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ها به مدرسه و دانشگاه جنبش زنان چگونه در ایران شکل گرفت و توانست زنان را از کنج اندرونی

بفرستد؟ زنان ایرانی چطور حق رأی گرفتند، و چرا پس از پیروزی در تغییر دادن بخشی از قوانین 

ز دست دادند؟ در این مجموعه مقاله، با مرور تاریخ جنبش باره ای دستاوردها را به یکنابرابر، همه

 پردازیم.ها میهایی برای این پرسشوجوی پاسخزنان در ایران، به جست

 

اید، در کار خارج هم و از هر دانشی دور نگه داشته زن را در چادر، در خانه مخفی و محبوس کرده»

های خانه از قبیل مادِر حسن از او های منزل یا بچهه نامدهید، از بردن نامش هم عار دارید و بشرکت نمی

کنید. از حقوق انسانی هم حقی برای او قائل نیستید و تمام حقوق به نفع مردان تعبیر و به مورد اجرا یاد می

های پس از انقالب مشروطه است ای از وضعیت زنان در سالاین چند جمله چکیده [1]«شود.گذاشته می

 که افضل وزیری، از نخستین معلمان مدارس دخترانه، در یکی از مقاالتش نوشته است.

ازی نشریات و اندی مشروطه، با راهی دورهگرایانهی ایرانی که در پی مبارزات ملیهای اولیهفمینیست

های لرزان جنبش زنان در ایران را بنا نهاده بودند، برای تغییر این وضعیت های زنان، نخستین پایهانجمن

کردند: آموزش زنان، تغییر قوانین خانواده، حق رأی و مشارکت ی اساسی را دنبال میچهار خواسته

خدمات بهداشتی و پزشکی، ترویج و تسهیل اشتغال و  دسترسی زنان به .[2]سیاسی، و رفع حجاب

های اقتصادی زنان، و تغییر جایگاه فرودست آنان در خانواده و جامعه از دیگر مواردی بود که در فعالیت

 های پس از مشروطه قرار داشت.دستور کار فعاالن زن در سال

 

 ترین موفقیت جنبش زنان آموزش دختران، بزرگ

ی فعاالن زن در دوران مشروطه بود. اندازی مدارس دخترانه و حق تحصیل زنان فراگیرترین خواستهراه

های پس از پیروزی انقالب مشروطه، قشرهای مختلفی از فعاالن زن )از زنان در نخستین سال

هایی که حق دانستند تا فمینیسترا دلیل اصلی آموزش زنان می« تربیت مادرانی باسواد»ری که کامحافظه
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شمردند(، همگی به طور جدی به دنبال تأسیس مدارس می« بیداری زنان»تحصیل زنان را پایه و اساس 

 سال بودند.های اکابر برای سوادآموزی زنان بزرگاندازی کالسدخترانه و راه

ها خواندن و هایی بود که تا هفت سالگی به آنخانهقاجار، تنها امکان سوادآموزِی دختران مکتب یدر دوره

کردند. دادند، و برخی نیز در خانه و نزد پدران باسواد خود تحصیل مینوشتن و قرائت قرآن را آموزش می

بود فقط مخصوص دختران اندازی شده معدود مدارسی که از سوی مبلغان مذهبی آمریکایی و اروپایی راه

نام در ی ثبتخورشیدی بود که به دختران مسلمان نیز اجازه ۱۲۵۴های مذهبی بود و فقط پس از سال اقلیت

های اشراف و طبقات باال ین مدارس، اما فقط مختِص دختراِن خانوادهتحصیل در ا .[3]این مدارس داده شد

 [4]بود، و تا آموزش همگانی برای زنان راه زیادی مانده بود.

های دخترانه یکی پس از دیگری در انقالب مشروطه، نخستین مدرسهسال بعد بود که، همزمان با  ۳۰

اندازی شدند. این خواسته اما به آسانی محقق نشد؛ فعاالن زن با مقاومت در تهران و شهرهای دیگر راه

وقفه برای گسترش مدارس دخترانه را در دستور برابر فشار و تهدید مخالفان مذهبی و سنتی، تالش بی

هرقدر شما گوش ندهید، »گفتند: شان میها با صدای بلند خطاب به مخالفانداده بودند. آنکارشان قرار 

کنید، هر درجه که شماها خدای ناکرده عناد و یا توانید به این امر اقدام بکنید و نمیهراندازه شماها که می

کرده و دنبال خواهیم لجاجت با تربیت و تحصیل دختران بکنید ... بازهم به همان اندازه ما مجاهدت 

 [5]«کرد.

آن تقاضای تأسیس مدارس  ینامهدر تهران، که یکی از بندهای قطع ۱۲۸۵دی  ۲۹برگزاری تجمعی در 

و مصرف پول جهیزیه برای تعلیم و تربیت دختران « های سنگینیهالغای جهیز»دخترانه و بند دیگرش 

ای ههایی که در سالزنان با ترتیب دادن کنفرانس [6]داد.را نشان می« مجاهدت»ای از این بود، گوشه

برای عمومیت  [7]شد،های مدارس جدید دخترانه برگزار میبرای هماهنگی فعالیت ۱۲۹۰تا  ۱۲۸۹

جلس و کابینه، در صدِد گرفتن کردند و، با ارسال چند عریضه به مبخشیدن به این خواسته تالش می

ها و با انتشار ها همچنین با نوشتن مقاالتی در روزنامهآن [8]ی تأسیس برای مدارس جدید بودند.اجازه

برای متقاعد  [9]خواِه مخالف تحصیل زنان،عی، خطاب به روحانیون مشروطهجمهای اعتراضِی دستهنامه

 کردند.کردن آنان تالش می

 

 ، در پاسخ به شیخ«امضا محفوظ»ر عنوان ، زنی زیالمتینحبلی ها در روزنامهدر یکی از این مقاله

عالی از این اگر مقصود جناب»هللا نوری که سوادآموزی زنان را خالف دین دانسته بود، نوشت: فضل

ودم باشند تا از این دنیا شاخباید هیچ علمی نیاموزند و مانند حیوان بیسخن این است که جماعت زنان می
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هللا و احادیث این مطلب را بفرمایید که خدا و اولیای خدا در کجای کالمت، ی خداوند اسبروند و این فرموده

التفاتی خداوند و اولیا و انبیا به صنف نسوان چه اند؟ و اگر چنین مطلبی صحیح است، سبب این بیفرموده

نیت بوده که ایشان را به صورت انسان خلق کرده ولی تجاوز ایشان را از سیرت حیوانی به حقایق انسا

الطاقه نموده و از ایشان مرحمتی چرا همه را مکلف به تکلیفات فوققدغن فرموده است، و با وجود این بی

 [10]«عبادت و تهذیب اخالق و اطاعت شوهر و پدر خواسته و مردها را به چه سبب عزیز داشته؟

کرده از جمله تقویت پیوندهای خانوادگی، پیشرفت ملت، و تربیت فرزندانی بهتر از سوی مادران تحصیل

ها سعی در راضی کردن ی حقوق زنان در ایران از طریق آنهایی بودند که مدافعان اولیهدیگر استدالل

یکی از معلمان  [11]های دخترانه، داشتند.مخالف ایجاد مدرسههای خواهان، و به ویژه مذهبیمشروطه

نه گومنتشر شد، در این رابطه این ایران نوی ای که در روزنامه، در مقاله«پرورش دوشیزگان»دبستان 

چرا نباید زنان ایران تحصیل کنند و شریک غم و الم مملکت باشند و بدانند امروز بر سر این »نوشته بود: 

شان چه شان کیست؟ تا بدانند دست اجانب در مملکتآید؟ تا بفهمند دشمن آب و خاکمملکت بینوا چه می

ستید. شما را چه به این کارها؟ باید ترها گفتند آخر شما زن هکند؟ تا خواستند بعضی حرف بزنند، بزرگمی

داری؟ آه از این ، مگر از برای خانهداری باشید ... ما از برای هیچ کاری خوب نیستیمشما به فکر خانه

 [12]«های اروپا دارند جز علم؟های ایران چه تفاوتی با زنغفلت. مگر زن

آموزان شد، و دانشها تشکیل های شخصی زنان مؤسس این مدرسهنخستین مدارس دخترانه با سرمایه

ای را نیز به پذیرش رایگان موظف به پرداخت شهریه بودند. با این حال، تمامی این مدارس، سهمیه

آموزان از سوی فعاالن حقوق زنان ی این دانشداده بودند، و هزینه بضاعت اختصاصآموزان بیدانش

از  و اختصاص عواید آن به آموزش دختران و زنان یکی [13]های هنریشد. برگزاری برنامهتأمین می

در اجرای یک نمایش در پارک اتابک  ۱۲۸۹ها بود. برای مثال، در بهار راهکارها برای تأمین این هزینه

ساالن، و یک درمانگاه های آموزش بزرگای برای دختران یتیم، کالستومان برای تأسیس مدرسه ۴۰۰

 زنان جمع شد.

ی رایگان برای مدارس دخترانه های زنان تأسیسبه بعد، تشکل ۱۲۸۹ها، از سال عالوه بر این

آموزان لباس و لوازم بضاعت را نیز در دستور کارشان قرار دادند، و گاه برای این دانشآموزان بیدانش

های فعاالن زن فشارها و درخواست ۱۲۹۷سرانجام، در سال  [14]کردند.تحصیل رایگان نیز فراهم می

ی مدرسه ۱۰ی دولتی و رایگان به ثمر رسید و، با تصویب هیئت دولت، برای تأسیس مدارس دخترانه

تأسیس مدارس دخترانه و عمومی شدن آموزش  [15]رایگان و دولتی دخترانه در تهران آغاز به کار کرد.

های بعد ترین موفقیت فعاالن زن در دوران مشروطه دانست. موفقیتی که در سالتوان بزرگزنان را می

های بعد، همچنان تغییرات دههنیز ادامه یافت و یکی از معدود دستاوردهای جنبش زنان است که در کوران 

 پایدار مانده است.

 

 آمیز خانوادهتبعیض  ها به قوانیناولین اعتراض

شان، چندزنِی اعتراض به برخی قوانین نابرابر، از جمله آسان بودن طالق دادن زنان از سوی شوهران

دافعان حقوق زنان در مردان، و ازدواج اجباری و زودهنگام زنان، از دیگر صداهایی بود که از سوی م

مثل ریگ زن »کند، مردها شد. در آن دوره، چنان که افضل وزیری روایت میدوران مشروطه شنیده می

گونه حقی برای زن هیچ ای وجود نداشت.گونه ضابطهدادند. هیچزد و طالق میشان را میگرفتند، دلمی

 [16]«شدند.ن را جویا نمیوقت در این گرفتن و جدا شدن، نظر زشد. هیچمنظور نمی
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شده در ساختار خانواده در بین زنان اشراف و روشنفکر و فقیر مشترک بود؛ نگاهی های تحمیلنابرابری

دهد که بسیاری از آنان و حتی ی مشروطه نشان میجنبش زنان در دورهی شدهبه زندگی فعاالن شناخته

السلطنه، که در کودکی مجبور به السلطنه، دختر فمینیست ناصرالدین شاه، نیز از آن مستثنا نبودند. تاجتاج

سال است از آن  ۲۲در این ساعتی که تقریباً »اش نوشته است: ازدواج شده بود، در شرح روز خواستگاری

گذرد، باز از نوشتن این نکته نتوانستم خود را از یک لرز عصبی که در من تولید شده نگاه زمان می

کشم. در واقع، چه بدبختی از این های سوزان میداشته، مجبوراً ساعتی قلم را زمین گذاشته، بیهودانه آه

کردم آن زن فکری میبرای شخصی باالتر است که در طفولیت و سن هشت سالگی شوهر کند ... هروقت 

شد که مجبور به و آن طفل را، یک دردی در سر و یک لرزی در اعصاب و یک فشاری در قلبم تولید می

شدم ... بیچاره من که مثل اسیر و کنیز، با جواهرات و تزئینات ظاهری فروخته شدم، در حالتی گریه می

 [17]«که همین شوهر را ندیده و به اخالق او عادت نداشتم.

همین درد مشترک، خواست تغییر قوانین خانواده را به یک خواست فراطبقاتی تبدیل کرده بود که البته 

طبقات باال )به دلیل داشتن تحصیالت  ی روشنفکر وکردهصدای اعتراض به آن فقط از سوی زنان تحصیل

 ۱۲۸۸ی دوم مشروطه، از سال شد. فعاالن زن، به ویژه از دورهها( شنیده میشان به روزنامهو دسترسی

، اعتراض به چندزنی مردان و آسان بودن طالق دادن زنان از سوی مردان را با انتشار ۱۲۹۰تا سال 

د و، عالوه بر نشریات زنان، در برخی نشریات عمومی نیز ها آغاز کردنمقاالت انتقادی در روزنامه

 [18]شد،مقاالتی در اعتراض به قوانین خانواده و نادیده گرفتن حقوق زنان در خانواده منتشر می

کرد، و اغلب مردان و روحانیون ی این قوانین نابرابر نقد نمیکه البته اسالم را به عنوان ریشه اعتراضی

در واقع، در آن دوران چنان که  [19]داد.ها مورد انتقاد قرار میرا به عنوان عامالن و مروج این تبعیض

در حالی که نیروهای مذهبی  ]20[«شد.نفسه ضدزن تلقی نمیاسالم فی»گوید، آبادی نیز میافسانه نجم

های آنان برای لغو و های زنان در رابطه با تغییر قوانین طالق و چندزنی گواه تالشخواستهاعتقاد داشتند 

های زنان فسخ قوانین االهی است، طرفداران حقوق زنان نیز از همان منابع برای حمایت از خواسته

  کردند.استفاده می

های روا رار دادن موازین عرفی، ستمبا این حال، در همان دوران نیز برخی زنان تالش داشتند تا با هدف ق

ای از این برخورِد انتقادی مقاالِت عصمت مستوفی آشتیانی است، زن شده بر زنان را نقد کنند. نمونهداشته

ی ، در نشریه«ی خانم دانشمندالیحه»سلسله مقاالتی را با عنوان  [21]،«طایره»ای که با نام مستعار بهائی

ی چندزنِی مردان نوشته بود: کرد. طایره در یکی از مقاالتش دربارهمنتشر می ۱۲۸۸در سال  ایران نو

پسندد که زن او . آیا هیچ مردی بر خود می]زن[هللا از این غفلت و جهالت و ظلم نسبت به نوع سبحان»

به علت سهولت طالق و تعدد »ه بود: او در جایی دیگر نوشت [22]«شوهر متعدد اختیار کند؟ حاشا و کال.

شود کنند، و به زنان همیشه گوشزد میشان برقرار نمیزوجات، زنان معموالً پیوندهای محکمی با شوهران

 [23]«که این خانه و شوهر موقتی است.
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ی در اوایل دهه« خواهانجمن نسوان وطن»ای که ها در آن دوره به جایی نرسیدند، الیحهاین اعتراض

نیز منجر به ایجاد  [24]به مجلس شورای ملی ارائه کرد« بهبود شرایط زندگی زنان»با عنوان  ۱۳۰۰

ی تغییر شروعی برای خواسته تغییری در قوانین خانواده نشد. با این حال، بلند کردن این صدای اعتراض

 های بسیار همچنان ادامه دارد.آمیز بود، روندی که تا کنون و پس از طی فراز و نشیبقوانیِن تبعیض

 

 دایی نه چندان بلند اما شجاعانهرفع حجاب اجباری، ص

های مخالفت با حجاب از دوران مشروطه ی رضا شاه داغ شد، اما زمزمهزنان در دوره« حجاب»بحث 

ی لباس در شروع شده بود. مخالفت با حجاب در آن دوره نه به معنای نداشتن پوشش سر و انتخاب آزادانه

ها را بسته و س مرسوم زنان بود که دست و پای آناماکن عمومی، بلکه فقط به معنای کمتر کردن لبا

پوشاند و فقط کرد. در آن دوره، پوشش زنان چادرهایی بود که از سر تا پایشان را میشان مینشینخانه

انداختند، به بیرون دید شده که در زیر چادر به صورت میدوزیهایشان از پشت روبنِد توری یا قالبچشم

 داشت.

های ایران، فرض این که زن»کند: طور توصیف میها را اینعیت زنان در آن سالافضل وزیری وض

کنه. چرا؟ به دلیل این که سه تا بچه شون هم کار میرن، دندونشون کار کنه، وقتی کوچه میپاشون و دست

اش بغلش، خریدش به اون شو پشت سرش انداخته. نقاب هم به صورتش، خرید هم کرده، یک بچهکوچک

آورد ورش، چادرش رو چه جور باید نگه داره؟ از زیر پیچه چادر را میور و اوندستش، دوتا بچه هم این

 [25]«داشت.کرد و با دوتا دندونش نگه میو به هم وصل می

یکی از رهبران جنبش بابی، با برداشتن  [26]العین،اهره قرةطخورشیدی،  ۱۲۲۷نخستین بار در سال 

های پس از مشروطه بود که برخی زنان روبنده از صورتش در مأل عام کشف حجاب کرد، اما در سال

و نوشتن مقاالتی در مخالفت با حجاب، فضا را برای تغییر پوشش  کرده، با کنار گذاشتن روبندهتحصیل

تر در کردند. در همین دوره، زنانی همچون عصمت مستوفی آشتیانی، در اقدامی رادیکالزنان آماده می

گونه این [27]داشتند.مجامع خصوصی دوستانه و خانوادگی، چادر و روسری را نیز از سر بر می

گوید، آبادی میشد؛ اما چنان که افسانه نجمها عمومیت نداشت و به فضای عمومی کشانده نمیحرکت

هایی ها یکی از عرصهو اجتماعی مشترک آن های سیاسیمعاشرت زنان مسلمان و غیرمسلمان و فعالیت

هرچند زنان غیرمسلمان در »نویسد: شد. او میی حجاب به چالش کشیده میبود که در آن مسئله

کردند، اما در خلوت حجاب نداشتند یا میزان های عمومی از قوانین حجاب مسلمانان تبعیت میعرصه

های خانوادگی مسلمانان رفته بودند، بهائی که در شبکهشان بسیار کمتر بود. به طور خاص، زنان حجاب

شروع به برقراری ارتباط و معاشرت با مردان و بیرون رفتن از منزل بدون روبنده کردند. زنانی که در 

اندازی کرده بودند مورد این سوءظن قرار داشتند که تحت تأثیر زنان هایی را راهی مشروطیت انجمندوره

 [28]«ار دارند و گرایش به کشف حجاب دارند.بابی یا بهائی قر

های پس از مشروطه، فعاالن زن تالش خود را بر تأسیس و البته، باید توجه داشت که در نخستین سال

توانست فضا را ها به بحث حجاب، که مینه متمرکز کرده بودند و بسیاری از آنگسترش مدارس دخترا

یکی از اولین « حجابیبیفحشا و »شدند. با این حال، گسترش تر کند، وارد نمیبرای آموزش دختران تنگ

اغلب به حجابی، که در آن دوران شد. بیگیِر مدارس دخترانه و فعاالن زن میاتهاماتی بود که اغلب دامن

آن روز به  ی سنتی و مذهبیمعنای برداشتن روبنده با حفظ روسری و چادر بود، اتهامی بود که هم جامعه

خواهان از موصوف شدن به حمایت از آن حذر داد، و هم بسیاری از مشروطهشدت به آن واکنش می

 کردند.می

زنده »ان به خیابان آمدند و شعار دادند حجاب در تهراز زنان بی گروهی ۱۲۸۶برای نمونه، وقتی در سال 

باد مشروطه، زنده باد آزادی، مشروطه به ما آزادی داده و ما باید از قیود دینی آزاد باشیم و هرطور که 

http://www.aasoo.org/print/articles/دستاوردهای-جنبش-زنان-در-دورهی-مشروطه#_ftn24
http://www.aasoo.org/print/articles/دستاوردهای-جنبش-زنان-در-دورهی-مشروطه#_ftn25
http://news.gooya.com/politics/archives/2014/02/175339.php
http://www.aasoo.org/print/articles/دستاوردهای-جنبش-زنان-در-دورهی-مشروطه#_ftn26
http://www.aasoo.org/print/articles/دستاوردهای-جنبش-زنان-در-دورهی-مشروطه#_ftn27
http://www.aasoo.org/print/articles/دستاوردهای-جنبش-زنان-در-دورهی-مشروطه#_ftn28


خواهان هرگونه ارتباطی با این زنان را انکار کرده و مدعی شدند که ، مشروطه«خواهیم زندگی کنیممی

بدنام »برای « ی مشروعهمستبدین و مالهای طرفدار مشروطه»ه از سوی هستند ک« ایفاحشه»آنان زنان 

م کردند که برخی نیز اعال [29]اند.به خیابان آمده« دینیها به بیخواهان و متهم کردن آنکردن مشروطه

فارغ از صحت و سقم هویت  [30]ی تهران بودند.گرفته از نظمیههای رشوهزنان شعاردهنده فاحشه

ی آن زماِن ایران برای کند، جامعهژوه، نیز تأکید میپشده به این زنان، چنان که منگل بیات، تاریخمنتسب

این اما تنها تجمع علنی در اعتراض به حجاب نبود. کالیور  .[31]آماده نبود« رادیکالی»چنین تغییرات 

ای ، تحصن صدها زن در مسجدی در تهران را نمونهزنان ایرانی و مسیرشانس، در کتابی با عنوان رای

ی او، زنان متحصن اعالم کرده بودند تا زمانی که نتوانند داند. به نوشتهاز تالش زنان برای رفع حجاب می

شان نشدند، ق به پیشبرد خواستهمانند؛ اما نهایتاً موفجا مینبدون حجاب از این مسجد خارج شوند، در هما

این تحصن، چنان که الیز  [32]جا خارج شدند.و با همان حجابی که به مسجد وارد شده بودند از آن

 [33]بوده است.  ۱۲۹۷ز پایان جنگ جهانی اول و در حدود سال زند، پس اساناساریان تخمین می

کنندگان در آن مشخص دهندگان و شرکتعالوه بر چنین تجمعات و اعتراضاتی که هویت دقیق سازمان

ی حقوق زنان نیز از جمله مخالفان حجاب بودند، و بهای این جسارت شدهشماری از فعاالن شناخته نیست،

، یکی از جهان زنی هایشان پرداختند. فخرآفاق پارسا، مدیر مجلهخود را با تبعید و تهدید و توقف فعالیت

اش مورد حجاب بود، خانه ای که بخشی از آن در رابطه با رفعفعاالنی بود که به دلیل نوشتن سرمقاله

زنان هنوز حق »ی اراذل و اوباش قرار گرفت و خودش از مشهد به تهران تبعید شد. او نوشته بود که حمله

صدیقه  [34]«اند.ها هنوز هم از حق استنشاق هوای تازه و آزادی محرومآن  ...انتخاب لباس خود را ندارند

ی رفع حجاب تهدید به ای درباره، به خاطر نوشتن مقالهزبان زنانی امتیاز نشریهآبادی، صاحبدولت

حجاب »، به سردبیری شهناز آزاد، به خاطر انتشار این مطلب که ی بانواننامهی مرگ شد، و نشریه

توقیف « ه و موهومات و حصار سنت، جلوی دیدگان زنان و مردان را در این کشور سد کرده استخراف

 [35]شد.

به نسبت جمعیت ایران و حتی به نسبت  های ایرانی، که البتهبا وجود این فشارها، شماری از فمینیست

شدند، همچنان به فعالیت در تعداد محسوب میخواهان و فعاالن زن در آن دوران نیز اقلیتی کممشروطه

ی اصلی دهندهسازمان [36]م اسکندری،محتر هایدادند. سخنرانیادامه می« رفع حجاب»رابطه با 

و برداشتن  [38]گفت،که در جلسات آن به شدت علیه حجاب سخن می [37]«خواهجمعیت نسوان وطن»

انجمن »عضو  [39]المعالی،درةجا روبنده است( از سوی احتمال زیاد منظور از آن در اینحجاب )که به 

هایی از این اصرار زناِن مخالف نمونه [40]۱۲۸۷باران مجلس در خرداد بعد از گلوله« مخدرات وطن

به همراه همسرش ابوالقاسم آزاد  ۱۳۰۲سال  شان است. شهناز آزاد نیز درحجاب برای رسیدن به خواسته

اندازی کرد، اما را به منظور تالش برای حق نداشتن حجاب در مجامع عمومی راه« مجمع کشف حجاب»

 [41]این مجمع تعطیل شد و ابوالقاسم آزاد هم به خاطر آن به حبس و تبعید رفت.
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ةالمعالی و حمایت از حرکت مردان متجدِد مخالف حجاب از دیگر اقدامات فعاالن زن بود. استقبال در

به تهران  ۱۳۰۳الدوله، مدیران مدارس دخترانه، از ایرج میرزا در هنگام بازگشت او در سال الملوکندیم

ی رفع حجاب و آزادی زنان گفته بود و اهدای گلدان و قوطی سیگار نقره به او که درباره به دلیل اشعاری

، در بعضی ۱۳۰۰ی اوایل دهه ها بود که دری این تالشدر ادامه [42]ها است.ای از این حمایتنمونه

برخی زنان  ۱۳۰۴رفتند، و در سال محالت، به ویژه در شمال تهران، زنان بدون روبنده به خیابان می

ها در دوران گونه تالشاین [43]کردند.های بلند و گشاد در خیابان تردد میحتی بدون چادر و با مانتو

حجاب در اماکن عمومی نشد، اما به روشنی نشان مشروطه منجر به ایجاد فضایی برای حضور زنان بی

های برخی کرد، یکی از خواستهدهد که مخالفت با حجابی که قانون و جامعه به زنان تحمیل میمی

 ی ایرانی از دوران مشروطه بوده است.لیههای اوفمینیست

 

 اعتراض برای به دست آوردن حق رأی زنان

ی در اولین دوره« متمم قانون اساسی»، با تصویب ۱۲۸۶خواه در مهر از همان زمان که مردان مشروطه

ن، و ها را در ردیف دیوانگان، مجرمامجلس، زنان را از حق رأی دادن و انتخاب شدن محروم کرده و آن

در دور اول مجلس، این  .های اعتراض زنان به نداشتن حق رأی نیز آغاز شدکودکان قرار دادند، زمزمه

حقِی زنان در ها فقط از طریق مقاالت معدودی بود که زنان و مردان معترض به این بیاعتراض

به صحن مجلس نیز ، این اعتراضات ۱۲۹۰کردند. اما در دور دوم مجلس، در سال ها منتشر میروزنامه

الرعایا، نماینده همدان در مجلس، به صورت صریح خواستار دادن حق رأی به کشیده شد، و محمدتقی وکیل

رو شد و به جایی الرعایا با مخالفت شدید اکثریت نمایندگان مجلس روبهزنان شد. این درخواست وکیل

 سوی گروه اندکی از فعاالن زن ادامه یافت.نرسید، اما تالش برای به دست آوردن حق رأی برای زنان از 

و نوشتن  [44]های اجتماعیآبادی یکی از نخستین کسانی بود که با سخنرانی در گردهماییصدیقه دولت

فروردین  ۲۹او  [45]کرد.رأی اعتراض می به محرومیت زنان از حق زبان زنانی مقاالتی در نشریه

انتخابات مجلس و ما خیلی افسوس داریم که برادران ما وقتی »ای در این نشریه نوشت: در مقاله ۱۲۹۹

نوشتند، برای این که ما زنان حق رأی نداشته باشیم و شرکت نجوییم، ما های ایالتی و والیتی را میانجمن

رود که کردند، گمان میها، مجانین، و ورشکستگان نوشتند. اگر اندکی دقت نظر میرا در ردیف قاتل

ِن باحق در انتخابات پارلمان و غیره، مستبدین و حق، هرگز مانند آن برادراکردند ما زناِن بیتصدیق می

 «کردیم.مالکین ... را برای تعالی و سعادت ملت رنجبر و کارگران و پیشرفت آزادی انتخاب نمی

ی مجلس، و در شرایطی که زنان از هرگونه نیز در جریان انتخابات سومین دوره شکوفهی نشریه

کاندید مورد نظر خود، از مردان خواست که به  ۱۲ر اسامی مشارکت سیاسی محروم شده بودند، با انتشا

های ها رأی بدهند. این اقدام منجر به توقیف موقت این نشریه شد، اما تالش زنان برای ورود به عرصهآن

 سیاسی همچنان ادامه داشت. فعاالن زن همچنین اخبار پیروزی زنان اروپایی و آمریکایی در به دست

السلطنه در خاطراتش نوشته است، و چنان که تاج [46]کردند،رجمه و منتشر میآوردن حق رأی را ت

شنوند، و کنند، میشا میهای ایرانی ... در حالتی که از دور تمازن»ها بودند: های آنپیگیر اخبار موفقیت

طلب در اروپا چه قسم از حق خود دفاع کرده و حقوق خود را با های حقخوانند که: زنها میدر روزنامه

خواهند، و به همین خواهند، حق دخالت در امور سیاسی و مملکتی میطلبند. حق انتخاب میچه جدیتی می

ت شده و مجدانه مشغول کار هستند. در لندن و پاریس هم به ها اثباقسم موفق شده، در آمریکا به کلی حق آن

 [47]«همین قسم.

های جنبشهای ایرانی برای برخوردار شدن از حق رأی، همزمان با اوج درخواست گروهی از فمینیست

ای بود، و نه تنها در ایران بلکه در جهان نیز خواسته( ۱۹۱۸و انگلیس )( ۱۹۲۰حق رأی در آمریکا )

ای همچون شد. از همین رو، در شرایطی که فعالیت زنان برای خواستهمترقی و گاه رادیکال محسوب می

ق رأی اولویِت بسیاری از شد، تالش برای کسب حآموزِش خواندن و نوشتن به زنان به شدت سرکوب می
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های ها بعد، و بر اثر تالش نسلزنان نبود، و اعتراضاتی که منجر به کسب حق رأی برای زنان شد سال

 بعدِی مدافعان حقوق زنان در ایران، تحقق پیدا کرد.

 

 دستاوردهای زناِن دوران مشروطه به بار نشست

هایش جز عمومی کردن تحصیل زنان دست خواستهکدام از اگرچه جنبش زنان در دوران مشروطه به هیچ

های زنان، به عنوان دو بال اندازی نشریات و انجمنهای ایرانی توانستند با راهنیافت، نسل نخست فمینیست

های این جنبش خواهانه، بستری برای فعالیتاصلی جنبش زنان، و همچنین طرح عمومی مطالبات برابری

جان زنان در دوران مشروطه همچنین با اعتراض به ساختار و کم در آینده بسازند. جنبش نحیف

مردساالرانه و نابرابِر حاکم بر جامعه و خانواده، به صراحت اعالم کرد که جایگاه فرودست زنان در 

ی اصلی رفع تبعیض جنسیتی های بعدی سپرد. چهار خواستهی راه را به نسلایران باید تغییر کند، و ادامه

ی های اولیهقوانین خانواده، مشارکت سیاسی، و انتخاب نوع پوشش، که از سوی فمینیست در آموزش،

ها هنوز به کدام از آنهای زنان ایران قرار دارد؛ و اگرچه هیچایرانی مطرح شد، همچنان در صدر خواسته

ز دوران ها حاصل تالشی است که اطور کامل برآورده نشده، تحوالت غیرقابل انکار در همین عرصه

 مشروطه آغاز شده است.

پردازد، بهترین ی مشروطه میهای زنان در دورهژانت آفاری، در انتهای فصلی که به مرور تاریخ فعالیت

انقالب مشروطه به راستی چرخشگاهی در تاریخ »کند: توصیف از جنبش زنان در آن دوره را ارائه می

شتی، بابی، ازلی، بهائی، و یهودِی حقوق زنان همصدا زنان ایران بود. هواداران مسلمان، ارمنی، زرت

های آموزشی و ها به دست آوردند، و سازمانای در روزنامهشدند، در کوچه و بازار آمدند، فضای تازه

یافت و معطوف به ها افکار، ذخایر، و انرژی خالق زنان جال میسیاسی امنی تأسیس کردند که در آن

گرایانه با زنان سفارش شده بود ها رفتار مساواتبه متون مذهبی که در آن شد.های جدید و نو میطرح

ی خود را خرج انگیختند، جهیزیه و ارثیهخواه را بر میشدند، غیرت و خجلت مردان مشروطهمتوسل می

 گرفتند، و البته توانستند بعضی از امیدهایکردند، و حتی از ارتباطات خود در حرم سلطنتی بهره میمی

ی کوتاه انقالب تعطیل شد، دستاوردهای زنان در دوره ۱۲۹۰خود را تحقق ببخشند. با آن که مجلس در دی 

 [48]«های بعد افزایش یافت.نه تنها حفظ شد، بلکه در سال

۱۳۹۶/۱۲/۰۹ - خواهمریم حسین  

 برگرفته از: خبرنامه آسو

 

خانم استرآبادی و خانم افضل وزیری، مادر و دختری از پیشگامان بیبیافضل وزیری و نرجس مهرانگیز مالح،  [1]

، انتشارات نگرش و نگارش ۱۳۷۵آبادی، بهار طرقی و افسانه نجم ، ویراستاران: محمد توکلیمعارف و حقوق زنان

 .۵۰زن، ص. 

۷-، صص. ۱۳۶۳ی دوم، پاییز ه، سال اول، شماری دیگرنیمهی نامه، فصل«جنبش زنان در ایران»ناهید یگانه،  [2]
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اندازی شد، و فقط خورشیدی از سوی مبلغان مذهبی آمریکایی راه ۱۲۱۴میالدی /  ۱۸۳۵ود که در سال ارومیه ب

خورشیدی در  ۱۲۵۰ی آمریکایی که در سال ی دخترانههای مذهبی غیرمسلمان بود؛ در اولین مدرسهمختص اقلیت
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، ۱۳۹۳، بهار۱ی ، شماره۲۹، سال نامهایران، «شناسانهبررسی زندگی آبادی،صدیقه دولت»الهه باقری،  [44]

 .۴۷-۱۸صص. 
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 .۲۷۴ ، ص.انقالب مشروطه در ایرانآفاری،  [48]
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