��اه، »زن ها با سنگ، باالي صحن حرم حضرت عبدالعظيم رفتند تا اگر سربازان بخواهند 

شليك كنند و بي احترامي به مرقد مقدس كنند، تفنگچيان را سنگباران نمايند.«13
 جالب است بدانيم در جريان بست نشيني مسجد شاه نيز، »زنان عهده دار حفاظت رهبران 

جنبش به خصوص روحانيون بودند.«14
 يكي از مؤلفان معاصر در اين باره مي نويس��د: »گروهي از زنان به سركردگي زني مشهور 
به »زن حيدرخان تبريزي« مراقبت و حفاظت از جان علماي مش��روطه خواهي را كه بر منابر 

سخنراني مي كردند، بر عهده داشتند.«15
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 در پي وقوع حادثه اي كه به شهادت »سيدعبدالحميد«، نخستين شهيد مشروطيت انجاميد، 
زنان تهران در سوگواري براي اين شهيد به خيابان ها ريختند و مردم را به مبارزه عليه استبداد 
تحريض مي كردند. همچنين »به دنبال تظاهرات بر ضد مس��يو نوز بلژيكي و مهاجرت علما 
و انقالبيون به قم، اين زنان بودند كه آتش انقالب را در تهران ش��عله ور نگاه داش��تند.«16 نيز 
»هنگام بست نشيني تجار در سفارت انگلستان، عده اي از زنان تجمع كرده، تقاضاي ورود به 

سفارت را كردند؛ ولي وزيرمختار انگليس مانع آنها شد.«17
 شواهد تاريخي و مستندات اجتماعي حاكي از اين است كه در جريان انقالب مشروطيت 
ايران، برخي از زنان مسلمان ايران با در دست گرفتن سالح، به صف مبارزان پيوسته بودند. 
حتي برخي از اين آزادي خواهان استبدادس��تيز، با پوش��يدن لباس مردانه، به نيروهاي جهاد 
ملحق مي ش��دند. گويا در اين مورد ويژه، ش��يرزنان غيور و اس��الم خواه تبريزي را جايگاه 

ويژه اي بوده است. در اين باره به روايت سه حادثه تاريخي بسنده مي كنيم:

روايت اول
 در كتاب »س��ه مقاله درباره انقالب مشروطه ايران« آمده است: »عكس يك دسته شصت 
نفري از زنان چادر به سر ايراني تفنگ به دست اكنون در اختيار ماست. اينان محافظ يكي از 
سنگرهاي تبريز بودند. در روزنامه حبل المتين نوشته شده است كه در يكي از زدوخوردهاي 
بين اردوي انقالبي معروف س��تارخان با لش��كريان شاه، بين كشته ش��دگان جنازۀ بيست زن 
مش��روطه طلب در لباس مردانه پيدا شده است و در ميتينگ هاي مربوط به مبارزه مشروطيت 

ايران، زنان ايراني به تعداد زيادي شركت داشتند.«18

روايت دوم
 در يكي از ش��ماره هاي روزنامه انجمن درج شده اس��ت: »شيرزنان تبريز را در اين دورۀ 
انقالب، موقع مخصوصي اس��ت و تاكن��ون در اوراق ملي موضوع بحث نگرديده. اين نكته، 
حيرت انگيز و جاذب خبرنگاران جرايد اروپا بوده چنانچه باري در مقاالتش��ان دادِ غيرت و 
دليري و عفت نس��وان آذربايجان داده اند... آنكه در محاربات س��ابق، اجساد شيرزنان مسلح 
در ميدان هاي جنگ، محالت اميرخيز و خيابان، ميان ش��هداي حريت پيدا ش��ده، به موجب 
اس��تخبارات صحيحه و اطالعات موثقه هستند زنان شيرافكني كه گاه با تغيير قيافت به يك 
مهارت مخصوص كه در كنار تيراندازي دارند، س��ينۀ دش��من را مي شكافند و آتش به فرق 

نامردانۀ سپاه يزيد مي بارند.«19
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روايت سوم
 در باب حضور زنان تبريزي در ميدان نبرد با س��پاه استبداد، چنين آمده است: »روزي در 
انجمن حقيقت مي خواس��تند يكي از زخمي ها را زخم بندي بكنند. مجروح اصرار مي كرد كه 
لباس او را درنياورند و بگذارند جان بدهد، تعجب كردند. باالخره ستارخان نصيحت كرد و 
از وي خواس��ت كه موافقت كند تا زخم بدنش را ببندند. مجروح از روي ناچاري به آرامي 
گفت: من مرد نيستم، دخترم، ميل ندارم لباس از تن بركنم. ستارخان منقلب شد و در حالي 
كه اش��ك در چش��م هايش موج مي زد گفت: قئزيم من ديري اوال اوال سن نيه داويه گيدون. 
»دخترم من كه هنوز زنده هس��تم، تو چرا به جنگ رفته اي«20 منابع تاريخي »نام اين ش��يرزن 

رزمنده را »تّلي« نوشته اند.«21
 حضور تاريخي زنان ايراني در انقالب مش��روطه، به حدي قدرتمندانه است كه زِن يكي 
از هواداران استبداد، پس از اعدام همسرش به دست انقالبيون، سربلند مي گيرد و از پذيرش 
تابعيت دولت روس��يه امتناع مي ورزد. »مجاهدان گيالن پس از رشت، جهت فتح تهران وارد 
قزوين شدند و غياث نظام را كه از سردمداران استبداد و هواخواه جدي محمدعلي شاه بود، 
تيرباران كردند. كنسول روسيۀ تزاري به محض شنيدن خبر تيرباران غياث نظام، به خانه وي 
رفته از همس��رش مي خواهد كه پرچم روسيه را بر باالش درش بزند و تحت الحمايه روسيه 
باش��د؛ ولي زن غياث نظام نمي پذيرد و مي گويد: »من تبعۀ دولت ايرانم و به حمايت دولت 
شما احتياجي ندارم. اگر مجاهدين هموطنم، فرزندانم را نيز بكشند، زير بيرق بيگانه نخواهم 
رفت«، اين اس��ت كه وقتي س��تارخان عازم تهران بود، اين زن قزويني به ديدار س��ردار ملي 
مي رود و از خدمات س��ردار قدرداني مي نمايد. س��تارخان نيز ميهن پرستي او را مي ستايد و 
خطاب به او مي گويد: شير، نر و ماده ندارد. تو آن شيرزني هستي كه بايد مردان به بزرگواري 

و شهامت ذاتي تو افتخار كنند.«22
 زنان ايران در عصر مش��روطه، افزون بر حضور در ميدان مبارزه، كار س��اماندهي پش��ت 
جبهه و تأمين منابع مالي بخشي از نيازهاي مبارزان را بر عهده داشتند. به نوشته تاريخ، زنان 
آزادي خواه ايران در راس��تاي مبارزه با عناصر اس��تبداد و استعمار، حتي از فروش جواهرات 
خ��ود دريغ نمي كردن��د و در اين ميان عده اي از معتمدين با راه اندازي »كميس��يون اعانه« از 

مساعدت هاي مالي زنان بهره مي بردند.23
 بنا به نوشته روزنامه انجمن، در يكي از اين مساعدت ها، يكي از »مخدرات تهران« به نام 
»آمنه« از طريق پديدآورندگان روزنامه اتفاق )چاپ باكو( مبلغ دويس��ت منات به »كميسيون 
اعانه« آذربايجان فرس��تاده است24 برخي از زنان نيز كار »پر كردن پوكۀ فشنگ«25 را بر عهده 
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داشتند.

تشكيل انجمن ها و مؤسسه هاي سياسي - اجتماعي توسط زنان
 يكي از مس��ائل مهم در جريان انقالب مشروطه، تأسيس و گسترش انجمن هاي مخفي و 
نيمه سري توسط زنان مبارز است. نقش زنان در اين محافل سّري و مبارزاتي، مهم و شامل 
فعاليت هايي چون پخش اطالعات، نش��ر اخبار، ش��ركت در تظاهرات و ساماندهي مبارزات 
ضداس��تبدادي، پخش اسلحه در ميان مبارزان و... است. اين محافل حتي به درون دربار شاه 
قاجار نيز نفوذ كرده بود و ظاهراً دو تن از دختران ناصرالدين ش��اه، به طور ناشناس در يكي 

از اين محافل عضويت داشته اند.26
 ب��ه واس��طه فعاليت يكي از اين محافل س��ري بود ك��ه »زنان براي مظفرالدين ش��اه نامه 
تهديدآميز فرس��تادند. ]اين نامه[ حامل تصويري بود كه يك دس��ت سرخ را با تپانچه نشان 
مي داد و شاه را در صورت چشم پوشي از درخواست مردم براي تأسيس عدالتخانه، به مرگ 

تهديد مي كرد.«27
 آنچه از مطالعه نش��ريات و رسائل عصر مشروطه برمي آيد، اين است كه بسياري از زنان 
دس��ت اندركار مب��ارزه كه ظاهراً برخي از س��ران آنها از طبقات مرفه جامع��ه نيز بوده اند، به 
عضويت انجمن ها و مؤسس��ه هاي سياسي و اجتماعي آن روزگار درمي آمدند. اين انجمن ها 
و نهادها »از حكومت هيچ گونه كمك مالي نمي گرفتند، زيرا حكومت علنًا زنان را از دخالت 
در امور سياس��ي منع مي كرد. با وجود اين، انجمن هاي زنان با آن كه تعدادش��ان اندك بود، 

توانستند تغييرات مهمي در حيات اجتماعي زنان شهر پديد آورند.«28
 در بحث پيرامون مسئله »تشكل هاي سياسي زنان در عصر مشروطه« عمده درخواست و 
اهداف زنان در اين تشكل ها، لزوم آموزش و پرورش زن ايراني، برخورداري از حقوق زن، 
ضرورت تكريم روحانيت به وس��يله حكومت، لزوم پاسداري از شعائر شريعت بوده است. 
در اين ميان، برخي افراد و جريانات غيرديني با نفوذ در انجمن ها و محافل س��ري زنان، در 
پي اس��تفاده از اين نهادها و مؤسس��ات همسو با اهداف خاص خود بودند. به گمان يكي از 

مورخان معاصر، برخي از اين نهادها و انجمن ها با نهادهاي فراماسونري در ارتباط بودند.
 »به روايت آنچه مورگان شوس��تر در كتاب »اختناق ايران« آورده اس��ت، بس��ياري از اين 
انجمن ه��ا به صورت نيمه س��ري فعاليت داش��ته و ب��ا او در ارتباط ب��وده و از وي حمايت 
مي كرده ان��د. توضيح��ات وي از زواي��اي پنهان اين انجمن ها به گونه اي اس��ت كه بيش��تر 
فعاليت هاي فراماس��ونري را به ذهن متبادر مي كند، تا آنجا كه شوس��تر، نام هاي متعددي از 
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مبلغان خارجي در اين انجمن ها را ذكر مي كند.«29
 ذياًل به نام برخي از اين تش��كل ها و انجمن هاي س��ري زنان در عصر مش��روطه اش��اره 

مي شود:

الف( انجمن آزادي زنان
 اي��ن انجمن به س��ال 1285 شمس��ي/ 1907 ميالدي تش��كيل ش��د. دو ت��ن از دختران 
ناصرالدين شاه در ميان اعضاي اين تشكل ديده مي شوند. از مهم ترين ويژگي هاي اين انجمن، 
حضور خانوادگي اعضا در جلس��ات مي باشد. »جلس��ات انجمن در هر ماه دو بار در محلي 
خارج از ش��هر تهران به دليل راحتي رفت و آمد انجام مي گرفت. اين جلس��ات مخفي بود و 

به محض اطالع مخالفان، حمالتي صورت گرفت.«30

ب( انجمن همت ]ناخوانا[
 اين انجمن كه به انگيزه ترويج و تبليغ اس��تفاده از اشياء و منسوجات وطني و تشويق به 

فراگيري هنرهاي دستي در نزد بانوان ايجاد شده فعاليت مي كرد.31

ج( اتحاديه غيبي نسوان
 اين انجمن را سياسي ترين تشكل زنان در عصر مشروطه خوانده اند. اتحاديه غيبي نسوان، 
گرايش ش��ديد انقالبي داشت و عمدتًا خواستار مبارزه مسلحانه با عناصر مستبد قاجار بود. 

اين انجمن اغلب با نمايندگان مجلس بر سر مناقشه بود.

د( انجمن مخدرات وطن
 انجمن مخدرات وطن از س��ال 1289شمس��ي/ 1911 ميالدي فعاليت خود را آغاز كرده 
است. از مهم ترين اهداف تشكيل اين انجمن، جلوگيري از خريد كاالهاي خارجي و تحريم 
آنه��ا، مخالفت با اس��تقراض از بيگانگان، دفاع از اس��تقالل ميهن و... ب��ود. يكي از اقدامات 
اساس��ي مخدرات وطن، مخالفت سرسختانه با اولتيماتوم روسيه تزاري به ايران بود. اعضاي 

اين انجمن، به صورت كفن پوش در تظاهرات خياباني شركت مي كردند.

ه  ( جمعيت نسوان وطن خواه ايران
 اين تش��كل اجتماعي به سال 1301شمسي/ 1922 ميالدي شروع به فعاليت كرد. مهم ترين 
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ويژگي اين جمعيت اصرار بر حفظ موازين شرعي و رعايت قوانين اسالم بود. سعي در پرورش 
اخالق دختران، نگاهداري از كودكان بي سرپرس��ت، تشكيل هيأت هاي تعاوني و... از اقدامات 
اين جمعيت مي باشد. »جمعيت نسوان در يكي از اقدامات خود جزوه اي موسوم به »مكر زنان« 

را كه از سوي مستبدين قاجار تنظيم شده بود، در ميدان توپخانه تهران آتش زد.«32

و( مجمع انقالب زنان
 اين مجمع به وس��يله دختر 18 س��اله اي به نام »زندخت« در شيراز بنياد گذاشته شد. وي 
قريحۀ ش��عري داشت و س��روده هاي خود را كه داراي مضاميني ميهني بود در »حبل المتين« 
منتش��ر مي كرد. از جمله اهداف و آموزه هاي اين انجم��ن مي توان به تهذيب اخالق، ترويج 
معارف اس��المي، ضرورت آموزش و پرورش زنان، پرهيز از افراط در اس��تعمار زيورآالت 

و... اشاره كرد.

نقش زنان در نشريات دوره مشروطه
 زنان مبارز و استبدادس��تيز ايران در عصر مش��روطه، يكي از عمده ترين وس��يله ها براي 
دس��تيابي به خواس��ته هاي مدني خود را در بهره گيري از نيروي مطبوعات و نشريات يافتند. 
»اولين نش��انه اي كه از انتشار نش��ريه اي مختص بانوان ايران در دست است، مربوط به سال 
1328 هجري قمري اس��ت. با در نظر گرفتن تاريخ انتش��ار اولين روزنامه ايران؛ كاغذ اخبار 
در س��ال 1253 قمري توسط ميرزاصالح شيرازي، درمي يابيم كه انتظار مطبوعات ايران براي 

تجربۀ اولين نشريه ويژه بانوان 75 سال طول كشيد.«33
 »از انقالب مش��روطه تا س��لطنت رضاخان، به تدريج هفت مجله و روزنامه اختصاصي 
زنان در ايران منتش��ر ش��د كه اين نشريات فعاليت هاي گس��ترده خود را بعد از مجلس دوم 

رونق دادند.«34
 ذياًل به نام برخي از نشريات اختصاصي زنان ايران در عصر مشروطه اشاره مي شود:

الف( دانش
 اين مجله نخس��تين نشريه اي اس��ت كه براي دفاع از آرمان هاي زن مسلمان ايراني انتشار 
يافته است. »اين روزنامه به وسيله نخستين زن روزنامه نگار، خانم دكتر كحال از دهم رمضان 
سال 1328 قمري منتشر گرديد.«35 اين جريده »گرايش سياسي نداشت و خانم كحال اميدوار 
بود كه از طريق انتش��ار اين قبيل مس��ائل، بتواند در تصفيه اخالق و تربيت معنوي خواهران 
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خود حتي المقدور بكوشد.«36

ب( شكوفه
 »روزنامه ش��كوفه دومين نشريه زنان ايران در سال 1332قمري توسط مريم عميد منتشر 
شد و انتشار آن تا 1337 تداوم يافت. اين روزنامه كه طرفداران زيادي داشت، در آگاه كردن 

زنان و مبارزه با خرافات و جهل موفق بود.«37
 مدير مس��ئول شكوفه، در سرمقاله يكي از شماره هاي خود، خط مشي روزنامه را »رعايت 
اخالق، تربيت دوش��يزگان، مدارس نس��وان و تصفيه خلق و خوي زنان« اعالم كرده است. 
گويا اين نشريه از سال سوم حيات خود وارد مباحث سياسي روز با محوريت »مقابله با نفوذ 

بيگانگان و دول خارجي در ايران« شده است.

ج( نامه بانوان
 چهارمين نش��ريه زنان ايران »نامه بانوان« نام دارد. نخستين شماره اين نشريه به مديريت 
بانو آزاد و در س��ال 1299قمري منتشر ش��د. مدير روزنامه درباره انگيزه انتشار اين جريده، 
مي نويسد: »اگر در علل انحطاط مسلمين عمومًا و ايرانيان خصوصًا، تجسس و تفحص كنيد، 
آش��كار خواهد ش��د كه جز بي علمي هيچ علتي ندارد و تمام خرابي هاي فردي و اجتماعي، 

ناشي از جهالت و ناداني است...«38 اين نشريه گاه راه افراط مي پيمود.

تأسيس مدارس دخترانه؛ اقدامي در راستاي مبارزه
 از جمله اقدامات زنان مبارز عصر مشروطه، گسترش سطح سواد و دانش دختران ايراني 
بوده است. گويا بر اساس همين مسئله است كه اغلب تشكل هاي سياسي زنان و عمده احزاب 
صدر مشروطه، با شعار »لزوم تأسيس مدارس دخترانه« فعاليت خود را آغاز مي كردند. از اين 
گذشته در پي تشكيل مجلس شوراي ملي، »ضرورت تأسيس مدارس دخترانه«، شعاري بود 
كه نمايندگان داوطلب ورود به مجلس از آن براي حضور در پارلمان، بهره برداري سياس��ي 

مي كردند.
 در باب تأس��يس مدارس دخترانه نيز برخي با يكس��ويه نگري مدعي مخالفت روحانيت 
با تأس��يس مراكز علمي ويژه زنان ش��ده اند. اين در حالي است كه به گواهي تاريخ، نبايد از 
حمايت ويژه مجتهدان كش��ور از تأسيس مدارس دختران چش��م پوشيد. »فعاليت هاي زنان 
آزادانديش اگر چه نقش قابل توجهي در تفهيم لزوم تحصيل دختران و تأسيس مدارس ويژه 
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دخترانه در ايران داش��ت، با اين حال حمايت همه جانب��ه برخي از علما و مجتهدان موجب 
ش��د تا اتهامات و تبليغاتي كه عليه مدارس دختران از جانب س��نت گرايان به عمل مي آمد، 

رنگ ببازد.«39
 در اين ميان نمي توان از اهتمام ويژه آيت اهلل ش��يخ هادي نجم آبادي و آيت اهلل س��يدمحمد 

طباطبايي از روحانيون مبارز عصر مشروطه چشم پوشي كرد.
 مرحوم ش��يخ هادي نجم آبادي به دليل پايگاه اجتماعي منحصر به فردي كه داشت، ضمن 
برقراري پيوند مس��تحكم با مرحوم رش��ديه؛ بنيادگذار نخس��تين مدرس��ۀ ايراني، در جلب 
مس��اعدت هاي معنوي روحانيون و كمك هاي مادي مردم ب��ه ويژه بازاريان نقش مهمي ايفا 

كرد.
 از پيش��گامان تأس��يس مدارس دخترانه مي توان به نام بانو صفيه يزدي همس��ر روحاني 
برجس��ته عصر مشروطه مرحوم آيت اهلل شيخ محمدحسين يزدي، همچنين بانو آقابيگم دختر 
ش��يخ هادي نجم آبادي اش��اره كرد. پيداست كه روحانيون عصر مش��روطه نه تنها مخالفتي با 
تأس��يس مدارس دخترانه نداش��ته اند، كه نام خود و خانواده خود را نيز به عنوان پيش��گامان 
تأس��يس مدارس علمي ويژه زنان ثبت كرده اند. البته بايد اين نكته را خاطرنش��ان ساخت كه 
اهتمام روحانيت عصر مش��روطه در تأسيس مدارس دخترانه در حالي صورت مي گرفت كه 
اين مدارس رنگي از شريعتمداري و دين پروري داشته باشند. از همين روست كه پيشگامان 
تأسيس مدارس دخترانه حتي در انتخاب نام مدرسه نيز بر شعائر ديني توجه مي كنند. »قرائني 
وجود دارد كه نش��ان مي دهد زنان ايراني خواس��تار آموزش هاي اروپايي براي دختران خود 
نيس��تند. از اين رو مدارس دخترانه اي به نام »ناموس« و »عفتيه« در عصر مش��روطه تأسيس 

مي شوند.«40

مشاركت زنان در فعاليت هاي بعد از مشروطه
 حض��ور زنان در حوادث تاريخي ايران معاصر، در جريان مش��روطيت منحصر نماند. اين 
حضور پيگير به منظور پاسداري از روحيۀ ضداستبدادي مردم مسلمان ايران در قالب اقدامات 
گسترده اي چون مشاركت در تأسيس بانك ملي، تحريم كاالهاي وارداتي و حمايت از صنايع 
داخلي، تالش در راس��تاي تصويب متمم قانون اساسي، كوشش در راه استقرار نظام پارلماني، 
اعتراض ش��ديد به اولتيماتوم روس، مخالفت با سياس��ت بي طرفي ايران در جنگ اول جهاني 
و... تداوم يافت. از نمونه هاي برجسته تاريخي مبني بر حضور گستردۀ زنان ايراني در مبارزات 
ضداس��تعماري، مي توان به نقش بي بديل »ش��يرزنان آذربايجان« در دفاع از كيان اسالم و ايران 
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در دورۀ يكس��اله حكومت پيش��ه وري )فرقه دموك��رات آذربايجان( در س��ال هاي 1324-25 
خورش��يدي اشاره كرد. بر اساس ش��واهد تاريخي، زنان مسلمان و ايران دوست آذربايجاني به 
ويژه غيورزنان تبريزي، در پي رحلت عالم بزرگ ش��يعي، حضرت آيت اهلل حاج سيدابوالحسن 
اصفهاني كه مقارن با حكومت پوشالي پيشه وري در تبريز بود، ضمن حضور گسترده در مراسم 
عزا، پشتيباني خود از شريعت غراي محمدي را اعالم كردند. در پي اين حضور بي سابقه بود كه 
استالين - به عنوان صحنه گردان اصلي حكومت فرقه دموكرات - پيغام سري خود به پيشه وري 
را فرس��تاد و او را توبيخ كرد كه چرا در طول يك س��ال برقراري حكومت در آذربايجان، در 

راستاي تضعيف مباني ديني مردم آذربايجان خوب عمل نكرده است.
 ب��ا وجود اين ش��ايد در هيچ برهه از تاريخ معاصر ايران، نتوان نقش روش��ن و آش��كار 
زن مس��لمان ايران��ي را در دوره نهضت امام خميني)ره( مش��اهده ك��رد. تاريخ نهضت امام 
خميني)ره( از اين حقيقت مس��لم حكايت دارد كه زنان استبدادس��تيز ايران در اين قيام الهي 
پ��ا به پاي مردان درخش��يدند. در دوره دفاع مقدس و جنگ تحميل��ي نيز، زنان ايران ضمن 
حضور در س��نگرهاي نبرد به ويژه پش��ت جبهه، قهرماني ها و دالوري هاي فراواني - چه در 
اس��ارت گاه ها و چه در ميادين نبرد - از خود نش��ان دادند. س��خن در اين مورد را با فرازي 
از فرمايش��ات امام خميني)ره( درباره نقش زنان در مبارزات ضداستبدادي به پايان مي آورم: 
»در جنب��ش تنباكو و جنبش مش��روطيت، زن ها هم دوش با مردها فعالي��ت كردند. زنان در جامعه 
بودند و با مردها راجع به امور سياس��ي و امور اجتماعي و گرفتاري هاي مملكت خودشان فعاليت 
مي كردند... در همه گرفتاري ها، زن ها جلو مي افتادند و همراه با مردها و مس��ائلي را كه مربوط به 

مملكت خودشان بود، مي گفتند.«41

پانوشتها
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