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 مشروطه و اوایل دوره پهلویهای زنان در دوران جستاری در بازتعریف تشکل

 زاهره دنیادیده

اگر این سخن . اندزنان جهان شده( تریناگر نه رادیکال)ترین به بعد، با یک جهش، مترقی 7091زنان ایران از 

 (مورگان شوستر. )سازد، چه باک، زیرا حقیقت محض استتصورات صدها ساله را دگرگون می

ان های زنی اوج جنبششود به نوعی نقطهیخ معاصر ایران محسوب میجنبش مشروطه که یکی از نقاط عطف تار

 اتحاد زنان. گرددی مشروطه بازمیهای زنان ایران به دورهی جنبشتاریخ آغاز فعالیت عمده. آیدنیز به حساب می

 ستردر این متن پس از روشن ساختن ب. در برابر ظلم زمانه در بسیاری از صفحات این دوران ثبت شده است

های زنانه خواهیم داشت که اگرچه جزو تر به یکی از انجمنی مشروطه، نگاهی جزئیهای زنان در دورهفعالیت

های زنان در ثبت تاریخی وقایع گذشته بر زنان ترین تشکلصدها انجمن دوران مشروطه است اما یکی از منسجم

 .خواه ایرانجمعیت نسوان وطن: آیدبه شمار می

  ان در دوره مشروطههای زنتشکل

ال انقلاب مشروطه فرصتی ایده. ها و تشکلات زنان در ایران همزمان با جنبش مشروطه رسمیت یافتفعالیت انجمن

 ساناساریان معتقد است بهترین تعریف. ها بیایندبرای زنان فراهم کرد تا از محیط اندرونی خارج شوند و به خیابان

شکلی بر مبنای روابط شخصی؛ در واقع روابط شخصی ی بیجیوه: » چنین است های زنانه در این دورهاز تشکل

ساخت و در عین حال، گروه را به صورت غیررسمی نگه که بین اعضای یک دوره وجود داشت ساختار گروه را می

های های رسمی و غیررسمی زنان را به تدریج نسبت به مسئولیتشدناین نوع روابط و دور هم جمع. داشتمی

 (. 80: 7831ساناساریان، .« )کردشان آگاه میغیرخانگی و اجتماعی

ای دیگر از اعتراضات نیز ها بودند و در پارهگیری شورشاندرکار شکلدر برخی از اعتراضات، زنان مستقیما دست

روز  ی سیاسیژانت آفاری مشارکت زنان در دو مسئله. در مشارکت با مردان، فعالیتی اجتماعی را شکل بخشیدند

یکی : مطرح شده بود( 7831در سال )کند که پس از امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه را ذکر می

 .طرح تاسیس بانک ملی و دیگری تحریم منسوجات خارجی

ی کمبود سرمایه در کشور ضروری بود و بنابراین گردآوری وجوه برای تاسیس بانک ملی برای کمک به حل مسئله

های آن دوره برخی از این ش روزنامهگزار. ها و تشکلات زنانه شدهای تشکیل انجمنیکی از نخستین جرقه بانک
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گزارش داد که بیوه زنان گوشواره و دستبند ( 7831آبان ) 7091در نوامبر  مجلس: » آوری کرده استاسناد را گرد

نویسد که به از زن رختشویی می بامداد. ..خود را برای ادای قرض دولت و تاسیس بانک داخله حاضر کردند

ندای  وانجمن  ،مجلس. ی مجلس رفت، یک تومان داد و تقاضا کرد برای بانک ملی اسمش را بنویسندمحوطه

خواست جواهراتی این زن می. چاپ کردند( ی مجلسنماینده)ی زنی را از قزوین خطاب به سعدالدوله نامه وطن

ه و صاحب ش که بیوی تنگدستشته بود برای کمک به بانک به ودیعه بسپارد و همسایهرا که برای روز مبادا نگه دا

ای دیگر هم اش را داد و عدهی پنج هزار تومانیزنی ارثیه... کردنوزاد بود بعضی از لوازم منزلش را تقدیم می

ات وارداتی نیز شرکت به علاوه زنان در جنبش تحریم منسوج( 881: 7831آفاری، « )های کلان گذاشتندسپرده

در تبریز  .شد ملت به مرور از وابستگی به تاجران و تولیدکنندگان اروپایی آزاد شونداین جنبش سبب می. کردند

زنان اجتماعاتی برای تحریم برگزار کردند و دیگران را تشویق کردند که در صورت امکان مدتی به همان البسه 

 . قدیم که دارند قناعت کنند

های ملی به مرور ابعاد دیگری پیدا کرد و زنان خود مسائلی را در نهضت ی مشارکتن زنان به واسطهسیاسی شد

های زنان در های نخست جنبشگام. گنجیدی جنبش مشروطه نمیهای مردمحورانهمطرح کردند که در هدف

نی از نهادهای جدید زنانه های مکرر حمایت قانوها و مدارس زنان برداشته شد چرا که درخواستایجاد انجمن

ای پرتفصیل بر سر تحصیل زنان نشانگر مجادله( 7831)های نشریات و مجلس اول بحث. ماندهمواره بی پاسخ می

ی وحشت و حیرت روسا و ائمه جماعت و مایه»الله نوری و سید علی شوشتری مدارس جدید را شیخ فضل. است

و ضمن محکوم کردن احداث این مدارس، فتوا دادند ( 10: 7838فتحی، « )ی مقدسین و مُتدیّنین دانستندقاطبه

ای از زنان در مورد مرجعیت علما به تردید افتادند و حتی آیاتی در پاسخ، عده. که اینگونه نهادها خلاف اسلام است

خواه طلاب شروطهخطاب به انجمن م مساواتای در روزنامه آنان طی نامه. از قرآن را در رد این فتوا شاهد آوردند

 د؟کنناند حال دستاوردهای انقلاب را از زنان دریغ مینوشتند که چرا طلابی که برای مشروطه جانفشانی کرده

ی آموزش زنان است چرا اجتماعی ایران مسئله-ای معتقد بودند که یکی از عوامل عدم ترقی اقتصادیبه علاوه عده

هایت در ن. تر را ندارندربیت شوند آمادگی مواجهه با جوامع پیشرفتهسواد تکه کودکانی که به دست مادرانی بی

ی مجلس تنها از آموزش محدودتر برای زنان دفاع کرد و تعلیم زنان را منحصر به تربیت زنان در امور اطفال، جوابیه

ان در برابر این های زنبنابراین ایستادگی گروه. دانستداری، حفظ ناموس و علوم اخلاق و معاش خانواده خانه

اول  یهای زنانه در دوران مشروطهتصمیم و تاسیس مدارس برای تعلیم دختران کنش بسیار مهم نهادها و تشکل

 .  های زنان داشتندی تشکیلاتی نزدیکی با انجمناست، چرا که مدارس جدید رابطه
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انجمن آزادی : کندذکر می را بدین شرح 7809-7831های های زنان در سالآفاری فهرست برخی از انجمن

هایی در تبریز، اصفهان، به علاوه تشکل. زنان، اتحادیه غیبی نسوان، انجمن نسوان و انجمن مخدرات وطن( حریت)

اریخ هایشان در تی فعالیتوجود داشت که به واسطه( آسیای میانه)آباد قزوین، سنگلج و حتی استانبول و عشق

های موجود پیوستند و طبعا های بسیار دیگری به شمار تشکلنیز انجمن 9789از سال  1.اندبه ثبت رسیده

های بسیاری از فعالان همچنین در جای جای این تاریخ نام. اطلاعیمهای فراوانی وجود داشته که از آنها بیتشکل

جمن دبیر ان) بادیآصدیقه دولت، (از سرکردگان انجمن آزادی زنان) السلطنه،افتخارالسلطنهتاج: زنان ثبت شده

مدیر جمعیت نسوان )محترم اسکندری ، (عضو انجمن آزادی زنان) جواهرالکلامالملوکشمس، (مخدرات وطن

آموزگار، موسس ) طوبی آزموده، ( الرجالآموزگار، نویسنده کتاب معایب) خانم استرآبادیبیبی، (خواه ایرانوطن

آموزگار و فعال عرصه )صفیه یزدی ، (عضور انجمن مخدرات وطن آموزگار،)المعالی دره، (مدرسه دخترانه ناموس

شمار زنانی که نامشان در تاریخ ثبت و بی( آموزگار و فعال عرصه تحصیل زنان)ماهرخ گوهرشناس ، (تحصیل زنان

 . اندنشده اما با اتحاد زنانه، نقش تاثیرگذاری در این دوران ایفا کرده

ی همه حالگرا داشتند، با اینهای زنانه فمینیستی بودند یا دیدگاهی ملیساناساریان معتقد است خواه تشکل

 .های متفاوتی را برای تغییر وضعیت زنان برگزیده بودندها به موقعیت فرودست زنان معترض بودند و تنها روشآن

ن جدید را های زنان از ابتدای مشروطه تا قراین نویسنده نیز تعدادی از مجلات منتشر شده توسط جمعیت

، به سردبیری مریم عمید 7808) نشریه شکوفه، (، به سردبیری خانم دکتر کحال 7830)نشریه دانش: شمردبرمی

، 7899) عالم نسوان، (، شهناز آزاد7800) نامه بانوان، (آبادی، صدیقه دولت7803) زبان زنان، (السلطنهمزین

 نشریه جهان زنان، (سال 71آمریکایی با فعالیت حدودا التحصیلان عالی مدرسه دخترانه ی ارگان فارغنشریه

، (تشکل پیک سعادت نسوان نشریه) نشریه پیک سعادت نسوان، (، مشهد، به سردبیری فخرآفاق پارسا7899)

، زندخت 7899) نشریه دختران ایران، (خواه ایران، مربوط به جمعیت نسوان وطن7898) خواهنشریه نسوان وطن

 (.شیرازی

مثلا یک زن در . گری زنان در عرصه مطبوعات شدای برای کنشت بر حق زنان چون حق تحصیل بهانهمطالبا

الله نوری را به جهت خواهی چون شیخ فضل، اصول فکری مشروعهالمتینحبلی ی در روزنامهای جسورانهنامه

خواهی خویش را در ات مشروطهدر مواردی دیگر زنان مستقیما مطالب. بردمخالفت با تحصیل زنان زیر سوال می

 ندای وطنی ای را خطاب به مجلس در نشریهی سرگشادهنامه ی غیبی نسواناتحادیه. کردندمطبوعات بیان می

                                                           
 . های زنانه در دوران مشروطه در فصل هفتم از کتاب انقالب مشروطه ایران، نوشته ژانت آفاری موجود استشرح دقیق انجمن 1
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کند که از وقتی دایر شده هیچ کاری انجام نداده و سپس با اعتماد به نفسی چاپ کرد که ابتدا از مجلس انتقاد می

روز مسئول امور مملکتی شود و تغییراتی اساسی در زندگی  19که برای مدت  کنددر خور تحسین پیشنهاد می

توانند تا سلخ رمضان قانون را تمام کرده و در اگر وکلای محترم ما توانستند یا می: »ی مردم به وجود آوردروزمره

نین پیشرفتی سایر کارها ترتیبی دهند که آسایش خلق فراهم شود زهی شرف و سعادت واَلّا اگر در خود چ

از کار  دهیم استعفاخواهند باز هم به ترتیب سابق پیش بروند ما به توسط همین عریضه خبر میبینند و مینمی

ها ی ندای وطن به ماها خبر داده چهل روزی هم کار را به دست ما زنخود بدهند و رسما به توسط روزنامه

ی دوم برخی از زنان شروع به انتقاد از فرهنگ مردسالاری حتی به مرور در مشروطه(. 01: همان...« )واگذارند

مثلا . کردند و به بحث در مورد موضوعاتی مانند حجاب، چند همسری، حق طلاق و غیره در مطبوعات پرداختند

خواه دیگری با اسم مستعار ی مسائل مربوط به حجاب قلم زد و یا آزادیالسلطنه از انجمن حریت زنان دربارهتاج

اکید با ت ایران نومجموعه مقالات رادیکالی در نشریه سوسیال دموکرات ( در اصل زنی به نام عصمت تهرانی)ه طایر

ی هاآفاری شخصیت طایره را همسان مری ولستونکرافت از اولین فمینیست. بر تحصیل زنان به چاپ رساند

 .داندانگلیسی می

در جریان قیام آذربایجان ( فاصله میان مجلس اول و دوم ،7833 -7831)بار دیگر اتحاد زنان در استبداد صغیر 

ها در کم اعتصابکم: »نویسدآفاری می. ی تبریز بودندهای فعال در دوران محاصرهزنان یکی از گروه. اتفاق افتاد

نقش مهم مجاهدین، که در ایام اعتصاب امور شهر را . تبریز گسترده شد و به تدریج به کل منطقه سرایت کرد

فیر س. تر شدن نهضت بودکنندگان، علامت رادیکالای از زنان تبریز از اعتصابکردند و حمایت عدهسهیل میت

از گذاشته ی شیرای دریافت کرد که در آن از تاثیری که زنان تبریز بر سکنهبریتانیا از کنسول خود در شیراز نامه

ته های زنان تبریز احساساتشان برانگیخیرند که با نامهتوانند جلوی مردمی را بگدیگر نمی... شدبودند صحبت می

مقاومت (. 717: 7831آفاری، . )اندشان سرزنش کردههمّتیشده، چون زنان تبریز آنها را به خاطر بی

ها حاکی از گزارش. خواهان در تبریز تحت رهبری ستارخان و باقرخان حدود یک سال به طول انجامیدمشروطه

انجمن تبریز از نقش ویژه . های جنگ نیز حضور یافتندای زنان با مردنما کردن خود، در میدانهآن است که گروه

به موجب استخبارات صحیحه و اطلاعات موثقه که در دست داریم هستند زنانی شیرافکن : »کندزنان چنین یاد می

نه در کار تیراندازی دارند سیی مهم شهر به گاه جنگ با تغییر قیافت به یک مهارت خصوصی که که در یک نقطه

 ( 811: همان« )بارندی سپاه یزید میشکافند و آتش به فرق نامردانهدشمن را می

حکومت روسیه . اشاره کرد 7809آذر  3های زنان در دوران مشروطه باید به انقلاب کنش های مهماز دیگر روایت

و دخالت در امور داخلی ایران برآمد ( ار کل دولت ایراندخزانه)با همدستی بریتانیا در پی اخراج مورگان شوستر 
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نقل است که در تهران پنجاه هزار نفر به خیابانها ریختند و اعتصاب . ی مردم روبرو شدو این امر با اعتراض گسترده

ی رهای پرشوهزاران زن به عزا نشستند و کفن به تن کردند، در تظاهرات شرکت کردند و خطابه. عمومی اعلام شد

ماجرای حرکت . خواندخبرنگار تایمز نقش مهم زنان را از خصوصیات غریب این تظاهرات می. را سر دادند

ضعیفه بیرون از  2تن 033حدود : »ی چند تن از زنان به سمت مجلس به نقل از شوستر اینچنین استمسلحانه

آنان ملبس به همان ردای ساده و ...های خود در حال حرکت بودندهای محصور به دیوار و خارج از حرمخانه

 بسیاری از آنان مسلح به تپانچه. شان را پوشانده بودهای توری سفید رنگی بودند که صورتسیاهرنگ و روبنده

ند جا تجمع کردمستقیما به طرف مجلس رفتند و در آن... شان پنهان شده بودندبودند که در زیر دامن یا آستین

هایشان تیرهایشان را به شکلی تهدیدآمیز بیرون آوردند، روبندهآنان هفت... جلس شدندو خواهان دیدار با رئیس م

لزل شان در صورت تزرا با خشم پاره کردند و کنار زدند و شجاعانه تصمیم خود را مبنی بر کشتن شوهران و پسران

ریان، ساناسا). شور اعلام کردندو تردید نمایندگان مجلس در انجام وظایفشان در حراست از آزادی و تمامیت ارضی ک

های انجمن زنان در نقاط مختلف شهر نصب شد که مضمون آن توبیخ اهالی در همین راستا اعلامیه(. 19: 7831

ها خانهتشکیلاتی برای تحریم قند و شکر وارداتی مصرفی قهوه. تهران در مقابل سکوت علیه التیماتوم روس بود

کش اروپایی که به دلیل راحتی، اغلب مورد های اسبعبدالعظیم و نیز واگنحرم -شکل گرفت و خط آهن تهران

ها را ها را زیر پا گذاشتند، واگنزنان خیابان: گزارش داد ایران نو. ی زنان بود، تحریم و از مسافر تهی شداستفاده

یاده تا مسافران پ. کنندمتوقف کردند و از مسافران متعجب خواستند تا در تحریم اجناس و خدمات اروپایی شرکت 

و  رفت ی دیگریدادند تا با وسیلهگاهی حتی به مسافران فقیر پول می. داشتندشدند معترضان دست برنمینمی

ای های زنانه در این جنبش به گونهدر منابع آن دوره ذکر شده نقش تشکل( 817: 7831آفاری، . )آمد کنند

روسیه » :کندساناساریان نقل می. روسی مذاکراتی صورت گرفته است تهای زنان و هیئپررنگ بوده که بین گروه

کرد تا زنان را متقاعد کند که چون در قانون اساسی ایران به آنان هیچ حق و حقوقی داده نشده است، تلاش می

ودشان یط خهای زنان پاسخ دادند که آنان نیز نسبت به شراگروه. نباید در حراست و پاسداری از آن پافشاری کنند

های های سیاسی ناشی از حضور قدرتکنند، اما تقصیر را متوجه پیچیدگیو وضعیت داخلی احساس نارضایتی می

همچنین مذاکراتی میان زنان ایران و زنان انگلیس مبنی بر (. 17: 7831ساناساریان، .« )دانندامپریالیستی می

گوش مردان اروپایی در مقابل : »شد به این مضمون کهها انجام تقاضای کمک برای جلوگیری از تجاوزات روس

ما حتی : گویندزنان انگلیسی در پاسخ می. توانید به کمک ما بیاییدآیا شما زنان نمی. فریادهای ما کر شده است

                                                           
 (.881: 7800آبادی، نجم)کند نفر ذکر می 199اد را زاده این تعدآبادی به نقل از ملکنجم 2
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م ما هم مانند شما قدرتی نداری. توانیم دولت انگلستان را وادار کنیم به زنان کشور خودش آزادی سیاسی بدهدنمی

 ( 18: 7838فتحی، « )تا عملکرد آنان را در مقابل ایران تغییر دهیم

ی واسط مهمی ها و بعدتر حق رای زنان، حلقهی حق آموزش، ثبت قانونی فعالیت انجمندر این میان سه مطالبه

چه  های زنان ایرانخواه در مقابل جنبشواکنش مردان مشروطه. مردان: شودهای زنان یادآور میرا در جنبش

 .های زنان خواهیم پرداختی یادداشت، به بررسی این جنبه از تاریخ تشکلبود؟ در ادامه

 های زنان در دوران مشروطه ی مردان با تشکلمواجهه

 نگاران، شاعران و نمایندگانروزنامه: هایی از مردان مترقی از جملهدر ابتدای این قسمت از متن، باید به حمایت گروه

ی عشقی، شمس کسمایی ، اشعار ایرج میرزا، میرزاده صوراسرافیلهای طنزآمیز دهخدا در مقاله. نیممجلس اشاره ک

نیز نقش مهمی در حمایت ... و  المتین، مساوات، ایران نوحبلهای ، مقالات نویسندگان متعددی در روزنامه...و

یز زاده نالرعایا یا تقیدگانی نظیر وکیلهای نماینبه علاوه تلاش. مردانه از جنبش زنان در دوره مشروطه داشت

 .اگرچه به ثمر نرسید اما برای جنبش نوپای زنان ایرانی با اهمیت و قابل توجه بود

 به وقوع پیوستن انقلاب مشروطه برآیند. شرایط وقوع انقلاب مشروطه در تاریخ ایران، گفتمان جدیدی را ایجاد کرد

بنابراین  .بود... کاران، اصلاح طلبان و داران، محافظهروحانیون، بازاریان، تیول روشنفکران،: نیروهای متفاوتی از جمله

هایی از این نیروها ی زنان نیز در اقشار ذکر شده وجود نداشت بلکه همواره تسلط جناحنگرش واحدی به مسئله

 . شدبرد یا متوقف شدن حرکت زنان در متن مشروطه میسبب پیش

قیمومیت و /نگرش تصاحب-7: عمده به مسائل زنان در سراسر جنبش مشروطه یاد میکند آبادی از دو نگرشنجم

ی زن اسلامیِ سنتی درباره-قیمومیت که بر مبنای مفاهیم ایرانی/در نگرش تصاحب. برابری/ نگرش همتایی -8

. شودشته میشوهر نگا/زن همچون موجودی ضعیف، کمتر از مرد و نیازمند قیمومیت مرد»بودن شکل گرفته است 

برابری که در جریان /نگرش همتایی«. شوهر است/در کنار اموال و احشام، زن موضوع تصاحب و نگهبانی مرد

این گرایش را به ویژه، ولی نه فقط، در زبان . نگاردزن را به مثابه همتای مرد می»گفتمان نوگرایی حادث شد 

ی جستند و در حیطهاید مشروطه به زبان سیاسی روز راه مییابیم که از راه نوشتن نامه و مقاله در جرزنانی می

 (. 880: 7800آبادی، نجم.« )طلبیدندجای خود را می« ملت»ی ی از نویافتهمقوله

های زنانه مطابق مطرح شد این بود که آیا تشکیل انجمن( هجری 7831)هایی که در مجلس اول از نخستین بحث

 .های فراوان میان نمایندگان، تشکیل انجمن مغایر با اسلام تلقی نشدشمکشبا قوانین شرع است یا نه؟ طی ک
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ها را مجاز شمردند در عین حال که این اجازه بدون هر گونه حمایت مالی بنابراین نمایندگان فعالیت این انجمن

های اسلام نهیچ ایراد شرعی از برای این اجتماع نیست و ز: »مجلس تاکید کرد. یا رسمی از جانب مجلس بود

شوند و به موجب قانون اساسی هم هیچ ایرادی وارد نیست، شدند و میهمیشه در همه جا دور همدیگر جمع می

گوید ایرانی، این لفظ شامل مرد و زن هر دو است، مادامی که اجتماعات مخل دینی می[ قانون اساسی]وقتی که 

تاکید بر برابری زن و مرد در قانون اساسی، سبب . (11: همان« )و دنیوی نباشد ضرری ندارد و ممنوع نیست

های زنان بود چرا که پیش از این به دست آوردن این مجوز، گام مثبتی در جنبش. برتری نگرش همتایی شد

اما آیا مجاز ! های شهری و روستاییِ زنان حتی قشون اعزام کرده بودمجلس برای تعطیل کردن برخی از انجمن

 بود؟ پاسخ را باید "ملت"ی تازه تاسیس های زنان به معنای شمار آوردن زنان در گسترهمندانستن فعالیت انج

 . یافت 7809در چرخش این نگرش در مجلس دوم به سال 

پس از امضای فرمان مشروطه توسط  . ی مسائل زنان همزمان با انقلاب مشروطه آغاز شدها دربارهبه طور کلی جدل

تشکیل  7831مجلس اول در مهر . برگ جدیدی در تاریخ ایران ورق خورد 7831اد مرد 78مظفرالدین شاه در 

 .انداز جدیدی افتادشاه، انقلاب مشروطه در دستاما با مرگ زود هنگام مظفرالدین شاه و سلطنت محمدعلی. شد

خواهان هخواهان و مشروطی ایران را به دو گرایش مشروعهعداوت محمدعلی شاه با مشروطیت، جنبش مشروطه

ای بالا گرفت که بالاخره به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه در تیرماه ها به گونهاختلاف. تقسیم کرد

بته ال) خواهان با مشروطه، ناسازگاری این جنبش با مقتضیات اسلام بود علت اختلاف مشروعه. محتوم شد 7831

 بهانه این(. خواهان پیوسته بودبا مشروطه به مشروعه محمدعلی شاه دلایل خود را داشت و به ظاهر برای مخالفت

داد صغیر ی استبپس از به توپ بستن مجلس، دوره. بود که سلطنت در حکومت مسلمانان باید طبق شریعت باشد

خواهان بر آغاز شد و در نهایت منجر به پیروزی مشروطه 7833تا  7831ی قیام آذربایجان از به واسطه

 . انجام شد 7833و تشکیل مجلس دوم در آبان  خواهان شدمشروعه

های الله نوری بسیاری از جنبهخواهان و در راس آنها شیخ فضلتا آنجا که به نهضت زنان مربوط است مشروعه

از نظر آنان صرف حضور زن در . کردندها و مدارس جدید زنان را محکوم میانقلاب از جمله تشکیل انجمن

اما مسئله اینجاست که . اختلال در نظم و دین و دولت و بهترین گواه برای رد مشروطیت بودزنانه،  "ناجایگاه"

آبادی نجم. حلی بر این تناقضات باشد نیز برای جنبش زنان کاری از پیش نبردجنبش مشروطه که قرار بود راه

نشان از دو نگرش متباین در مجلس اول و دوم [ همتایی/قیمومیت]برایندهای متباین این دو بحث : »نویسدمی

نسبت به زن در گفتمان مشروطه دارد، به ویژه آنکه پیروزی زبان قیمومیت بر همتایی در مجلس دوم، یعنی پس 

لبان طالله نوری و از میدان به در شدن مشروعهطلبان، پس از اعدام شیخ فضلخواهان بر مشروعهاز پیروزی مشروطه
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طلبان برتری داشتند، در وضعیتی که خواه بر مشروعهتی که نیروهای مشروطهروی داد، به عبارت دیگر در وضعی

توان آن را به ضرورت سازش سیاسی نسبت داد، معنای این پیروزی را باید در تنش درونی گفتمان مشروطیت نمی

یجاد در واقع پیروزی مشروطه بر مشروعه چندان تفاوتی در وضعیت زنان ا(. 817: 7800آبادی، نجم« )جست

تناقضات درونی این جنبش جایی برای نگرش همتایی نگذاشت و . کردنکرد، بلکه مشروطه باید از درون تغییر می

 .نگرش قیمومیت در مجلس دوم برتری یافت

الرعایا، نماینده همدان حاجی وکیل. ی حق رای بودهای مهم مسائل زنان در مجلس دوم مسئلهاز نخستین جدل

توانیم زنان را از شرکت در انتخابات محروم کنیم؟ واکنش رد که با کدام دلایل منطقی میجسورانه پرسشگری ک

ای که اعلام گونهسید حسن مدرس، نماینده علمای نجف در مجلس حاکی از خشم او از این پیشنهاد است، به

رای به زنان، او را الرعایا مبنی بر اعطای حق کند بعد از نهضت مشروطه هیچ چیز به قدر پیشنهاد وکیلمی

ذشته از گ.. خداوند قابلیت در اینها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند! »زده نکرده استشگفت

الرجال قوامون علی النساء، در تحت قیمومیت . اینکه در حقیقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قیمومیتند

(. 813: 7831آفاری، « )ها را بکننددیگران باید حفظ حقوق زن. داشتابدا حق انتخاب نخواهند .. رجال هستند

ی افراد زیر سن قانونی و تحت قیمومیت به این ترتیب صغیر جلوه دادن زنان از طریق قرار دادن آنها در دسته

 .گرفت، چیره شدهایی که برای معرفی زنان در مقام مخلوقات برابر صورت میمذهبی بر تلاش

آفاریان معتقد است در گفتمان مشروطه عموما مردان به نام ناموس و غیرت بر علیه فساد، استبداد، فقر به علاوه 

ی فساد اخلاقی زمانه در برانگیختن او از سه سویه. شدندقانونی برای ملحق شدن به جنبش برانگیخته میو بی

الدوله حاکم مستبد و حریص که نتوانسته آصفدر قوچان  -7: »کندبرای مبارزه با فساد یاد می( ملت مردانه)ملت 

وی سهایی که آنآوری کند، دختران آنها را به قبایل ترکمن و ارمنیبود مالیات کافی از دهقانان مفلوک خود جمع

خانه و میخانه درآمده در رشت منزل امام جمعه به صورت روسپی -8آباد سکونت داشتند فروخته بود، مرز در عشق

در مرز ایران و قفقاز، دو زن ایرانی در جستجوی شوهرانشان بودند  -8شد، ن به وفور شراب مصرف میبود و در آ

زنان برای تامین مخارج راه و سفر مجبور به . که چندسال قبل از ظلم و جور مقامات محلی به آنجا گریخته بودند

شود و به نوعی سرآغاز تبدیل ن مربوط میهر سه این دلایل به ناموس و آبروی زنا( 883: همان. )خودفروشی شدند

زنان به مثابه نوامیس جنسی که نیاز به محافظت داشتند، حالا خواهران : »است "ناموس ملی"به  "ناموس جنسی"

این برادران فقط برادران دینی نبودند؛ آنها . شدندو همسرانِ سربازهای ایرانی بودند که برادرانِ هم قلمداد می

 (.31: 7800آبادی، نجم« )نوعی برادری ملی، در نتیجه ناموسشان به ناموس ملت بدل شدایرانی بودند، 
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داد اما تناقضات درونی ها پابرجا بود و به حرکت خود ادامه میهای زنانه با وجود این نگرشفعالیت زنان و انجمن

ای از نوعی آشفتگی را نشانهگفتمان سنتی، حضور زن در خیابان . مشروطه در همین دوران خود را نمایان کرد

و  و نه شورش) ها به حضور زنان که با وقایع اجتماعی سازنده بنابراین واکنش. کرداجتماعیِ فرهنگی قلمداد می

حضور زنان در جامعه، خواه حضور فیزیکی در . پیونده خورده بود سبب نوعی کشمکش ضد و نقیض شد( فتنه

برای مثال حضور . ت ملت، اگرچه مثبت بود اما دال بر ناتوانی مردان بودخیابان و خواه نقش حمایتی در مطالبا

: کرددرنگ حکم شرم برای مردان پیدا میشد، اما بیزنان در جنگ میان ایران و آذربایجان اگرچه تحسین می

دان ان در میشیردهند، مانند نرهی خود را شیر میبستند، با حالت محزونی بچهعورات آذربایجان قطار فشنگ می»

ناموسی به او دراز نشود، ولی مردان ما گویا همان اشخاصی بودند که مقتول و کوشند که دست بیجنگ می

ی دهای برباد دهن... اندغیرتی رفتهدر بستر راحت مانند پردگیان به خواب بی[ وگرنه این زندگان]محبوس شدند 

ر را آخر این فک!... بلکه از سگ کمتر! شرفان از زن کمتریای ب! ای ضایع کنندگان حقوق نوع بشر! ناموس اسلام

چون » های تعمیم عبارت(. 33: همان)پرست مثل شماها نیست؟ صفت و دجالی ایرانی زننکردید که همه

ی عملی مردان به واسطهبه مردان، نشان از تقبیح بی« هاصفتکمترها یا زنپردگیان به خواب رفتن، از زن

 .شودن است که در ادبیات دوران مشروطه به وفور مشاهده میگری زناکنش

دان غیرت مختص مر. به علاوه در بسیاری از مواقع نقل همراهی زنان با جنبش، فقط به قصد برانگیختن مردان بود

. نددپرداختند با غیرتمندی خود جایگاه مردانه را اشغال کرده بوبود و اگر زنان عوایدی برای تاسیس بانک ملی می

های زنان تلاش دیگری بر بازگرداندن زنان به جایگاه نظم خویش در سلسله مراتب همچنین مردانه نگاشتن فعالیت

چه مردی بُوَد "هایی داشتند همچون شد غالبا عنوانهای زنان گزارش میمقالاتی که در آنها فعالیت. اجتماعی بود

تمثیل زن به مرد و یا یکی کردن زن با مرد، این اطمینان را به گویی  "!مردانگی از زنان"یا  "کمتر از زن بُوَد

های مکتوب آن همچنین اغلب گزارش. اند، زن نیستند بلکه مردندداد که زنانی که چنین عمل کردهمردان می

 یکردند که نشان از نگرانی گزارشگرانهای زنان استفاده میبرای تاکید بر فعالیت "حتی زنان"دوران از عبارت 

 به علاوه کنش. خواستند مردان را برای انجام دادن همان کارها و نه چیزی بیشتر از آن، بسیج کنندداشت که می

های دیگر مردان در مواجهه با حضور زنان در اجتماع، بازخرید کردن کمک مالی زنان به مجلس توسط حاجی

های ذکر شده مثال! یگاه خویش خارج شده استمنشانه برای خرید جایگاه زنی که از جامتمول بود؛ عملی ارباب

طلب همواره از طرق مختلف مردان مشروطه. ی مسائل زنان استبه خوبی نشانگر کشمکش درونی مشروطه درباره

 . مند کنندقاعدگیِ حضور زنان را قاعدههای مردانه بودند تا بیدر پی رفع ایهام دوگانگی زن در گستره
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ای برای خود ها داشتند اما زنان از طریق سوادآموزی، فردیت تازهازگرداندن زنان به خانهاگرچه مردان تمایل به ب

 بنابراین نه تنها خط خوردن. پرستانه دارای خودِ اجتماعی جدیدی شدندساختند و از طریق فعالیت سیاسی میهن

. دازندی حق شهروندی خویش بپراز جمع ملت یا بازخرید شدن توسط مردان را نپذیرفتند بلکه کوشیدند به مطالبه

 زدن در مجلاتترین کنش زنان در این دوره بازیابی نقش خویش از طریق قلمعلاوه بر ایجاد اجتماعات زنانه، مهم

های ارتباطی زنان با جامعه و حتی با ترین کانالدر واقع نگارش در مطبوعات به یکی از اصلی. ها بودو روزنامه

ای دائمی میان گروه زنان در جراید در جریان بود که در ساختن جمعیت زنان در مکالمه. یکدیگر بدل شده بود

اشت، گذی ملت کنار میزنان را مطلقا از دایره "ما"ی مرد که موقع نوشتن از بر خلاف نویسنده. موثر بود "ما"مقام 

 همین. فرهنگ معاصر ایران راه یافتندبه فضای زبان نوشتاری آن دوران و از زبان نوشتار به  "ما"زنان در مقام 

مثلا در . های آن دوران، اُناث در کنار ذکور و مرد در کنار زن ذکر شودشد در برخی از یادداشتعامل سبب می

ر هر ب: » ی زنی به نام بدرالملوک که دستبند الماس خویش را برای کمک به مجلس دوم فرستاده آمده استنامه

ان از ذکور و اناث فرض و متحتّم است که برای آبادی این آب و خاک هر یک به قدر وسع فردی از افراد ملت ایر

امیدوارم این تقدیمی بی مقدار قبول هیئت ... باید همراهی نمود تا این وطن عزیر را از خرابی و مذلت برهاند

 (.  08: 7800آبادی، نجم« )محترم مدیره شده، این کمینه را محروم نفرمایید

های زنانه و هم ی تشکلشبرد انقلاب مشروطه در قرن جدید شاهد تحولات فراوانی بودیم که هم در حوزهبا پی

هایی که تا کنون مورد بحث قرار گرفتند عموما متعلق به مجلس اول و تشکل. نقش زنان در مطبوعات اتفاق افتاد

های زنانه در معرفی مطالبات پیشرو و کلتش بنابراین ذکر فعالیت. بودند 7899دوم مشروطه یعنی پیش از سال 

ی یادداشت به معرفی به دلیل گستردگی این تشکلات، در ادامه. ی جدید ضروری استی زنان در سدهگسترده

های زنان پس از پردازیم که از نامدارترین انجمنمی« خواه ایرانجمعیت نسوان وطن»ها یعنی یکی از این انجمن

 . است دوران مشروطه

 7871 - 7897خواه ایران؛ جمعیت نسوان وطن

نخستین ویژگیِ یک جنبش : کنندهای اجتماعی ذکر میجنبش مولفه را در ویژگی 1رودلف هبرل و هربرت بلومر 

ی های اجتماعویژگی دوم آن است که جنبش. اجتماعی وجود نارضایتی در میان حداقل یک اقلیت قابل توجه است

ومین س. یر نظم اجتماعی موجود میل کنند و یا نظم اجتماعی موجود را به مبارزه طلبندباید به سمت نقد و تغی

ی استمرار، تمایز جنبش اجتماعی را ی زمانی مشخص است و مولفههای مستمر در چندین دورهویژگی، فعالیت

ر ه بر خلاف تصوکنند کدر چهارمین ویژگی ذکر می. دهدنسبت به اعتراضِ خودجوش یا شورشِ مقطعی نشان می
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. دساختار هستنیافته نیستند اما نیازمند نوعی شبههایی کاملا سازمانهای اجتماعی ضرورتا پدیدهعام، جنبش

: 7831ساناساریان، . )آخرین ویژگی نیز ایدئولوژیِ جنبش یا وجود تعهد و درک مشترک از هدف اصلی جمع است

ساز جنبشی اجتماعی شد نیز مشاهده دوره مشروطه که سبب های زنان درها در تشکلتمامی این ویژگی(. 17

 .است خواه ایرانجمعیت نسوان وطنها یکی از این تشکل. شودمی

 

 

 خواه ایرانجمعی از فعالان جمعیت نسوان وطن

پس از همدلی . ای دخترانه با مدیریت محترم اسکندری بودهای مدرسهی ایجاد این جمعیت از گردهماییجرقه 

ی جمعیت نسوان انتخاب شدند ده نفر به عنوان اعضای هیئت مدیره 7897جاد شده در جلسه دهم بهمن ماه ای

 :اعضای مسئول هیئت مدیره عبارت بودند از. های انجمن را بر عهده گرفتندو مسئولیت اداره و پیشبرد فعالیت

 الملوک، عصمت(منشی اول)نگنه ، نورالهدی م(نایب رئیس)، ملوک اسکندری (رئیس انجمن)محترم اسکندری

 (.بازرس)، عباسه پایور و ملکه ابوالفتح زاده (منشی دوم)شریفی 



Tajrishcircle.org 
 فصلنامه خواهرانگی :مقاله دوم
 

. های اعیان و اشراف تهران برآمده بودهای دوران مشروطه از خانوادهخواستگاه این انجمن همچون سایر انجمن

ر زنان تر از دیگای شخصیتی مستقل، به دلیل سطح طبقاتی، دارزنانی که علاوه بر مزیت برخورداری از تحصیل

های سوسیالیستی است که برخلاف ها به اندیشهی این جمعیت، گرایش آنسابقههای بیاما از ویژگی. بودند

های جمعیت نسوان سعی داشت طیف بنابراین برنامه. های زنان تا آن دوره بودترِ تشکلایدئولوژیهای دموکراتیک

 . اقشار محروم جامعه دربرگیردتری را از مخاطبان گسترده

سعی در تهذیب -7:از اهداف جمعیت نسوان پس از تاکید بر حفظ شعائر و قوانین اسلام به امور زیر اشاره شده است

تاسیس -1کس، نگاهداری از دختران بی-1باسواد کردن زنان،  -8ترویج صنایع وطنی،  -8و تربیت دختران، 

مساعدت مادی و معنوی نسبت به -1به منظور تکمیل صنایع داخلی و  تشکیل هیئت تعاونی -1خانه، مریض

 (.11: 7838فتحی، )مدافعان وطن در مواقع جنگ 

ای های این جمعیت که در منابع مختلف به عنوان اقدامی جسورانه از آن یاد شده، سوزاندن جزوهاز نخستین کنش

با مساعدت تعدادی از . دسالار و تحقیر زنان انجام شداین عمل در اعتراض به فرهنگ مر. بود مکر زنانموسوم به 

های مربوطه خریداری شده و در میدان توپخانه در برابر اداره نظمیه به آتش کشیده شد و نطق پرهیجان زنان جزوه

بسیاری حرکت اسکندری و اعضای انجمن را یک حرکت ! محترم اسکندری نیز آتش این عمل را تندتر کرده است

 .و در نقد ذهنیت سنتی جامعه شوریده است ها به خیابان آمدهدانند که از اندرونیجنبش زن ایرانی می تاریخی در

نوری است، صاحب امتیاز ی انجمن حضور در دادگاه رسیدگی به اتهامات ابراهیم خواجهسابقهاز دیگر اقدامات بی

 "حجاب جهل"و  "نقاب ننگ"، "کفن سیاه"ا به که در یک رباعی، چادر و روبنده رنامه جوانان و مدیر روزنامه 

اگرچه جمعیت نسوان فعالیت . چادر را بردارید "اگر طالب آزادی و علم و هنرید"تشبیه کرده بود و از زنان خواسته

شد اما از سایر کرد و در واقع مبارزه با حجاب از اهداف این انجمن محسوب نمیمستقیمی در نقد حجاب نمی

نوری به اعتقاد بدرالملوک حضور برخی از اعضای انجمن نسوان در دادگاه خواجه. کردزه حمایت میمبارزان این حو

ابهت مخصوصی به جلسه سیاسی مربوط به زنان بخشید که شاید فتح باب حضور زنان در دادگاه و مجالس »بامداد 

از حمایت مردان فعالی چون لازم به ذکر است که این جمعیت همواره (. 81: 7800خسروپناه، « )رسمی باشد

 . برخوردار بود... نوری و ی عشقی، ابراهیم خواجهسعید نفیسی، رضا زاده شفق، میرزاده

محترم اسکندری از هیچ تلاشی در . های زنان اروپایی بودجمعیت نسوان همواره در صدد برقراری ارتباط با تشکل

آبادی برای شرکت در دهمین ز سوی انجمن به صدیقه دولتای انامهاعطای معرفی. کرداین راستا فروگذار نمی

این  اگرچه در. آبادی به عنوان نماینده زنان ایران همراه بودبا سخنرانی دولت "حق رای زنان"المللی ی بینکنگره
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گیری لالمللی زنان آهسته آهسته در حال شگهای ارتباط بینهای جمعیت نشد اما پایهای به فعالیتسخنرانی اشاره

در داخل ایران نیز وجود برخی از اعضای ارزشمند انجمن مثل مستوره افشار خلاهای ناشی از عدم ارتباط . بود

سی، های روها در تفلیس و استانبول زندگی کرده بود و به زبانافشار سال. کردزنان با کشورهای دیگر را پر می

از وضعیت زنان اروپا چه از طریق ترجمه متون و چه از ترکی و فرانسوی کاملا مسلط بود و به آگاهی جمعیت 

به علاوه اسکندری همواره با زنان اروپایی و امریکایی ساکن تهران مراوده . کردطریق انتقال تجربیات، کمک می

ی تعاملی مدیر جمعیت نسوان است که به سایر اعضا منتقل شده و در نهایت منجر به داشت و همین روحیه

 .شود که به آن پرداخته خواهد شدمی "کنگره نسوان شرق"تر در المللیتعاملی بین

تا آن زمان علیرغم افزایش . ای برای سوادآموزی زنان بوداز جمله اقدامات مهم دیگر این جمعیت تاسیس مدرسه

معیت ی اکابر جای برای سوادآموزی زنان بزرگسال وجود نداشت و مدرسهشمار مدارس دخترانه همچنان مدرسه

 ها رامخالفان تشکیل این کلاس. های جدی علما مواجه شدخواه، اولین آنها بود که طبعا با مخالفتنسوان وطن

دانستند اما جمعیت در پی دلجویی از روحانیون هدف از تشکیل اکابر را اینگونه سرآغاز فتنه و فساد در جامعه می

شوند، هنگام نوشتن نامه به همسرانشان اسرار خانوادگی خود  گفتیم اگر زنان باسواد: »دهدهوشمندانه توضیح می

(. 81: 7800خسروپناه، « )گروندسازند و با خواندن اوراد و ادعیه بیشتر به اسلام میبرملا نمی[ نویساننزد نامه]را 

وان عیت نسای بود که جمها نیازمند بودجههرچند مخالفت علما با احداث این مدارس برطرف شد اما تشکیل کلاس

نقل است که به پیشنهاد نورالهدی منگنه تصمیم بر ترتیب دادن یک نمایش برای . دیدباید خود تدارک می

ی مورد نیاز جمعیت را تامین کرد پیشنهادی که نهایتا بودجه. آوری وجوه اهدایی جهت احداث مدرسه شدجمع

توسط جمعیت نسوان با  سیب آدم و حوانمایش اما اجرای . شد 7898و سبب دایر شدن مدرسه در اوایل پاییز 

ی شخصی نورالهدی منگنه برگزار شد و به ی مجلس عروسی در خانهنمایش به بهانه. حواشی فراوانی روبرو بود

ای اوباش با ضرب و شتم نوکر صاحبخانه و ایجاد رعب و خواه ایران، عدهی جمعیت نسوان وطنگزارش مجله

 های جمعیتش را برهم زدند و حتی این واقعه افکار عمومی را به شدت بر علیه فعالیتوحشت در اهالی خانه نمای

ای به تداوم فعالیت آنان وارد نشد، بلکه در یادداشتی اما بر خلاف انتظار مخالفان و معاندان خدشه. نسوان برانگیخت

درا، در این محیط جهل ط فاسد هرزهدر این محی: »به معاندان اعلام کردند گریما و محیط هوچیشجاعانه به نام 

ان توی نسوان را میگری، مطالب حَقّهکنند در مقابل این سیل خروشان به هوچیها گمان میو افترا هنوز بعضی

برای حفظ و ... خردی و جهالتکشی را در محل خود استوار داشت، زهی بیی مُظلم حقاز بین برد و این پرده

ه ی ظلم و تعدی تا آخرین دقیقکستن این کبر و غرور دیرینه و برانداختن این سابقهصیانت حقوق خود و درهم ش
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 «بردار نیستیمی حقوق حقه و دفاع نوع خود دستخواهیم کوشید و تا جان داریم و قطره خونی در بدن، از مطالبه

 (.711: همان)

هنگامی که تنها 7898ن در مرداد خواه ایرااز دست دادن محترم اسکندری، مدیر و موسس جمعیت نسوان وطن

همواره یکی از عوامل پا گرفتن . های آن نشدسال داشت شوک بزرگی به جمعیت وارد کرد اما مانع فعالیت 80

ان جمعیت نسو: نویسدباره میساناساریان در این. کنندجمعیت نسوان را حضور مدیر و مدبر اسکندری عنوان می

ی خود را به ویژه تحت رهبری محترم اسکندری که توانایی سازماندهی ماهرانه خواه تنها سازمان زنان بودوطن

های زنان را در های سرگشاده و گرد آوردن گروهآوری نامهها، تظاهرات، جمعمحترم اسکندری میتینگ. نشان داد

ه و در برابر آنان نقطه های زنان، روحانیت را دوره کرداو جلساتی ترتیب داد تا گروه. دادمواقع لازم سازمان می

ها پس از ظرفیت سازماندهی او تا مدت. نظراتشان را بیان کنند و خشم خود را از وضعیت موجود نشان دهند

 (. 08: 7831ساناساریان، . )گرفتخواه نیز مورد ستایش و تحسین قرار میانحلال جمعیت نسوان وطن

مدیریت این  7871ران شد و تا انحلال جمعیت در سال خواه ایمستوره افشار دومین مدیر جمعیت نسوان وطن

این مدرسه در . ی اکابر جمعیت بودترین اقدامات افشار تلاش برای حفظ مدرسهاز مهم. دار بودجمعیت را عهده

قاشی پزی، نهای آموزش هنرهای دستی، خیاطی، شیرینیهای تهیه و اول تا ششم ابتدایی، کلاسابتدا دارای کلاس

بسیاری از معلمان مدرسه عضو ثابت جمعیت بودند و به . های انگلیسی و فرانسوی بودین آموزش زبانو همچن

با توجه . کردندعلاوه تمامی معلمان و کارمندان به صورت افتخاری و بدون دریافت حقوق در این مدرسه کار می

ار افش. شدتر میر مدرسه هر روز سختی کابه اوضاع مالی جمعیت و رایگان بودن تحصیل نیمی از محصلان، ادامه

گرچه . هایی به دستگاه حکومتی رضاشاه نوشت و خواستار حمایت وزارت معارف از این مدرسه شدبارها عریضه

های های مالی اندک از سوی این وزارت برای مدرسه مقرر شد اما هیئت مدیره انجمن همچنان از پس هزینهحمایت

 هایمدرسه اکابر گزارش دقیقی در دست نیست اما ظاهرا با انحلال جمعیت، فعالیتاز عاقبت . آمدندآن برنمی

ایرانی  های زنانالبته تلاش جمعیت برای حفظ مدرسه موفقیت قابل توجهی را برای جنبش. مدرسه نیز متوقف شد

کرد و به علاوه ی میبه ارمغان آورد چرا که این مدرسه لزوم آموزش مادران و بزرگسالان زن را در جامعه یادآور

 .  برداشت "زنان نیازی به تحصیل ندارند"ی سنتی که های مهمی در ابطال این نظریهگام

های داشت که در زمینه خواه ایرانمجله نسوان وطنای به نام همچنین جمعیت تقریبا از ابتدای فعالیت، نشریه

 .جتماعی او، وظایف زنان و مسائل مربوط به ازدواج بودبیشتر مطالب مجله درباره زن و جایگاه ا. مختلفی فعال بود
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طرح در این مجله م... پزی وبه علاوه مباحثی از ورزش، بهداشت و تندرستی، تاریخ، مطالب ادبی، مد لباس، شیرینی

 . شدمی

ی از یک. های گاه و بیگاه به قوانین وضع شده توسط مجلس بوداز جمله اقدامات با اهمیت جمعیت نسوان اعتراض

لایحه پیشنهادی این قانون در سال . های جمعیت در اصلاح قانون مجازات اَعمال مُنافی عفت بودترین کنشمهم

به مجلس فرستاده شد و در این لایحه به صورت یکسویه زنان را عامل اصلی ارتکاب اَعمال مُنافی عفت  7879

جمعیت نسوان برای مداخله در اصلاح این قانون . گرفته بوددانسته بود و به طبع مجازات را تنها برای زنان در نظر 

کنیم ولی به شرط آنکه مجازات اعمال منافی عفت را تقدیس می: نویسدی خویش میپیشقدم شده و در عریضه

دهد تا آنها به زن خود تهمت زده و در این ماده مستمسکی به دست مردان فاسدالاخلاق می. رعایت تساوی بشود

بنابراین کمیسیون عدلیه مجلس با در نظر گرفتن و اِعمال (. 38: 7800خسروپناه، . )را به حبس ببرد نتیجه او

ی ازدواج و طلاق در به علاوه لایحه. نظرات جمعیت نسوان قانون مجازات اعمال منافی عفت را به تصویب رساند

س ارائه شد و چون مربوط به اولین و از سوی وزارت عدلیه به کمیسیون قوانین عدلیه مجل 7879مرداد ماه سال

های بسیاری مواجه شد که مورد اعتراض جمعیت نسوان نیز ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده بود با واکنشسنتی

ای از این لایحه بود که ارائه گواهی سلامت زن و مرد هنگام عقد و ازدواج تاکید این جمعیت بر ماده. قرار گرفت

کاری مدیریت دوم های این قانون را به محافظهالبته سکوت جمعیت در قبال دیگر ماده. ددر آن مطرح نشده بو

های فراوانی خواه با هجمهدانستند و در این مورد، جمعیت نسوان وطنجمعیت، یعنی مستوره افشار مرتبط می

ی نسوان شرق که کنگرهی جمعیت نفوذ کرد و در دومین ها به بدنههای اختلاف در همین سالریشه. مواجه شد

 .خواه در تهران برگزار شد، به اوج خود رسیدی جمعیت نسوان وطنبه واسطه

ها و فعالان حقوق زنان کشورهای آسیایی ای بود که متشکل از نمایندگان تشکلی نسوان شرق مجمعی قارهکنگره

کنگره  نمایندگانی در این... پن، استرالیا و کشورهای ترکیه، ایران، مصر، سوریه، لبنان، فلسطین، هند، چین، ژا. بود

ی ایران در این کنگره، در دمشق آغاز به کار کرد و نماینده( هجری7890)م 7089اولین مجمع در . داشتند

تصویب قوانینی چون تساوی . ی زنان ایران حاضر شده بودقدسیه اشرف بود که از سوی دولت به عنوان نماینده

تغال زنان، تعیین حداقل سن ازدواج دختران و پسران، آشنایی قبل از ازدواج، تندرستی حقوق زن و مرد، حق اش

 یی اول ثبت شد و همچنین محل کنگرهاز جمله مصوباتی بود که در کنگره... زن و مرد، حق طلاق زن، مهریه و 

بود و مستقیما به تلاش ی اول درخواست ایران علت این انتخاب در درجه. دوم دو سال بعد در تهران تعیین شد

در سندی از دوران پهلوی اهمیت . گشتاجتماعی ایران بازمی-های نوسازی اقتصادیرضاخان در جریان برنامه
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شرکت نمایندگان نسوان ایران  3به نظر فدوی: »شرکت ایران در این برنامه به نقل از کاردار وقت چنین ذکر شده

ها در خارجه باقی باشد که زن در نوز جسته جسته شاید در اذهان بعضیجریان که ه فایده نیست زیرا با اینبی

کنند، وجود نمایندگان نسوان ایرانی در این مجمع و چند کلمه ها با آنها رفتار میایران اسیر است و مثل برده

د خواهد اظهارات متناسب و معقول آنها در کنگره و اعلام اینکه در طهران مجمع مخصوصی از نسوان هست، مفی

 (.888: 7830آبادی، سلامی، نجم« )بود

ی المللی زنان و جامعهی بینخواه ایران در آن زمان تنها تشکل زنان در تهران بود که اتحادیهجمعیت نسوان وطن

لاوه لزوم به ع. المللی زنان بودمستوره افشار رئیس جمعیت نیز عضو اتحادیه بین. شناختملل آن را به رسمیت می

زینه خواه را به بهترین گزاری این کنگره در ارگانی غیردولتی که جزو قوانین کنگره بود، جمعیت نسوان وطنبرگ

 .برای نمایندگی کنگره نسوان شرق در ایران تبدیل کرده بود

 بدین. های زنانه بوددخالت در برگزاری این کنگره از جمله اقدامات دولت پهلوی برای ایجاد گسست در انجمن

در واقع هدف از حضور اورنگ، مصادره . الملک اورنگ واگذار شدور ماموریت حضور در جلسات کنگره به شیخمنظ

 های زنان بود که حکومت برایکردن دستاوردهای جنبش زنان به نفع دولت و نیز ارسال این پیام به سایر تشکل

. ندشان باید تابع خواست حکومت باشاهدافها برای نیل به ی تشکلفعالیت مستقل زنان ارزشی قائل نیست و همه

اورنگ بر خلاف قانون این مجمع که در آن ذکر شده بود آقایان اجازه حضور در کنگره را ندارند، در تمامی جلسات 

 .پرداختشرکت کرده و حتی به اظهار نظر و مخالفت نیز می

هاد نظرات ریاست جمعیت، مستوره افشار خواه ایران را بنا نعامل دیگری که مقدمات گسست جمعیت نسوان وطن

ی نخست کنگره به جای افشار در جلسه. است که به مرور اختلافاتی را در میان اعضای جمعیت به وجود آورد

های جمعیت نسوان سخن بگوید، از طلوع عصر درخشان پهلوی سخن به میان کشید و اینکه از اقدامات و فعالیت

ه در سایه قائد توانا شاهنشاه محبوب ما به دوره اضمحلال و انقراض وطنم خاتمه داده امروز ک: »اینگونه ادامه داد

ز امرو... بخش پهلوی یک میدان وسیع نجات و ترقی به روی زنان ایران باز شده استشده و در این عصر زندگی

ات خارجه مشغول تحصیل یک عده از دختران ایرانی در. کنندسازی و قابلگی تحصیل میدختران ایرانی طب، دندان

و نیز « اندعالی بوده و یک عده نیز در خارجه تحصیلات خودشان را به اتمام رسانیده و به ایران مراجعت نموده

ود پایان خو تشکرات بی نثارانهدر خاتمه احساسات جان: »رساند متن سخنرانی خود را با این جمله به پایان می

دارم که همواره از زنان ایران حمایت فرموده شاهدخت شمس پهلوی تقدیم می را به پیشگاه مبارکه حضرت ملکه

                                                           
 منظور فدایی است 3
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این سخنرانی مورد اعتراض برخی از (. 13: 7830آبادی، سلامی، نجم« )فرمایندو تشویق خدمات به جامعه می

ند تا در ای نوشتآنها خطابه. خواه از جمله نورالهدی منگنه و همفکرانش قرار گرفتاعضای جمعیت نسوان وطن

انتهای جلسه قرائت کنند اما به آنان اجازه داده نشد و اورنگ نیز مفاد خطابه را مبنی بر قدردانی از زحمات مرحومه 

 خسروپناه معتقد است متن. محترم اسکندری و مستوره افشار و پیشرفت زنان در عصر باشکوه پهلوی ذکر کرد

از آنجاییکه این متن در اختیار جراید نیز قرار نگرفت به نوعی  کرد بلکهخطابه آن چیزی نبود که اورنگ ادعا می

وع پرداخت که این موضها و دستاوردهای بخشی از جنبش مستقل زنان میخطابه به فعالیت: »با سانسور مواجه شد

با (. 791: 7800خسروپناه، « )با مواضع و سیاست حکومت رضاشاه مغایرت داشت و به همین علت سانسور شد

سخنرانی تبلیغاتی افشار خواسته یا ناخواسته بر تلاش حکومت پهلوی برای مصادره دستاوردهای جنبش زن  این

ی های افشار به حدی رسیده بود که استعفای جمعی از اعضای جمعیت در میانهرویتک. ایرانی مهر تایید زد

المنفعه داشتند از جمله که نظر عامی اعضای خدمتگزار همه: »نویسدمنگنه می. کنگره نسوان شرق، محتوم شد

که بار سنگین زحمات جمعیت را بر شانه داشتم، رنجیده خاطر شدیم و از انجمن [ نورالهدی منگنه]اینجانب 

 (. همان« )استعفا دادیم

خالفت که اورنگ به ممثلا در یکی از جلسات، هنگامی. پس از این استعفا نیز تغییری در عملکرد افشار حاصل نشد

خواه ی جمعیت نسوان وطنبا افتتاح مدارس عالیه پرداخت و با اعتراض جمع زنان مواجه شد، او خود را نماینده

د که او رسبنابراین از اقدامات افشار اینگونه به نظر می! معرفی کرد و افشار نیز این نمایندگی را تصدیق کرد

حکومت  ی نوسازید، شاید به این امید که برنامهخواستار قرار گرفتن جنبش مستقل زنان تحت پوشش حکومت بو

 .ی اقتصادی باشدمرحمی بر مشکلات ساختاری انجمن از جمله مشکلات عدیده

خواه ایران بارها و بارها در جراید نام جمعیت نسوان وطن 7877با خاتمه یافتن کنگره نسوان شرق در آبان و آذر 

ی ما برسد، نمایندگی شده نام جمعیت پس از صد سال به زمانهآن دوره مطرح شد و شاید حتی عاملی که سبب 

ر های زنانه دالمللی تشکلباشد؛ تاریخی پرفروغ برای اولین قدم بین 7877کنگره نسوان شرق در ششم آذر سال 

ی جمعیت به دو دلیل عمده نتوانست از این موقعیت در جهت گسترش خسروپناه معتقد است هیئت مدیره. ایران

مدیره و اعضای جمعیت پس از چند سال انفعال و انجام اقدامات سو هیئت از یک: »ی مطلوب کندت استفادهجمعی

 از سوی دیگر، به علت استعفای. ی محفلی، به لحاظ نظری و عملی برای چنین تحولی آمادگی نداشتندپراکنده

ضای فعال خود را از دست داده بود و بقیه خواه ایران بیشترِ اعنورالهدی منگنه و همفکرانش، جمعیت نسوان وطن

اعضا کسانی نبودند که مرام جمعیت را با استواری و پشتکار تعقیب نمایند و یک شالوده اساسی و سودمندی از نو 

 (.778: همان)بریزند 
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ندانی های انجمن اخبار چاز فعالیت 7871خواه ایران در بهار تا انحلال جمعیت نسوان وطن 7878از مرداد ماه 

نورالهدی منگنه معتقد است ناتوانی اعضا و : اما درباره علل انحلال جمعیت دو روایت مطرح است. در دست نیست

نحلال نویسد ابه علاوه ژانت آفاری می. فقدان شالوده اساسی برای فعالیت، جمعیت نسوان را پراکنده ساخته است

ارج از ای را خلیل بود که رضاشاه هیچ فعالیت گستردهجمعیت نسوان پس از دومین کنگره نسوان شرق به این د

ها تابید و با ایجاد کانون بانوان به ریاست شاهدخت اشرف به طور تلویحی فعالیت سایر انجمنکنترل دولت برنمی

 . را ملغی اعلام کرد

ان همواره ه حضور زنرسد بلکهای زنان با مخالفت مستبدی چون رضاشاه به پایان نمیتاریخ پر فراز و نشیب جنبش

ای ی کنش زنان از حدود صد سال گذشته علاوه بر اینکه صحهمطالعه. در مقاطع تاریخی کشور پر رنگ بوده است

هایی نهان را در ما، زنان امروز، آشکار گذارد، قادر است انگیزهمی "ملت"خواهی همیشگی این بخش از بر آزادی

جنبش زنان از حدود صد سال گذشته تا به امروز چه دستاوردهایی . نه بپردازیمکند تا به پرسشگری از لزوم اتحاد زنا

و پس از آن  11هایی با اتحادهای انقلاب داشته است؟ اتحاد زنانه در آغاز انقلاب مشروطه چه مفارقت و مشابهت

؟ اساسا لزوم اتحاد اندها و اجتماعات زنانه چه نقشی در پیشبرد اهداف زنان در بطن تاریخی داشتهدارد؟ تشکل

تک ما در شود؟ و در شرایط کنونی نقش تکزنانه چیست؟ خواهرانگی در معنای اتحاد زنانه چگونه حادث می

 پیشبرد این خواهرانگی عظیم و دستیابی به مطالباتمان چیست؟   

 :منابع

 .رضایی، نشر بیستون، تهران، ترجمه رضا (7831-7809) 7091-7077انقلاب مشروطه ایران ، (7831)آفاری، ژانت،  -

 .، انتشارات خجسته، تهران(ش 7877-7897)خواه ایران جمعیت نسوان وطن، (7800)خسروپناه، محمدحسین،  -

، موسسه مطالعات تاریخ معاصر های زنان در ایرانهای تاریخی حرکتکانون بانوان با رویکردی به ریشه، (7838)فتحی، مریم  -

 . ایران، تهران

، ترجمه نوشین احمدی 11تا انقلاب  7839جنبش حقوق زنان در ایران، طغیان افول و سرکوب از ، (7831)ساریان، الیز، سانا -

 .خراسانی، نشر اختران، تهران

 . ، نشر و پژوهش شیرازه، تهراننهضت نسوان شرق، (7830)آبادی، افسانه، نجم. سلامی، غلامرضا -

اغلب منابع مورد استفاده در )، ترجمه شیرین کریمی، نشر بیدگل، تهران شد محو از یاد تو ناممچرا ، (7800)آبادی، افسانه، نجم -

نقش زن بر متن مشروطیت ، (791-18صص) زنان یا همسران ملت: زنان ملت: ی این کتاب برگرفته شده استاین متن از سه مقاله

 (.881-830صص ) در زبان مشروطیت "مرد"و  "زن"، دگرگونی (830-881صص )
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